L’enviamENT.
Núm 13. Setembre 2004
Novetats dels projectes que estem portant a terme:
•

Ja podeu trobar la primera versió de la pàgina web sobre CESCE (Compañía
Española de Seguros de Créditos a la Exportación) que hem realitzat al marc
del projecte de col·laboració amb l’Observatori del Deute a la Globalització.
L’adreça web és http://www.eca-iberia.org

Nous projectes:
•

•

Estem realitzant una part de l’estudi “Avaluació de les experiències
autonòmiques de tributació sobre activitats que incideixen negativament sobre
el medi ambient i exploració inicial de les possibilitats a Catalunya”, encarregat
a la Universitat de Barcelona pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de
la Generalitat de Catalunya.
Entre l’11 d’octubre i el 17 de desembre realitzarem dos cursos virtuals titulats
“Planificación y Gestión Ambiental” i “Indicadores de Sostenibilidad” a la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Ecuador.

Participacions a debats i conferències:

•

•

•

•

El darrer 2 de setembre vam participar al Workshop “Transparency on ECAs”,
que va tenir lloc a Brussel·les. Si voleu tenir més informació sobre la
problemàtica que generen les ECAs a nivell internacional podeu visitar la web
www.eca-watch.org
Del darrer 13 al 17 de setembre hem participat al curs Globalització i
desiquilibris Nord/Sud, coordinat per l’Observatori del Deute a la Globalització
al marc dels cursos d’Estiu de La Universitat Internacional de Menorca Illa del
Rei (UIMIR). Podeu trobar una part important de la documentació utilitzada a
http://www.redisseny.debtwatch.org/cat/formacio/prop_activitat/documents.php
El proper 23 de setembre de 9:30 a 14:00h es celebrarà la jornada Fiscalitat i
economia ecològica organitzada per la Diputació de Barcelona i la Fundació
Politècnica de Catalunya (FPC), que comptarà amb la ponència marc a càrrec
d’Ignasi Puig i amb l’exposició d’experiències a càrrec de diversos municipis.
En la sessió es presentarà el llibre Fiscalitat ambiental local, recentment
publicat per la Fundació Pi i Sunyer i la Diputació de Barcelona en el marc del
conveni entre ENT i la citada fundació. La sessió serà a la Sala d’Actes de la
FPC (Edifici Vèrtex. Pl. Eusebi Güell, 6. Barcelona). Per a més informació
adreceu-vos a elisabet.prieto@fpc.upc.es, 93 401 25 34.
Presentarem la ponència “La fiscalitat ambiental aplicada a la gestió de
residus” (30 de setembre, 16 hores), a l’ECOFÒRUM’04: La gestió sostenible
dels residus, organitzat per la Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat de
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•

•

•

•

l’Ajuntament de Terrassa. El programa es pot trobar a la web
http://www.terrassa.org/mediambient/ecoforum
En el marc de la Jornada tècnica sobre fonts de generació d’energia elèctrica
sostenibles, que es celebrarà a Sant Adrià de Besòs, el proper 1 d’octubre,
Ignasi Puig presentarà la ponència “L’ús incentius econòmics per afavorir una
gestió energètica més sostenible”. Podeu trobar el programa de la jornada i
realitzar
la
vostra
inscripció
a:
http://www.ecoinstitut.es/santadria/jornadaenergia
El proper 2 d’Octubre tindrà lloc a Barcelona una reunió de coordinació de la
Xarxa Europea pel Reconeixement del Deute Ecològic (ENRED). Si voleu
assistir adreceu-vos a miquel.ortega@debtwatch.org
Ignasi Puig presentarà la ponència “Las tasas y los impuestos como
herramientas para favorecer la reducción y el reciclaje de residuos” en el XIX
Encuentro de Amantes de la Basura, que es celebrarà a Oviedo, entre el 9 i
l’11 d’octubre. Per a més informació sobre inscripcions a les jornades visiteu
http://www.ecoloxista.org
Miquel Ortega moderarà el Seminari “The ecological debt: from European
overconsumption to local social and ecological conflicts in the impoverished
countries” al Foro Social Europeu, que es celebrarà a Londres, entre el 15 i el
17 d’octubre. Per a més informació sobre horaris i activitats del Foro Social
Europeu visiteu http://www.fse-esf.org/

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