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Novetats a la web:
•

Al marc del projecte de Secretaria de la revista Ecologia Política estem
preparant una nova web on estigui disponible molta informació sobre la
revista. Per ara podeu trobar alguns números antics de la revista Ecologia
Política a la web http://www.ent-consulting.com/projectes/ep.htm.

•

Podeu trobar l’article “El deute ecològic. El cas d’ENCE a l’Uruguai” escrit
per Miquel Ortega, membre d’Ent, medi ambient i gestió, a la direcció
http://www.rocagales.org/pdf/Guanyador%20%20X%20Premi%20APB%2006.pdf Igualment
podeu trobar una entrevista a l’autor sobre el mateix tema
a:http://www.rocagales.org/pdf/Entrevista%20guanyador%20X%20Premi%20APB%2006.pdf

Nous projectes:
•

El comitè Assessor pel Desenvolupament Sostenible (CADS) i la Secretaria
de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya ens ha encarregat
el projecte “Equitat ambiental a Catalunya” on es tractaran d’estudiar
possibles inequitats ambientals al nostre territori.

•

L’Ajuntament de Sant Just Desvern, amb el suport de la Diputació de
Barcelona, ha encarregat un estudi per al desenvolupament d'un Pla de
Gestió Energètic per als equipaments municipals.

Projectes acabats:
•

Hem lliurat a la Diputació de Barcelona el projecte “Estudi de viabilitat per a
la implantació de la recollida selectiva porta a porta als municipis de la
Mancomunitat Intermunicipal de l’Anoia”.

Conferències i altres notícies d’interès:
•

Jesús Ramos Martín, membre d’ENT, donarà les sessions
“Desenvolupament econòmic i consum d’energia: el miratge del
desacoplament energètic i la paradoxa de Jevons” i “Metabolisme energètic
exosomàtic de les societats. Comparació entre països desenvolupats i en
desenvolupament, i perspectives de futur", dins el curs Energia i
Sostenibilitat: del Canvi Climàtic al pic de petroli. El curs està dirigit per
Carles Ibàñez Martí, Cap de la Unitat d’Ecosistemes Aquàtics (UEA-IRTA) i
tindrà lloc del 10 al 14 de juliol (20 hores) a Tortosa. La matrícula està oberta
fins 10 dies abans de l'inici del curs i es pot realitzar accedint al web de la
Universitat Rovira i Virgili (www.urv.cat).

•

Miquel Ortega Cerdà, membre d’ENT, participarà al seminari “IV Seminario
sobre ecología política en America Latina y el Caribe” que tindrà lloc a la
Habana (Cuba) els propers 17, 18 i 19 de juliol. En aquest seminari
participarà al taller de publicacions d’Ecologia Política i realitzarà una
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xerrada sobre deute ecològic.
•

El passat 15 de juny Miquel Ortega, membre d’ENT, va guanyar el “X premi
d’Article sobre medi ambient i educació ambiental Albert Pérez Bastardas“
amb l’article “El deute ecològic espanyol. El cas d’ENCE a l’Uruguai”. Podeu
trobar més informació a http://www.rocagales.org/premiapbX.html

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’
trobar informació de com fer-ho a la nostra web http://www.ent-consulting.com.

ent. Poden

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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