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Novetats al web
• En Miquel Ortega i la Gemma Tarafa han publicat el text “¿Más libre comercio
genera más crecimiento y más bienestar? Tratados de partenariado económico
en África.” A la revista Pueblos número 43. Podeu trobar el text íntegre a:
http://miquelortega.cat/
• El passat 16 de setembre en Miquel Ortega va fer la xerrada: “Impactes del
consum i la pesca catalana a l’exterior” al Seminari “Impacte de la societat
catalana en la biodiversitat global” organitzat pel Departament de Medi Ambient
i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Podeu trobar la presentació a:
http://miquelortega.cat/

Nous projectes
• L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat ens ha encarregat el projecte
“Elaboració del pla local de prevenció de residus municipals”.

Conferències
• Entre el 9 i el 14 de setembre, Ignasi Puig Ventosa (ENT) i Jordi Roca Jusmet
(UB) van realitzar el curs “Impuestos ambientales: Una aproximación desde la
economía ecológica”, organitzat pel Centro de Estudios Fiscales (CEFI) i la
fundació Friedrich Ebert Stiftung - Ildis, a Quito (Equador).
• El proper 14 d’octubre, Ignasi Puig Ventosa (ENT) farà la conferència
“Instruments fiscals per a la conservació de la biodiversitat” en el marc del
seminari “Economia i biodiversitat”, organitzat pel Departament de Medi
Ambient i Habitatge. Més informació:
http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/any_internacional_biodiversitat/par
ticipeuhi/seminaris_bio.jsp

• Entre el 15 i el 17 d’octubre se celebraran a Pamplona les XXI JORNADAS DE
AMANTES DE LAS BASURAS, on Ignasi Puig Ventosa farà dues ponències, sobre
incentius econòmics per a la gestió preventiva de residus i sobre recollida
selectiva porta a porta.
• El proper 29 d’octubre en Miquel Ortega farà la xerrada “La funció de la pesca
a la política pesquera comú” a la jornada “El papel de la ciencia en la gestión
pesquera -La Reforma de la PPC” organitzada per OCEAN2012. Les jornades
tindran lloc a la Sala de Graus de la Facultat de Medicina, UPV, Campus de
Leioa, Bilbao de 10-13h.
• El proper 30 d’octubre en Miquel Ortega farà la xerrada “La reforma de la
política pesquera comú” a la jornada “El nuevo Green Deal Marino”, organitzada
por Berdeak a Bilbao. Més informació: www.berdeak.org

Racó d’Ecologia Política
• Ja està disponible el número 39 de la revista Ecología Política “Cambio
climático y energías renovables”. Més informació: www.ecologiapolitica.info

Si voleu rebre L’enviamEnt podeu apuntar-vos a:
http://ent-consulting.com/mailman/listinfo/butlleti_ent-consulting.com

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: www.ent.cat

Per qualsevol aspecte addicional podeu enviar un e-mail a: info@ent.cat
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