Novetats de la web:
•

A partir d’ara podeu trobar a la pàgina principal de la web l’apartat
“Busquem municipis per a ....”. En aquesta secció podreu trobar projectes
que ens agradaria impulsar des de ENT i pels quals estem buscant Ens
Locals que puguin estar interessats a desenvolupar-los conjuntament.

Noves publicacions:
•

Jesús Ramos Martín, membre d’ENT, acaba de publicar dos articles de
recerca aplicant la metodologia d’anàlisis multi escala del metabolisme
social:
Giampietro, M., Ramos-Martin, J. (2005): “Multi-Scale Integrated Analysis
of Sustainability: a methodological tool to improve the quality of
narratives”, International Journal of Global Environmental Issues, Vol. 5
Num. 3/4: 119-141.
Ramos-Martin, J., Giampietro, M. (2005): “Multi-Scale Integrated Analysis
of Societal Metabolism: Learning from trajectories of development and
building robust scenarios”, International Journal of Global Environmental
Issues, Vol. 5 Num. 3/4: 225-263.

•

Miquel Ortega Cerdà, membre d’ENT, acaba de publicar l’article “Actors i
mecanismes generadors de deute ecològic”. Revista Pueblos. Setembre
2005. Núm. 18: 45-47.

Nous projectes:
•

L’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia ha encarregat l’elaboració del Plec
de Condicions Tècniques per a la contractació de la seva deixalleria
municipal.

•

La Diputació de Barcelona ha encarregat l’adaptació del Plec de
condicions tècniques per a la contractació de la recollida selectiva al
municipi de Palau-solità i Plegamans, considerant modificacions del servei
de recollida de residus i del servei de deixalleria.

•

El govern basc ha resolt subvencionar un projecte elaborat conjuntament
per ENT i Ekologistak Martxan (Ecologistes en Acció del País Basc)
consistent en l’elaboració d’un manual sobre prevenció de residus a
Euskadi.
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Projectes acabats:
•

La jornada Fiscalitat Ambiental Situació i propostes per a Catalunya
realitzada el passat 14 de setembre es va portar a terme amb excel·lents
resultats, aplegant uns 200 assistents. La jornada va ser organitzada per
ENT Medi Ambient i Gestió dins el Conveni de col·laboració entre el
Departament de Medi Ambient i Habitatge i la Universitat de Barcelona.
Comptà entre altres amb la presència del Conseller de Medi Ambient i
Habitatge, del Conseller d’Economia i Finances i del Secretario General
para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático del
Ministerio de Medio Ambiente. A la jornada es prensentà el llibre:
Roca Jusmet, J., Puig Ventosa, I., Tello Aragay, E. Experiències
autonòmiques de fiscalitat ambiental i propostes per a Catalunya. Temes
de medi ambient i habitatge, 1. Departament de Medi Ambient i Habitatge.
Generalitat de Catalunya. 2005.
Si desitgeu obtenir-ne una còpia, escriviu a Ignasi Puig ipuig@entconsulting.com

Informació d’interés:

•

•

El proper 4 d’octubre participarem a la jornada de coordinació de la xarxa
ECA-Watch que es portarà a terme a París, França. En aquesta reunió
explicarem quina és la situació de l’Agència espanyola de Crèdit a
l’Exportació CESCE.
El proper 8 d’octubre participarem a la jornada “Actors i impactes en les
relacions Nord-Sud” organitzada pel Fons Menorquí de Cooperació a
Menorca. En aquesta reunió explicarem com actuen els principals actors
espanyols generadors de deute ecològic.

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’
. Poden trobar informació de com fer-ho a la nostra web
http://www.ent-consulting.com
Si estan interessats en rebre
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

Aquesta obra està sota una llicència Creative Commons

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

