
 
 

Programa electoral de la legislatura 2020-2022 
En  verd aquelles fites assolides 
En taronja les fites assolides parcialment 
En vermell les fites no assolides 

 

1. Continuar defensant la professió:  

• Defensant la figura de l’ambientòleg/oga, tant a les 

convocatòries de treball de l’administració pública com a 

l’empresa privada.  

• Treballant per la creació del Cos d’Ambientòlegs de la 

Generalitat de Catalunya.  

• Posant el focus, en especial, en la igualtat de gènere.  

 

 

2. Impulsar la participació dels membres dins del 

COAMB:  

• Incrementant el sentiment de pertinença i de creença en les 

tasques que es realitzen des del COAMB.  

• Propiciant més el networking entre els membres del 

COAMB.  

• Creant una nova vocalia d’”Estratègia de futur” per recollir 

percepcions i consells d’actors socials i vinculats amb el 

COAMB de cara a futures estratègies/direccions a prendre 

com a Col·legi; i fer una exploració/ investigació de 

metodologia i know-how d’altres col·legis d’ambientòlegs 

d’arreu del món.  

• Modificant les normes i reglaments interns que facilitin la 

participació dels membres dins del COAMB.  

 

 

3. Millorar l’Escola de Formació, a través de la vocalia 

de Formació:  

• Dotant l’Escola de Formació amb una nova plataforma online 

(Zoom).  

• Col·laborar amb persones referents per donar més valor als 

cursos de formació.  

• Ampliant l’oferta formativa i reeditant els cursos amb més 

èxit d’assistència.  



 
 

• Descentralitzant la realització dels cursos de més èxit o 

interès a tot el territori, i respectant la conciliació familiar.  

• Fomentant la formació a mida i/o especialitzada en temes 

ambientals.  

 

 

4. Millorar l’accés al treball de les persones 

ambientòlogues:  

• Millorant les ofertes de feina de la borsa de treball.  

• Cercant o creant programes de mentoring que puguin ser 

profitosos per als membres que vulguin emprendre o fer un 

canvi en la seva trajectòria professional.  

• Facilitant l’accés d’ambientòlegs/es a places d’ocupació 

pública.  

 

 

5. Dinamització d’empreses, entitats i nous projectes 

vinculats amb el sector ambiental:  

• Determinant les necessitats d’empreses/entitats i generant 

un pack de serveis que hi respongui (gestoria, mútua, 

novetats laborals, innovació...).  

• Fomentant la participació d’empreses/entitats en 

esdeveniments afins a l’activitat econòmica.  

• Generant un programa d’acompanyament per a nous 

projectes.  

• Fomentant el Networking.  

 

 

6. Continuar amb l’ampliació de l’Observatori Ambiental 

des de la vocalia d’Estudis i Projectes:  

• Creant un apartat específic sobre transició energètica, atès 

que serà un dels principals segments de creixement i 

d’interessants oportunitats de treball.  

• Incloent i potenciant les col·laboracions en xarxa d’entitats 

clau del sector ambiental (clústers, patronals, 

administracions públiques, associacions empresarials 



 
 

sectorials, pol·lígons industrials), amb qui se signarien 

convenis de col·laboració.  

• Generant debat sobre normatives o problemàtiques que 

afecten als ambientòlegs/es.  

 

 

7. Millorar la comunicació, a través de la vocalia de 

Comunicació:  

• Modificant la pàgina web del COAMB per tal de fer-la més 

intuïtiva, visual i transparent, basant-se amb una bona 

experiència d’usuari (UX).  

• Actualitzant les plantilles dels documents elaborats pel 

COAMB d’acord amb la seva imatge corporativa.  

• Revisant i definint els canals de comunicació més adients 

d’acord amb el públic objectiu del COAMB i del sector del 

medi ambient. Focalitzar els esforços en mantenir actius i 

actualitzats els canals escollits (butlletins, xarxes, etc.).  

• Identificant els punts clau de l’agenda del Col·legi (formació, 

actes, etc.) per traslladar-los al públic objectiu, mitjançant els 

canals de comunicació establerts, i fomentar la participació.  

• Identificant els temes que marquen l’agenda mediàtica en el 

sector ambiental per posicionar la veu del COAMB en el 

debat públic.  

• Incrementant la notorietat del COAMB mitjançant la seva 

presència en les institucions i mitjans de comunicació 

sectorials.  

• Comunicant més les tasques que es realitzen des de la 

Junta i des del COAMB en general.  

 

 

8. Estudiar les diferents fonts de finançament del 

COAMB:  

• Buscant noves vies de finançament.  

• Continuant en la cerca subvencions i ajudes en aquells 

projectes que donin valor a la tasca que realitzem des del 

COAMB.  

• Cercant micromecenatge en actes puntuals.  

• Cercant publicitat per incloure a la pàgina web.  

 

 



 
 

 

9. Debatre la possibilitat de dotar al COAMB d’una nova 

seu, més actual i que satisfaci les necessitats de les 

persones membres i dels serveis tècnics:  

• Cercant l’eficiència i optimització dels espais per poder 

disposar de despatxos, sales de reunions, sales de 

formacions i sala d’actes.  

 

 

10. Impulsar i enfortir l’Associació Catalana de Ciències 

Ambientals (ACCA), la qual tindrà com a eixos 

principals:  

• Fomentar la participació i donar suport a activitats de caire 

ecologista.  

• Facilitar la interacció entres les estudiants de les diferents 

Universitats amb el Grau de Ciències Ambientals i 

Assemblees ecologistes situades en elles.  

• Treballar per l’actualització i la millora del pla docent del 

Grau de Ciències Ambientals.  

• Fomentar la sinèrgia entre l’ACCA i els grups/comissions del 

COAMB, per a futures actuacions.  

 

 

11. Recuperar els Premis de Ciències Ambientals:  

• Mitjançant un nou format més atractiu.  

• Reformulant les categories que poden optar als Premis.  

• Oferint, a part del guardó, altres beneficis econòmics i 

professionals  

 

 

12. Fomentar la millora contínua de les condicions 

laborals, personals i de formació del personal de 

Serveis Tècnics.  

 


