01/08/13

Geonotícies 34 - Juliol 2013

Butlletí oficial del Col·legi de Geògrafs de Catalunya / Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya

Seguir a Facebook
Seguir a Twitter

El Col·legi de Geògrafs i l’AGPC
reflexionen sobre els aiguats de la
Vall d’Aran

Enviar a un amic

Anima’t: participa en les
activitats del Col·legi!
D’ençà que es van constituir les
noves juntes del Col·legi i de
l’Associació, hem organitzat els
següents grups de treball que tenen
Els aiguats del passat mes de juny a la Vall d’Aran, resultat
d’unes condicions meteorològiques poc freqüents però no
inèdites històricament, han posat de nou sobre la taula el debat
sobre la gestió dels riscos naturals i els efectes d’una mala praxi
en ordenació territorial.
És en aquest context de debat que el Col·legi de Geògrafs i
l’AGPC, mitjançant el comunicat Solidaris amb els aranesos,
exigents amb tots plegats, s’han pronunciat a favor d’un ús més
racional del territori.

per objectiu promoure activitats d’un
determinat àmbit temàtic:
· Professió, empresa i
emprenedoria
· Professió de geògraf/a a Europa
· Presència territorial del Col·legi
· Cartografia i SIG
· Dinamització col·legial
· Formació

Els fets succeïts a la Vall d’Aran són una evidència de les
conseqüències d’obviar tant el coneixement científic com
l’experiència social dels riscos naturals en la planificació del
territori i urbana, els quals es tradueixen en impactes
devastadors per l’entorn, les persones i els seus béns.

Els grups de treball estan oberts a
la participació de tots els col·legiats
i associats que desitgin tenir un
paper actiu en l’organització
d’activitats especifiques internes o
externes. Cada grup de treball es
coordina amb la resta de grups a
través del coordinador de grup, el
qual exposa el pla d’actuació a les
juntes, recull els seus
suggeriments i informa dels treballs

Cal que tots els agents que intervenen en el territori, i molt
especialment en la seva ordenació i planificació, siguin capaços
d’aprofundir en el seu coneixement i en la comprensió de les
seves dinàmiques. És necessari incorporar i gestionar els riscos
naturals de manera que efectes tan devastadors com els que ha
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viscut la Vall d’Aran no es produeixin. I és justament aquí on els
geògrafs i geògrafes, com a experts en el coneixement del
territori i professionals que treballem en l’ordenació i la
planificació territorial, hi tenim força a dir.
Un cop més es posa de manifest la necessitat de concebre i
planificar el territori des d’una posició de respecte al medi
natural, d’anticipació i de prevenció dels impactes dels fenòmens
naturals -com els aiguats- que són recurrents al nostre país.
Podeu llegir el manifest aquí

El Col·legi de Geògrafs participa en el
“Comitè d’experts per a la reforma de
les polítiques d’ordenació territorial i
d’urbanisme a Catalunya”

realitzats.
Properament, els grups de treball
publicaran els respectius plans
d’actuació al web del Col·legi.
Mentrestant pots indicar el teu
interès a participar en un o altre
grup o sol·licitar informació a
informacio@geografs.org

Bonificació de la quota de
col·legiació del primer any
als millors expedients
acadèmics de graus i
llicenciatures en Geografia
En l’última Assemblea General
Ordinària del Col·legi de Geògrafs a
nivell estatal, celebrada a Bilbao el
passat 16 de març de 2013, es va
acordar la bonificació de la quota
de col·legiació del primer any a
aquells alumnes que hagin obtingut
el millor expedient acadèmic de les

El comitè va ser creat el passat 4 de juny de 2013 mitjançant
l’ORDRE TES/110/2013. Té un caràcter temporal i està adscrit al
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya per a l’assessorament en la reorientació de les
polítiques d’ordenació del territori i urbanisme. L’integren disset
persones pertanyents als àmbits acadèmic, professional i
econòmic que estan relacionats amb l’ordenació del territori i

Subscribe
l’urbanisme.
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El Col•legi de Geògrafs és un dels vuit col•legis professionals
catalans representats en aquest comitè i ho fa mitjançant la
presència de l’Elena Rodríguez, col•legiada i alhora
vicepresidenta de l'Associació de Geògrafs Professionals de
Catalunya.
Paral•lelament, el passat 4 de juliol el conseller de Territori i
Sostenibilitat, Santi Vila, va anunciar la redacció d’una Llei de
Territori, Urbanisme, Arquitectura i Paisatge amb l’objectiu
d’unificar criteris i aplegar en un únic marc normatiu tota la
legislació relacionada amb la gestió del territori.
El congrés ha estat de vital importància per a les entitats
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.

Participació del Col·legi a la Reunió
d’Entitats d’Estudis Territorials
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llicenciatures i graus en Geografia
de totes les universitats de l’Estat
Espanyol. Els respectius
departaments acadèmics i facultats
ja han estat contactats per tal que
comuniquin aquesta promoció
col·legial als estudiants amb el
millor expedient acadèmic, els
quals gaudiran d’una bonificació de
la quota col·legial anual fins el
desembre de 2014.

