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Ent, reforça la seva orientació cap a la innovació: 
 
• Ent es va crear l’any 2002 amb els següents objectius establerts als seus 

estatuts: “La promoció de la gestió eficient dels sistemes econòmics i 
socials i del desenvolupament sostenible en les seves vessants ambiental, 
social i econòmica, a través de l'estudi i difusió d'aquestes idees, així com 
de la promoció i desenvolupament de projectes innovadors que 
contribueixin a fer avançar la societat cap aquest objectiu”. Des del 
moment de creació hem portat a terme més d’un centenar de projectes per 
assolir aquests objectius. Un 37% dels projectes de l’any 2004 els 
considerem com projectes amb un component alt d’innovació i un altre 
36% es poden considerar d’innovació mitja. Aquests nivells ens situen ja 
com una empresa amb clara vocació innovadora. En aquests propers anys 
però volem reforçar encara més aquest element distintiu fins a arribar en 
tres anys a poder dir que un 70% dels nostres projectes són d’alta 
innovació. Per aconseguir-ho estem portant a terme una sèrie de canvis 
interns i externs que us anirem explicant. Aprofitem per animar-vos a 
participar en aquesta nova empenta, si teniu projectes innovadors que 
voleu portar a terme podeu contar amb nosaltres, només cal que ens 
truqueu o envieu un e-mail a info@ent-consulting.com.   

 
Nova àrea de treball: 
 
• A partir del mes d’octubre hem formalitzat a Ent una nova àrea de treball 

anomenada “Medi ambient i societat” que acompanya a les ja existents 
d’”energia”, “fiscalitat ambiental i economia ecològica”, i “gestió de residus”. 
Aquesta nova àrea de treball es crea amb la voluntat de reforçar una línia 
d’actuació que ja s’estava portant a terme. Els projectes es caracteritzen 
per relacionar temàtiques ambientals i socials. Són projectes on la 
resolució de problemàtiques ambientals serveixen per aconseguir, al 
mateix temps, una economia, o unes polítiques, socialment més justes i 
més adequades a les necessitats dels ciutadans. En aquest marc es 
desenvoluparan projectes amb el tercer sector, projectes de justícia 
ambiental, projectes internacionals i de relacions Nord-Sud, projectes per 
integrar més fàcilment la informació ambiental en el procés de presa de 
decisions i projectes de participació ciutadana en temàtiques ambientals. 
Podeu trobar informació més detallada a: http://www.ent-
consulting.com/documents/dossiersocietat.pdf. Igualment podeu trobar 
alguns projectes ja realitzats a: http://www.ent-consulting.com/societat.htm 
i alguns articles publicats a: http://www.ent-consulting.com/psocietat.htm  

 
Novetats de la web: 
 
• A partir d’ara podeu trobar a la pàgina principal de la web (www.ent-

consulting.com) l’apartat “Reculls d’informació temàtica...”. En aquesta 
secció podreu trobar informació sobre temàtiques que considerem 
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d’especial interès. En aquests moments podeu trobar el rànking català de 
recollida selectiva pels municipis catalans, així com informació sobre el 
sistema de recollida porta a porta. 

• Hem actualitzat i ampliat l’apartat de publicacions (www.ent-
consulting.com/publicacions.htm). Per facilitar l’accés a la informació hem 
reestructurat aquesta secció classificant les publicacions per temàtica: 
fiscalitat ambiental i economia ecològica, energia, gestió de residus i medi 
ambient i societat.  

  
Noves publicacions: 
 
• A la jornada "Fiscalitat ambiental. Situació i propostes per a Catalunya” es 

va presentar el llibre: Roca, J., Puig, I., Tello, E. Experiències 
autonòmiques de fiscalitat ambiental i propostes per a Catalunya. Temes 
de medi ambient i habitatge, 1. Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
Generalitat de Catalunya. 2005. 
Podeu trobar-ho a: http://www.ent-consulting.com/articles/fiscambcat.pdf  
 

Nous projectes: 
 
• El Departament de Medi Ambient i Habitatge ens ha encarregat l’“Informe 

sobre els instruments econòmics i financers a incloure en l’avantprojecte 
de llei de conservació de la biodiversitat i del patrimoni natural de 
Catalunya”. 

 
• L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt (Maresme) ens ha encarregat un 

“Assessorament en la implantació de la nova recollida i taxa de residus 
comercials” al municipi. 

 
Projectes acabats: 
 
• Ha finalitzat el nostre suport a la redacció del Plec de Condicions 

Tècniques per a la contractació de la gestió de la deixalleria municipal de 
Sant Sadurní d’Anoia. 

 
• Hem finalitzat l’Estudi sobre la implantació de la recollida selectiva de la 

fracció orgànica al Pla d’Urgell, encarregat pel Consell comarcal del Pla 
d’Urgell. 

 
 
Informació d’interés: 
 
• El passat 1 d’octubre va començar la recollida porta a porta a Sant Antoni 

de Vilamajor (Vallès Oriental). El disseny del sistema de recollida es basa 
en un projecte desenvolupat per ENT per encàrrec de la Diputació de 
Barcelona.  

�

• Els municipis de Mollet del Vallès, Cardedeu i Montornès (Vallès Oriental) 
ja fan recollida de paper i cartró comercial. El nou sistema de recollida es 
basa en el disseny fet per ENT d’aquesta recollida a la comarca, fruit d’un 
encàrrec del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental. 
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Esperem que altres municipis d’aquesta comarca també s’animin a 
implantar aquesta recollida 

 
• El proper dia 2 de novembre a les 18:00 farem una sessió de portes 

obertes a les nostres. En aquesta sessió explicarem quin tipus de projectes 
fem i com funciona la nostra empresa. La nostra voluntat és establir 
aliances amb els assistents que permetin el desenvolupament de nous 
projectes innovadors. Estem interessats en establir contactes amb 
persones amb un perfil emprenedor i fortament orientades a la innovació 
per mirar d'engegar entre tots nous projectes que suposin un pas endavant 
en la gestió ambiental, ja sigui a l'àmbit local, autonòmic, estatal o 
internacional. Si us plau si esteu interessats en assistir feu-nos arribar un 
correu electrònic a info@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’ ���. Poden trobar informació de com fer-ho a la nostra web 
http://www.ent-consulting.com��
 
Si estan interessats en rebre ��������	
� 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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