tents sobre l’economia i exnostra vida quotidiana.
posa la diversitat de forces
En aquesta irreverent inEl
PuntaAvui
- Suplemento
L'Econòmic
que hi intervenen, atorgant
troducció
l’economia,
l’auFecha: domingo, 17 de mayo de 2015
al lector les eines necessàries
tor pretén
desenvolupar la
Página:
30
per entendre un món més
capacitat
del
lector
per
enNº documentos: 1
global i interconnectat. Des
tendre l’economia d’una
del futur de l’euro fins a la demanera crítica i defensar-lo
Recorte en color

% de ocupación: 22,15

Valor: 2417,75€

global i de com influeix en la
nostra vida quotidiana. Nascut a Corea del Sud, Ha-Joon
Chang és expert en economia
del desenvolupament i professor de la Universitat de
Cambridge.

Periodicidad: Puntual

Tirada: 20.996

LECTURES

P

arlar bé en públic és
important. En una
societat tan competitiva com la nostra ningú no es
pot permetre el luxe de no saber expressar-se correctament davant els altres. Tot i
això, per a moltes persones
encara és una assignatura
pendent el fet de comparèixer davant d’un auditori perquè suposa una autèntica
font de problemes: por escènica, incapacitat d’expressar
coneixements d’una forma
concisa i clara, problemes de
modulació de veu.
Tots podem aprendre a
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beneficien d’a
pecial.

JOAN ERNEST RIBA
RIBAS-ÁLVAREZ. A
CONSULTORS

Difusión: 14.191

CONSULTORI MEDI AMBIENT

LA GESTIÓ DE RES

Com aprendre a
parlar en públic amb
el mètode Quinn
ESCUELA DE ORATORIA
Manuel Pimentel Siles
EMPRESA ACTIVA
13 €

compra o bescanvi de deute
subordinat o participacions
preferents amb un període
superior a un any es puguin
compensar amb l’import positiu dels rendiments de capital mobiliari de la base impo-

parlar bé en públic amb decisió i esforç. En aquest sentit,
Escuela de oratoria, de 168
pàgines, és un manual gràfic
molt amè i clar imprescindible per a tots els que desitgen
millorar la seva capacitat i
qualitat de comunicació davant els altres. Molt ben illustrat i amb una gran capacitat de síntesi, el lector
aprendrà tots els consells del
genial Desmond Quinn, el
millor orador del món, de
qui, a més, coneixerem la seva vida. A través de la història
dels seus cinc protagonistes,
el lector es podrà sentir identificat amb alguna de les diferents situacions que requereixen un discurs clar i que
sens dubte haurà d’afrontar

Com castiga el codi
penal els delictes
contra el medi
ambient derivats de les
activitats de gestió de
residus?

en algun moment de la seva
vida professional o personal.
Al llarg de les seves planes
s’exposen els fonaments de
l’oratòria perquè així puguem començar a expressarnos eficaçment en públic en
un breu període de temps.
Aquest llibre ajudarà el lector
a perdre la por de parlar en
públic. El llibre es presenta
amb globus i dibuixos molt
fàcils de llegir.

Quan les conductes il·lícites i
comeses amb dol o per imprudència greu causin o puguin causar la mort, lesions
greus a les persones o danys
substancials a la qualitat de
l’aire, del sòl, de les aigües,
animals o plantes, seran tipificades com a delicte.
Cal tenir en compte les infraccions tipificades com a
molt greus en la llei 22/2011,
de residus i sòls contaminats,
i que causin o puguin causar
perill greu o dany a la salut de
les persones, o produeixin un
dany o deteriorament greu
per al medi ambient, concretament: 1) Exercir una activitat de gestió de residus sense

permís o qua
vitat es desen
protegits. 2
abocar o elim
manera incon
rejar diferent
residus perill
amb altres res
sos. 4) Incom
sabilitat amp
ductor quan,
d’això, es per
la salut i la hig
la protecció
bient o la segu
sumidors. Pe
clau que per
vitats es faci u
cos ambienta
cus en el cont
ció en la gest
cions deriva
mentades act

JOAN BARFULL
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AMBIENT DE PIMEC

