
Acta de la 87a Junta comuna DCGC - AGPC 
106a Junta Delegació del Col·legi de Geògrafs a Catalunya 

19/02/2014 
__________________________________________ 
Assistents del Col·legi:  

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

Assistents de l’AGPC:  
Sergi Cuadrado (president), Elena Rodríguez (vicepresidenta), Núria Pérez 
(secretària) i Francesc Xavier Comabella (vocal).  
Han excusat la seva assistència: Josep Coma (tresorer), 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 informa de la reunió amb la la Virgínia Domingo, presidenta 
del COAMB, i amb d’altres membres del Col·legi d’Ambientòlegs sobre el curs de 
riscos territorials. El COAMB va informar que el Col·legi de Geòlegs s’incorpora a la 
organització d’aquest curs. Es va proposar afegir temes de canvi climàtic, afegint 
riscos geotògics a més dels riscos hidrològics i forestals, i es va decidir el nom del 
curs que serà “Riscos territorials i canvi climàtic”. El curs es farà a la tardor, abans 
s’haurà de reunir el grup de formació del Col·legi i presentar una proposta per 
treballar-la amb el COAMB. El curs es preveu per unes cinquanta places o més. 
 
En Sergi Rasero, tot i no ser a la reunió, ens ha informat de la reunió que va tenir 
amb l’Antonio Pérez, director del postmàster de SIG de la UOC. Estan disposats a 
treballar plegats oferint-nos cursos a la carta a través d’un conveni. Quan tinguem 
una proposta de curs els hi hem de dir i començaríem a treballar.  
 
En Jaume Busquets es va reunir amb Juan Antonio Climent, president de 
l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya. Incorporar-se a 
la Intercol·legial té un cost anual de 500€ a pagar en dues quotes. Aquesta 
associació ofereix una sèrie de serveis com ara la borsa de treball, a més de 
treballar conjuntament de forma transversal amb les diferents disciplines que s’hi 
apleguen a l’associació. En Jaume obrirà una carpeta al Dropbox per a que tothom 
la pugui consultar. 
 
El proppassat 7 de febrer es va celebrar a Saragossa la reunió de Junta de 
delegacions del Col·legi. A la reunió, que hi va assistir en Jaume Busquets, es va 
informar del tràmit d’aprovació definitiva dels Estatutos del Colegio de Geógrafos al 
Ministerio de Fomento i que en aquest moment es troben aturats degut a la 
publicació de l’Avantprojecte de Llei de Serveis i Col·legis Professionals. 



A la reunió també es van aprovar els pressupostos de 2014 i es va constatar la 
reducció d’ingressos el 2013 deguda, en part, a la baixada en el nombre de 
col·legiats, però sobre tot degut a l’aplicació des de principis de 2013 de les quotes 
reduïdes per aturats i l’ampliació de la durada de la quota reduïda per a joves 
acabats de llicenciar. 
 
El mateix dia va tenir lloc la reunió de la Comissió d’Avaluació dels títols de grau en 
Geografia en la que participen les universitats espanyoles que ofereixen graus en 
geografia. La reunió es va centrar en el tractament dels treballs de final de grau i 
les pràctiques a les empreses. El 29 d’octubre passat, a Barcelona es va fer una 
jornada sobre aquest tema amb les universitats catalanes.   
 
També es va informar de la presentació del 3r Informe dels perfils professionals de 
la geografia. Podem disposar de les dades de Catalunya extretes d’aquest informe i 
properament farem una presentació pública on intervindran en David Mongil, que 
explicarà les dades generals de l’informe, i en Josep Coma que explicarà les dades 
de Catalunya. Les dades d’aquest informe també ens seran molt útils per a les 
presentacions a les universitats. 
 
En relació a la seu del Colegio a Barcelona, de moment continua fins l’estiu, després 
anirà a Madrid tot i que el tècnic podrà continuar a Barcelona. 
 
Es contractarà una empresa per a digitalitzar l’arxiu del Col·legi. 
 
S’informa que l’assegurança de responsabilitat civil que tenia contractada el Col·legi 
s’ha renovat amb una altra asseguradora rebaixant la quota considerablement, de 
manera que permetrà retornar el 50% de la quota de les delegacions.  
 
S’informa que es vol editar una revista electrònica on es puguin publicar 
monogràfics, oberta a tothom i on es podrà proposar articles. En quant a informes 
del Col·legi sobre temes d’especial importància com ara Eurovegas, els aiguats, 
fracking, etc, han de ser opinions tècniques i objectives, que donin arguments però 
no posicionament. 
 
Tot seguit s’informa de les properes activitats que tenim previstes. 
 
4t Diàleg Dia sobre planejament territorial. Organitzada conjuntament amb la 
Societat Catalana d’Ordenació del Territori, el 26 de febrer a les 16:30 hores a 
l’Institut d’Estudis Catalans. 

 

Olimpíades de geografia. 7 de març a la Universitat de Barcelona, Universitat de 
Girona i Universitat Rovira i Virgili. S’aprofitarà per fer la presentació del col·legi. En 
Josep Coma està actualitzant la informació que teníem al PowerPoint de presentació 
per adequar-lo a les dades actuals. 
 
Jornada Experiències de  joves geògrafs. 9 d’abril, en col·laboració amb la 
Societat  Catalana de Geografia a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans, amb Neus 
Mollor, que explicarà la seva experiència de dinamització local a una zona d’alta 
muntanya i amb la experiència d’Ignasi Ballús  organitzador de la Via Catalana. 
 
