Acta de la 94a Junta comuna DCGC - AGPC
113a Junta Delegació del Collegi de Geògrafs a Catalunya
15/04/2015
__________________________________________
Assistents del Collegi:
Jaume Busquets (president), Néstor Cabañas (secretari), Mariona Prat (vocal) i
Sergi Rasero (vocal).
Han excusat la seva assistència: Jordi Barot (vicepresident), Carles Donat
(tresorer), Maria Bonet (vocal), Victòria Carbonell (suplent).
Assistents de l’AGPC:
Sergi Cuadrado (president), Núria Pérez (secretària), Josep Coma (tresorer).
Han excusat la seva assistència: Elena Rodríguez (vicepresidenta) i Jordi Forcadell
(vocal).

Lloc : Seu del Collegi
Hora : 18:30h

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.
L’acta de la reunió de junta anterior corresponent a la 93a Junta comuna DCGC – AGPC i
113a Junta Delegació del Collegi de Geògrafs a Catalunya del passat onze de febrer
queda pendent d’aprovació degut a que queda per confirmar les persones que hi van
assistir. S’enviarà novament a tots els membres de les juntes perquè la confirmin.

2. Informació presidències.
El president de la DCGC, Jaume Busquets, comença la reunió informant que el passat 25
de març va assistir a la reunió del Consell Rector de l’Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya i comenta que a partir d’ara l’assistència dels membres del consell ja no serà
remunerada. S’acorda que es demanarà a la secretària del Consell la documentació de
tots els consells de l’ICGC per arxivar-les i poder consultar-les sempre que convingui.
El passat 9 d’abril va tenir lloc a la nostra seu una reunió de treball tots representants del
Collegi a les diferents Comissions Territorials d'urbanisme de Catalunya i a la Comissió
de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya menys la representants de Girona, que es
van excusar. Es va debatre un document que Robert Casadevall havia enviat, prèviament,
sobre els aspectes legals, els objectius i el funcionament de les comissions, el qual
resultar comentar al principi i va resultar molt útil pel desenvolupament de la reunió.
En el transcurs de la sessió es van compartir les experiències dels representants
respectives comissions (contingut, funcionament, etc.), es va debatre i intercanviar punts
de vista i unificar criteris. En aquet sentit es van acordar tres criteris prioritaris a seguir:
1) els referents a l’afectació d’espais naturals i d’impacte mediambiental, 2) els projectes
de caràcter estratègic, i 3) els nous creixements urbans. Així mateix, es va acordar
revisar i actualitzar la “Guia per a la realització de la Memòria social” editada per la DCGC
i l'AGPC a l’any 2009 i realitzar una nova trobada del grup a finals d’any.
En Jaume Busquets informa que continua la seva participació al Comitè d’Avaluació
Interna (CAI) de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona per acreditar i renovar
el grau de Geografia i OT, i que enviarà una còpia de la documentació referent a la part
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del grau de geografia i ordenació del territori a tots els membres de les juntes per a que
es puguin fer les aportacions que es creguin oportunes i es farà arribar un informe al
comitè d’avaluació. En principi, a través de les assignatures incloses a l’autoinforme, el
pla docent del Grau segueix força bé els criteris del llibre blanc del Grau de Geografia i
Ordenació del Territori.
S’informa que es va presentar, segons l’acordat, la proposta de candidatura de
l’Observatori del Paisatge de Catalunya al Premio Nueva Cultura del Territorio. Restem a
l’espera del veredicte del premi. En aquesta edició, la coordinació entre l’AGE
(encarregada de la convocatòria) i el Colegio no ha funcionat prou bé.
En Jaume Busquets ha preparat un esborrany de díptic informatiu del Collegi que
passarà als membres de la junta. Caldrà revisar-lo i portar-lo a imprimir per tenir sempre
exemplars a punt, tant a la seu del Collegi com a les jornades i sessions que organitzem.
El president de l’AGPC, Sergi Cuadrado, informa que a la visita guiada a l'exposició
“Metròpolis Barcelona” del passat 11 d’abril es van inscriure 11 persones i que
l’experiència es valora força positivament, tant pels continguts dels diferents àmbits de
l’exposició com per la trobada i intercanvi d’opinions dels assistents.
En Sergi Cuadrado explica que va assistir a la fase territorial de les Olimpíades de
Geografia a Barcelona a la Universitat de Barcelona, on va fer la presentació del Collegi i
la xerrada sobre sortides professionals. A la fase territorial de Tarragona a la Universitat
Rovira i Virgili hi va assistir en Robert Casadevall i a la fase de Girona celebrada a la
Universitat de Girona hi va assistir en Josep Coma.
Per finalitzar, en Sergi Cuadrado informa que s’ha signat un conveni entre l’AGPC i la
Universitat Autònoma de Barcelona per a la realització de pràctiques acadèmiques
d’estudiants del Grau de Geografia i Ordenació del Territori.
L’alumne David Bertran que ja ha començat les pràctiques a la nostra seu, explica la
feina que està realitzant, consistent en la realització d’una base de dades d’empreses
relacionades amb la geografia. Primer repassarà les dades de les empreses del cens que
vàrem començar fa temps. Es recollirà la informació bàsica de cada empresa: nom,
dades de contacte, àmbit o sector empresarial, etc. Posteriorment, es contactarà amb
cada una de les empreses i se’ls enviarà un qüestionari per ampliar informació i
concertar una entrevista telefònica per acordar futures collaboracions (banner a la web,
esponsorització, organització de jornades, etc).
S’acorda que, un cop acabada la feina del David, farem una reunió monogràfica per
veure els resultats i comentar quin ús en fem.

