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Pla Director
d'Infraestructures de
transport públic col·lectiu
de la regió metropolitana de
Barcelona

El Col·legi de Geògrafs a Catalunya i l’Associació de Geògrafs
Professionals de Catalunya han preparat un Curs de redacció de
projectes, que tindrà lloc el propers dimarts 23 i dijous 25
d'octubre, en horari de 18 h. a 20 h. La formació, que anirà a
càrrec d’Ariadna Garcia, tècnica del Departament de Geografia de
la UAB, s’impartirà a la seu del Col·legi, al carrer Muntaner, 81 6è
1a, de Barcelona. Vegeu ubicació en aquest enllaç.
El curs constarà de dues parts ben diferenciades. A la primera
sessió, es tractaran aspectes més relacionats amb la recerca de
fons i, per tant, aquesta primera sessió se centrarà en els
aspectes que cal tenir en compte a l’hora de demanar una
subvenció (bases, terminis, documentació i certificats,
pressupost, etc.), i també en la justificació final, un cop elaborat el
projecte: memòria justificativa, justificació del pressupost, etc.
En la segona sessió s’abordaran ja les qüestions relacionades
us4.campaign-archive2.com/?u=5076e2e0d448835f06e53b23f&id=a985e2a222&e=[UNIQID]

El Col·legi ha obert un procés de
recollida de propostes
d'al·legacions al Pla Director
d'Infraestructures de transport públic
col·lectiu de la regió metropolitana
de Barcelona, per al període 20112020, la documentació del qual es
pot consultar al web de l’Autoritat del
Transport Metropolità, concretament,
aquí. Com sempre, les propostes
d’al·legacions es recullen a través
del correu electrònic
participacio@geografs.org, en un
procés que aquest cop finalitza l’11
d’octubre.

VII Congrés espanyol de
biogeografia
El Col·legi de geògrafs ha participat,
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amb el que és pròpiament l’elaboració de l’informe, tant pel que
fa als aspectes més formals com en relació amb els
components –o apartats– que ha de tenir, en funció del tipus
d’informe: projectes d’ordenació urbana, projectes de participació
ciutadana, etc.
Aquest curs és la continuació d’una línia de formació ja encetada
amb les sessions sobre el peritatge que es van fer fa dos anys
amb la qual es vol incidir en aquells aspectes més relacionats
amb l’exercici de la geografia, des del seu vessant més
professional, donant eines –des del punt de vista instrumental,
organitzatiu, etc.– als col·legiats i col·legiades, i especialment als
més joves, atès el difícil context actual, on l’emprenedoria i
l’autoocupació adquireixen pes, com a possibilitats a l’hora de
desenvolupar l’exercici professional.
Rebreu més informació, a través dels canals de difusió habituals:
web, correu electrònic, etc.

Sobre Eurovegas i l’anunci del
projecte de Barcelona World

com a entitat col·laboradora, en el
VII Congrés espanyol de
biogeografia, organitzat pel GRAMP
(Grup de Recerca en Àrees de
Muntanya i paisatge), i que ha tingut
lloc aquest mes de setembre, entre
els dies 3 i 7, als Pirineus. La
trobada ha girat a l’entorn de la
gestió i la biodiversitat de les zones
de muntanya i ha comptat amb la
participació d’una trentena de
persones, que han presentat un
conjunt de 60 aportacions, entre
comunicacions i pòsters.

Catàleg d’avantatges
col·legials
Durant el mes de juliol s’ha procedit
a l’actualització del catàleg

El passat mes de juliol, el Col·legi de Geògrafs a Catalunya i

d’avantatges col·legials. Es recorda
que aquest catàleg conté un llistat
d’empreses i institucions que

l’AGPC van emetre un comunicat en el qual plantejaven algunes
consideracions sobre l’impacte territorial del projecte Eurovegas.

ofereixen descomptes sobre
productes o serveis o condicions

Aquest comunicat es va fer arribar a la Presidència de la
Generalitat, com a màxim representant del Govern impulsor del

especials als geògrafs i les
geògrafes col·legiats/des. El catàleg

projecte. Des de la Presidència, s’ha adreçat una carta al Col·legi
i a l’AGPC acusant rebut del comunicat, agraint l’interès, i

està disponible al nostre web. Per a
gaudir dels avantatges col·legials

manifestant la voluntat que qualsevol procés d’aquest tipus sigui
fet amb la màxima cura. El Col·legi i l’AGPC agraeixen la

us haureu d’identificar amb el carnet
col·legial, o, en el seu defecte,

resposta, i esperen que això signifiqui una major transparència
en aquests processos, que suposen transformacions importants

mitjançant un certificat d’alta al
Col·legi.

del territori.

