
 

Ent, Medi Ambient i Gestió  

C/Pàdua, 31, baixos dreta. 08800 Vilanova i la Geltrú. · Tel/fax: 938935104 
e-mail: coordinacio@ent-consulting.com · Web: www.ent-consulting.com 

 L’enviamENT. 
Núm 36. Agost 2006 

 

Destacat: 

 

• A la web teniu tota la informació sobre la jornada “Medi ambient i 
competitivitat econòmica”, que organitza la Universitat de Barcelona amb el 
suport del  Departament de Medi Ambient i Habitatge, i de la qual ENT 
assumeix l’organització. 
 
Se celebrarà el proper dijous, 21 de setembre, a partir de les 9.30 h, a sala 
d’actes de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la 
Universitat de Barcelona. La Jornada tractarà sobre els efectes de la política 
ambiental en la competitivitat de l’economia catalana, i analitzarà la situació 
de diversos sectors econòmics i del conjunt de Catalunya. Comptarà amb la 
inauguració del Conseller de Medi Ambient i Habitatge, l’Hble. Sr. Francesc 
Baltasar. 
 
Podeu descarregar el programa complet de: http://www.ent-
consulting.com/projectes/competitivitat.htm. Us recordem que L'assistència 
és gratuïta, però cal confirmació a Laura Almazor (ENT Environment and 
Management) lalmazor@ent-consulting.com o trucant al Tel: 93 893 51 04 

 

Publicacions: 

 

• Ja s’ha publicat l’article El deute ecològic espanyol. El cas d’Ence a 
l’Uruguai. Miquel Ortega. Cooperació Catalana, 288: 19-24. Maig 2006. 

 

• Ja està disponible la versió catalana del llibre El deute ecològic espanyol. 
Podeu trobar més informació a la web de l’Observatori del deute en la 
Globalització www.observatorideute.org  

 

Nous projectes: 

 

• El Departament de Medi Ambient i Habitatge ens ha encarregat l’estudi 
“Avaluació de l’impacte de la política ambiental sobre la cocmpetitivitat de 
l’economia catalana”. 

 

• L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs ens ha encarregat un “Estudi 
d’ambientalització de les ordenances fiscals”. 

 
 

Projectes en curs: 
 

• Estem portant a terme un estudi sobre Equitat ambiental a Catalunya pel 
Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible (CADS) i la Secretaria de 
Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya. Us volem convidar a 
ajudar-nos en aquest projecte participant en la definició dels continguts que 
hauríem d’incorporar per fer una bona diagnosis de la situació a Catalunya. 
Voldríem definir els aspectes més importants de manera participativa i no 
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fonamentats en la nostra única opinió, per això és important recollir les 
vostres aportacions. Si voleu col·laborar us enviem adjunta una matriu que 
us convidem a completar. Una vegada completada us preguem ens l’envieu 
al correu electrònic a mortega@ent-consulting.com. Gràcies! 

 

Projectes acabats: 

 

• Hem acabat l’informe “Instruments de regulació i compensació de l’ús social 
a les finques privades forestals. Assaig d’aplicació al Parc Natural dels 
Ports”, encarregat pel Centre de la Propietat Forestal. 

 
 

 

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 

 


