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Actes dels 25 anys de
l’Associació de Geògrafs
Professionals de Catalunya

Enviar a un amic

El Col·legi a Catalunya
Ràdio
El president del Col·legi de Geògrafs,
Jaume Busquets, va participar al
programa Líquids, l’estiu de L’Oracle
de Catalunya Ràdio a la tertúlia
sobre paisatge a Catalunya. També
hi intervingueren els geògrafs
Francesc Muñoz, director de
l'Observatori de la Urbanització, i
Amb l’afany de celebrar els 25 anys de l’entitat amb els associats i

Júlia Rubert, tècnica de Planificació

col•legiats, així com amb totes les persones interessades, s'han

Territorial i Paisatge.

programat diverses activitats que es duran a terme aquest tardor.
Podeu escoltar el document d'audio
D’entre aquestes activitats sobresurten dos taules rodones que, a

al següent enllaç

més de tractar la trajectòria de l’associació, tenen la voluntat de
reflexionar sobre l’exercici de la geografia, i debatre sobre les
perspectives a mig i a llarg termini de la professió.

Premi Jordi Amorós
Us recordem que fins el dia 30

La primera serà la taula rodona commemorativa del 25è
aniversari de l’Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya.
Tindrà lloc el dia 17 d’octubre, a les 19 h., al Centre Cívic Pati
Llimona de Barcelona (Sala Joan Maragall), i servirà per a repassar
la trajectòria de l’entitat al llarg del seu quart de segle d’existència.
Hi intervindran Isabel Rueda, Robert Casadevall, Antoni Francesc
Tulla, Rafel Llussà, Sergi Cuadrado i Jaume Busquets.

d’octubre de 2013 està obert el
termini per presentar-se al Premi
Jordi Amorós destinat a guardonar el
millor treball de fi de Grau en
Geografia presentat en qualsevol de
les universitats de Catalunya.
Podeu consultar les bases aquí

La segona consistirà en una taula rodona sobre la professió de
geògraf/a i les perspectives de futur. Tindrà lloc, també al Centre
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Cívic Pati Llimona de Barcelona (Sala de Conferències), el dia 21
de novembre, a les 19 h.
Hi participaran Josep Gili, Enric Conzález, Carme Miralles, Antoni
Larrull, Marta Pallarès i Elena Rodríguez.

Cartell commemoratiu i nou
logotip de l'entitat
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Jornada pràctiques
professionals
Per aquesta tardor s’està preparant
una jornada de pràctiques
professionals en la qual hi
participaran els responsables de
pràctiques i de treball de fi de grau
dels diferents departaments.
Properament us en donarem més
detalls.

Reunions amb els
Departaments de
Geografia i les entitats
territorials
El Col·legi de Geògrafs i l’AGPC
manté una ronda de reunions amb
S’ha confeccionat un cartell commemoratiu dels 25 anys per tal de

diferents entitats d’estudis territorials,
regionals i urbans així com amb els

donar a conèixer entre les diferents universitats catalanes i

diversos departaments de Geografia

institucions relacionades amb el món de la geografia els actes que
es realitzaran.

de Catalunya per tal d'intercanviar
punts de vista i enfortir la
col·laboració.

Al mateix temps, s’ha dissenyat un nou logotip de l’AGPC, que
suposa una versió actualitzada de l’anterior.

El Col·legi de Geògrafs i l’AGPC
s’adhereixen al Fòrum 2012
Catalunya 21 Territori i
Urbanisme. Estat i alternatives

El nombre de col·legiats a setembre
de 2013 és de 393 col·legiats i 49
precol·legiats. Pots informar-te de les
bonificacions i condicions de quotes
especials al web del Col·legi.
Us animem a que utilitzeu els
avantatges i serveis que ofereix el
Col•legi (borsa de treball, beques i
ajuts, formació, assessorament,
avantatges socials, documentació,
legislació vigent,...) i participeu amb
el col·legi a través de les diferents
xarxes socials.

La Societat Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT), filial de
l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), ha organitzat un Fòrum que
culminarà l’any 2014 amb la celebració d’un Congrés i la
presentació a la ciutadania dels treballs realitzats.
El Fòrum 2012 Catalunya 21 segueix l’esperit que va animar el
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Primer Congrés de Cultura Catalana (1975-1977), en particular al
seu àmbit VIII sobre l’Ordenació del Territori i Urbanisme.
La participació del Col·legi de Geògrafs i de l’Associació de
Geògrafs Professionals de Catalunya en el Fòrum se centrarà en el
debat entorn del planejament territorial. En aquest sentit, s’ha
previst la constitució d’un grup temàtic al Col·legi i l’organització
d’un “Diàleg Dia” sobre aquest tema.
Aquesta i altres activitats s’anunciaran oportunament a través dels
nostres canals de comunicació habituals.

Seguir a Twitter | Seguir a Facebook | Enviar a un amic
Copyright © 2013 Col·legi de Geògrafs de Catalunya,
All rights reserved.
Rebeu aquest email per ser membre del Col·legi de
Gèografs de Catalunya
Our mailing address is:
Col·legi de Geògrafs de Catalunya
Muntaner, 81, 6è 1ª de Barcelona
Barcelona, Barcelona 08011
Spain
Add us to your address book
BORRAR de la llista | Modificar dades

https://us4.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=652925

01/10/2013

