L’enviamENT.
Núm 56. Abril 2008.
Publicacions:
•
•
•

•

El dia 18 d’Abril es va publicar l’article “Precios en aumento” al diari mexicà
La Jornada. L’article ha estat escrit per Gustavo Duch (director de
Veterinaris Sense Fronteres) i Miquel Ortega Cerdà, membre d’Ent.
El dia 7 d’Abril es va publicar l’article “El Día de la Salud alerta del coste en
vidas humanas por el cambio climático” al Diario de Castilla pel qual va ser
entrevistat Miquel Ortega Cerdà, membre d’Ent.
En el proper número de la Revista Residuos (Marzo-Abril 2008) es preveu
que surti publicat l’article “Pañales reutilizables como estrategia de
prevención de residuos” escrit pel Dr. Ignasi Puig Ventosa i Maria Calaf
Forn.
A principis del 2008 s’ha publicat el llibre “Gestión energética local, energías
renovables y participación. Una nueva cultura energética frente al cambio
climático” publicat per la Federación Española de Municipios, que compta
amb la participació de Juanjo Iraegui, membre d’ENT amb el capítol “Las
empresas de servicios energéticos, retos y perspectivas futuras.”.

Nous projectes:
•

La campanya d’organitzacions socials “No et mengis el mon”
(www.noetmengiselmon.org) , ens ha encarregat el projecte “Recolzament a
l’actualització de la web Pescarroba: www.pescarroba.net”. El projecte
Pescarroba tracta de visualitzar els problemes ambientals i socials generats
pel model pesquer espanyol.

•

El Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de les Comarques de la
Ribera d’Ebre, el Priorat i la Terra Alta ha encarregat el projecte “Estudi,
redacció i disseny d’un sistema de pagament per generació de residus
municipals incentivador de la prevenció de residus” dins el marc dels
projectes de prevenció de residus de l’Agència de Residus de Catalunya i el
Centre Català del Reciclatge.

Projectes en curs:
•

En el marc de la nostra col·laboració amb la Universitat Autònoma de
Barcelona, Miquel Ortega ha participat en l’el·laboració de l’informe “Precios
en aumento ¿A quién benefician?” realitzat conjuntament amb Veterinarios
sin Fronteras.

Conferències:
•

El proper 15 de maig Miquel Ortega Cerdà realitzarà una sessió al Màster
de Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya anomenada
“Justícia Ambiental”.
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Racó d’Ecologia Política:
•

El proper número de la revista Ecologia Política –que es publicarà el mes de
Juny – estarà dedicat al “decreixement”. Per anar veient algunes de les
temàtiques que es tractaran us convidem a visitar la web d’un congrés
d’aquesta temàtica que va tenir lloc a París el 18 i 19 d’aquest mes:
http://events.it-sudparis.eu/degrowthconference/en/

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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