L’enviamENT.
Núm 48. Agost 2007
Publicacions:
•

•

•

Ha aparegut l’article “Fiscalidad verde y residuos”, escrit pel membre d’ENT,
Ignasi Puig Ventosa, a Daphnia. Boletín informativo sobre la prevención de
la contaminación y la producción limpia (2007) 43: 17-18. Editat per ISTAS
(Instituto Sindical de Trabajo, Medio Ambiente y Salud - CC.OO). Es pot
descarregar a: http://www.istas.net/web/abreenlace.asp?idenlace=4226
S’ha publicat el capítol “Pesca industrializada en el Sur: Pescanova en
Chile. Consecuencias sociales y ambientales” realitzat per Miquel Ortega,
membre d’ENT, al llibre Biodiversidad y derecho a la alimentación editat per
Prosalus, Caritas, Veterinarios sin Fronteras i Ingeniería Sin Fronteras al
marc de la campanya Pel Dret a l’Alimentació.
El proper 6 de setembre es publicarà a la portada del diari “Diagonal” un
article sobre Desplaçats ambientals realitzat per Miquel Ortega.

Nous projectes:
•
•

L’Ajuntament del Masnou ha encarregat el projecte “Prevenció de residus a
la platja”, que compta amb finançament parcial de l’Agència de Residus de
Catalunya.
El Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible (CADS) ens ha
encarregat el projecte “Equitat ambiental a Catalunya: difusió del concepte i
dels resultats obtinguts”.

Projectes acabats:
•

Hem finalitzat el projecte “Estudi sobre el cost per als municipis derivats de
l’aplicació del PROGREMIC”, encarregat per l’Agència de Residus de
Catalunya i que esdevindrà la base d’un dels annexos del Programa de
Gestió de Residus Municipals de Catalunya 2007 – 2012.

Conferències realitzades:
•

•

El passat dimarts 28 d’agost, Amalia Sojo, va presentar a la 3rd International
Conference on Life Cycle Management. From Analysis to Implementation
(Zurich), el pòster Material Flow Accounting of Spain (1980-2004), en el que
també va participar Ignasi Puig. El resum es pot trobar a:
http://www.lcm2007.org/program_final.pdf (p. 152).
El 17 d’Agost Miquel Ortega va participar amb la ponència “Problemàtiques i
reptes relatius al canvi climàtic” al festival ECOPOP 2007. Tercer festival de
música i naturalesa, que es va realitzar a El Hornillo – Gredos - Àvila.
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Racó d’Ecologia Política:
•
•

Al mes d’Agost la revista Consumer-Eroski ha publicat una entrevista a
Miquel Ortega (un dels coordinadors de la revista Ecologia Política). Podeu
trobar la versió electrònica seleccionant aquí.
Al mes de novembre es tancarà el proper número d’Ecologia Política dedicat
als “biocombustibles”. Si teniu alguna aportació us convidem a participar.
Per fer-ho visiteu la web de la revista (www.ecologiapolitica.info) per
conèixer les condicions d’enviament dels articles.

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.
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