
 
 
  

L’enviamENT 
 
 
Darreres novetats incorporades a nostra web: 
 
• 

• 

• 

• 

Hem actualitzat el nostre dossier de serveis, incorporant alguns dels 
darrers clients pels quals hem treballat i indicant la nova adreça de 
contacte. Està a la vostra disposició a l’apartat “serveis” de la web.  

 
Darreres publicacions: 

 
Puig, I., Roca, J., Tello, E., Esquerrà, J. (2003) Greening Local Taxes in 
Barcelona to Foster Energy Efficiency, p. 535-539. Dins Ulgiati, S. (Ed.). 
Proceedings to the 3rd Biennial International Workshop Advances in 
Energy Studies. Reconsidering the importance of Energy. Porto Venere, 
Italy, 24-28 September 2002. 

 
Falconí-Benítez, F., Ramos-Martín, J. Societal Metabolism of Societies: 
the Bifurcation between Spain and Ecuador, p. 45-61. Dins Ulgiati, S. (Ed.). 
Proceedings to the 3rd Biennial International Workshop Advances in 
Energy Studies. Reconsidering the importance of Energy. Porto Venere, 
Italy, 24-28 September 2002. 

 
El darrer 5 de gener es va publicar a El País la carta al director “El 
gobierno inconstitucional” escrita per Miquel Ortega, membre d’ ent, medi 
ambient i gestió. La carta versa sobre el consum desproporcionat que 
genera el nostre model econòmic. 

 
 

Principals novetats als projectes que estem portant a terme: 
 

• 

• 

• 

Una vegada lliurat el primer llibre d’Innovació ambiental a l’àmbit local, 
encarregat per la Fundació Pi i Sunyer i la Diputació de Barcelona, 
anomenat “Fiscalitat ambiental local", ja s’està treballant en l’elaboració del 
segon llibre que versarà sobre iniciatives innovadores a la gestió 
energètica municipal. 

 
Hem preparat i lliurat les al·legacions del Grup de Medi Ambient de 
Montcada i Reixac – Ecologistes en acció de Catalunya a la taxa 
d’escombreries del municipi. 

 
S’ha lliurat el plec de condicions tècniques per a la recollida 
d'escombraries dels municipis de Súria i Sant Joan de Vilatorrada. 
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Nous projectes: 

 
• 

• 

El Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental ens ha 
encarregat l’estudi anomenat “Programa per a la Gestió de la fracció 
vegetal”, que serà lliurat a finals del mes de març. 

 
Durant l’any 2004 continuarem la nostra col·laboració amb l’Institut 
Universitari de Ciència i Tecnologia (IUCT), portant a terme tres cursos de 
formació relacionats amb noves eines de gestió empresarial. 

 
 
Altres qüestions d’interès: 

 
• El proper 14 de Febrer, Miquel Ortega, membre d’ ent, medi ambient i 

gestió farà una xerrada sobre “Consum i Deute Ecològic” dins de les 
jornades “Economia i política mundial” que es portaran a terme a la sala 
polivalent de Ca n’Humet (Fontanills,77 - Masnou) i que han estat 
organitzades per l’Observatori del Deute en la Globalització i Ca n’Humet.  

 
 
 
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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