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Entrevista al nou
president de la DCGC
La revista La Leyenda del mapa
mudo del Col·legio de Geógrafos
entrevista en el número del mes de
maig al nou president de la
Delegació Catalana del Col·legi de
Geògrafs, Jaume Busquets. En ella
Busquets parla des d’aspectes
personals fins als objectius de la
nova junta del Col·legi i el seu punt
El 12 d’abril van tenir lloc les assemblees generals de l’AGPC i de
la Delegació Catalana del Col·legi de Geògrafs al Centre Cívic

de vista sobre el paper de la
geografia. Podeu llegir l’entrevista

Urgell a les 6 i a les 7 de la tarda respectivament i van aplegar una
cinquantena d’associats i col·legiats.

completa en el següent enllaç.

Durant les assemblees es van presentar i aprovar els respectius

Celebrada la IV Olimpíada
de la Geografia a Madrid

informes anuals d’activitats del 2012 per part dels presidents, els
balanços econòmics de 2012 i els pressupostos de
2013 (condicionats al resultat de les eleccions) per part del
tresorers.
Un cop acabades les assemblees es va procedir a la finalització
dels processos per a l’elecció de noves Juntes de govern. En el
cas de les eleccions de l’AGPC va resultar guanyadora la
candidatura encapçalada pel soci Sergi Cuadrado (única a
concórrer al procés electoral) amb un total de 40 vots
(97,6%) sobre 41 vots vàlids emesos. Pel que fa a les eleccions a
la Delegació Catalana del Col·legi va resultar guanyadora
la candidatura encapçalada pel col·legiat Jaume Busquets amb un

El 13 i 14 d’abril va tenir lloc a Madrid
la fase final de la IV Olimpíada de
Geografia d’Espanya, organitzada
pels serveis centrals del Col·legi. Hi
van assistir els tres primers
classificats de cadascuna de les
fases territorials que s’havien anat
celebrant els mesos anteriors a les
Illes Balears, Cantàbria, Aragó,
Comunitat Valenciana (València i
Alacant), Madrid, Múrcia, Navarra,
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total de 63 vots (85,1%) sobre un total de 74 vots vàlids emesos.

Extremadura i Catalunya (Girona i

L’altra candidatura presentada encapçala per la col·legiada Sònia

Tarragona), amb un total de 33

Moreno va obtenir 11 vots (14,9%).

participants.

DCGC

La prova, la qual podeu consultar en

Jaume Busquets Fàbregas (president)
Jordi Barot Arqued (vicepresident)

aquest enllaç, consistia en resoldre
una bateria de 100 preguntes, amb

Néstor Cabañas López (secretari)

opció de resposta múltiple amb un

Carles Donat Muñoz (tresorer)
Maria Bonet Esteve (vocal)

temps d’una hora i mitja. Podeu
consultar els resultats i la

Mariona Prat Vandellós (vocal)

classificació aquí. La propera

Sergi Rasero Garcia (vocal)
Victòria Carbonell Martínez (suplent)

Olimpíada tindrà lloc l’any que ve a
l’Aragó amb la col·laboració de la

AGPC

Universitat de Saragossa.

Sergi Cuadrado Ciuraneta (president)
Elena Rodríguez Armalé (vicepresidenta)
Núria Pérez Sans (secretària)
tresorer: Josep Coma Guitart (tresorer)
Xavier Comabella Biosca (vocal)
Jordi Forcadell Corts (vocal)

Defensa dels interessos
professionals dels
geògrafs

Mireia Garcia Gonzàlez (vocal)

El darrer 16 de maig el nou president

Amb el reconeixement i el bagatge de la feina feta durant una

del Col·legi, Jaume Busquets, i la
col·legiada Sònia Moreno, es va

dècada, les noves juntes han iniciat aquest mes de maig
l’elaboració del Pla de Treball comú d’acord amb els objectius
presentats en el programa electoral basats en l’avenç cap a la
creació d’un col·legi propi, la diversificació de l’oferta de serveis als
col·legiats i l’assoliment d’una major projecció professional i
ciutadana.

reunir amb el cap de l’àrea de
territori de la Diputació de Barcelona
en relació a una licitació del
contracte de redacció dels
documents de planificació de la
xarxa local de carreteres de les
comarques de l'Anoia, Bages, Garraf

Celebrat el Congrés Regional de
l'Euromediterrània organitzat
per l’associació EGEA

i Maresme, a la qual es demanava
un ambientòleg, ecòleg o enginyer.
Atès que ja no es poden modificar
les bases, la Diputació s’ha
compromès a tenir-ho en compte en
properes ocasions.

Regulació dels fulls
oficials de queixa,
reclamació i denúncia en
les relacions de consum
El passat 26 de febrer es va aprovar
el Decret 121/2013 segons el qual
s’autoritza als col·legis per tramitar
les queixes, reclamacions i
denúncies que els formulin les
persones consumidores en relació
amb l’activitat professional dels seus
L'associació europea de joves geògrafs EGEA va celebrar de l'1 al
5 de maig a la localitat gaditana de El Bosque el Congrés Regional

col·legiats. El Col·legi tindrà els
formularis a disposició i donarà

de l'Euromediterrània (Euromed Regional Congress), el qual ha

comptes anualment a l’Agència
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comptat amb la participació de 126 joves procedents de 23 països

Catalana del Consum.

diferents d'Europa i 43 entitats participants.
L'Euromed se celebra anualment i enguany ha estat organitzat
conjuntament per les entitats de Barcelona, Madrid i Sevilla, amb la
col·laboració de la Delegació del Col·legi de Geògrafs a
Catalunya.
Sota el títol Living the borders, el congrés ha versat sobre un

Us recordem i us animem a utilitzar

tema d'interès propi tant de la geografia humana com de la
geografia física com és la definició i expressió de les fronteres.

els avantatges i serveis que ofereix

Amb un alt nivell acadèmic i científic, joves d'arreu d'Europa s'han
apropat a aquest objecte d'estudi a través de la participació als
nombrosos workshops que s'hi han portat a terme, sortides de

el Col·legi i l’AGPC (borsa de treball,
beques i ajuts, formació,
assessorament, avantatges socials,

camp temàtiques, classes impartides per professorat universitari i

documentació, legislació vigent,...) i a
participar-hi a través de les diferents

altres activitats complementàries.

xarxes socials.

El congrés ha estat de vital importància per a les entitats

Alhora, podeu consultar al web les
taxes col·legials aprovades a

organitzadores, les quals van consolidant de mica en mica la seva
estructura associativa tot enfortint els llaços de col·laboració,
d'intercanvi d'experiències i creant noves sinergies.

l'assemblea general del Col·legi, a
nivell estatal, celebrada a Bilbao el
passat 16 de març.
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