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Objectius estratègics
Junta de Govern 2018 - 2020


1. Esdevenir un referent en medi ambient i sostenibilitat a Catalunya.
2. Augmentar el número de col·legiats i adherits. Objectiu 2.000.
3. Obtenir més i millor visibilitat.

4. Revisar aliances i potenciar convenis amb empreses o entitats del tercer sector. Augmentar les
subvencions rebudes.
5. Formació per càrrecs electes de regidories de medi ambient.
6. Potenciar la comunicació.

Objectius estratègics
Junta de Govern 2018 - 2020
7. Impulsar el desplegament territorial del COAMB.
8. Crear un “Programa de mentors” dins del COAMB on col·legiats amb trajectòria creïn un vincle
d’un període determinat de temps amb d’altres en els inicis de la seva carrera professional.
9. Crear una escola de formadors de formadors. Escola de medi ambient per a mestres i
educadors. Professionalitzar el sector i incrementar el valor d'aquesta tasca.
10. Avaluar el potencial de la integració d'aspectes econòmics en la valoració ambiental com a
eina de comunicació amb persones amb poder de decisió sense formació ambiental.

Algunes xifres de l’activitat
col·legial (1/2)
202 hores de
formació
impartida

9.469
seguidors a
xarxes
socials

(2017: 275h)

125 notícies
publicades
al web

(2017: 8.529)

4.690
consultes
gestionades
(2017: 4.259)

(2017: 179)

770 ofertes
laborals
(2017: 797)

Algunes xifres de l’activitat
col·legial (2/2)
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Les xifres de l’Escola de Formació

27 cursos, 202 hores de
formació, 691 assistents

Les principals fites de 2018
Reforcem la figura dels ambientòlegs i ambientòlogues
 Reunió amb la nova secretària d’Administració i Funció Pública de la Generalitat,
Annabel Marcos, per tal de reclamar la creació d’un cos propi d’ambientòlegs a la
Generalitat de Catalunya i la regularització de la situació laboral dels actuals
ambientòlegs a l’administració
 Reunió amb el president del Parlament de
Catalunya, Roger Torrent per exposar què és i què
fa el COAMB
 Seguiment del procés de recuperació de la
competència dels ambientòlegs i ambientòlogues
per ser reconeguts de nou com a personal tècnic
habilitat per l’elaboració i firma dels plans de
dejeccions ramaderes

Les principals fites de 2018
Anàlisi de la professió en clau de gènere
 Organització de la taula de treball “Solucions per a l'equitat al món laboral ambiental”
el març de 2018.
 Actualització de l’Estudi del
Mercat Laboral del COAMB per
analitzar aspectes de gènere en el
món laboral ambiental.

Les principals fites de 2018
Consolidem aliances
 Realització de l’Itinerari sobre canvi
climàtic en col·laboració amb el Mapa
Barcelona + Sostenible de l’Ajuntament de
Barcelona.
 Formem part de l’Observatori del
Desenvolupament Sostenible de
Respon.cat, organisme de referència de la
responsabilitat social empresarial a
Catalunya.

Les principals fites de 2018
 Organitzem el curs de compostatge comunitari en col·laboració amb
FeAresiduos i l’Agència de Residus de Catalunya.
 Realització de la jornada “Nova llei de contractació pública i implicacions
per als professionals del medi ambient” en col·laboració amb el CEDAT.

 Creació del curs d’Economia Circular en col·laboració amb el
Departament de Territori i Sostenibilitat.

Les principals fites de 2018
Es valora la nostra expertesa
 Participem al Congrés Català de Dret Ambiental a Tarragona en una taula rodona
sobre la Llei Catalana del Canvi Climàtic.
 Participem com a membres del jurat del Premi Medi Ambient 2018.
 Participem com a membres del jurat de l’edició 2018 dels Premis de Biomassa.
 Participem com a membres del jurat del concurs de projectes del Parc dels Tres Turons
als districtes de Gràcia i d’Horta-Guinardó, a Barcelona i també del de Can Feu de
Sabadell.
 Participem al Congrés Nacional d’Educació Ambiental (a Girona) explicant
l’experiència d’educació ambiental “Ens hi juguem molt: tallers i jocs sobre el canvi
climàtic per als més petits”

Les principals fites de 2018
Ampliem el nostre abast mediàtic
 Presentació de l’Observatori Ambiental , que pretén posar en valor el coneixement
que es genera en el camp del medi ambient a Catalunya i posar-lo a disposició de la
ciutadania, el teixit empresarial, les administracions i totes les organitzacions
interessades.
 Actualització del format del butlletí
informatiu del COAMB i possibilitat de
subscripció a tot el públic interessat, no
només a membres del Col·legi (28
subscriptors en els primers sis mesos).

Les principals fites de 2018

 Ampliem els continguts del butlletí amb la
realització i difusió d’entrevistes a professionals del
medi ambient.
 Ressò important a mitjans d’algunes accions del
Col·legi (presentació de l’Observatori Ambiental,
defensa dels ambientòlegs a l’administració
pública).
 Publicació del vídeo de la campanya de promoció de
la figura de l’ambientòleg.

El medi ambient i la sostenibilitat són
cosa de totes les persones

VEURE VÍDEO

Les principals fites de 2018
Mirem al futur
 Reunions dels coordinadors dels grups de treball i comissions del Col·legi per crear un pla
de dinamització dels grups i comissions del COAMB.
 Treballem en millorar la participació interna de l’entitat (rebem assessorament i suport
tècnic gràcies a la subvenció aconseguida del Departament d’Afers i Relacions
Institucionals i Exteriors i Transparència).
 Implantació d’un nou sistema de videoconferències a la plataforma de formació del
COAMB per millorar els cursos online de l’Escola de Formació del COAMB.

 Creació del Grup de Treball d’estudiants del COAMB, que té per objectiu donar a conèixer
les Ciències Ambientals als alumnes de Batxillerat i acompanyar els estudiants de primer i
segon del grau de Ciències Ambientals.

Les principals fites de 2018
Activitats dels grups, comissions i xarxes del COAMB
Grup de Residus
 Taula rodona: Licitacions i gestió de serveis de recollida de residus. Seguiment i control de serveis.
 Jornada “Nous models de gestió de residus a les comarques de Lleida”
 Participació al congrés Waste in Progress 2018
 Participació a la Jornada de celebració dels 18 anys de la recollida porta a porta a Tiana
 Taller de resolució de dubtes: Nova llei de contractació pública i efectes en els contractes de gestió de
residus
 Participació en el Seminari de Preparació de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus

XAEEC
 Actualització dels membres de la XAEEC i prospecció de necessitats
 Realització de l’Estudi del Mercat Laboral Ambiental 2018
Altres
 La vocalia del COAMB a la Catalunya Central va assistir al Circular Economy Summit

Les persones
Col·legiats/des:
+ 68 col·legiats
+ 30 adherits
Membres al finalitzar 2018: 1.039

Junta, vocalies, comissions i
grups de treball:

Serveis Tècnics:

 Junta i Vocalies: 25 membres

3 persones contractades

 Comissions i grups de treball: 312 membres

(2,3 jornades laborals completes)
S’han implantat millores en tots
els llocs de treball.

Moltes gràcies!

