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Publicacions: 
 
• El proper 14 de Juny es presenta el número 12 de la revista SAM, 

publicada per la Diputació de Barcelona, dedicat al present i futur de 
l’energia. En aquest número participem amb l’article “El finançament de les 
instal·lacions d’energia renovable”. Escrit per Juanjo Iraegui Navarro i 
Ignasi Puig Ventosa.  

 
 
Nous projectes: 
 
• Com a continuació de l’informe “Viabilitat del canvi de contenidors de 

recollida selectiva de paper i cartró i envasos a Mollet del Vallès i 
Granollers”, estem fent l’estudi “Alternatives per a la gestió de la recollida 
d’envasos i paper i cartró a Mollet del Vallès i Granollers”, per encàrrec del 
Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental. 

 
 
Projectes acabats: 
 
• Hem acabat el projecte “Estudi d’alternatives per a la recollida selectiva de 

la fracció orgànica dels residus municipals a l’ametlla del Vallès” 
• Hem acabat el projecte “Instruments econòmics de política forestal” 

realitzat per al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. 
• Hem acabat el projecte “Estudi sobre la recollida de voluminosos i la neteja 

viària a Montornès del Vallès” 
 
 
Participacions a debats i conferències: 
 
• Impartirem el mòdul “Medi Ambient i Fiscalitat” el dimarts dia 14 de juny a 

les 16h, dins la Segona edició del Curs d’Actualització en Coneixements 
Ambientals a l’Administració Local, que es celebrarà 7, 8, 9, 14, 15 i 16 de 
juny de 2005, de les 16:00 a les 20:00 hores. Per a més informació 
adreceu-vos al Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB). C/ 
Providència, 42, 3r. Barcelona. Tel. 93 285 81 53. www.coamb.org . 
mrodriguez@coamb.org 

• El proper 16 de Juny realitzarem la ponència “Sustainability Indicators as 
Discursive Elements” a la Conferència Internacional de la Societat 
d’Economia Ecològica que es portarà a terme a Lisboa, Portugal. 

• El proper 22 de Juny participarem al European Council Group on Trade a 
Brussel·les, per explicar les problemàtiques de les ECAs, al marc del 
projecte de col·laboració a la campanya Eca-Iberia. 
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Informació d’interés: 
 
• Al marc de la campanya “No et mengis el mon” s’ha presentat l’informe 

“Salmones en Chile. El negocio de comerse el mar” on s’analitza els 
efectes socials i ambientals de la producció de salmó a Xile, i que es 
consumeix a casa nostra, sota la perspectiva de Sobirania Alimentària i 
deute ecològic. Podeu trobar la informació a www.noetmengiselmon.org  

 
 
 

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  

�


