
Acta de la 86a Junta comuna DCGC - AGPC 
106a Junta Delegació del Col�legi de Geògrafs a Catalunya 

22/01/2014 
__________________________________________ 
Assistents del Col�legi:  

Jaume Busquets (president), Jordi Barot (vicepresident), Néstor Cabañas 
(secretari), Carles Donat (tresorer), Mariona Prat (vocal) i Sergi Rasero 
(vocal).  
Han excusat la seva assistència: Maria Bonet (vocal) i Victòria Carbonell 
(suplent).  
 

Assistents de l’AGPC:  
Elena Rodríguez (vicepresidenta) i Josep Coma (tresorer 
Han excusat la seva assistència: Sergi Cuadrado (president), Núria Pérez 
(secretària), Francesc Xavier Comabella (vocal), Jordi Forcadell Corts (vocal) 
i Mireia Garcia (vocal).  
 
 

Lloc : Seu del Col�legi  
Hora : 18:30h 
 

 
 
ORDRE DEL DIA    
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior. 
 
S’aprova l’acta.  
 
2. Informació presidències. 
 
En Jaume Busquests fa saber que l’acte d’entrega del Premi Jordi Amorós del 
passat 17 de desembre es va desenvolupar segons el guió previst i molt 
satisfactòriament. Hi van haver força assistents a l’acte, celebrat al Departament de 
Geografia de la UAB, i els 12 treballs que optaven al premi tenien una qualitat molt 
alta. 
 
A la jornada sobre els peritatges judicials, celebrada a la seu del Col.legi hi va 
participar 13 persones i la valoració general dels assistents va ser positiva. Per a la 
propera convocatòria de pèrits ens podríem coordinar amb el COAMB per organitzar 
la jornada conjuntament. Ells organitzen unes jornades molt complertes i coneixen 
bé el tema.  
Es fa saber que s’ha obert una agenda  compartida per a tots els membres de les 
juntes i les comissions i grups de treballa Google Calendar per tal que tothom pugui 
consultar-la i actualitzar-la. 
 
 
3. Programació d’activitats del 1er semestre de l’any.  
 
S’ha enviat a tots els col�legiats i associats l’enquesta promoguda pel Fòrum 2012 
Catalunya 21 sobre el perfil professional dels geògrafs que treballen o han treballat 
en urbanisme i planificació territorial. En relació amb l’enquesta hem publicat a la 
web el document “Reflexions sobre el paper dels professionals”, document elaborat 
pel Fòrum 2012 Catalunya 21, per tal que col�legiats i associats puguin donar el seu 
punt de vista i fer-lo saber als organitzadors d’aquesta iniciativa. 
 



El Sergi Cuadrado informa que estem a punt d’engegar la campanya per animar als 
col�legiats que no en forman part de l’AGPC a que s’associïn sense cap cost afegit. 
L’enviament es farà a principi de la setmana vinent.  
 
En quant a la organització del 4t Diàleg Dia sobre planejament territorial, el Jaume 
Busquets,  informa que queda per confirmar qui participarà representant a 
l’administració. Aquests propers dies ens adreçarem al Sr. Agustí Serra, Director 
General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, per convidar-lo a participar o en cas 
de no poder-ho fer personalment que vingui algú del departament per representar 
a  l’administració en aquest debat.  
 
Aprofitant els actes del tricentenari es creu interessant organitzar algun acte 
relacionat amb aquest tema. En Néstor Cabañas proposa el tema de la cartografia 
històrica per lligar-lo amb la geografia. Altres temes proposats són geografia 
política o bé territori i identitat. La Mariona Prat proposa fer aquest acte al Centre 
Cultural Born. Contactarà amb el director del centre per a demanar-li si podríem 
disposar d’una sala un dia de la primera quinzena de maig. 
 
Formació. Es vol  organitzar un curs sobre riscos territorials durant la primavera. 
El curs es pot fer en tres jornades centrades en tres temes, riscos hidrològics, 
riscos forestals i inundacions. S’ha tingut un primer contacte amb la Virgínia 
Domingo, presidenta del COAMB, per tal d’organitzar-lo conjuntament i els 
interessa molt. La idea seria enfocar el curs des del punt de vista de l’expert en la 
matèria, de l’administració i del camp professional. Per fer aquest tipus de formació 
caldrà trobar un local adient.  
 
Apartat de Dinamització col�legial. S’organitzarà una jornada dedicada a les 
experiències de  joves geògrafs  en col�laboració de la Societat  Catalana de 
Geografia. Hi ha hagut unes primeres converses amb en Josep Oliveres i la idea  és 
presentar dues experiències de projectes de joves geògrafs que hagin tingut èxit. 
D’altra banda es pot ampliar amb una altra proposta sobre la versatilitat dels camps 
en què intervé un geògraf. La primera jornada es podria fer el 9 d’abril a una sala 
de l’ICC i l’altra abans de finalitzar l’any 2014. 
 
Col�legi propi. La Mariona Prat informa que el passat 8 de gener va tenir lloc la 
primera trobada de la comissió de treball de Col�legi propi i que va anar molt bé. 
Informa que segons la llei catalana d’àmbit estatal de 2006, hi ha un encaix per a 
poder-se segregar.  Proposa demanar assessorament a un advocat jurista que ha 
treballat el cas del Col�legi d'Enginyers de Telecomunicacions de Catalunya. El 
procés administratiu es pot endegar si que almenys un 10% dels col�legiats ho 
demana o bé si  el president convoca una assemblea extraordinària. Després 
s’hauria de portar l’acord als serveis jurídics del Departament de justícia de la 
Generalitat. En Jaume Busquets demana que presentin una proposta amb dos o 
tres escenaris, amb dades econòmiques,  per tal de tenir un coneixement més 
ampli del tema. El proper dia 12 de febrer es farà una nova reunió del grup de 
treball per a fer una primera valoració econòmica i veure si seria viable la 
segregació.. Tota la documentació d’aquest grup es troba al Dropbox. 
 
Comitè d’Experts. Urbanisme. La reunió prevista pel dia 21 de gener s’ha 
posposat fins el dia 5 de març perquè hi ha hagut un canvi de directora. El grup de 
treball es tornarà a reunir després d’aquesta reunió. Es treballa en tres àmbits, 
territori, paisatge i econòmic, es podria afegir estudis de viabilitat.  
 
En relació a la carta que varem rebre del departament de Territori i Sostenibilitat 
informant del decret de les comissions d’urbanisme, es fa saber que hem respost al 
departament per comunicar-los la nostra satisfacció en poder participar. Tenint en 
compte que quan s’aprovi hi haurà d’haver un representant del Col�legi a cada 
comissió haurem de trobar les persones que ens representin. Es pensa en la Marta 



Pallarès per l'Alt Pirineu o Lleida i en la Mireia Garcia per Girona.  Tota la 
documentació d’aquest grup es troba al Dropbox. 
 
 
Cartografia i SIG. En Sergi Rasero comunica que el grup encara no ha penjat cap 
documentació al Dropbox però que ha anat treballant. Explica que per a 
l’organització de cursos presencials, la part més important és la logística, trobar 
aula, ordinadors, etc. Per tant s’està pensant en organitzar algun curs en modalitat 
on-line. En aquest sentit,  es continuaran les converses encetades amb la UOC pel 
conveni en formació i perquè ens puguin organitzar un curs a la nostra mida. 
També es pot  fer un curs  através del LIGIT o del SIGTE de Girona per tal de no 
tenir despeses de lloguer de sala. En Néstor Cabañas també proposa un lloc nou 
per a formació, el Centre municipal tecnològic Torre Barrina, a Collblanch. Els temes 
dels quals es podria impartir algun curs serien:  
 
  Mapes On-line, amb en Francesc Sànchez 
  Cartografia de projectes, amb Jordi Duch 
  Aplicacions digitals, amb Jordi Duch 
  Modelització de xarxes, aquest més compliat de muntar. 
 
Respecte a les 8es Jornades de SIG Lliure de Girona, encara queda per confirmar 
els ponents que participaran a la taula rodona en que hi col�laboran el Col�legi i 
l’AGPCel dia serà el 27 de març. El Col�legi pagarà el trasllat dels ponents que 
’hagin de traslladar-se des de Barcelona.   
 
Empresa i emprenedoria. El Jordi Barot informa es treballa en l’organització 
d’una jornada (d’una o dues sessions) per abans de l’estiu, basada en la qüestió 
“On trobaran  feina els geògrafs?” Lobjectiu serà reunir representats dels àmbits de 
treball del sector privat  i de l’administració. . Es pensa en Rufí Cerdà, per 
representar a l’administració; Miquel Morell, David Comes i XX Romero per 
representar el sector privat i com a freelance a en Màrius Navazo. Es podria 
comptar amb la Marta Pallarés per a una altra sessió del mateix tema i amb les 
persones que va proposar la Sònia Moreno. En Néstor Cabañas també proposa en 
David Nogué. 
 
Olimpíades de geografia. En Josep Coma informa que el dia 7 de març es faran 
les fases territorials de les Olimpíades a cada una de les universitats que hi 
participen. El Col�legi haurà de donar suport amb la col�laboració d’alguns membres 
de les juntes. 
En Josep Coma anirà a la Universitat de Barcelona. 
En Jaume Busquets a la Universitat de Girona   
En Xavier Comabella a la Universitat Rovira i Virgili. 
Per la seva banda l’ICC donarà uns atles com a regal als classificats en primer lloc. 
Aquests atles s’han d’anar a recollir a la seu de l’ICC. 
 
