
MEMÒRIA D’ACTIVITATS  

DEL COAMB 2017 

XV Assemblea Anual del COAMB 

Bellaterra, 7d’abril de 2018 



Objectius estratègics Junta de govern 2016 - 2018 

1.Incrementar el reconeixement de l’ambientòleg i les seves competències.  
 
2.Treballar per millorar la formació dels ambientòlegs, tant a nivell universitari com durant la 
seva vida professional, per tal d’assolir el perfil professional més adequat al mercat laboral 

de cada moment.  
 
3.Impulsar la plena ocupació tant al sector públic com al món de l’empresa, el tercer 
sector i en projectes d’emprenedoria i autoocupació.  
 
4.Reforçar la presència institucional del Col·legi, tant a Catalunya com a escala europea i 
internacional, i garantir la presència dels ambientòlegs i del COAMB en sectors claus per a 

les Ciències Ambientals i els professionals del medi ambient i la sostenibilitat.  
 
5.Impulsar el desplegament territorial del COAMB, vetllant per la correcta representació 
dels col·legiats en tots els àmbits territorials i promovent la seva relació amb les 
administracions públiques i amb les organitzacions socials, econòmiques i ambientals més 
rellevants.  

 
6.Potenciar la producció d’informació especialitzada (per a col·legiats i per a externs).  



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

179 notícies 

publicades 

al web 

  

 4.259 

consultes 

gestionades 

8.529  

seguidors a 

xarxes 

socials  

275 hores de 

formació 

impartida 

797 ofertes 

laborals 

  



Les xifres de l’activitat col·legial (2/2) 
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14 cursos, 275 hores de formació, 880 assistents 

Les xifres de l’Escola de Formació 
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 6ª edició dels Premis Ciències Ambientals 

 5ª posició en el premi Catalunya d’Ecodisseny de la Generalitat de 

Catalunya 

 Diàlegs Ambientals '17: Canvi Climàtic 

 Primer activitat COAMB destinada a nens i nenes al CCCB 

 Participació a les XX Jornades Acadèmic Professionals de Ciències 

Ambientals (JAPCAs) – CECCAA 

 

 

Les principals fites de 2017  



 Participació en l’articular i en  l’aprovació de la  

    Llei Catalana de Canvi Climàtic. 

 

 

 

 

Les principals fites de 2017  



 Parlament de Catalunya: presentació d’esmenes a la Llei 

d’Arquitectura. 

 Market Place amb Ecoembes 

 Jornades Catalunya és Medi Ambient amb Òmnium Cultural 

 Grup de treball sobre el nou model de la xarxa de viària de 

Catalunya amb el Departament de Territori i Sostenibilitat. 

 Nou impuls dels tallers gratuïts per la recerca de feina en 

col·laboració amb Barcelona Activa i altres col·legis professionals. 

 

 

 

Les principals fites de 2017  



 Membres del consell del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona 

 Participació al Congrés de la Intecol·legial amb la Jornada ciutat 

2050. 

 Participació en la definició de l’Agència de la Natural de Catalunya 

 Creació de l’Observatori Ambiental de Catalunya 

 Elaboració del cicle de la roba amb Barcelona Més Sostenible 

 Disseny i gravació del vídeo de la campanya de promoció de la 

figura de l’ambientòleg 

 

 

 

 

 

Les principals fites de 2017  



  Grup de Responsabilitat social corporativa:  

 Elaboració del Balanç Socail del COAMB i preparació de la 
memòria integrada pel 2019 

 

 Grup de Sensibilització per la Sostenibilitat: 

 Elaborció de la jornada dels Diàlegs Ambientals destinada a 
públic de 3 a 10 anys, realitzada al CCCB. 

 Grup Medi Natural: 

 Participació en l'estratègia de patrimoni natual i biodiversitat per 

Catalunya 

 

 

Les principals fites de 2017  



 Comissió territori: 

 Participació en el Jurat en el concurs urbanístic de Vallcarca.  

 Aportar esmenes a l'Avantprojecte de Llei de Territori.  

 Presentació de les esmenes juntament amb el Col·legi de 

Geògrafs a un acte organitzat per l'SCOT.  

 Realització de la I Territulia sobre Serveis Ecosistèmics 

 Realització delVII Vermut Territorial a Barcelona World.  

 

 

 

Les principals fites de 2017  



Les principals fites de 2017  

 Millora dels serveis per col·legiats, adherits i empreses: 

 Facilitats en el servei d’assessorament laboral 

 Descomptes en béns i serveis que promouen una economia més social i 

ambiental 

 Suport als emprenedors amb la XAEEC i impartim de nou el Programa 

Consolida’t 

 Implantació de la plataforma digital per la inscripció i pagament dels cursos 

de l’escola de formació.   



Les principals fites de 2017  

 Passem a formar part de la Comissió Permanent del Consell Ciutadà per 

la Sostenibilitat de Barcelona 

 Formem part de l’equip tècnic assessor del Síndic de Greuges de 

Catalunya sobre el cas CASTOR 

 Ens incorporem al Consell de Turisme i Ciutat de Barcelona. 

 Ens convoquen al Parlament de Catalunya per l’aprovació de la llei 

Catalana de Canvi Climàtic en la qual hem participat 

 Participació amb representants a la majoria de Comissions d‘Urbanisme 

de Catalunya 

 Membres del Consell de Mobilitat de l’AMB 



Convenis i col·laboracions 

Invertim 2800€ en un 
aerogenerador de propietat 
compartida 

El CEDAT ens facilita dos ajuts de matricula per 
ambientòlegs col·legiats que realitzin el màster de 

dret ambiental 

Elaborem el mapa d’economia 
circular sobre el cicle de la roba 

Conveni amb la cooperativa per un 
consum responsable. Col·legiats accés 
gratuït. 



Les persones 

Col· legiats/des:  

     75 nous col·legiats i 25 nous adherits 

 Membres  al finalitzar el 2017:  1006 

 
Serveis Tècnics: 

 3 persones contractades (2,2  jornades laborals completes) 

Junta, vocalies, comissions i grups de treball: 

Junta i Vocalies: 20 membres a la junta 

Comissions i grups de treball: 321 membres (14 persones col·laboradores 

noves durant el 2017) 