Presentació del 3r Informe dels perfils professionals de la geografia. 26 de 
març. Amb la intervencions de David Mongil, que explicarà les dades generals de 
l’informe, i en Josep Coma que explicarà les dades de Catalunya.   
 
Enquesta sobre les Percepcions i opinions dels professionals dels sectors 
de l'ordenació del territori i l'urbanisme. Promoguda pel Fòrum 2012 Catalunya 
21. Es prorroga la data de participació fins a final de febrer, hem d’enviar un correu 
a tots els membres del Col·legi per a convidar-los a participar.  



 
A continuació es dona informació dels les diferents comissions i grups de treball.   
 
Comitè d’Experts. Urbanisme. L’Elena Rodríguez informa que la propera reunió 
del Comitè d’experts per a la reforma de les polítiques d’ordenació territorial i 
urbanisme a Catalunya serà el 5 de març. Prèviament, el 25 de febrer, es reunirà el 
subgrup creat per l’avantprojecte de llei de l’Arquitectura en una jornada de treball 
on també hi assistirà l’Elena Rodríguez. 
 
La comissió de treball d’Informes i altres aspectes legals es reunirà desprès del 5 de 
març per consensuar les aportacions que farà el Col·legi en relació a la Llei 
d’urbanisme. 
 
Finalment l’Elena informa que va anar a la reunió d’Entitats d’Estudis Territorials del 
passat 12 de febrer al restaurant 7 portes de Barcelona. 
 
Col·legi propi. La Mariona Prat ens fa saber que ha parlat amb l’organisme de la 
Generalitat que porta aquests temes. A partir d’ara s’ha d’estudiar l’encaix 
econòmic que suposaria, o en què afectaria a la nostra delegació respecte del 
pressupost del Colegio. Aquesta comissió s’ha de tornar a reunir i presentar a la 
junta  varies propostes per a ser estudiades àmpliament. 
 
La Mariona informa en relació a la jornada “Territori i identitat” al voltant dels actes 
del Tricentenàri, que ja tenim sala al Centre Cultural Born per al 9 d’octubre de  les 
18:00 a 21:00 hores. Ara està fent les gestions per veure si podem tenir la sala 
gratuïtament.  
 
Atenció als col·legiats. La Núria Pérez informa que ja ha acabat de redactar el 
conveni amb l’Assessoria Codina de Sabadell. L’esborrany definitiu l’ha enviat als 
dos presidents i ja es podria enviar a l’Assessoria perquè s’ho mirin.  
 
En relació a les dues geodenúncies que teníem obertes es fa saber que la 
geodenúncia pel Plec de licitació per la contractació de la redacció i esmena del pla 
d’ordenació urbanística municipal POUM, no n’hem tingut resposta. 
 
Pel que fa a la geodenúncia a l’Ajuntament de Sabadell per dues places de 
tècnics/ques de promoció econòmica, hem tingut resposta després d’adreçar-nos 
per telèfon i ens han fet saber que a la convocatòria no s’excloïen explícitament els 
geògrafs però que el perfil demanat era molt específic perquè havia de formar part 
d’un equip interdisciplinari. En respondran formalment per escrit. 
 
Finalment es fa saber que acaba d’arribar una Geodenúncia per una plaça de Cap 
de Servei d'Espais Naturals Protegits de la Direcció General del Medi Natural i 
Biodiversitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, en la que no s’especifica la titulació de geografia entre les titulacions 
requerides. Ens hem d’adreçar al departament per demanar-los que no s’exclogui 
als geògrafs. 
 
 
3. Preparació de l’assemblea 2014.  
 
Tal i com es va comunicar a la passada reunió de junta, l’AGPC i el Col·legi de 
Geògrafs celebraran les seves respectives assembles el proper 21 de març al Centre 
Cívic Urgell de Barcelona. Les  convocatòries s’enviaran el dia 3 de març.  
 
Els correus de convocatòria hauran d’indicar la data, hora i lloc de l’assemblea, a 
més d’adjuntar l’ordre del dia, l’acta de l’assemblea de 2013 i la informació referent 
al sopar posterior. 



El dia de l’assemblea s’han de portar els següents documents: 
Acta de l’assemblea 2013, per aprovar-la. 
Memòria d’activitats 2013 
Pla de treball 2014 
Memòria econòmica-liquidació 2013 
Memòria econòmica-pressupost 2014 
 
Per als assistents a les assemblees es prepararan deu carpetes en el cas de l’AGPC i 
vint per al Col·legi. Les carpetes han d’incloure els següents documents: 
Ordre del dia 
Memòria d’activitats 2013 
Memòria econòmica-liquidació 2013 
Memòria econòmica-pressupost 2014 
 
 
4. Informació de secretaria. 
 
La Pilar Manzanares informa que ja s’ha signat el conveni amb el CEET-UB 
d’esponsorització de la web i difusió de les activitats del CEET-UB. A la web del 
Col·legi ja tenim enllaçat el seu logo. 
 
Després del començament de la campanya per animar els col·legiats que no formen 
part de l’AGPC a que s’associïn hem tingut set sol·licituds d’alta. 
 
Tot seguit s’informa de les altes i baixes que hi ha hagut des de la darrera reunió de 
junta. 
Col·legiats: 6 altes i 2 baixes, total de col·legiats a data d’avui 400. 
Precol·legiats: 1 alta i 1 baixa que passa a ser col·legiat. Total de precol·legiats a 
data d’avui 32. 
L’AGPC compta des de començament d’any amb 20 membres associats no 
col·legiats. 
 
4. Informació tresoreria. 
 
El saldo de caixa de la tresoreria de la DCGC, a dia d’avui, és de 2.099,40€. 
El saldo de l’AGPC és de 8.206,60€.  

 


