L’enviamENT
Darreres novetats incorporades a nostra web:
•

A l’apartat de publicacions de recerca de la nostra web podeu trobar un
resum de l’article “Potential use of feebate systems to foster
environmentally sound urban waste management” que ha elaborat Ignasi
Puig Ventosa, membre d’ ent, medi ambient i gestió, i ha estat publicat
a la revista Waste Management 24 (2004) 3–7. Si voleu l’article sencer
envieu un correu electrònic a l’Ignasi: ipuig@ent-consulting.com
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Darreres publicacions:
•

El darrer 30 de novembre es va publicar a El País la carta al director “A las
duras y a las maduras” escrita per Miquel Ortega, membre d’ ent, medi
ambient i gestió. La carta versa sobre el Protocol de Kyoto i la
responsabilitat de les empreses productores d’energia en el deute ecològic
espanyol.

Principals novetats als projectes que estem portant a terme:
•

S’ha lliurat satisfactòriament “l'Informe Tècnic sobre l'Estudi d'Impacte
Ambiental de la Planta de tractament tèrmic d'Andorra" que ens ha estat
encarregat pel grup ecologista APAPMA.

•

Està finalitzant la fase de millores de la web de l’editorial Icària
(http://www.icariaeditorial.com) realitzada per Carles Sanz, membre d’ ent,

medi ambient i gestió

•

S’ha presentat el primer esborrany del Pla de Gestió de l’ús públic al Parc
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

•

S’ha signat el conveni entre la Fundació Pi i Sunyer i la Diputació de
Barcelona per a l’elaboració de tres llibres anuals referents a Innovació
Ambiental en la gestió local. Els continguts seran elaborats per ent, medi

ambient i gestió.

Nous projectes:
•

En ha estat encarregat l’estudi sobre la implementació d’un sistema de
recollida de residus porta a porta a Sant Antoni de Vilamajor (Vallés
Oriental).
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•

A partir del proper any col·laborarem amb l’Observatori del Deute en la
Globalització de la Càtedra Unesco per la Sostenibilitat de la UPC, tot
estudiant els impactes socials i ambientals del comerç exterior Espanyol
als països destinataris.

Altres qüestions d’interès:
•

Al proper mes de Gener ent, medi ambient i gestió obrim un nou local a
Vilanova i la Geltrú, esperem que ens serveixi per a millorar el nostre
servei als clients i potenciï encara més la nostra vessant d’innovació. La
nova adreça d’ ent és C/Pàdua 31, baixos dreta. 08800 Vilanova i la
Geltrú. Tf/fax: 938935104

•

Jesús Ramos Martín, membre d’ ent, medi ambient i gestió va
participar com a ponent els dies 4 i 5 de desembre al “Workshop on
Sustainability Science” organitzat per la Thematic Network on European
Sustainability Strategy i realitzat a Roma, Itàlia; i també com a ponent el
dies 8 i 9 de desembre al “Workshop GMOs on Agriculture” organitzat pel
Ministeri d’Agricultura Italià, i realitzat a Roma, Itàlia.

•

ent, medi ambient i gestió va participar el dia 16 i 17 de desembre a les

jornades “The Future of Source Separation of Organic Waste in Europe”
organitzades per l’European Compost Network mitjançant un stand i la
participació d’Ignasi Puig Ventosa amb la xerrada Economical tools for a
viable separate collection. Pay as you throw.
•

Com a sistema d’inversió, i per simultàniament impulsar iniciatives que ens
poden portar cap a una societat sostenible, hem comprat 10 petites
nogueres
a
Maderas
Nobles
de
la
Sierra
de
Segura
(www.maderasnobles.com). El creixement dels arbres es portarà a terme a la
Sierra de Segura (Albacete) – una zona on aquest arbre és autòcton -,
mitjançant tècniques de silvicultura respectuosa amb el medi.

•

Per finalitzar l’any amb una notícia lúdica, us volem recomanar la visió del
darrer capítol del Senyor dels Anells que ja està a molts cinemes. En
Frodo, els ents i els demés personatges de Tolkien continuen en la seva
lluita per aconseguir la destrucció de l’anell!.
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Esperem que aquesta informació us sigui d’interès, si és així no dubteu en enviarla 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.entconsulting.com.

Si estan interessats en rebre l’enviamENT poden apuntar-se a http://entconsulting.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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