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“Eurovegas”, quin model territorial?

Enviar a un amic

Anna Cabré, a l'Entrevista del
3/24

Sessió de debat organitzada pel Col·legi de Geògrafs a Catalunya
i l’Associació Professional de Geògrafs a Catalunya, que tindrà lloc
el proper dimarts 27, a les 19h, a la sala d'actes del Centre Cívic
Ateneu Fort Pienc (C. Ribes, 14 // Pl. Fort Pienc, 4-5), a
Barcelona.
Participaran en el debat Pere Suau Sánchez –geògraf i membre
del col·lectiu “La Trama Urbana”–, José Antonio Donaire Benito –
geògraf i director de l’Institut Superior d’Estudis Turístics–, José
Antonio Garcia Moreno –sots-president de DEPANA (Lliga per a la
defensa del patrimoni natural)– i Lluís Parés Ramoneda –
responsable de política territorial de la Unió de Pagesos de
Catalunya al Baix Llobregat–. Moderarà la taula rodona Helena
Cruz Gallach, professora d'ordenació del territori de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
L’anunci de la possible implantació d’un complex de casinos,
hotels i centres de convencions, l’anomenat Eurovegas, ha
desfermat un seguit d’opinions i d’especulacions, però hi ha un
aspecte que resulta d’especial interès per als geògrafs i les

El passat 12 de març, Anna Cabré,
directora del Centre d'Estudis
Demogràfics i catedràtica de
Geografia Humana al Departament
de Geografia de la Universitat
Autònoma de Barcelona, va
aparèixer a l’espai l'Entrevista del
3/24, on va ser entrevistada sobre
les conseqüències demogràfiques
que està tenint la crisi econòmica.
L’entrevista es pot visualitzar al
servei online de vídeo sota demanda
de Televisió de Catalunya
(TV3alacarta). Hi podeu accedir a
través del següent enllaç:
http://www.tv3.cat/videos/3995911.

Assistència a la presentació
de la sèrie de programes
"D'aquí i d'allà. Senegal i
Gàmbia
El dia 30 de gener, Xavier Muñoz,
vocal de la junta, va assistir en
representació del Col·legi a l'acte de
presentació de la sèrie de
programes "D'aquí i d'allà. Senegal i
Gàmbia". L'acte es va celebrar al
Centre UNESCO de Catalunya i
l'organitzava Espai Àfrica. La
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geògrafes: les repercussions que tindria el complex sobre el teixit
urbà metropolità, sobre el medi ambient, sobre la mobilitat o sobre
el model turístic català.
És per aquest motiu que el Col·legi de Geògrafs a Catalunya i
l’Associació de Geògrafs Professionals han decidit organitzar
aquesta taula rodona per a debatre el model territorial que pot
suposar la implantació d’Eurovegas. Un debat que no es vol
plantejar com un posicionament directe i explícit sobre el projecte,
sinó com una aportació de dades i arguments, des dels diferents
vessants més implicats al territori, per tal de poder arribar a
conclusions sobre quin model territorial es generaria, a la regió
metropolitana, amb aquesta implantació.

Assemblea de la Delegació del
Col·legi de Geògrafs a Catalunya

El passat divendres, 16 de març, es va celebrar l’assemblea
general ordinària de la Delegació del Col·legi de Geògrafs a
Catalunya, al Centre Cívic Urgell – Centre Cultural Teresa Pàmies,
de Barcelona. En el transcurs de l’assemblea, es va procedir a la
presentació de la memòria d’activitats de l’any 2011, per part del
president, Antoni F. Tulla, de les propostes de treball per al 2012,
per part del sots-president, Robert Casadevall, i de la liquidació de
l’exercici 2011, així com el pressupost per al 2012, per part del
tresorer, Carles Donat. L’assemblea també va incloure, aquest
cop, dues qüestions de caràcter més extraordinari, com són
l’aprovació del nou Reglament intern de la Delegació i el nou
conveni de col·laboració entre la Delegació i l’AGPC.
En finalitzar, en el torn obert de paraules, els col·legiats i
col·legiades que van assistir van expressar diferents qüestions i
suggeriments, al voltant d’aspectes com la formació o la presència
del Col·legi en les xarxes socials. La jornada va acabar, com és
habitual, amb el sopar dels geògrafs i les geògrafes.

iniciativa ha consistit en la projecció
durant el mes de febrer de diferents
programes ja emesos per TV3 i
d'altres produccions de nova factura,
que tenen com a fil conductor la
comunitat senegalesa i gambiana a
Catalunya. La informació referent a
aquesta iniciativa, així com els
vídeos de les diferents emissions es
poden consultar a través del següent
enllaç: http://www.tv3.cat/daquidalla.

