Acta de la 91a Junta comuna DCGC - AGPC
110a Junta Delegació del Col·legi de Geògrafs a Catalunya
17/09/2014
__________________________________________
Assistents del Col·legi:
Jaume Busquets (president), Jordi Barot (vicepresident), Néstor Cabañas
(secretari), Carles Donat (tresorer), Maria Bonet (vocal), Mariona Prat (vocal),
Sergi Rasero (vocal) i Victòria Carbonell (suplent).
Assistents de l’AGPC:
Elena Rodríguez (vicepresidenta), Núria Pérez (secretària), Josep Coma (tresorer).
Han excusat la seva assistència: Sergi Cuadrado (president), Xavier Comabella
(vocal), Jordi Forcadell (vocal) i Mireia Garcia (vocal).

Lloc : Seu del Col·legi
Hora : 18:30h

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.
S’aprova l’acta.

2. Informació presidències.
El 28 de juliol en Jaume Busquets i la Mariona Prat es van reunir amb el Sr. Oriol Rusca,
president de la Intercol·legial per tractar de diversos temes. Varen ser informats de les
diferents comissions i grups de treball als que podem participar:
Taula tècnica
Taula lletrada
Grup de treball sobre peritatges Judicials
Grup de treball sobre el “Cicle de l’Aigua”
Comissió de Responsabilitat Social Corporativa.
Es decideix que anirem en funció de les comissions o grups que considerem més
interessants i de les nostres disponibilitats.
En relació als processos de segregació de les delegacions territorials dels col·legis, Sr.
Oriol Rusca, Degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona i Associació Intercol·legial de
Col·legis Professionals de Catalunya va corroborar la informació que la Generalitat de
Catalunya havia donat a la Mariona Prat a sobre els processos de reforma legislativa
catalana i estatal actualment en curs. En Jaume Busquets informa que, al setembre, està
prevista una reunió amb el president del Colegio de Geógrafos, Antonio Prieto, per tractar
del tema.
S’acorda que el grup sobre de treball sobre el col·legi propi prepararà un document per
informar a la propera assemblea.

Grups de treball
Territori i urbanisme
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L’Elena Rodríguez informa de l’estat dels treballs del Comitè d’Experts sobre la reforma
de la Llei de territori. El grup de treball de Territori i urbanisme està acabant de redactar i
unificar un document que integri les aportacions rebudes i que serà aportat al Comitè
d’experts. Aquestes aportacions no seran vinculants pel Departament de Territori i
Sostenibilitat, però aquest les prendrà en consideració.
També informa que, durant els mesos de novembre i desembre, tindran lloc 6 sessions
monogràfiques participatives, a diferents ciutats de Catalunya, sobre la nova Llei de
Territori.
S’han de fer alguns canvis a la taula de representants a les Comissions territorials
d’Urbanisme, concretament dels suplents a les Comissions Territorials d’Urbanisme (CTU)
del Camp de Tarragona i de l’Alt Pirineu, que es comunicaran al Departament de Territori i
Sostenibilitat:
CTU Camp de Tarragona
Suplent fins ara: Jordi Barot Arqued.
Suplent actual: Elena Rodríguez Armalé.
CTU Alt Pirineu
Suplent fins ara: Elena Rodríguez Armalé.
Suplent actual: Jordi Barot Arqued.
La xerrada dels representants a les CTU amb en Robert Casadevall s’ajorna fins a trobar
el dia adient.
En Jaume Busquets informa que el proper 27 de setembre tindrà lloc la presentació
pública del document resultat del “Fòrum 2012. Catalunya 21” Territori i Urbanisme i un
cop presentat s’obrirà un termini d’aportacions obert a la opinió pública. Així mateix,
comunica que ha tingut una reunió amb la nova presidenta del COAMB, Susana Pascual,
per parlar de les futures col·laboracions. Properament col·laborarem en la jornada
d’emprenedoria que organitzen des del Col·legi de Geòlegs i ha demostrat interès en la
jornada de debat sobre el projecte BcnWorld a Tarragona

Formació
En Jordi Barot informa que la jornada sobre les “Noves tendències professionals en
Geografia” n es realitzarà entre el 15 d’octubre i el 15 de novembre. Els ponents estan
informats i ara cal acordar una data. Tot i no tenir encara una data concertada, la Pilar
Manzanares començarà els tràmits de sol·licitud de sala al Centre Cívic Urgell i al Pati
Llimona.
Respecte a la Jornada “Monday Happy Monday” queda pendent concretar la data de
realització. Estem en contacte, al respecte, tant amb el Col·legi de Geòlegs com el
COAMB

