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Nous projectes:
•

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ens ha encarregat el projecte “Estudi
de disseny i seguiment de la implantació de bolquers reutilitzables a tres
escoles bressol del municipi”. Aquest projecte compta amb finançament
parcial de l’Agència de Residus de Catalunya, i és la continuació i ampliació
del projecte que ja s’ha estat aplicant aquest curs a dues altres escoles
bressol del municipi. Podeu trobar una breu descripció d’aquesta
experiència a Revista Residuos. “Sant Cugat del Vallès implanta pañales
reutilizables en las escuelas infantiles municipales “ (2007) 96: 125.

•

L’Agència Catalana de l’Aigua ha encarregat el projecte “Beneficis
econòmics de la millora de la qualitat de l’aigua com a conseqüència de la
posada en funcionament de la dessaladora de la Tordera”.

•

L’Ajuntament d’Argentona ha encarregat un estudi de viabilitat sobre la
implantació d’un model de taxa d’escombraries de pagament per generació
al municipi. Aquest projecte compta amb finançament parcial de l’Agència
de Residus de Catalunya.

•

L’Ajuntament de Sabadell ens ha encarregat l’ambientalització de les
ordenances fiscals per afavorir la millora energètica de les edificacions.

•

La Diputació de Barcelona ens ha encarregat l’assessorament tècnic per a
la realització de la primera fase del projecte europeu RES PUBLICA, que té
com a objectiu la diagnosi energètica de la província de Barcelona i la
definició d’una estratègia per a la seva millora energètica.

Conferències:
•

Ignasi Puig Ventosa, membre d’ENT Medi Ambient i Gestió, realitzarà la
ponència “INSTRUMENTS DE REGULACIÓ I COMPENSACIÓ DE L’ÚS
SOCIAL DERIVAT DE L’APROFITAMENT MICOLÒGIC EN FINQUES
PRIVADES FORESTALS”, elaborada conjuntament amb Laura Almazor, en
el marc del 2n Congrés Forestal Català, que se celebrarà a Tarragona entre
el 25 i el 28 de setembre de 2007. Podeu trobar més informació sobre el
congrés a: www.congresforestalcatala.cat

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. Podeu
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
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Per qualsevol aspecte addicional podeu enviar un e-mail a:
info@ent-consulting.com.
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