Novetats de la web:
•

Poden trobar-se nous documents i articles a l’apartat “Publicacions de la
web”. http://www.ent-consulting.com/publicacions

•

Poden trobar-se noves experiències de fiscalitat ambiental i d’energia
realitzades per ENT a l’apartat “Projectes realitzats”. http://www.entconsulting.com/projectes

Publicacions:
•

Podeu trobar informació del nou llibre “La deuda ecológica española.
Impactos ecológicos y sociales de la economía española en el extranjero”,
editat per Muñoz Moya Editores Extremeños i el Secretariat de
Publicacions
de
la
Universitat
de
Sevilla
a
la
web
http://www.mmoya.com/novetats

•

Ha sortit publicat el llibre Sempere, J. (director), Rodríguez, R., Torrents, J.
El paper dels experts en els moviments ambientalistes a Catalunya.
Novembre 2005. Col·lecció Finestra Oberta, 45. Fundació Bofill. Entre les
persones que van aportar el seu testimoni a la recerca dels autors hi ha
Ignasi Puig, membre d’ENT Medi Ambient i Gestió. El llibre es pot
aconseguir a: http://www.fbofill.org/php/publicacions/pdf/418.pdf

•

Ha sortit publicat: Puig Ventosa, I. «Llega, aunque con retraso, el principio
de “quien contamina paga”». Nuevos valores. Responsabilidad social
global. La Vanguardia, 20-12-05. Podeu trobar el text a: http://www.entconsulting.com/publicacions/fisamb

Nous projectes:
•

Al mes de maig impartirem els mòduls “Planificació ambiental” i “Indicadors
de Sostenibilitat” al diplomat “Economia Ecològica” organitzat per la
Universitat de Flacso d’Equador, i realitzat en la modalitat de curs a
distància.

Projectes acabats:
•

Hem acabat el projecte “Assessorament en la implantació de la nova
recollida i taxa de residus comercials a Sant Vicenç de Montalt”.

•

Hem lliurat l’informe "Estudio de viabilidad de la recogida selectiva puerta a
puerta en un municipio o barrio del País Vasco" encarregat per Ekologistak
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Martxan. D’aplicar-se constituiria la primera aplicació d’una recollida porta
a porta en una altra Comunitat Autònoma.
•

Hem acabat l’informe “Esmenes i alternatives al Pla director sectorial per a
la gestió de residus urbans de Mallorca” encarregat per Esquerra Unida Els Verds de Mallorca.

•

Hem finalitzat el projecte “La recuperació integral. Des dels joves i adults
amb situació de marginació i exclusió social als aparells elèctrics i
electrònics” realitzat per l’associació Solidança.

Els projectes acabats fan el seu curs...
•

El passat 1 d’octubre va començar la recollida porta a porta a Sant Antoni
de Vilamajor (Vallès Oriental). El disseny del sistema de recollida deriva
d’un projecte originàriament encarregat a ENT per la Diputació de
Barcelona. La implementació ha estat al càrrec de l’Ajuntament, el
Consorci de Residus del Vallès Oriental i Savosa. Des que el projecte està
en marxa s’han assolit nivells de recollida selectiva que oscil·len entre el 65
i 70% dels residus, quan es partia del 12%.

•

Els municipis de Mollet del Vallès, Cardedeu, Granollers, Montornès, La
Garriga i Parets (Vallès Oriental) fan recollida de paper i cartró comercial.
El projecte originari fou encarregat a ENT pel Consorci per a la Gestió dels
Residus del Vallès Oriental. Granollers ja ho feia anteriorment a l’estudi. Al
llarg de l’any 2005 s’han recollit 819 Tn d’aquest material. La gestió de la
recollida és a càrrec del Consorci i de Savosa. El 3 de febrer de 2006 està
previst iniciar la recollida de paper i cartró comercial també al municipi de
Canovelles.

•

L’Associació Solidança, situada a Sant Joan D’Espí, ha començat a
gestionar residus d’aparell elèctrics i electrònics (RAEE) recollits a partir
de: buidats de pisos, recollida a comerços adherits de Sant Joan Despí i
Sant Just Desvern, recollida al mercat municipal de Sant Just Desvern, a
d’altres botigues de l’Associació (Sant Joan Despí i Molins de Rei). Els
estudis previs i la supervisió a la implantació inicial ha estat realitzada per
Ent. Els primers resultats ens mostren que és possible reutilitzar gran
quantitats d’aparells, arribant a un 60% dels casos en algunes categories
de RAEE, igualment el projecte ha permès, en la seva primera fase, la
incorporació de tres persones al mercat laboral.

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
. Poden trobar informació de com fer-ho a la nostra web
col·laboradors d’
http://www.ent-consulting.com
Si estan interessats en rebre
poden apuntar-se a:
http://ent-consulting.com/mailman/listinfo/butlleti_ent-consulting.com
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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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