 
4. Preparació Memòria 2013, Liquidació pressupost 2013 i Pressupost 
2014. 
 
En Néstor Cabañas està començant a redactar la memòria d’activitats de 2013. En 
quant tingui un esborrany el passarà a tots els membres de les juntes per a donar 
una primera ullada i/o ampliar-la si s’escau. En Carles Donat farà la part de la 
memòria econòmica. 
 
De cara a la propera reunió s’haurà de començar a pensar en les propostes de pla 
de treball per al 2014. 
 
 



5. Organització assemblea 2014. 
 
Jaume Busquets fa saber que s’ajorna la data de celebració de l’assemblea, prevista 
en un principi pel 21 de febrer i que finalment es celebrarà el 21 de març per tal de 
tenir més temps de preparar tota la documentació.  
 
Néstor Cabañas està començant a redactar la memòria d’activitats de 2013. En 
quant tingui un esborrany el passarà a tots els membres de les juntes per a donar 
una primera ullada i/o ampliar-la si s’escau. En Carles Donat farà el mateix amb la 
memòria econòmica. 
 
En quant al lloc on es celebrarà l’assemblea s’informa que serà al mateix lloc dels 
darrers anys, al Centre Cívic Urgell de Barcelona. La Pilar Manzanares ha fet la 
sol�licitud de sala i ja la tenim confirmada. 
 
6. Propostes Geonotícies gener. 
 
Tot i no haver assistit a la reunió de juntes  d’avui,  la Maria Bonet ha enviat la 
següent proposta de temes pel Geonotícies de gener: 
 

- Jornada "Peritatges des de la geografia" de desembre. 
- Lliurament Premi Jordi Amorós. Redactarà la notícia en Josep Coma. 
- Participació al Comitè d'Experts. Nova LLei d'urbanisme. Redactarà la notícia 

l’Elena Rodríguez.  
- Enquesta Fòrum 2012 Catalunya 21, sobre els professionals que intervenen 

als àmbits de l'urbanisme i la planificació territorial. I document publicat a la 
web "Reflexions sobre el paper dels professionals” 

- Llistat definitiu de pèrits geògrafs 2014. 
 
Durant la reunió es proposen aquests altres temes: 
 

- 4t “Diàleg Dia” organitzat pel Fòrum 2012 Catalunya 21, sobre planejament 
territorial, 26 de febrer. 

- Olimpíades de Geografia. Redactarà la notícia en Josep Coma. 
- Canvis dels sistemes de georeferència. Redactarà la notícia en Sergi Rasero.  

 
El Néstor Cabañas fa saber que la tramesa del darrer Geonotícies ja no la va fer 
Reactiva si no ell mateix, amb el gestor MailChimp.  
 
 
7. Informació de secretaria. 
 
La Pilar Manzanares informa de les altes i baixes que hi ha hagut des de la darrera 
reunió de junta.  
Col�legiats: 4 altes i 7 baixes, total de col�legiats a data d’avui 396. 
Precol�legiats: 1 alta i 18 baixes d’ofici, total de precol�legiats a data d’avui 32. 
Les baixes d’ofici dels precol�legiats s’ha realitzat des de la tresoreria dels serveis 
generals després de la comprovació dels requisits per continuar amb la condició de 
precol�legiat o bé per impagament de les quotes. 
 
L’AGPC compta des de començament d’any amb 21 membres associats no 
col�legiats. 
 
La Núria Pérez està acabant de redactar el primer esborrany de conveni amb 
l’assessoria Codina de Sabadell. En quant estigui enllestit l’esborrany es passarà a 
la comissió de treball d’atenció al col�legiat i als presidents.  
 



Hem rebut una proposta d’esponsorització de la web per part del CEET, l’Escola 
Universitària d’Hoteleria i Turisme. La Pilar Manzanares els passarà el model de 
conveni d’esponsorització que hem utilitzat amb els altres patrocinadors i l’hauran 
de signar els representants de les dues entitats. El CEET ens han de passar el logo i 
l’enllaç per a publicar-los a la web.  
 
5. Informació tresoreria. 
 
En Carles Donat informa que el tancament de l’exercici 2013 es fa amb uns 
números força justos degut a que aquest any s’ha aplicat la quota per aturats des 
de l’inici de 2013 i l’ampliació de la quota per acabats de llicenciar, a part de les 
baixes voluntàries i d’ofici. 
 
Es fa saber que la contractació d’una nova assegurança de responsabilitat civil farà 
possible l’estalvi d’uns 1.500€ en relació a exercicis anterior.   
 
En quant a la possibilitat que els Serveis Generals del Colegio marxin de Barcelona i 
el conseqüent augment de despeses, s’hauria de reflectir al pressupost de 2014, 
tant de la nostra delegació com del Colegio.  
 
Per finalitzar, s’informa que els saldo de la tresoreria de la DCGC a dia d’avui, és de 
1.339,95€, i el saldo de l’AGPC és de 8.456,12€. 
 
 
6. Torn obert de paraules. 
 
No hi ha cap intervenció. 
 
 
Acaba la reunió a les 20:50 hores. 

 

 


