Publicacions:
•

Ha sortit publicat l’article Almazor Escartín, L., Carrión Molina, M., Puig
Ventosa, I. La comunicación ambiental en sistemas de recogida puerta a
puerta y de pago por generación de residuos. Torrelles de Llobregat como
ejemplo. Revista Residuos (82) p. 66-74. Enero – febrero 2005.

Nous projectes:
•

El Consorci per a la gestió de residus del Vallès Occidental ens ha
encarregat el projecte “Propostes per a la millora de les ordenances fiscals
i municipals de residus en els municipis del Consorci per a la gestió de
residus del Vallès Occidental”.

•

L’Ajuntament de Montornès del Vallès ens ha encarregat el projecte
“Estudi econòmic sobre la gestió dels residus municipals a Montornès del
Vallès”, que es focalitzarà específicament sobre els aspectes de neteja
viària i voluminosos.

•

Comencem el projecte “Instruments econòmics de política forestal”
encarregat pel Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.

•

El proper 26 d’Abril comencem el curs “Sistemes de Gestió Ambiental” a
l’Institut Universitari de Ciència i Tecnologia de Mollet del Vallès.

Projectes finalitzats:
•

Hem finalitzat el projecte “Impacte de les activitats econòmiques de la zona
perifèrica dels espais naturals protegits com a conseqüència dels nous
usos d’aquests espais”, encarregat pel Centre Tecnològic Forestal de
Catalunya.

•

Hem realitzat el projecte “Estimació de la Taxa visible pel reciclat dels
petits aparells elèctrics i electrònics” per FAPE, Associació Española de
Fabricantes de pequeño aparato eléctrico.

Participacions a debats i conferències:

•

El proper 2 d’Abril a les 12.00 h Miquel Ortega farà la xerrada “CESCE la
ECA espanyola” a les jornades “Exportant desenvolupament? Assegurant
la inversió espanyola als països del Sud” que duraran tot el dissabte. Les
jornades són organitzades per l’Observatori del Deute en la Globalització.
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L’acte tindrà lloc a la Sala de Conferències de l'
Escola Universitària
d'
Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa (EUETIT –Campus UPC) C.
Colom 1, Terrassa. Si voleu més detalls sobre el programa i la inscripció
adreceu-vos a www.observatorideute.org
•

El 9 d’abril a les 10:30h Ignasi Puig Ventosa ha estat convidat a fer la
ponència “El problema dels residus sòlids urbans y la seua gestió” a les
Jornades sobre Residus Sòlids Urbans organitzades pel Grup parlamentari
de l’Entesa a les Corts Valencianes. Es farà al Centre Excursionista, de
València, Plaça Tavernes de Valldigna, 4. Si voleu més detalls sobre el
programa
i
la
inscripció
adreceu-vos
a
Giuseppe
Grezzi
ggrezzi73@yahoo.es

•

El Consell Assessor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Donostia ens ha
convidat el 12 d’abril per a debatre sobre diferents modalitats de recollida
selectiva i de gestió administrativa de residus municipals.

•

El proper 14 d’Abril a les 20.00 hores, en el marc de la nostra col·laboració
amb l’Observatori del Deute en la Globalització, realitzarem a Sant Adrià
del Besós la xerrada “El deute ecològic i la il·legitimitat del deute”. Per més
informació envieu un e-mail a miquel.ortega@debtwatch.org

•

El proper 29 d’Abril a les 20.00 hores realitzarem a Aleior-Menorca la
xerrada “Del sobreconsum al deute ecològic” al marc de les jornades
organitzades pel Consell de la Biosfera.

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’
. Poden trobar informació de com fer-ho a la nostra web
http://www.ent-consulting.com
Si estan interessats en rebre
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

Aquesta obra està sota una llicència Creative Commons
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