3. Informació de la formació i jornades previstes.
El curs “Riscos territorials i canvi climàtic”, que organitzem conjuntament amb el Collegi
d’Ambientòlegs i el Collegi de Geòlegs, per ara té inscrites 10 persones. Tot i que encara
s’han de cobrar les inscripcions es decideix tirar-ho endavant perquè és molt probable
que hi hagin més inscripcions fins el dia el 23 d’abril que és quan finalitzarà el termini
d’inscripcions.
En quant a la “Jornada Experiències de treball de joves geògrafs”, que organitzem amb la
Societat Catalana de Geografia, s’informa que ja tenim sala reservada a l’Institut
d’Estudis Catalans. La Societat Catalana de Geografia ja té pensat un ponent sobre un
projecte de recerca. Per la nostra banda, s’acorda que ens posarem en contacte amb en
Marc Vila Recio de Solucions Geogràfiques, perquè exposi la seva iniciativa empresarial .
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Es recorda que, com l’any passat, organitzarem una taula rodona sobre emprenedoria,
donat que va tenir força èxit. Es decideix que, en aquesta ocasió, buscarem geògrafs que
treballin en l’àmbit de la mobilitat i medi ambient.
Finalment, en Jaume Busquets informa que ja ha començat a pensar en l’organització de
la taula rodona sobre el Manifest de la Nova Cultura del Territori cap a la tardor i
comptant amb la participació –entre d’altres persones- del President del Colegio, Antonio
Prieto i d’en Joan Alberich de la Universitat Rovira i Virgili.

4. Olimpíades de Geografia 2015.
En Josep Coma recorda que, un cop celebrades les fases territorials de les Olimpíades de
Geografia, la fase estatal tindrà lloc els dies 17 i 18 d’abril a València.
El programa d’activitats està previst que acabi el dissabte 18 a migdia, després de la
clausura i dinar de comiat. Les persones que no puguin tornar el mateix dissabte als seus
lloc d’origen, el Colegio assumirà la despesa d’una nit més d’hotel, però no pot assumir
les despeses del sopar ja que no entra dins de la programació. S’acorda que la nostra
delegació cobrirà la despesa dels sopars dels alumnes i acompanyant de Barcelona.
Als alumnes de Girona els acompanyarà en David Pavón, de la Universitat de Girona i als
de Tarragona els acompanyarà en Joan Alberich, de la Universitat Rovira i Virgili. En
Josep Coma, que havia d’acompanyar als alumnes de Barcelona, ens comunica que no
podrà anar a València. Donades les dificultats, en David Bertran s’ofereix per anar-hi ell.

5. Propostes Geonotícies.
Restem pendents de rebre les propostes de notícies per al proper butlletí. Durant els
propers dies la Maria Bonet i en Jordi Forcadell s’encarregaran de prepararan l’esborrany
per maquetar i en Néstor Cabañas l’enviarà per Mail Chimp.

6. Informació Secretaria.
La Pilar Manzanares informa que, segons es va acordar a la reunió de secretaris de
delegacions celebrada el dia 24 de gener a Madrid, a la que va assistir en Néstor
Cabañas, s’ha procedit a donar de baixa d’ofici als precollegiats que no havien renovat la
seva precollegiació, en total 19 persones.
Tot seguit informa de les altes i baixes que hi ha hagut des de la darrera reunió de junta.


Collegiats: 4 altes i 2 baixes, total 367 collegiats. Tot i que a la finestreta el
nombre total és de 365. Aquesta variació pot ser deguda a alguna baixa feta des de
serveis generals que no se’ns hagi comunicat, en tot cas es dona per bona la xifra de
365 collegiats.



Precollegiats: 3 altes i 19 baixes d’ofici, total 20 precollegiats. Tot i que a la
finestreta el nombre total és de 9. Pot ser degut a alguna altra baixa feta des de
serveis generals que no se’ns hagi comunicat, en tot cas es dona per bona la xifra de
9 precollegiats.



L’AGPC ha tingut una baixa. Total 17 membres associats no collegiats. I els
membres de l’AGPC que també son collegiats són 307.

3

7. Informació Tresoreria.



Saldo de la DCGC: 1.004,67 €.
Saldo de l’AGPC: 8.036,11 €.

12. Torn obert de paraules.
En Sergi Rasero exposa que es planteja redefinir els objectius del grup de treball de SIG
a rel de les seves possibilitats reals de dedicació i les dificultats intrínseques del tema.
Donat que alguns dels objectius que s’havien marcat, com ara el curs amb la UOC,
finalment no s’han pogut portar a terme -tot i els esforços que se li han dedicat- en Sergi
es plantejava la conveniència que algú altre portés el grup.
Diversos membres de la junta li demanen que segueix coordinant el grup, donat el seu
coneixement del tema, però que adapti els objectius i el pla de treball del grup a la seva
disponibilitat.
En Sergi, agraeix el suport que li dona la junta i convocarà al grup de treball de SIG per
comentar l’esmentat replantejament. Al seu torn la junta li agraeix el seu esforç i
dedicació.
No hi ha cap altra intervenció més i acaba la reunió a les 20:40 hores.
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