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Darreres publicacions:
•

Waste Management, que en té els drets de reproducció, ha permès a
l’Environmental Center difondre sencer a la web l’article d’Ignasi Puig
“Potential use of feebate systems to foster environmentally sound urban
waste management”. El contingut del mateix article es pot trobar resumit
en una notícia breu apareguda a la revista electrònica Ecotropia.

•

Malgrat que ja fa força mesos que fou enviat, no ha sortit publicat fins ara
a Waste Age (març 2004) l’article “Stabilizing Spain” sobre l’experiència de
pagament per generació de Torrelles de Llobregat. El títol i altres èmfasis
són producte de l’estil 100% americà dels correctors d’estil de la revista…

•

Miquel Ortega ha publicat l’article “Dinero Público para negocios opacos”
al butlletí electrònic de l’Observatori del Deute en la Globalització i a la
revista Rebelión. En ell trobareu una crítica a la manca de transparència
de CESCE (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación)

Novetats dels projectes que estem portant a terme:
•

Hem finalitzat el Pla de gestió de l’ús públic al Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

•

Hem finalitzat la redacció de la proposta d’Estudi per a la implantació d’un
sistema de recollida porta a porta per Sant Antoni de Vilamajor.

•

S’ha lliurat el primer esborrany per a la nova ordenança de residus de
Manresa, així com una primera proposta d’ambientalització de les
ordenances fiscals de la mateixa ciutat.

•

Properament, al marc de la nostra col·laboració amb l’Observatori del
Deute en la Globalització, farem una presentació del concepte de Deute
Ecològic i les seves implicacions a Catalunya als diputats del Parlament
de Catalunya.

Novetats a Ent, medi ambient i gestió:
•

Hem canviat de proveïdor elèctric. Aprofitant la llibertat de mercat per
escollir entre proveïdors hem deixat FECSA-ENDESA i hem canviat per
Electra Norte un proveïdor que genera energia autènticament verda a
partir de petits projectes hidràulics, eòlics i solars. El canvi de proveïdor és
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molt simple i les despeses afegides molt petites. Us recomanem fer el
canvi si voleu afavorir d’una manera fàcil el mercat de les energies
alternatives.

Participacions a debats i conferències:
•

Participació al congrés Europeu “Economía social y desarrollo local:
inclusión activa en el sector del medio ambiente”. Madrid, 1-2 abril 2004.

•

Ignasi Puig, membre d’ENT, presentarà la ponència “INSTRUMENTOS
ECONÓMICOS PARA LA REDUCCIÓN DE RESIDUOS URBANOS” a les
Jornadas sobre minimización y nuevas experiencias sobre residuos, que
es celebraran al local de Las Juntas de Bizkaia, a Bilbao els dies 6 i 7 de
maig de 2004. També intervindrà a la taula rodona sobre “Economia i
sostenibilitat, on estan els límits?, que tindrà lloc el proper dimecres 12 de
maig a les 19:30h al Centre Cultural La Casa Elizalde (C/València, 308.
08009 Barcelona).

•

Miquel Ortega Cerdà, presentarà les xerrades “Gas i Deute Ecològic” i
“Deute Ecològic de l’Estat Espanyol” a les jornades organitzades per
l’Euskalbeguia els propers 11 i 12 de maig de 2004 a Bilbao.

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’ent. Poden trobar informació de com fer-ho a la nostra web
http://www.ent-consulting.com.
Si estan interessats en rebre l’enviamENT poden apuntar-se a http://entconsulting.com/mailman/listinfo/butlleti_ent-consulting.com
Per qualsevol aspecte addicional podeu enviar un e-mail a info@entconsulting.com.
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