
 
 
 
ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’ASSOCIACIÓ DE GEÒGRAFS PROFESSIONALS 
DE CATALUNYA celebrada el 12 d’abril de 2013 al Centre Cívic Urgell 
(Barcelona) 
 
 
L’assemblea s’inicia a les 6:00 h de la tarda amb l’assistència de 18 associats i el 
següent ordre del dia: 
 
1) Aprovació de l’acta de l’Assemblea celebrada el 16 de març de 2012  
2) Informe d’activitats realitzades el 2012  
3) Informe i aprovació, si escau, de l'estat de comptes de 2012 i del pressupost per 
al 2013  
4) Valoració de les tasques realitzades en els darrers vuit anys 
5) Procés electoral 
6) Precs i preguntes 
 
 
1) Aprovació de l’acta de l’Assemblea celebrada el 16 de març de 2012  
 
La Presidenta dóna la benvinguda als assistents, i comenta que aquesta és la 
darrera assemblea de l’actual Junta, i que en el mateix acte es realitzarà també el 
procés de votació de la candidatura presentada.  
 
S’aprova per assentiment l’acta de l’Assemblea del 16 de març de 2012. 
 
 
2) Informe d’activitats realitzades el 2012  
 
La Secretària fa una breu presentació de la Memòria d'activitats del 2012, que tots 
els assistents han rebut amb la documentació de l'Assemblea. Comenta que com en 
anys anteriors es segueix treballant conjuntament amb el Col�legi, i que s’ha 
continuat apostant per la consolidació de la professió, tot i la difícil conjuntura 
econòmica que fa encara més complicat l’accés al món laboral dels geògrafs. Per 
aquest motiu, s’ha intentat aquest any realitzar cursos que tinguessin una aplicació 
molt directa cap al món laboral. Comenta també que s’ha seguit actuant davant les 
administracions i entitats que en les ofertes de feina on es poden presentar 
geògrafs, no tenen en compte la nostra formació. També es segueix participant en 
diverses comissions de les administracions relacionades amb afers territorials, i 
col�laborant en la redacció d'informes sobre textos legals. 
 
Destaca d’entre totes les actuacions, el Debat sobre l’Eurovegas i la compareixença 
de Jesús Burgueño al Parlament de Catalunya en relació amb la modificació de la 
Llei del règim electoral general. 
 
 
3) Informe i aprovació, si escau, de l'estat de comptes de 2012 i del 
pressupost per al 2013  
 
La presidenta excusa el tresorer i presenta el balanç econòmic de l'exercici, 
bàsicament equilibrat, amb uns ingressos de 2.867,31 € i unes despeses de 
2.512,37 €, amb un resultat positiu de 354,94 €. Comenta que el balanç s’ha 



ajustat tant pel que fa als ingressos i despeses corrents, i que ha estat més positiu 
en els no corrents, gràcies a l’èxit del curs sobre Redacció de projectes, que es va 
haver de repetir per poder atendre totes les sol�licituds que s’havien rebut. 
 
Les partides més destacades són les aportacions al Col�legi per despeses corrents i 
les despeses de formació.  
El balanç s'aprova per assentiment per part dels assistents. 
 
Pel que fa al pressupost pel 2013, i donat que la Junta actual finalitza el seu 
període de mandat, la presidenta presenta una proposta de mínims partint dels 
ingressos per quotes i, recordant que des de 2007 no s’ha incrementat la quota —
que és de 55 €—. Assenyala que, a banda del que consideri realitzar la nova Junta, 
hi ha alguna despesa compromesa, com la subvenció a l’Associació de Joves 
Geògrafs pel seu congrés regional i la dotació prevista pel Premi Jordi Amorós que 
es fallarà a final d’any i que es finança al 50% amb el Col�legi. Tal com s'assenyala 
a la Memòria, l'actual patrimoni net de l'Associació és de més de deu mil euros, 
quantitat que permetrà a la nova Junta afrontar el mandat amb prou solvència 
econòmica. 
 
 
4) Valoració de les tasques realitzades en els darrers vuit anys 
 
La vicepresidenta, en nom de la Junta sortint, fa una síntesi del treball realitzat en 
els darrers vuit anys. 
 
Explica com en aquest darrers anys s’ha aconseguit en col�laboració amb la Junta 
del Col�legi, amb qui hem col�laborat estretament: un espai propi, primer al Portal 
de l’Àngel, i des de 2011, l’actual del carrer Muntaner. Una web amb els recursos 
necessaris per estar a prop dels associats i col�legiats, que dóna visibilitat i 
informació, per exemple amb la borsa de treball, al col�lectiu de geògrafs. S’han 
realitzat informes, debats, cursos, relacionats amb desplegaments de lleis i 
reglaments, amb la realització d’informes normatius, de cartografia, projeccions 
demogràfiques, d’emprenedoria, etc. 
 
S’han posat en marxa grups de treball, que han redactat les seves conclusions 
(Memòria Social, honoraris professionals, etc.). Des de 2007, es realitza 
bimensualment el Geonotícies, que recull les activitats portades a terme per 
l’Associació i el Col�legi. 
 
L’associació en aquest període ha aprovat també, els nous estatuts, i ha renovat el 
conveni de col�laboració amb la delegació del Col�legi de Geògrafs a Catalunya. 
 
 
5) Procés electoral 
 
El procés electoral s'inicia amb la constitució de la mesa electoral, formada per: 
 
Isabel Clos, presidenta 
Mariàngels Trèmols, secretaria 
Joana Llinàs, vocal 
 
A continuació el candidat a president de l'única candidatura presentada, Sergi 
Cuadrado, fa una presentació de la candidatura que encapçala.  
 
Comença la votació presencial i, un cop finalitzada, es procedeix a obrir el vot 
arribat per correu. 
 



Es realitza el recompte amb el resultat següent: 
 
Dels 272 associats amb dret a vot, s’emeten 44 vots (18 de presencials i 26 per 
correu); d’aquest, 40 són favorables a la candidatura presentada, 1 en blanc i 3 de 
nuls. 
 
La presidenta proclama la candidatura presentada i encapçalada per Sergi 
Cuadrado com a guanyadora de les  eleccions. 
 
 
6) Precs i preguntes 
 
No hi ha precs ni preguntes i la presidenta sortint aprofita per agrair als participants 
i a Junta sortint la tasca feta. 
 
Sense més qüestions es conclou l'Assemblea i el procés electoral a les 6:45 h de la 
tarda. 
 


