L’enviamENT.
Núm 65. Gener 2009.
Nous projectes:
•

•

•

•

L’ONG Setem Catalunya ens ha encarregat l’estudi “La visió espanyola dels
impactes del Acords de Partenariat Econòmica Àfrica-Europa”. L’estudi es
realitzarà conjuntament amb l’Observatori del Deute en la Globalització i es
centrarà en els eixos pesca-inmigració al Senegal.
La xarxa d’entitats Plataforma Rural ens ha encarregat la realització de la
web Compromiso Campesino. Mitjançant aquest web els agricultors de tot el
món es poden comprometre a uns principis bàsics d’agroecologia i recolzar la
sobirania alimentària.
El Consell Comarcal del Pallars Sobirà ens ha encarregat el projecte
“Potencial d’implantació del compostatge casolà i comunitari a Catalunya:
conseqüències ambientals i econòmiques”. Es tracta d’un projecte singular
d’interès general finançat per l’Agència de Residus de Catalunya, dins de les
convocatòries per a la promoció de la gestió de la fracció orgànica.
Hem iniciat el projecte “Concreción de posibles incentivos fiscales en el
marco del Plan de Acción Territorial de la Huerta de Valencia”, per a la
Generalitat Valenciana.

Projectes acabats:
•

•

•

Ha finalitzat el projecte “Prevenció integral del paper en el funcionament
intern de l’administració municipal de Manresa”, encarregat per
l’Ajuntament de Manresa i que ha comptat amb el recolzament de l’Agència
de Residus de Catalunya.
Ha finalitzat la nostra tasca en el projecte “Introducció de bolquers de roba a
la llar d’infants de Cabanes”, encarregat per l’Ajuntament de Cabanes i que
ha comptat amb el recolzament de l’Agència de Residus de Catalunya. El
projecte segueix el seu curs, en funcionament des del passat novembre de
2008. S’estima que s’estan estalviant uns 67 bolquers diaris, la qual cosa
representa una reducció anual d’uns 2.100 Kg de residus que anirien a
l’abocador.
Ha finalitzat l’Estudi de pagament per generació dels residus de Cabanes en
un context de recollida porta a porta”, encarregat per l’Ajuntament de
Cabanes i que ha comptat amb el suport de l’Agència de Residus de
Catalunya.

Conferències:
•

El proper 26 de febrer a les 9.00, Miquel Ortega, membre d’Ent, farà la
ponència “La crisi alimentària i les polítiques agràries” a la Facultat de
Biologia de la Universitat de Barcelona. La xerrada forma part de les jornades
“Fòrum ambiental 2009: l’alimentació en crisi” que es realitzaran el 26 i 27
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de febrer.
Racó d’Ecologia Política:
•

Ha començat la preparació del número 37 de la revista “Ecología Política”
dedicat a “Salut i medi ambient, la perspectiva de l’ecologia política”. Us
convidem a enviar les vostres aportacions. Per conèixer les condicions
d’enviament
d’articles
us
preguem
que
visiteu
el
web
www.ecologiapolitica.info

Altres:
•

Ent ha realitzat i s’encarrega del manteniment del web del Grup de Recerca
en Agricultura, ramaderia i Alimentació en la Globalització de la Universitat
Autònoma de Barcelona. Us convidem a visitar el web i conèixer el treball
del grup: www.araguab.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 al nostre web http://www.ent-consulting.com.
Si esteu interessats en rebre l’enviamENT podeu apuntar-vos 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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