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Publicacions: 

 

• Ja està disponible la versió en català del llibre “El deute ecològic espanyol” 
editat per l’editorial Muñoz Moya i coordinat per Miquel Ortega Cerdà, 
membre d’Ent. En ell també participa com a coautor Ignasi Puig Ventosa, 
també membre d’Ent. Podeu comprar-ho a l’apartat de publicacions de 
l’Observatori del Deute en la Globalització: www.observatorideute.org  

 

Novetats a la web: 

 

• Al marc del projecte de la revista Ecologia Política hem finalitzat la primera 
fase de la nova web, la podeu trobar al domini 
http://www.ecologiapolitica.info. Aprofitem per convidar-vos a participar a la 
revista aportant els vostres articles. Podeu trobar la informació de com 
enviar-los a la web de la revista. El proper número es centrarà a l’entorn dels 
mega projectes d’infrastructures, però també donarem cabuda a articles 
curts no relacionats amb la temàtica. Si teniu qualsevol dubte envieu un 
correu electrònic a secretaria@ecologiapolitica.info.   

 

Nous projectes: 
 

• L’Ajuntament de Corbera de Llobregat ens ha encarregat un estudi per a la 
proposta d'actuacions per una Nova Cultura de l'Aigua al municipi. 

 

Projectes en curs: 

 

• Estem portant a terme un estudi sobre L’equitat ambiental a Catalunya pel 
Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible (CADS) i la Secretaria de 
Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya. Ara iniciarem una 
fase on tractarem de detectar les principals inequitats ambientals que es 
produeixen a l’actualitat al nostre territori. Us volem convidar a ajudar-nos en 
aquest projecte. Si creieu que hi ha algun aspecte d’inequitat ambiental 
d’especial gravetat a Catalunya que és important considerem a l’estudi us 
preguem ens envieu un correu electrònic a mortega@ent-consulting.com i 
ens ho digueu. Gràcies! 

 

Projectes acabats: 

 

• Hem acabat la revisió d'una part de la secció de residus municipals del web 
de l'Agència de Residus de Catalunya. 

 
 

Bon estiu a tots i totes! 
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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.ent-consulting.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. 

ent, medi ambient i gestió 
 

 

Aquesta obra està sota una llicència Creative Commons 

 


