BONA PRÀCTICA PER LA
SOSTENIBILITAT
Com contribuïm a una Barcelona més
sostenible?
1. Nom de l’actuació:
Nom de
l’organització:

Acció comunicativa durant la setmana
de prevenció de residus

Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya

Breu descripció:

Aquesta activitat de comunicació està dirigida a tots
els membres de les xarxes socials, ja que vam
publicar durant una setmana totes les accions que
fem des del COAMB per a la prevenció de residus.

Durada:

Durant tota una setmana, del 16 al 24 de novembre de 2019, que se celebra la Setmana
Europea de la Prevenció de Residus

Objectius i línies
d’acció del CCS:

Números 3 “qualitat ambiental i salut”, 4 “ciutat eficient, productiva i d’emissions 0”, 5
“ús racional dels recursos” i 9 “educació i acció ciutadana”

Més informació:

Twitter @COAMBcat
https://twitter.com/COAMBcat/status/1195318814101127169
https://twitter.com/COAMBcat/status/1196373383107231744
https://twitter.com/COAMBcat/status/1196712703877881856
https://twitter.com/COAMBcat/status/1197173525645271040
https://twitter.com/COAMBcat/status/1197438188085747712
https://twitter.com/COAMBcat/status/1197814466114674688

Beneficis:

x Socials

x Ambientals
Indicador/s:

x Econòmics

Per a aquesta activitat els indicadors són tant quantitatius com qualitatius. En relació als
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indicadors quantitatius, arribem a més de 5.000 persones que tenim de seguidors a
twitter. En relació als indicadors qualitatius són diversos, ja que utilitzem gots de vidre i
gots compostables; disposem de cafetera refusant les càpsules de cafè d’un sol ús;
separem i reciclem els residus; triem el marxandatge amb criteris de sostenibilitat...
Valors:

Els valors d’aquesta acció són els de la sensibilització, la informació, la pedagogia i la
comunicació sobre la prevenció dels residus, per tal de disminuir en la mesura possible
el canvi climàtic.

2. Dades de l’organització
Nom de l’organització:

Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya

Breu descripció:

Es va crear mitjançant la Llei 12/2003 i és d’afiliació obligatòria. Disposa de
personalitat jurídica, regulada per estatuts propis, i agrupa persones que
exerceixen la professió dins el territori de Catalunya. 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.

Dades de contacte:

Carrer Muntaner, 81, 6è-1a
93 304 21 09
coamb@coamb.cat
https://www.coamb.cat/

Data de signatura del (CCS):

Del 16 al 24 de novembre de 2019 - Setmana Europea de la Prevenció de
Residus

3. Documents estratègics (opcional)
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Escriviu la relació de memòries, plans estratègics, plans d’acció i altres documents de l’organització.
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