Descompte pels col·legiats del
5% en el preu de la matrícula
del Màster Producció
cartogràfica i SIG
El passat 23 de novembre, una
representació del Col·legi va
comparèixer davant la Comissió de
Territori i Sostenibilitat del Parlament, a
fi d’informar sobre el projecte de llei de
modificació de la llei d’urbanisme.
El vicepresident del Col·legi, Robert
Casadevall, va centrar la seva
intervenció sobre quatre aspectes de la
llei:

Sectors d'interès supramunicipal. Afebliment de l'exercici de planejament
que ha suposat la formulació dels PTP. La norma actual ja permet un marge
de discrecionalitat per a tirar endavant actuacions singulars, però ho fa
només en determinats sòls que el planejament territorial considera aptes, i
amb un procediment reglat que garanteix la participació i la justificació de
l'actuació.
Relació entre la nova regulació del SNU i les normes dels PTP en el sistema
d'espais oberts. Els PTP són més estrictes, i la nova regulació de la llei pot
produir un xoc de legitimitats o una confusió legal que seria bo evitar.
Prevenció davant d’una regulació de les activitats en SNU que perpetuï
ocupacions.
Exempció de reserva de sòl per habitatges de protecció pública. Necessitat
de contemplar-ho també a nivell supramunicipal, via Pla territorial sectorial
de l'habitatge, i de reforçar el paper de la Memòria Social per a tractar casos
específics.
Eliminació de l'informe territorial previ. Necessitat de contrastar el
planejament urbanístic, prèviament a la tramitació, amb el planejament
territorial.
Igualment, es va deixar constància de la preocupació sobre l’afebliment del
concepte de planificació, i de les limitacions de la participació en les comissions
d’urbanisme.
Els diferents grups parlamentaris van demanar alguns aclariments sobre aquestes i
altres qüestions de la llei, en un torn de rèplica.
Podeu seguir totes les intervencions

L'Associació de Geògrafs Professionals
de Catalunya va celebrar una
Assemblea Extraordinària el passat 4 de
novembre amb l'objectiu d'adaptar els
seus Estatuts a la nova legislació
catalana que regula la naturalesa i
organització de les persones jurídiques,

El 7 de novembre s'obre el període
d'inscripció a la 10a edició
del Màster curricular Producció
Cartogràfica i Sistemes
d'Informació Geogràfica,
patrocinat per la Facultat de
Geografia i Història de la
Universitat de Barcelona, amb el
suport de l'Institut Cartogràfic de
Catalunya.
El Col·legi de Geògrafs ha signat
un conveni amb la Universitat de
Barcelona per a que tots els
col·legiats i col·legiades puguin
gaudir d'un 5% de descompte en
el preu de la matrícula.
Podeu trobar tota la informació
relacionada amb el Màster i sobre
el procés d'inscripció al web del
Laboratori de Cartografia i
Sistemes d'Informació
Geogràfica de la Universitat de
Barcelona.
Juli Esteban: doctor honoris
causa de la Universitat
Politècnica de Catalunya
El 25 de novembre la Universitat
Politènica de Catalunya va investir
doctor honoris causa a l’arquitecte
i urbanista Juli Esteban i Noguera
per la seva tasca divulgativa de la
cultura urbanística des d’una
perspectiva de l’urbanisme
arquitectònic.
Nova adreça de la seu del
col·legi de geògrafs

organització de les persones jurídiques,
en concret, per l’entrada en vigor de la
llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre
tercer del Codi Civil de Catalunya.

En el transcurs de la reunió es van exposar els canvis més destacats introduïts en el
nou text estatutari (major adaptació del funcionament de l’Associació a les noves
tecnologies, delimitació més precisa de la naturalesa i funcionament de
l’Assemblea, reforç de la relació de l’Associació amb el Col·legi de Geògrafs) i es va
aprofitar l'imminent trasllat de les oficines de l'Associació per tal de reflectir-ho
també als Estatuts. Un cop aprovat el nou text es va procedir a la ratificació de
càrrecs de la Junta Directiva elegida el febrer del 2009.

La delegació del col·legi de
geògrafs de Catalunya estrena
nova seu al carrer Muntaner, 81,
6è 1ª de Barcelona, espai es
comparteix amb l’Associació de
Geògrafs Professionals de
Catalunya
Ampliar mapa

El dissabte 22 d'octubre de 2011 es va
celebrar a les instal·lacions del Museu
del Ferrocarril de Madrid el 10è
aniversari del Colegio de Geógrafos.
L'Assemblea Constituent es va realitzar
el 20 d'octubre de 2001 a la facultat de
geografia i història de la Universidad
Complutense de Madrid. A l'acta de
celebració es varen concedir els dos
primers premis d'Honor del Col·legi
a Josefina Gómez Mendoza i a Florencio
Zoido, col·legiats número 1 i 2,
respectivament.
Per commemorar aquest aniversari s'ha preparat una publicació amb unes 25
aportacions, tres de les quals corresponen a membres de la nostra delegació
(Carme Miralles, Robert Casadevall i Antoni F. Tulla). En aquesta darrera, en quant
a president, es fa un breu record històric de la presència de la geografia a
Catalunya des del primer terç del segle XX fins avui. Alhora, es fa un especial
esment a les organitzacions que han defensat la seva existència acadèmicament i
professionalment com l'Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya (AGPC)
creada el novembre de 1988 i la Delegació del Col·legi de Geògrafs a Catalunya
(DCGC) constituïda l'octubre del 2002, les quals conjuntament superen els 500
membres a l'actualitat.

Participació al web i a les
xarxes socials del Col·legi
Actualment la participació del
Col·legi a les diferents xarxes
socials es concreta en:
- Seguidors a Twitter: 324
- Admiradors a Facebook: 235
- Membres al LinkedIn: 51
- Visitants a la pàgina web
Octubre 2011: 3.461
Per ordre, els tres països que més
visiten el web: Espanya, Israel,
Estats Units.
Us continuem animant a participar
amb el col·legi a través de tots
aquests canals!

El 22 i 24 de novembre de 2011 es van
celebrar les Jornades “El risc
d’inundació en el Planejament Territorial
i Urbanístic”, organitzades pel Col·legi.
Les jornades tenien per objectiu
conèixer les metodologies utilitzades i la
seva aplicació en altres territoris, com la
Comunitat Valenciana. Des del Col·legi
es valora positivament la seva
acceptació (una inscripció de 17
persones) i les possibilitats
professionals que aquesta matèria pot
aportar al col·lectiu.

Si vols deixar de rebre aquest butlletí, envia un correu electrònic a geonoticies@geografs.org , fent constar com assumpte la paraula “baixa”. Si NO ets
membre del Col·legi de Geògrafs o de l'AGPC i vols rebre aquest butlletí, envia un correu electrònic a geonoticies@geografs.org , fent constar com
assumpte la paraula“alta”.

assumpte la paraula“alta”.