Cens d’empreses
relacionades amb l’exercici
professional de la geografia
El Col·legi de Geògrafs a Catalunya
i l’Associació de Geògrafs
Professionals de Catalunya estan
treballant en l’elaboració d’un cens
d’empreses, relacionades en major
o menor mesura amb la geografia,
o amb presència de geògrafs/es, i
que són susceptibles de necessitar
dels serveis d’un professional del
nostre camp. L’objectiu d’aquest

Posteriorment s’ha conegut que la proposta d’Eurovegas no
s’instal·larà a Catalunya, i, en canvi, s’ha donat a conèixer
l’existència del projecte anomenat Barcelona World, per ara
només un projecte, i sobre el qual també cal un procés
d’informació i d’anàlisi rigorós.
us4.campaign-archive2.com/?u=5076e2e0d448835f06e53b23f&id=a985e2a222&e=[UNIQID]

cens és doble: que els col·legiats
s’hi puguin adreçar quan busquen
feina i que les empreses sàpiguen
que ens poden remetre les seves
ofertes laborals quan hagin de
cobrir una vacant o necessitin una
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col·laboració i que nosaltres en
El Col·legi i l’AGPC expressen la seva satisfacció per la no
materialització del projecte d’Eurovegas, pels motius expressats

farem difusió a la nostra web.
Seguirem informant de l’avenç

al seu comunicat, a la vegada que, per la informació coneguda,
consideren que el nou projecte de Barcelona World presenta

d’aquests treballs, en properes
trameses d’aquest butlletí.

unes característiques prou diferents que demanen una actitud
distinta i traslladen el debat a altres qüestions, com el model
turístic, la concreció de la proposta, els efectes sobre la mobilitat,
etc.

Reunió sobre la
investigació en la geografia
El passat dimecres, 12 de

En aquest debat, el Col·legi i l’AGPC hi volen ser presents i
continuaran expressant la seva opinió, a la vegada que fan
palesa la utilitat de comptar amb l’experiència professional i el
coneixement de la geografia en qüestions de gran impacte
territorial.

Nou servei del Col·legi: segell del
col·legiat

setembre, es va celebrar a
Saragossa, a la seu del CSIC, la
Reunió sobre la Investigació en la
Geografia espanyola, on hi va
participar, entre altres entitats
(Associació de Geògrafs Espanyols,
universitats...), el Col·legi de
Geògrafs, representat per Antonio
Prieto, president de la Junta de
Govern central.

Dades col·legials
Des del mes de maig d’enguany hi
ha hagut un total de 6 altes i 12
baixes de col·legiats i 1 alta i 3
baixes de pre-col·legiats. Així, el
Col·legi encara el darrer trimestre
de l’any amb un total de 471
membres (420 col·legiats i 51 prePer tal de donar resposta a la petició que s’havia fet per part
d’alguns col·legiats, el Col·legi ha dissenyat i posa a la

col·legiats).

disposició de tots els seus membres un segell d’identificació

participar amb el Col·legi a través
de les xarxes socials, i us recordem

dels col·legiats, que ha de servir per inserir-lo als documents que

Des d’aquí, us seguim animant a

aquests elaborin en el seu exercici professional, i acompanyar-lo
de la signatura en els projectes per als quals els geògrafs i les

que col·legiar-se, a més de servir

geògrafes són competents.

serveis que ofereix el Col·legi
(borsa de treball, beques i ajuts,

Per tal de demanar el vostre segell, només cal que us poseu en
contacte amb la Secretaria tècnica del Col·legi, presencialment, a
través del telèfon o del correu informacio@geografs.org.

per a utilitzar els avantatges i

formació, assessorament,

Recordeu que l’horari d’atenció al públic és de dilluns a

avantatges socials, documentació,
legislació vigent,...), contribueix a

divendres, de 15 a 19 h.

enfortir la professió de la Geografia.
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