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Novetats al web: 
 

• Hem actualitzat l’apartat de publicacions de la secció “Medi ambient i 
societat”, podeu visitar-la seleccionant aquí: http://www.ent.cat/psocietat.htm.

 
Publicacions: 
 

• Podeu trobar al nostre web el document de recerca “El apoyo económico 
estatal a las exportaciones e inversiones españolas en países en desarrollo: 
problemas en la gestión ambiental y social” publicat recentment per Miquel 
Ortega en l’àmbit del doctorat de ciències ambientals de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 

 
Projectes acabats: 
 

• Ha finalitzat el projecte “Impacte dels Tractats de Lliure Comerç al sector 
agropecuari a la zona dels Grans Llacs (República Democràtica del Congo i 
Uganda)”, encarregat per Veterinaris Sense Fronteres. 

• Ha finalitzat el projecte: “Valoració dels costos econòmics d’una 
contingència en l’abastament d’aigua a Catalunya”, encarregat per l’Agència 
Catalana de l’Aigua. 

 
Conferències: 
 

• Entre el 5 i el 8 de setembre tindrà lloc a Barcelona el “Primer Fòrum 
Internacional de Sociologia” organitzat per l’Associació Internacional de 
Sociologia” en el qual participaran membres d’ENT. 

• La ponència “Indicadores de soberanía alimentaria en el ámbito 
internacional” realitzada per Miquel Ortega i Marta G. Rivera Ferre, membre 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha estat acceptada al congrés 
“Congreso Universidad y Desarrollo”, que tindrà lloc els propers 12, 13 i 14 
de novembre de 2008 a Barcelona. Si us interessa podeu demanar-la als 
autors (mortega@ent.cat)  

• En el següent enllaç (194 MB) es pot veure la gravació de la ponència “The 
unsustainable dependence of Spanish Local Treasuries on taxes and charges 
related to construction activities” presentada per Ignasi Puig Ventosa a la 
Eighth Global Conference on Environmental Taxation, celebrada a Munich 
entre el 18 i 20 d’octubre de 2007: 
http://videos.worldecotax.org/2007.10.18.WS1.16Uhr.Part1.avi 
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Racó d’Ecologia Política: 
 

•  Coincidint amb la finalització de l’Exposició Internacional dedicada a 
l’Aigua de Zaragoza us volem convidar a visitar la web 
http://foroluchasagua.wordpress.com/ on podreu veure un fòrum organitzat 
per nombroses ONGs i organitzacions socials que s’ha portat a terme de 
manera paral·lela i on podreu trobar molta informació interessant.   

 
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 al nostre 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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