Compareixença de Jesús
Burgueño davant de la
Comissió d'Afers
Institucionals del Parlament
El dia 21 de març, Jesús Burgueño i
Rivero, doctor en geografia i
professor de la Universitat de Lleida,
ha comparegut com a representant
del Col·legi de Geògraf davant la
Comissió d'afers Institucionals del
Parlament de Catalunya, amb relació
amb la Proposta per a presentar a la
Mesa del Congrés dels Diputats la
Proposició de llei de modificació de
la Llei orgànica 5/1985, del 19 de
juny, del règim electoral general.
Podeu accedir al vídeo de la
compareixença clicant aquí.

Participació al web i a les
xarxes socials del Col·legi
En els mesos de gener i febrer de
2012, en el web de la DCGC i
l’AGPC s’han registrat 7.320 visites,
3.632 al gener i 3.688 al febrer.
La participació del Col·legi en les
xarxes socials es concreta, fins al
moment, en 256 admiradors a
Facebook, 388seguidors a Twitter i
83 membres a LinkedIn.
Us continuem animant a participar
amb el Col·legi i l’AGPC a través de
tots aquests canals.

Propostes de treball per al 2012

http://us4.campaign-archive1.com/?u=5076e2e0d448835f06e53b23f&id=0ebbf249d2&e=[UNIQID][23/03/2012 0:49:29]

Geonotícies 26 - Març de 2012

De cara al 2012, hi ha una part important de continuïtat, en el
sentit que cal fer la gestió del dia a dia del Col·legi, continuar
atenent la defensa de la capacitat professional, l’atenció als
col·legiats, o les tasques de representació del col·lectiu,
especialment davant les administracions. Però, a més de la
continuïtat –i millora– d’aquests aspectes, es vol incidir en:

Participació
Intervenir més en els debats, i formular propostes en els projectes
de normes i plans que promoguin les administracions públiques.
Es potenciarà l’apartat de participació del web, i l’activitat se
centrarà en les normes generals i plans d’àmbit general, per sobre
dels plans locals.

Eines professionals
S’està treballant en una sèrie de cursos i jornades de suport a
l’exercici professional, en els següents camps:
Jornada/curs sobre projectes. En preparació.
Jornada/curs sobre plans de protecció. En col·laboració
amb la Direcció general de Protecció Civil. En preparació,
supeditat a aquesta col·laboració.
Jornada sobre la reforma de la llei d’urbanisme. En
col·laboració amb la Direcció general d’Urbanisme.
Possible jornada/curs sobre creació i gestió d’un despatx
professional. En preparació.
Curs de SIG amb programari lliure. En preparació.

Projecció
En dues direccions bàsiques:
Als mitjans de comunicació. Desenvolupar un pla de
comunicació que ens doni més visibilitat com a col·lectiu i
més incidència en els debats socials. En aquesta direcció
aniria també la taula rodona sobre el projecte Eurovegas.
A les universitats. Campanya sistemàtica de presentació
del Col·legi a totes les universitats i, especialment, als nous
llicenciats. Es buscarà la col·laboració per al
desenvolupament de la definició de capacitats i de
projectes de fi de carrera.

Col·legi
La continuïtat de la gestió col·legial ha d’anar lligada a la millora
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dels serveis, i també a l’enfortiment de les estructures. Això
suposa:
Aprovar i aplicar el Reglament de funcionament de la
Delegació.
Aprovar i aplicar el nou conveni amb l’AGPC.
Buscar nou finançament vinculat a serveis del Col·legi.
Preparació d’una plataforma digital per a cursos on-line. En
estudi.
Estudi sobre la implantació de certificació digital.
Campanya 1 x 1: cada col·legiat, un col·legiat nou.

Assemblea de l’Associació de
Geògrafs professionals de Catalunya

De forma prèvia a l’assemblea del Col·legi, l’Associació de
Geògrafs Professionals de Catalunya també va dur a terme la
seva assemblea general ordinària. Isabel Clos i Mari
ÀngelsTrèmols, presidenta i secretària de l’entitat, van exposar
l’informe de les activitats realitzades el 2011 i les propostes de
treball per al 2012. Així mateix, Pere Suau, tresorer de l’entitat, en
va presentar l’estat de comptes. Les línies de treball de l’entitat
passen per continuar treballant en col·laboració estreta amb el
Col·legi i, en aquest sentit, es va aprovar el nou conveni de
col·laboració entre l’Associació i la Delegació del Col·legi de
Geògrafs a Catalunya.
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