L’enviamENT.
Núm 42. Febrer 2007
Publicacions:
•

Ignasi Puig Ventosa ha publicat l’article “El despilfarro no puede continuar”,
en el monogràfic sobre austeritat de la revista El Ciervo. Revista mensual de
pensamiento y cultura. P. 17. Núm. 671, febrero 2007.

Nous projectes:
•

L’Ajuntament de Tiana ha encarregat l’Estudi per a la Implantació del
Protocol de Gestió Energètica a l’Ajuntament de Tiana i definició de
l’estratègia energètica municipal, que s’haurà de realitzar en el 2007.

Projectes en curs:
•

Ja està disponible el número 32 de la Revista Ecologia Politica anomenat
“La crisis global de la pesca”. La presentació de la revista es portarà a terme
el proper 8 de març. Podeu trobar més informació sobre els continguts i com
adquirir la revista a www.ecologiapolitica.info

Conferències:
•

El proper 22 de març a les 9h, a la Facultad de Ciencias Químicas de la
Universidad Autónoma de Madrid, Ignasi Puig, membre d’ENT, farà la
ponència “Ecofiscalidad sobre residuos: experiencias y propuesta” dins el
curs “Precios, tarifas y fiscalidad para la sostenibilidad”, organitzat per
l’Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), Fundación Sindical
de Estudios i Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid.

•

El proper 22 de març per la tarda, Ignasi Puig, membre d’ENT, participarà a
la taula rodona “Instrumentos económicos para el medio ambiente:
fiscalidad y subvenciones”, organitzat per l’Asociación Española de
Directivos (AED) i per la Fundació Fòrum Ambiental.

•

El proper 1 de març al cicle de Cine-Forum "El nostre deute ecològic"
organitzat per l'Ajuntament d'Hospitalet de Llobregat Miquel Ortega, membre
d'ENT comentarà la sessió inicial amb la pel•lícula "La invasión verde" i
tractarà la problemàtica de les plantacions de paper d'Uruguai. L'acte tindrà
lloc a les 19:00 a la Biblioteca Tecla Sala. Av. de Josep Tarradelles, 44.
08901 L'Hospitalet. Metro: L1 Torrassa

•

El proper 8 de març a les 19.30 es realitzarà la presentació del nou número
de la revista Ecologia Política a l’Espai Icària (Arc de Sant Cristófol, 11-23,
Barcelona). L’acte contarà amb la participació de Joan Martínez Alier,
Miquel Ortega i Marta Riviera.

•

El proper 17 de Març al Centre Cívic Mirasol de Sant Cugat del Vallès, previ
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a l'obra de teatre realitzada pel "Teatre Mirasol", Miquel Ortega farà una
xerrada sobre Consum Responsable i joves. L'acte tindrà lloc a les 20.00.
•

El proper 30 de Març Miquel Ortega impartirà la sessió "El deute ecològic
espanyol" a la Universitat de Granada al curs DEUDA EXTERNA, DEUDA
ECOLÓGICA organitzat "Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo
(CICODE)" de la mateixa universitat.

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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