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Assemblea general 2012

El passat mes de març de 2011, el
Col·legi va signar un conveni amb
l'Associació de Micropobles de
Catalunya, a fi d'elaborar un informe
tècnic sobre les condicions i necessitats
dels micropobles, de cara a una
hipotètica reforma del mapa municipal.
Aquest mes de gener, després que, fa
uns mesos, fos lliurada la primera part
de l'informe, una representació del
Col·legi, formada pel vicepresident
i el tresorer, va comparèixer a l'assemblea de l'Associació al municipi de l'Estany
a fi de presentar el treball i debatre possibles línies de continuïtat.
En aquesta trobada, l'Associació va mostrar la seva satisfacció pel treball del
Col·legi, i es va acordar continuar en una segona fase d'aprofundiment.

Cada dos anys s’organitza, en l’àmbit
de l’Estat espanyol, un congrés de
biogeografia d’especial rellevància tant
pels conferenciants com per les
sortides de camp. La setena edició
d’aquest congrés es realitzarà entre els
dies 3 i 7 de setembre de 2012 en el
centre CX MónNatura Pirineus situat a
les Planes de Son- Alt Àneu (Pallars
Sobirà) en un entorn privilegiat i amb
una alta biodiversitat proper al Parc
Nacional d’Aigüestortes i Estany de
Sant Maurici i al Parc Natural de l’Alt
Pirineu.
El col·legi de geògrafs de Catalunya, juntament amb l’AGPC, donen suport
institucional i econòmic a aquest congrés, el qual està organitzat pel Grup de
Recerca en Àrees de Muntanya i Paisatge (GRAMP) del departament de Geografia
de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Tanmateix, hi ha altres
institucions que hi donen suport: l’Asociación de Geógrafos Españoles (AGE), la
Societat Catalana de Geografia (SCG), l’Institució Catalana d’Història Natural
(ICHN), la UAB, la Generalitat de Catalunya, l'Insitut per al Desenvolupament i la
Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA), el Parc Natural de l’Alt Pirineu, Centre
d’Art i Natura i l’Obra Social de CatalunyaCaixa.
Els col·legiats i associats podran gaudir d’un descompte del 20% en la inscripció.
Per a més informació i consultes contacteu amb gramp@uab.cat
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L'Assemblea anual de la
Delegació del Col·legi de
Geògrafs i de l’Associació de
Geògrafs Professionals de
Catalunya tindrà lloc el proper
16 de març al centre cívic Urgell
(c/ Comte Urgell, 145)
a la sala 4.
Esperem la vostra assistència i
participació!
ISA preliminar sobre la
implantació de parc eòlics
El Col·legi ha elaborat un informe
sobre l'Informe de Sostenibilitat
Ambiental preliminar del Pla de
determinació de les Zones de
Desenvolupament Prioritari per a
la implantació de parcs eòlics a
Catalunya.
L’informe ha tingut en
consideració les aportacions
rebudes per part dels col·legiats
a través del correu electrònic.
Actualització del llistat de
pèrits judicials
El mes de desembre s'ha revisat
el llistat de pèrits del Col·legi
d’acord amb el que preveu la
Llei d'enjudiciament civil (art.
341 i s.) i la dels pèrits que
estan disposats a actuar en els
supòsits i les condicions de
l'Ordre JUS/419/2009 relativa al
pagament de peritatges a càrrec
del Departament de Justícia
(DOG 5474). A data d’avui, el
Col·legi disposa de 23 pèrits
judicials.

Col·legia't: enfortim la
professió
Durant l'any 2011 hi va haver un
moviment de col·legiats de 36
altes i 40 baixes i de 18 altes
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Un cop els estatuts del Col·legi han
entrat a la recta final de la seva
aprovació per part del Consell de
Ministres, s'ha procedit a una revisió en
profunditat del reglament de la
Delegació per tal d’ajustar-lo als
estatuts i alhora completar i corregir
certs aspectes que caldria millorar i
que havien quedat antiquats.
La proposta del nou reglament es troba
en aquests moments a informació
pública a http://www.geografs.org i es
portarà a la assemblea del proper mes
de març per a la seva aprovació.

En els darrers mesos l'AGPC ha renovat
els seus estatuts i la DCGC és a punt
d'aprovar un nou reglament de règim
intern.

precol·legials i 2 baixes, de
manera que comencem el 2012
amb 436 col·legiats i 51
precol·legiats.
Col·legiar-se contribueix a
enfortir la professió de la
Geografia i permet beneficiar-se
dels serveis que ofereix el
Col·legi (borsa de treball, beques
i ajuts, formació, assessorament,
defensa de la professió,
avantatges socials,
documentació, legislació
vigent,..).
Us animem, doncs, a utilitzar els
avantatges que ofereix el
Col·legi, a participar-hi a través
de les diferents xarxes socials i a
fer-ne difusió entre els vostres
companys i companyes de
professió. Entre tots hem
d'enfortir el Col·legi!

Com a conseqüència d'aquestes dues
modificacions de normativa, és el
moment d'encarar la renovació del
conveni que les dues institucions van
signar el 2003.

Els anys transcorreguts des d'aleshores, la modificació en el pes relatiu de les
dues entitats dins del col·lectiu professional de la geografia i l'experiència en la
gestió i el funcionament tant de l'Associació com de la Delegació, han portat les
dues juntes directives a emprendre la redacció d'un nou conveni de col·laboració
que presentaran el 16 de març a l'assemblea anual per a la seva aprovació.

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”.
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