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Volem aprofitar aquest enviament per desitjar-vos a tots BON NADAL i any 
2006. Igualment volem agrair el vostre recolzament aquest any i esperem 

poder continuar en contacte amb vosaltres el proper. 
 
 

Publicacions: 
 
• Ha sortit publicat el llibre “La deuda ecológica española. Impactos 

ecológicos y sociales de la economía española en el extranjero”, editat per 
Muñoz Moya Editores Extremeños y el Secretariado de Publicaciones de la 
Universidad de Sevilla. El llibre ha estat coordinat per Miquel Ortega, 
membre d’ENT. Els autors són: Belén Balanyá, Gualter Batista, Iolanda 
Fresnillo, Ferran Garcia, Tom Kucharz, Rosa Lago, David Llistar, Miquel 
Ortega, Ignasi Puig (ENT) i Daniela Russi. 

 
• Ha sortit publicat el llibre “Accions de prevenció de residus municipals 

promogudes pels ens locals a Catalunya i a Europa”, editat per l’Agència 
de Residus de Catalunya, que fou elaborat per ENT traduint una part del 
llibre “Voluntary actions supported by local authorities to encourage waste 
prevention in Europe” i elaborant el capítol central dedicat a les polítiques 
de prevenció que poden impulsar els ens locals catalans. Les part I i II del 
llibre es poden trobar a: 
http://www.arc-cat.net/ca/publicacions/pdf/ccr/accions_prm.pdf  
 

Nous projectes: 
 
• L’Ajuntament de Sabadell ha encarregat un estudi per a l'assessorament 

per a la promoció d'una instal·lació fotovoltaica sota el règim de concessió 
o d'arrendament. 

 
• La Diputació de Barcelona ha encarregat un estudi sobre la gestió 

energètica municipal, per analitzar les barreres i oportunitats de les 
auditories energètiques. 

 
Projectes en curs: 
 
• Hem presentat la primera part de l’estudi “Avaluació i propostes de millora 

per a la implantació de Sistemes d’Indicadors per la Sostenibilitat Local” 
consistent en la detecció de les principals problemàtiques actuals. Hem 
iniciat l’elaboració de propostes.  

 
 
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 
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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��
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Aquesta obra està sota una llicència Creative Commons  
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