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Pensaments 

 
La revista Ecología Política fa un pas endavant 

Miquel Ortega Cerdà 

 
 
Després de set anys portant a terme el secretariat de la revista “Ecología Política. 

Cuadernos de debate internacional”, i el mateix període essent els coordinadors 

principals, des d’ENT hem decidit fer un pas endavant per aconseguir que la revista 

continuï millorant. A partir del proper número, titulat “Els béns comuns”, que es 

publicarà al proper mes de juliol, la Fundació ENT passarà a ser la coeditora de la 

revista. Per a nosaltres suposa un moment important, i reafirma la nostra aposta per la 

revista. 

 

Fa set anys, quan vam començar aquest projecte, la revista estava en una situació 

límit a punt de desaparèixer. No ho vam voler permetre perquè per a nosaltres 

“Ecología Política” no és una revista qualsevol, va ser una de les fonts d’informació de 

la qual ens vam nodrir en els nostres primers anys de formació. Són 21 anys d’història, 

i continuem percebent que fa una funció important de pont entre investigadors i 

activistes. 

 

El temps, però, passa i cal continuar millorant la revista. Per això a partir d’aquest mes 

ja estan disponibles algunes eines que esperem us puguin ser d’interès. Per una banda, 

sense perdre el suport paper –que continua essent el suport principal– hem fet el salt 

definitiu cap a un millor ús de les eines d’internet. Hem renovat totalment el web, i 

hem posat en marxa un compte twitter i un compte facebook que us permetrà seguir 

l’actualitat en l’àmbit de l’ecologia política i estar al dia de totes les novetats de la 

revista. 

 

A més a més, el proper mes de juliol es publicarà el número 45 de la revista dedicat a 

l’ecologia política i els béns comuns. Si us interessa el tema, pels simpatitzants d’ENT 

tenim un petit obsequi, us oferim un número gratuït de la revista, només cal que 

complimenteu aquest formulari. Esperem que la revista us agradi i us subscriviu, ja 

que del nombre de subscriptors dependrà la continuació d’aquest projecte.  
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La notícia del mes 

 

Perfils acadèmics dels membres d’ENT 

Alguns membres d’ENT han creat el seu perfil acadèmic a Google Scholar. Aquesta 

eina permet recopilar les publicacions científiques més rellevants i estableix indicadors 

d’impacte de les mateixes: 

 

Ignasi Puig Ventosa: http://scholar.google.es/citations?user=kFa7NZYAAAAJ&hl=es 

Miquel Ortega Cerdà: http://scholar.google.es/citations?user=x0futDkAAAAJ&hl=es 

Jesús Ramos Martín: http://scholar.google.es/citations?user=RthVTFsAAAAJ&hl=es 

Maria Calaf Forn: http://scholar.google.es/citations?user=bIbvaCQAAAAJ&hl=es 

Jaume Freire González: http://scholar.google.es/citations?user=kcqKo6UAAAAJ&hl=es 

 
 

 

 

Publicacions 

 

 

Claus ambientals per a un nou finançament de la 

pesca 

 

A pocs dies de la votació de la Comissió de Pesca del 

Parlament Europeu (10 de juliol) en Miquel Ortega 

analitza, en aquest article publicat a EFEverde, alguns 

aspectes d’interès pel proper Fons Europeu Marítim i de la 

Pesca.  
 

 

 

Projectes 

 

Nou projecte amb WWF 

 

Hem començat el projecte “Propuestas de fiscalidad 

ambiental para WWF”, per la secció espanyola d’aquesta 

entitat. El projecte consisteix en l’elaboració d’una sèrie de 

propostes pràctiques en matèria de fiscalitat ambiental que 

puguin ser d’utilitat per la tasca propositiva d’aquesta 

associació, una de les principals associacions 

ambientalistes de l’estat i a nivell internacional. 

 

Nou perfil de facebook sobre el projecte "ENTITLE" 

 

Recentment s’ha creat un nou perfil de facebook 

presentant el projecte “ENTITLE” sobre ecologia política, en 

el qual ENT participa com a soci. El projecte està 

actualment completament operatiu i al web: 
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https://www.facebook.com/politicalecology es poden seguir 

els esdeveniments, cursos, conferències, etc. 

 

Com a part d’ENTITLE, els investigadors a ENT -Gabriel 

Weber i Irmak Ertör- estan desenvolupant recerques des 

de la perspectiva de l’ecologia política sobre temes com ara 

els sistemes de pagament per generació de residus, 

adaptació al canvi climàtic, i justícia mediambiental de 

l’aqüicultura a Europa, amb l’objectiu de contribuir a les 

polítiques ambientals europees en aquestes matèries. 

