
MEMÒRIA D’ACTIVITATS 
DEL COAMB 2014



Reconeixement de l’ambientòleg i les seves

competències

Suport i 

professionals

Suport i 

acompanyament als

professionals

Augment de la 

massa crítica

Dinamització

col·legial

Continuïtat de 

l’entitat

Posicionament institucional i a la societat

Potenciació de l’Escola de Formació

(online, a mida, etc) 

Exper-

tesa

tècnica

Universitats

Abast

Internacion

al

Experts

d’altres

camps

Ser referents en medi

ambient

Estratègia del COAMB
Línies d’activitat: visibles

↑Ingressos � ↑Serveis liderats per SSTT � ↑ Qualitat de serveis � ↑Fidelització

Impuls a la plena ocupació

Incrementar  el 

ocupabilitat

Incrementar  el 

coneixement i la 

ocupabilitat

Marc estratègic junta de govern 2014 - 2016

Resultats

Millora i 

professionalització de 

la formació



Consolidar l’Escola de 
Formació

Reconeixement de 
l’ambientòleg i ocupació

Millora del funcionament
intern del COAMB

Fer sostenible el 
COAMB econòmicament

Presència Institucional i 
augmentar visibilitat

La posada en pràctica dels objectius

Renovació de les eines de comunicació: Web i Butlle tí

Noves sinèrgies amb el sector empresarial

Potenciar la Borsa de treball

Conveni amb el SOC

Campanya de Captació

Campanya de Fidelització

Enquesta de valoració dels serveis

Millora dels procediments interns

Millora de l’eficiència de l’Escola

Aposta per la Formació a mida a empreses i entitats



Algunes xifres de l’activitat col·legial (1/2)

1.327 
consultes 

gestionades

502 ofertes 
laborals

294 notícies 
publicades a 

la web

1.744 
subscriptors 
al .ambiental

4.290 
seguidors a 

xarxes 
socials



Les xifres de l’activitat col·legial (2/2)
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13 cursos, 267 hores de formació, 563 assistents

Les xifres de l’Escola de Formació
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Institucionals 
�10è aniversari del COAMB

�3ª edició dels Premis Ciències Ambientals

�Diàlegs Ambientals '14: És sostenible la nostra alimentació? 

Les principals fites de 2014 (1/3)

Innovem

�Aprovada l’estratègia de l’Escola de Formació del COAMB, amb nous serveis 

associats

�Treballs de canvi d’imatge de la Web del COAMB i el Butlletí

�Actualització del Catàleg de Serveis i nous serveis per a les persones adherides

�Organització del 1r Green Drinks



Les principals fites de 2014 (2/3)

Som referents
�Sessions d’informació i debat amb l’ICAB

�Compareixences al Parlament de Catalunya: Comissió de Territori i 

Sostenibilitat i Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

�Reunió amb el Comissari Europeu de Medi Ambient - ENEP

�Reflexió sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible

�El COAMB té representants a totes les Comissions d‘Urbanisme de 

Catalunya

�Col·laboració en el Fòrum 2012 Catalunya 21 Territori i Urbanisme 

organitzat per l’SCOT

�Aportació tècnica en debats promoguts per organitzacions de caire 

polític



Ens posicionem

�Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020

�Programa Estatal de Prevenció de Residus 2014-2020

�Jornada sobre la conservació del patrimoni natural a Catalunya

�Adhesió al manifest 'Prou malbaratar aliments‘

�Aportacions sobre PRECAT20

�Posicionament a favor d'incloure aspectes ambientals en la reforma fiscal

�Comunicat del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya i l'Associació Catalana de 

Ciències Ambientals amb motiu de la cancel·lació del programa 'El Medi Ambient' 

de TV3

Les principals fites de 2014 (3/3)



Amb qui hem començat a col·laborar



Les persones

Col· legiats/des: 
�984 col·legiats i 15 adherits

Serveis Tècnics:
�4 persones contractades

Junta, vocalies, comissions i grups de treball:
�Junta i Vocalies: 19 membres a la junta

�Comissions i grups de treball: 299 membres


