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Taula rodona Eurovegas, quin model
territorial?

Enviar a un amic

El Col·legi a COM Radio
sobre el pagament de
peatges

El passat 27 d’abril la Delegació del Col·legi de Geògrafs a
Catalunya i l’Associació Professional de Geògrafs a Catalunya van
organitzar una taula rodona per tal de debatre el model i l’impacte
territorial que podria suposar la implantació d’un projecte com
Eurovegas i les repercussions en el teixit i morfologia urbana, el
medi ambient i l’agricultura, el turisme i el patrimoni i la mobilitat.
La taula rodona va estar moderada per Helena Cruz, professora
d’Ordenació del Territori de la UAB i va comptar amb la
participació de quatre professionals de diferents àmbits.
José Antonio Donaire Benito, geògraf i director de l’Institut
Superior d’Estudis Turístics, va fer un repàs de la història de la
ciutat de Las Vegas i va aportar arguments per contemplar el
projecte com una alternativa possible de turisme i d’atracció de
visitants.
En la seva intervenció, Pere Suau Sánchez, doctor en Geografia i
membre del col·lectiu La Trama Urbana, es va centrar en la
planificació i gestió territorial com instruments relacionats amb el
desenvolupament econòmic i en la indefinició de la nova llei

Arran de la campanya Novullpagar i
del debat sobre el peatge a les
autopistes, el programa Extraradi de
COM Ràdio va demanar la
participació del Col·legi. Podeu
escoltar al següent enllaç l’entrevista
al vicepresident de la Delegació
Robert Casadevall.

El Colegio de geografos
participa a La2
El vicepresident del Colegio de
Geógrafos, David Mongil, va
participar el passat 23 de març, al
costat d’altres professionals de
diferents àmbits, al debat sobre
Barris degradats del programa Para
todos La2. El debat va tocar
aspectes tant des del punt de vista
de la morfologia urbana i
arquitectònica com de la condició i
situació socioeconòmica dels seus
residents. Mongil va emfatitzar els

http://us4.campaign-archive2.com/?u=5076e2e0d448835f06e53b23f&id=2af1ef0aab&e=[UNIQID][07/06/2012 13:59:35]

Geonotícies 27 - Maig de 2012
d’urbanisme a l’hora d’implantar complexos d’aquestes
característiques d’interès supramunicipal. A més a més, va
manifestar que projectes d’aquesta dimensió i realitzats en una
situació d’especial urgència no contribueixen a afrontar reptes ni
planificar a llarg termini.
Lluís Xavier Toldrà, vicesecretari de DEPANA, va reivindicar la
protecció del delta del Llobregat com a espai vulnerable i
dequalitat ambiental que, per la seva situació geogràfica, ha estat
subjecte a la pressió urbanística i transformadora del territori. Va
posar èmfasi en la preservació i també en la difusió d’aquest espai
deltaic, desconegut segons va expressar per una part de la
ciutadania.
El responsable de política territorial de la Unió de Pagesos de
Catalunya al Baix Llobregat, Lluís Parés Ramoneda, va fer una
presentació per visualitzar l’impacte territorial del conjunt
d’hectàrees que proposa el projecte sobre diferents àmbits i ciutats
de Catalunya i la seva irreversibilitat, i va explicar la lluita per a la
creació del Parc Agrari del Baix Llobregat com espai de protecció
ambiental i de producció agrícola bo i reivindicant el paper dels
pagesos com a coneixedors del territori.
Una vegada finalitzada la primera ronda d’intervencions per part
dels ponents, es va passar a la participació i al debat amb el
centenar de persones que van assistir a l’acte, les quals van
aportar diferents perspectives i opinions i van agrair la realització
de taules rodones com aquesta.
Per més informació, podeu consultar al següent enllaç l’article
d’opinió de Pere Suau a l’editorial de la publicació La Terra de la
Unió de Pagesos.

Participació del Col·legi en el Dia de
la Geografia de la Universitat de
Girona (UdG)

valors socials i identitaris d’aquests
barris i va posar d’exemple algunes
polítiques transversals que s’han
realitzat a Catalunya per tal de
revertir-ne la degradació. Podeu
seguir el debat complet en el
següent enllaç.

Defensa de la professió
El Col·legi ha intervingut en els
processos selectius d’una plaça de
medi ambient a la Diputació de
Tarragona, de topògraf a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i per a
beques de la Secretaria d’Afers
Exteriors de la Generalitat. En els
tres casos, les funcions o els
requisits, obviaven la titulació en
Geografia. El Col·legi, que ha
defensat la idoneïtat dels geògrafs
per a optar-hi, ha obtingut respostes
parcialment positives que asseguren
tenir-ho en compte en futures
convocatòries. Podeu clicar aquí per
veure els diferents recursos
presentats.

Conveni d’esponsorització
del web amb l’ICC
El Col·legi ha signat un conveni
d’esponsorització, per una durada
d’un any renovable, amb l’Institut
Cartogràfic de Catalunya (ICC) per
publicitar des del web del Col·legi
els serveis i notícies d’actualitat així
com la difusió dels butlletins i
activitats de l’ICC.

Dades col·legials

La Facultat de Lletres de la UdG organitzà el 19 d’abril el dia de la
Geografia, amb una sortida de camp al matí a la muntanya de
Sant Miquel, una taula rodona (veure vídeo) sobre les sortides
professionals de la Geografia, en la què intervingué Hermínia Pujol
de la Junta del Col·legi de Geògrafs presentant la tasca del
Col·legi i algunes dades i eines per a la inserció laboral i la carrera
professional, així com dos geògrafs joves de la mateixa universitat
que explicaren la seva experiència laboral una vegada llicenciats.
L’acte finalitzà amb una conferència magistral del Dr. Ramon

Des de principis del 2012 hi ha
hagut un total de 6 altes col·legials i
3 de precol·legiats però també s’han
registrat algunes baixes. Així doncs,
a mitjans d’any el Col·legi compta
amb un total de 481 membres.
Us animem a utilitzar els avantatges i
serveis que ofereix el Col·legi (borsa
de treball, beques i ajuts, formació,
assessorament, avantatges socials,
documentació, legislació vigent,...) i
a participar amb el col·legi a través
de les diferents xarxes socials.
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Folch, titulada “Territori i paisatge: protecció residual o gestió
global?”

Presentació del Col·legi i les sortides
professionals a la Universitat de
Lleida (UdL)

El Vicepresident de la Delegació, Robert Casadevall, va participar
el passat 16 de maig en un acte del departament de Geografia i
Sociologia de la Universitat de Lleida sobre les sortides
professionals de la Geografia. Davant d’un nombrós públic amb
alumnes, ex-alumnes i professorat de la UdL, va exposar el paper
del Col·legi en l’exercici professional i els camps i opcions de
treball dels futurs graduats.
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