3. Informació formació.
Jornades
En Jaume Busquets informa que està en marxa l’organització de la jornada ” "Territori i
identitat: mirades en clau de futur" commemorativa del Tricentenari. Tenim la sala
confirmada i ens la cedeixen gratuïtament, tots els ponents han confirmats i, donat que
no cobraran les seves ponències, s’acorda fer-los un regal que el mateix dia de la jornada
en Jaume Busquets i la Mariona Prat escolliran de la botiga del Centre Cultural Born. La
visita guiada prevista de fer com a cloenda de l’acte, finalment no es farà degut a l’hora
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d’acabament de la jornada. A primers de mes s’enviarà un mail recordatori a tots els
llistats de distribució.
Cartografia i SIG
En Sergi Rasero informa que el grup de SIG s’ha de tornar a reagrupar desprès de un
temps inactiu per tornar a treballar en el curs de SIG previst amb el LIGIT. La idea és
organitzar cursos d’un dia, tipus “píndoles”, sobre temes diversos: mapes en línea
aplicacions, eines actuals, etc. D’altra banda, segueix el contacte amb l’Antoni Pérez
(UOC), per la possible organització d’un curs de Post-GIS. En Josep Coma s’ofereix per
acompanyar-lo el dia que es tingui una reunió sobre aquest tema.
4. Informació Secretaria.
Geonotícies
De moment, les propostes de notícies pel Geonotícies de detembre són les següents:
Destacades:
Jornada "Territori i identitat: mirades en clau de futur".
Jornada emprenedoria.
Breus (columna dreta)
Presentació document “Fòrum 2012. Catalunya 21” de la SCOT.
Dia Internacional del SIG
Durant els propers dies hauríem de rebre algunes propostes més per tal d’omplir de
continguts el butlletí.

5. Informació Secretaria.
La Pilar Manzanares informa de la petició d’informació que ha fet el precol·legiat P0219
Javier Paradinas en relació a l’adhesió a la declaració “El món professional pel dret a
decidir” el passat 21 de juliol.
S’acorda donar-li resposta explicant el perquè de l’adhesió al Pacte Nacional pel Dret a
Decidir, que es va prendre amb coherència amb l’acordat per les dues juntes l’any 2012
per donar suport a la Resolució del Parlament de Catalunya del 27 d’octubre de 2012
sobre el dret de decidir el futur de Catalunya. Carles Donat expressa que se’l pot
convidar a que assisteixi a la propera assemblea general i pugui expressar la seva opinió
al respecte.
També ens informa que, el dia 22 de juliol, va assistir a la presentació de la “Guia bàsica
de protecció de dades per als Col·legis Professionals” organitzada per l’Autoritat Catalana
de Protecció de Dades i la Intercol·legial (APDCAT). Ens en van donar un exemplar que
està a la biblioteca del Col·legi i l’AGPC. La guia també es pot consulta a la web de
l’APDCAT. En cas de necessitar assessorament en qualsevol sobre el tema, el Col·legi pot
contactar amb l’APDCAT.
El Col·legi va rebre l’avís, per part de cinc col·legiats, d’una geodenúncia per la
contractació temporal d’un/a tècnica adjunt al Parc Natural del Montseny. El 16 de
setembre s’ha enviat una carta i tenim confirmació de rebuda en data 17 de setembre.
En relació a la consulta que va fer el col·legiat Eric Grau per exercir com a geògraf a Xile,
la Núria Pérez ha mediat per a que es pugui trobar amb la Jenniffer Thiers, una
companya seva geògrafa xilena.
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Després de les converses telefòniques amb l’Albert Riera, de Reactiva, la Pilar
Manzanares informa dels problemes que hi ha hagut darrerament a la web i el correu
electrònic:
Resulta que el sistema de gestió de continguts de la web “Joomla” després de cinc anys
ha quedat obsolet, no es pot actualitzar i és més vulnerable a l’atac de virus. Reactiva ja
ha intervingut en un parell d’ocasions per resoldre problemes. Ara hem decidir què fem:
continuar tal i com estem o crear una nova web (amb Word Press?) amb el cost
conseqüent.
Es demana que en Néstor Cabañas i en Sergi Cuadrado, que ja han tingut contacte amb
Reactiva sobre aquest tema, acabar d’aclarir els dubtes tècnics per tal de tenir arguments
i poder adoptar una decisió per solucionar el problema informàtic.
Finalment s’informa de les altes i baixes que hi ha hagut des de la darrera reunió de
junta.
Col·legiats: 6 altes i 3 baixes. A data d’avui tenim 358 col·legiats.
Precol·legiats: 1 alta i cap baixa. A data d’avui tenim 36 precol·legiats.
L’AGPC es manté des de començament d’any amb 20 membres associats no
col·legiats. I els membres de l’AGPC que també son col·legiats a data d’avui son
298.

6. Informació tresoreria.
Saldo de la DCGC: 1.437,18 €.
Saldo de l’AGPC: 7.381,27 €.

7. Torn obert de paraules.
Sense cap intervenció, acaba la reunió a les 20:40 hores.
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