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Novetats a la web:
•

Hem actualitzat l’apartat de publicacions, us convidem a visitar-ho.

Nous projectes:
•

L’ONG Intermon Oxfam ens ha contractat el projecte de consultoria sobre
CESCE i les assegurances de crèdit a l’exportació per compte de l’estat.

•

L’ONG Veterinaris Sense Fronteres ens ha encarregat el projecte d’estudi
“Impacte dels tractats de lliure comerç en l’àmbit agrari i ramader a la regió
dels Grans Llacs”.

•

La Fundació Hospital Comarcal Sant Antoni Abad (Vilanova i la Geltrú) ha
encarregat el projecte “Prevenció dels residus generats a l’Hospital
Comarcal Sant Antoni Abad”, que compta amb finançament parcial de
l’Agència de Residus de Catalunya.

•

L’Ajuntament de Vilanova del Camí ha encarregat el projecte
“Racionalització del consum de recursos i introducció d’elements normatius
per a la reducció de residus a les dependències municipals de Vilanova del
Camí”, que compta amb finançament parcial de l’Agència de Residus de
Catalunya.

•

L’Ajuntament de Donosti ha encarregat l’estudi “Revisió dels objectius del
Pla Integral de Gestió de Residus Urbans a Gipúzkoa (PIGRUG)”, en
col·laboració amb Haizea.

Conferències:
•

El 17 d’Octubre a les 19.00, en el marc de la “Setmana d’acció global contra
el deute i les IFIs”, Miquel Ortega presentarà la xerrada “De la justícia
ambiental al deute ecològic” a l’Aula Magna de l’edifici històric de la
Universitat de Barcelona (Pl. Universitat).

•

El 25 d’Octubre a les 9.00, en el marc de la “Conferencia internacional
"¿Quién debe a quién? Deuda ecológica: Energía, Transnacionales y
Cambio climático”, Miquel Ortega presentarà la xerrada “Trabajando la
deuda ecológica” a la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat
del País Basc.

El racó d’Ecologia Política:
•

El dia 1 d’octubre es realitzarà a les 19.00 la presentació del número 33
dedicat a Desplaçats Ambientals de la revista Ecologia Política a l’Espai
Editorial Icària (Arc de Sant Cristòfol, 11-23. Barcelona).
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L’acte consistirà en la presentació de la revista per part de Miquel Ortega, la
presentació per part del Dr. Joan Martínez Alier sobre la iniciativa de
l’Equador per evitar l’extracció de petroli del Yasuní i la presentació per part
de Pedro Ramiro –de l’organització OMAL- del llibre “La Energia que apaga
Colombia” . L’entrada és gratuïta i es podrà comprar la revista a un preu
reduït.
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 a la nostra 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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