
  
 
 
 

 

ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT 
 

Com contribuïm a una Barcelona més sostenible?   

 

1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ 

 

Nom: 

Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya 

 

Breu descripció:  

 

El COAMB té com a missió representar, defensar i impulsar el paper dels 

ambientòlegs, així com els professionals del medi ambient i estudiants, ordenar 

l’exercici de la seva professió, vetllar per l’ètica professional, i promoure el respecte 

al medi ambient entre la societat. 

Pel que fa a la visió del Col·legi d’Ambientòlegs, aquesta és esdevenir el referent 

dels professionals del medi ambient de Catalunya oferint els serveis que aquests 

requereixen i mantenint la projecció institucional, social i ambiental del Col·legi per tal 

de reforçar la projecció de la professió. 

Per projectar aquesta visió es fomentaran iniciatives centrades en l’impuls de la 

inserció laboral, l’auto-ocupació i l’emprenedoria; la promoció de la recerca ambiental 

i el posicionament dels ambientòlegs com a investigadors i docents; la qualitat i la 

coherència dels plans d’estudis de Ciències Ambientals; i el debat i la creació d’opinió 

sobre els reptes i les polítiques ambientals i de sostenibilitat a Catalunya. 

Finalment, els principals valors del COAMB són: compromís, fer xarxa, il·lusió, 

professionalitat i transversalitat. 

 

Dades de contacte: 

Susana Pascual García: presidencia@coamb.cat 

 

COAMB: coamb@coamb.cat  

c/ Muntaner 81, 6è 1ª 
08011 Barcelona 
Telf: 93 304 21 09 
 

Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022:  

 

 

2. ACTUACIONS DESTACADES 

 

Llistat de les actuacions i relació amb els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.  

 

Nom de l’actuació Objectiu CCS 

1. COAMB SMART ENERGY (CSE) 5.4 

 

mailto:presidencia@coamb.cat
mailto:coamb@coamb.cat
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/664/Els10objectius_retallat.pdf


  
 
 
 

 

COAMB SMART ENERGY (CSE) 

 

Breu descripció:  

 

El projecte CSE consta de 5 passos: 

 

1.- COAMB adquireix un mesurador de consum elèctric i l’insta-la. 

 

2.- COAMB publica informació del consum elèctric en temps real a la seva web.  

 

3.- COAMB recopila factures electricitat dels últims 12 mesos 

 

4.- Grup energia (GE) analitza dades de 2 mesos, factures i proposa mesures 

d'optimització energètica i econòmica -tarifa i potència- ; així com modificació de 

comercialitzadora en relació als valors de l’entitat i promoure l’augment de les 

energies renovables en el mix energètic. 

 

5.- Es fa seguiment de les mesures (al cap de 3 mesos més) i es publiquen els 

estalvis a la web i es fa notícia pel butlletí dels col·legiats/ades-adherits/ides i difusió 

a xarxes socials. 

 

 

Beneficis: 

 

X  Ambientals       Socials      X  Econòmics   

 

Vigència de l’actuació: permanent 

 

 

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat : 4.5 

 

 

3. ALTRES DOCUMENTS ESTRATÈGICS 

 

Posicionament del COAMB respecte la reforma energètica:  

http://www.coamb.cat/userfiles/posicionament_COAMB_reforma_energ%C3%A8tica.pdf 

 

http://www.coamb.cat/userfiles/posicionament_COAMB_reforma_energ%C3%A8tica.pdf