 

El tercer curs d’ENTITLE, a Syros (Grècia) 

 

La tercera reunió del Projecte "ENTITLE" amb el suport del 

7th Framework Programe de la UE, tindrà lloc entre el 9 i 14 

de juliol d’enguany a Ermoupolis Syros, a Grècia. Aquest 

tercer curs intensiu tracta sobre els béns comuns, 

conflictes i desastres. El programa inclou cursos sobre la 

teoria dels béns comuns i sobre els conflictes relacionats 

amb la producció d’energia, mines o conflictes urbans; al 

curs també es realitzaran les presentacions dels 

investigadors i tallers sobre com redactar i publicar les 

recerques. En Miquel Ortega Cerdà, en Gabriel Weber i 

l’Irmak Ertör participaran en la reunió en representació 

d’ENT. 
 

 

 

Conferències i activitats 

 

15-18 DE JULIOL: 3a TROBADA INTERNACIONAL EN AGROECOLOGIA A 

CATALUNYA DEL PROJECTE BoB (BEYOND OUR BACKYARDS) 

 

Tipus d'acte: Trobada internacional. 

Lloc i data: Del 15 al 18 de juliol 2013, a Ca la Fou, Vallbona d’Anoia, Barcelona. 

Breu descripció: Beyond our Backyards (BoB) és una xarxa per a l'aprenentatge en 

agroecologia, l'acció i la investigació desenvolupada amb el suport del fons europeu 

del Grundtvig Lifelong Learning per al projecte "Farming the Future". BoB és un 

projecte europeu destinat a la creació de capacitats dels actors locals de les iniciatives 

agroecològiques (permacultura, agricultura amb suport de la comunitat, iniciatives de 

transició, agricultura urbana, entre d'altres) per a analitzar i participar en els temes i 

processos polítics de gran escala que afecten les iniciatives agroecològiques locals 

(per exemple, les polítiques sobre llavors, la política agrícola comuna - PAC, les lleis 

relacionades amb la propietat, etc.), i en les pràctiques agroecològiques que afecten 

aquestes importants qüestions polítiques (per exemple, els intercanvis de llavors, les 

pràctiques culturals alimentàries, les xarxes de solidaritat, les mobilitzacions 

polítiques). Més detalls sobre el projecte estan disponibles a: http://agroecol.eu. La 

participació a aquesta tercera trobada està oberta a tothom interessat en expandir la 

seva xarxa de projectes, campanyes o investigacions sobre agroecologia. 

Enllaç: El formulari on fer efectiva la inscripció està disponible al següent link. Per a 

poder-lo omplir has d'estar registrat a la xarxa BoB. 

http://agroecol.eu/bob2013/registration 

Si us plau, ompliu-lo tan aviat com sigui possible, per a poder realitzar tots els 

preparatius. Tens temps fins al pròxim 7 de juliol de 2013. 
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Per a més informació sobre la 3a Jornada, si us plau, posa't en contacte amb: 

jornada@fundacioent.cat. Esperem comptar amb tu! 

 

ECONOMIA ECOLÒGICA I ECOLOGIA POLÍTICA 

 

Tipus d'acte: Conferència 

A càrrec de: Ignasi Puig Ventosa 

Lloc i data: Barcelona, 2 de juliol de 2013 

Breu descripció: Conferència “Economía ecológica y ecología política”, en el marc del 

curs “Cambio social y cooperación en el siglo XXI”, organitzat conjuntament per la 

Universitat de Barcelona (UB) i la Fundación Intervida. 

Enllaç: http://www.ub.edu/juliols/programacurs.php?CodiCurs=2013047 

 

 

 

Els twits del mes 

 

@ENTmediambient Stop al despilfarro de alimentos, El Periódico 

http://catalunyaconstruye.com/wp-content/uploads/2013/06/ECO-CAST.pdf 

12:35 AM - 7 Juny 2013 

 

@Revista_Eco_Pol En julio publicaremos el nuevo número sobre "los bienes comunes". 

Seguro que te interesa. Más info pronto en http://www.ecologiapolitica.info 

3:49 PM - 18 Juny 2013 

 

@I_PuigVentosa 6MM de l'impost turístic cap al Circuit de Catalunya i Ryanair 

http://ow.ly/m1zZj  Això al món es diu subvenció ambientalment perjudicial 

10:13 AM - 14 Juny 2013 

 

@MiquelOrtega "Environment and human health" Nou informe de l'@EUEnvironment i 

el Joint Research Centre http://t.co/msKTgxdTfF  

2:10 PM - 31 Maig 2013 

 

Subscriu-te al twitter d’Ent si vols estar actualitzat @ENTmediambient 

 

 

 

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 inscriure’s al butlletí: 

http://ent.cat/mailman/listinfo/butlleti_ent-consulting.com 
 
 

Per a més informació podeu visitar el nostre web: www.ent.cat o enviar un correu 
electrònic a info@ent.cat  
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