Acta de la 99a Junta comuna DCGC - AGPC
1186a Junta Delegació del Col·legi de Geògrafs a Catalunya
29/03/2016
__________________________________________
Assistents del Col·legi:
Jaume Busquets (president), Jordi Barot (vicepresident) i Mariona Prat (vocal).
Han excusat la seva assistència: Carles Donat (tresorer), Maria Bonet (vocal),
Sergi Rasero (vocal) i Victòria Carbonell (suplent).
Assistents de l’AGPC:
Sergi Cuadrado (president) i Elena Rodríguez (vicepresidenta)
Han excusat la seva assistència: Núria Pérez (secretària), Josep Coma (tresorer) i
Jordi Forcadell.
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.
S’informa que aquest any, degut a problemes d’agenda dels membres de la junta, potser
no podrà fer ningú d’acompanyant als representants de Catalunya a la final de les
Olimpíades que tindran lloc a Salamanca. Se li proposarà a en Roberto Rejano, l’estudiant
en pràctiques, tot i que els alumnes van acompanyats pels mestres de les respectives
universitats. Si finalment no hi pot anar ningú se li comunicarà a l’Antonio Prieto.
En relació a la posada en marxa de la nova web en Jaume Busquets ens informa que en
una setmana tindrem una primera proposta de disseny per a que ens la puguem mirar i
que, segons l’Anna Berruezo, en el termini d’un mes podríem tenir una versió força
avançada.
En Sergi Cuadrado informa de les feines que ha estat realitzant fins ara en Roberto
Rejano, l’estudiant en pràctiques. En Roberto ha recopilat i cohesionat les feines
realitzades pels dos alumnes en pràctiques que l’han precedit i ha acabat el cens
d’empreses. La junta aprova aquest document. Ara s’ha de publicar a l’apartat privat de
la web i en farem notícia per a que ho sàpiguen els membres del Col·legi.
En Sergi Cuadrado ens fa saber que els articles resultants de les dues taules rodones que
es van celebrar en commemoració del 25è aniversari de l’AGPC, sortiran publicats a la
memòria anual de l’Associació Catalana de Geografia. Els articles van ser redactats per
l’Elena Rodríguez i en Sergi Cuadrado a partir de les transcripcions de les dues
conferències.
3. Informació d’activitats realitzades i properes.
La Mariona Prat informa que va assistir el 20 de febrer a la constitució de l’Observatori
Ciutadà contra la Corrupció, entitat que compta amb la implicació de vint organitzacions
dels diferents sectors socials i que ha de vetllar per l’aplicació parlamentària de les
propostes prioritàries del Decàleg del Pacte Social contra la Corrupció. A la jornada es
van presentar les mesures proposades inicialment al Pacte i finalment es van prioritzar
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les cinc propostes presentades com a prioritàries i que tenen a veure amb els següents
punts: la publicació a internet dels ingressos i despeses de totes les administracions
públiques, la reducció de les despeses electorals, la independència i control del poder
judicial, evitar el finançament dels partits i de les candidatures electorals per part de
finançadors poderosos i evitar la partitocràcia en el nomenament dels òrgans de control.
El passat 10 de març, la Mariona Prat i la Victòria Carbonell van assistir a la sessió de
presentació pública del Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics (PEUAT) que pretén
conformar el marc normatiu entorn al qual es regulen els criteris urbanístics i de gestió
dels allotjaments turístics de la ciutat de Barcelona. La Mariona Prat informa que es vol
crear un consell ciutadà amb Turisme de Barcelona i lobbies del sector. El Col·legi no ha
participat activament ni ha hagut de prendre cap decisió, només hi ha assistit a petició
dels organitzadors.
La Mariona Prat informa de la seva participació a les sessions d’avaluació de màsters de
la UAB des de la vesant del món professional (AQU). Va participar a una jornada
d’avaluació el dia 2 de febrer i un cop tinguin les conclusions les hauran d’aprovar i es
donarà per tancada l’avaluació.
La reunió segueix fent saber als assistents que ens hem adherit a la Declaració a favor
del patrimoni natural de Catalunya promoguda per diferents entitats d’àmbit territorial i
ecologistes.
En Jordi Barot informa de la seva assistència a la reunió del Consell Rector de
l’Observatori del Paisatge el passat 15 de març on es va explicar la memòria de l’any
2015 i es va presentar el pla de treball de 2016. La documentació és molt extensa i es
passarà al Dropbox compartit per les juntes del Col·legi i l’AGPC per a que la pugui
consultar qui vulgui. La propera reunió del Consell Rector de l’Observatori del Paisatge
tindrà lloc el 22 d’abril a Olot.
En relació a la jornada sobre els micropobles organitzada per l’Observatori del Paisatge
amb la col·laboració de l’Associació de micropobles de Catalunya que tindrà lloc el proper
15 d’abril a i Sant Miquel de Campmajor, la Mariona Prat pregunta per l’informe que el
Col·legi va redactar l’any 2013 sobre la situació dels micropobles ja que no l’ha trobat a
la documentació de la web. La Pilar Manzanares li enviarà perquè segur que el tenim a la
documentació del Col·legi.
S’acorda proposar Josep Coma que l’acte d’entrega del Premi Jordi Amorós tingui lloc un
dia entre el 25 i 29 d’abril o bé entre el 2 i el 6 de maig. En Josep Coma ha d’acabar de
tancar qui participarà de la Universitat de Barcelona.
En Jaume Busquets i la Mariona Prat informen que han concertat una reunió amb la
Directora general de Funció Pública, Sussana Bouis, el dia 7 d’abril per explicar la
professió, la relació de treballs relacionats amb la geografia i demanar-li informació sobre
la relació de llocs de treball ocupats per geògrafs a la Generalitat de Catalunya, entre
altres temes.
Per finalitzar, el president informa que s’ha demanat a l’Associació de Joves Geògrafs,
EGEA, i se’ls ha proposat que pensin en la organització d’un acte per fer-lo a la tardor.
Comptaran amb la col·laboració del Col·legi i l’AGPC i es demanarà la participació de la
Societat Catalana de Geografia.