Translate

Recollida d’aportacions per
a definir les capacitats dels
geògrafs i les geògrafes en
el camp del
Desenvolupament Local
col·legiades per a la recollida
d’informació per a la presentació
d’un recurs al Govern Balear
referent a una convocatòria d’una
plaça de Tècnic en Ocupació i
Mercat de Treball, una denominació
que ve a substituir la d’ Agent
d’Ocupació i Desenvolupament
Local. En aquesta convocatòria
s’ometien les titulacions de
Geografia, fet que ha motivat la
recollida d’informació sobre
experiències, competències i plans
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d’estudis universitaris per tal de
presentar aquest nou recurs en
defensa de la professió. Per a
saber-ne més, podeu llegir la
notícia completa.

Premi Jordi Amorós
Us recordem que el proper 30
El 13 de juny passat el president del Col•legi de Geògrafs, Jaume
Busquets, va assistir a la reunió d’entitats d'estudis territorials,
regionals i urbans de Catalunya. La reunió va ser convocada per
iniciativa de l’Associació Catalana de Ciència Regional amb
l’objectiu de contrastar punts de vista sobre l’activitat de les
entitats en l’actual moment de crisi i d’explorar possibles vies de
col•laboració.
Varen participar a la reunió representants nou entitats: Associació
Catalana de Ciència Regional; Col•legi d’Economistes de
Catalunya; Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports;
Col•legi de Geògrafs a Catalunya/AGPC; Societat Catalana de
Geografia; Institut Cartogràfic de Catalunya; Institut d’Estudis
Regionals i Metropolitans de Barcelona; Societat Catalana
d’Economia; Societat Catalana d’Ordenació del Territori.

d’octubre finalitza el termini de
presentació de treballs de fi de grau
en Geografia a la primera edició del
Premi Jordi Amorós. El premi, el
qual neix amb la voluntat de
guardonar el millor treball de fi de
grau en Geografia presentat a les
universitats catalanes i de fomentar
l’estudi i la recerca en Geografia,
està dedicat a qui fou un geògraf
entusiasta i que treballà plenament
pel desenvolupament professional
de la Geografia i la consolidació del
Col·legi de Geògrafs. Podeu
consultar les bases aquí.

Els representants de les entitats van exposar sintèticament la

Horari d’estiu 2013

història, els principals objectius i les tasques habituals de cada
entitat i, en el debat posterior, es va posar de manifest la dificultat

Us recordem que l'horari de la

que les tasques de les entitats tinguin un ressò social ampli.
Després de constatar l’interès de l’intercanvi d’informació i de la
col•laboració entre les entitats, es va adquirir el compromís
difondre mútuament les activitats de les diverses entitats i la
intenció de celebrar noves reunions.

secretaria de la DCGC-AGPC durant
el mes de juliol serà de 15:00 a
20:00 hores de dilluns a dijous i
divendres de 9:00 a 14:00 hores.
Durant el mes d'agost la secretaria
del Col·legi romandrà tancada.
A partir del 2 de setembre l’atenció

Vint-i-cinc anys de l’Associació de
Geògrafs Professionals de Catalunya
(AGPC)

al col·legiat reprendrà l'horari
habitual, de dilluns a divendres de
15.00 a 20.00 h.

La participació del Col·legi i l’AGPC
en les xarxes socials es concreta,
fins al moment, en 411 admiradors
a Facebook, 721 seguidors a Twitter
L’AGPC és una entitat pionera a Catalunya i a l’estat, amb una
dilatada trajectòria de treball per a la millora del reconeixement

i 184 membres a LinkedIn. Us
continuem animant a participar a

professional i la defensa del col·lectiu dels geògrafs i les

través de les xarxes socials, i us

geògrafes, creada l’any 1988.

recordem que col·legiar-se, a més
de servir per a utilitzar els

Els orígens de l’AGPC es troben en una trobada a Vilanova i la

avantatges i serveis que ofereix el
Col·legi (borsa de treball, beques i
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Geltrú, l’esmentat 1988, que va reunir uns 40 geògrafs i
geògrafes, i de la qual va sorgir l’acord de començar el procés de

ajuts, formació, assessorament,
avantatges socials, documentació,

constitució d’una associació, anomenada aleshores Associació

legislació vigent,...), contribueix a

de Tècnics Geògrafs de Catalunya (ATGC).

enfortir la professió de la Geografia.

Posteriorment, al mes de novembre del mateix any es van
presentar públicament els primers estatuts de l’ATGC en una
Assemblea constituent en la qual es va decidir de continuar el
procés de consolidació de l’entitat amb la primera convocatòria
d’eleccions per a la Junta Directiva. Ja a l’any 1990, la Junta va
proposar a l’Assemblea d’aquell any la possibilitat de canviar de
nom i introduir “professionals” en el nom de l’Associació.
Enguany es compleixen 25 anys de l’entitat i és amb l’afany de
celebrar aquesta fita que ens plantegem organitzar una sèrie
d’actes i accions que us seran anunciades properament.
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