L’enviamENT.
Núm 69. Maig 2009.
Nous projectes:
•

L’Ajuntament de Canet de Mar ha encarregat el projecte “Suport tècnic a la
implantació i posada en marxa del pagament per generació de residus
comercials”, que compta amb finançament de l’Agència de Residus de
Catalunya i amb suport material de la Diputació de Barcelona.

Projectes en curs:
•

El dia 29 d’abril, a l’Auditori de l’Escola de Música de la Garriga, va tenir
lloc la presentació de la web del projecte “Temps LLIURE de residus”
(www.lagarriga.cat/mediambient). Aquest projecte té com a objectiu
potenciar el consum immaterial a la Garriga, i compta amb el finançament de
l’Ajuntament i de l’Agència de Residus de Catalunya. Al web s’hi pot trobar
per una banda informació dels establiments de la Garriga que ofereixen
productes o serveis immaterials i per l’altra hi ha la possibilitat de participar
en un sorteig setmanal de premis com: massatges, reparacions de bicicletes,
entrades per al cinema, etc. Els consums immaterials contemplats en aquest
projecte són tots aquells relacionats amb activitats educatives, esportives i
culturals, així com serveis per a la salut, de préstec i de reparació.

Projectes acabats:
•

Hem finalitzat el projecte “Redacció d’un catàleg de fitxes sobre bones
pràctiques locals en matèria d’olors, pols i soroll” encarregat pel Consell
d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona
(CILMA).

•

Hem finalitzat el seguiment del projecte d’implantació de material sanitari
d’ús personal reutilitzable a la residència Pare Batllori (Barcelona),
encarregat per l’Entitat del Medi Ambient amb finançament de l’Agència de
Residus
de
Catalunya.
L'informe
es
pot
consultar
a:
http://www.amb.es/web/emma/publicacions/residencia_batllori

Conferències:
•

El proper 12 de juny, Jaume Freire (ENT) realitzarà la conferència
“Eficiencia energética y consumo de recursos en los hogares: la paradoja de
Jevons”, dins el IV Encuentro de la Red de Economía Ecológica Española
que se celebrarà a Santiago de Compostela l’11 i el 12 de juny de 2009.
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Esperem que aquesta informació us sigui d’interès, si és així no dubteu en enviar-la a
d’altres companys/es i convidar-los/es a apuntar-se com a col·laboradors d’
trobar informació de com fer-ho al nostre web http://www.ent-consulting.com.
Si esteu interessats en rebre l’enviamENT podeu apuntar-vos a:
http://ent-consulting.com/mailman/listinfo/butlleti_ent-consulting.com
Per qualsevol aspecte addicional podeu enviar un e-mail a:
info@ent-consulting.com.
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