4. Organització assemblees anuals de la DCGC i l’AGPC.
S’acorda que la data de celebració de les assemblees del Col·legi i de l’AGPC serà el
divendres 13 de maig. S’haurà de preveure l’enviament de les convocatòries amb
almenys quinze dies d’antelació. Les memòries d’activitats i econòmiques han d’estar
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enllestides amb suficient temps per a que tots els membres de les juntes les puguin
revisar abans de les respectives assemblees.
La Mariona Prat farà una reserva per a quinze persones al restaurant Semproniana a on
anirem a sopar després de les assemblees. Aquest sopar estarà parcialment subvencionat
amb 5 € pels membres del Col·legi i l’AGPC i tindrà un cost de 20 €, el preu del sopar
pels acompanyants serà de 25 €.
5. Proposta temes Geonotícies.
En Sergi Cuadrado explica que ens acabem d’adonar que el darrer Geonotícies no es va
maquetar ni es va fer l’enviament per MailChimp als col·legiats i associats. S’acorda que
en Jaume Busquets parlarà d’aquest tema amb en Néstor per veure què ha succeït i
saber si podem seguir comptant amb ell sobre aquest tema.
Es decideix que el proper número serà el nº 48 i actualitzarem els continguts aprofitant
notícies del número que no va sortir i l’ampliarem amb les següents propostes:
Destacades:
- Olimpíades de Geografia a la URV i a la UdG.
- Eleccions Colegio. Resultats definitius.
- Anunci de les assemblees de la DCGC i l’AGPC.
- Entrega del Premi Jordi Amorós.
Breus:
- Sol·licituds d’aportacions del Col·legi.
- Adhesió a la Plataforma en defensa de l’Ebre
- Constitució del Pacte Ciutadà contra la Corrupció.
- Jornada AEDOS.
- El Col·legi en xifres.
D’aquest número se n’encarregarà en Jordi Forcadell i en Néstor de la maquetació i
l’enviament.

6. Informació Secretaria.
S’informa de les altes i baixes que hi ha hagut des de la darrera reunió de junta.
Col·legiats: 7 altes i 10 baixes (5 d’elles tramitades directament des dels serveis
generals), total 380 col·legiats.
Precol·legiats: 7 baixes, després del període de renovació de documentació, total 3
precol·legiats.
L’AGPC es manté amb 17 membres associats no col·legiats. I els membres de
l’AGPC que també son col·legiats són 329.

7. Informació Tresoreria.
Saldo de la DCGC: 701,86 €.
Saldo de l’AGPC: 7.954,27 €.

8. Torn obert de paraules.
Sense cap intervenció acaba la reunió a les 20:50 hores.
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