L’enviamENT.
Núm 18. Febrer 2005
Destacats:
•

Acaba de sortir publicat el llibre “GESTIÓ LOCAL DE L’ENERGIA”, escrit
per Juanjo Iraegui Navarro i Jesús Ramos Martín, membres d’ENT Medi
Ambient i Gestió. És el segon llibre de la col·lecció Gestió Local del Medi
Ambient, editada per la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i
Locals, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.
Els punts on es pot comprar el llibre són:
Fundació Pi i Sunyer
Gran Via de les Corts Catalanes, 491
08015 Barcelona
fundacio@pisunyer.org
934527115
Llibreria de la Diputació de Barcelona
Av. Diagonal, 393.
08008 Barcelona
llibreria@diba.es
934022500
Marcial Pons Llibreter
Provença, 249
08008 Barcelona
llibreter@marcialpons.es
934873999

Si vols més informació sobre aquest llibre envia un e-mail a jiraegui@entconsulting.com.

Novetats de la web:

•

A la secció de serveis de la nostra web podeu trobar els nostres nous
dossiers de serveis.

Publicacions:
•

En el proper número de la revista SAM de la Diputació de Barcelona sortirà
l’article “El finançament de les instal·lacions d’energia renovable”, escrit per
Juanjo Iraegui Navarro i Ignasi Puig Ventosa.
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•

Acaba de sortir “Ecofòrum’04. Jornades sobre gestió sostenible dels
residus”, que recull (en llibret i CD) les ponències de les jornades amb
aquest nom celebrades a Terrassa del 28 de setembre al 2 d’octubre, i
organitzades pel Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament.
Conté la ponència “La fiscalitat ambiental aplicada a la gestió de residus”,
presentada per ENT Environment and Management. Podeu també
aconseguir la ponència des de: http://www.mediambient.terrassa.org

•

S’ha publicat l’article Cañellas, S., González, A.C., Puig, I., Russi, D.,
Sendra, C., Sojo, A. (2004): Material Flow Accounting of Spain.
International Journal of Global Environmental Issues, Vol. 4, No. 4, 229241

Nous projectes:

•

Per encàrrec de la Diputació de Barcelona començarem un estudi que
consistirà en la redacció del plec de condicions tècniques de la recollida
selectiva i la neteja viària de Palau-Solità i Plegamans.

Projectes que estem portant a terme:

•

S’ha presentat la primera versió del llibre “Gestió Local de la Mobilitat
Sostenible i Segura”, de la col·lecció Gestió Local del Medi Ambient,
editada per la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals i
la Diputació de Barcelona.

Projectes finalitzats

•

Ha finalitzat el projecte “Recollida porta a porta segregada i pagament per
generació de residus comercials a Montmeló”, encarregat per la Diputació
de Barcelona, on es proposa un innovador sistema d’assignació dels
costos del servei de recollida de residus comercials entre els diferents
establiments del municipi.

Participacions a debats i conferències:

•

Participarem en el Curs d’actualització en coneixements ambientals a
l’administració local, realitzant una part del mòdul “Medi Ambient i
Fiscalitat”, el 17 de març de 2005. El curs és organitzat pel Col·legi
d’Ambientòlegs de Catalunya i podeu trobar-ne més detalls i inscriure-us a
www.coamb.org

•

Els propers 14 i 15 de març participarem a la conferència AWARE Avoidance and management of municipal solid WAste in the EU/25 and
Mediterranean countries: New and future Research, a Orléans, França.
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•

Els propers 21 i 22 de març participarem als Workshop “ECAs and debt” i
“Strategy meeting on ECAs” a Brusel·les.

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://ent-consulting.com/mailman/listinfo/butlleti_ent-consulting.com
Per qualsevol aspecte addicional podeu enviar un e-mail a:
info@ent-consulting.com.

ent, medi ambient i gestió

Aquesta obra està sota una llicència Creative Commons
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