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Nous projectes:
•

La Fundació Noves Sendes ha encarregat l’informe “Diagnosi de la gestió
de residus municipals de Betxí (Castelló)”.

•

L’Entitat Metropolitana del Medi Ambient ha encarregat l’informe “Redacció
del projecte executiu de reutilització de material sanitari d’ús personal en
residències geriàtriques”.

•

L’Agència de Residus de Catalunya ha encarregat un “Estudi per a la millora
de la gestió de la fracció vegetal a Catalunya”.

Projectes en curs:
•

El passat 18 de novembre es va celebrar amb èxit el primer Mercat
d’Intercanvi de Canet de Mar, en el marc de la Campanya de Prevenció de
Residus promoguda per l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament amb el
suport de l’Agència de Residus de Catalunya. El proper mercat se celebrarà
el 16 de desembre (3r dissabte de cada mes), de 10h a 14h del matí, a la
Plaça 11 de setembre de Canet de Mar. En aquests mercats qualsevol
persona pot accedir a productes d’utilitat, a partir de la cessió d’altres
productes que per a ell ja l’han perdut però que encara es poden aprofitar:
llibres, CDs, mobles, joguines, roba, electrodomèstics, etc. Per participar-hi
no cal inscripció ni autorització.

•

Hem presentat el número 31 de la revista Ecologia Política amb la temàtica:
Megainfraestructures. El proper número serà sobre temes de pesca. Es pot
trobar informació a la web www.ecologiapolitica.info. Per qualsevol dubte es
pot enviar un correu a secretariado@ecologiapolitica.info

•

El proper 19 de desembre es presentarà en roda de premsa l'estudi
"Pescachile: problemes d'un projecte conflictiu", realitzat al marc del projecte
de col·laboració amb l'Observatori del deute en la Globalització. Resta
pendent determinar el lloc on es farà la roda de premsa. Us preguem ens
envieu un correu a mortega@ent-consulting.com si voleu mantenir-vos
informats.

Projectes acabats:
•

Hem acabat el projecte “Ordenança municipal reguladora dels residus a
Cambrils i aproximació a una realitat fiscal sostenible dels residus
municipals”.

•

Hem lliurat l’informe “El finançament del transport públic a l’àmbit de l’Entitat
Metropolitana del Transport”, encarregat per la Confederació d’Associacions
de Veïns de Catalunya.
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•

Hem lliurat el projecte "Equitat ambiental a Catalunya" encarregats pel
Consell Assessor de Desenvolupament Sostenible (CADS) i la Direcció
General de Participació Ciutadana.

Conferències:
•

El membre d’ENT, Juanjo Iraegui farà una xerrada sobre el “El Preu just
de l’energia”, organitzada per L’EcoInstitut i l’Agència d’Energia de
Barcelona, el dia 12 de desembre.

•

El membre d’ENT, Juanjo Iraegui participarà en el grup de treball "Las
empresas locales de servicios energéticos" que tindrà lloc dins de les
“Jornadas sobre Gestión energética local, energías renovables y
participación: Una nueva cultura energética frente al cambio climático”,
que es celebraran a Barcelona els propers 13 i 14 de desembre.
Aquestes jornades estan organitzades per la FEMP, l’Ajuntament de
Barcelona, la Diputació de Barcelona i l’Agencia de l’Energia de
Barcelona.

Conferències realitzades:
•

El passat 17 de novembre, Ignasi Puig Ventosa, membre d’ENT, va fer la
conferència “Economia i medi ambient”, a l’Aula d’Extensió Universitària de
la Gent Gran de la UPC, a Vilanova i la Geltrú.

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.
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