Acta de la 88a Junta comuna DCGC - AGPC
107a Junta Delegació del Col·legi de Geògrafs a Catalunya
19/03/2014
__________________________________________
Assistents del Col·legi:
Jaume Busquets (president), Néstor Cabañas (secretari), Carles Donat
(tresorer) i Mariona Prat (vocal).
Han excusat la seva assistència: Jordi Barot (vicepresident), Maria Bonet
(vocal), Sergi Rasero (vocal) i Victòria Carbonell (suplent).
Assistents de l’AGPC:
Elena Rodríguez (vicepresidenta).
Han excusat la seva assistència: Sergi Cuadrado (president), Núria Pérez
(secretària), Josep Coma (tresorer), 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.
Els dos presidents fan la proposta de canviar la freqüència de les reunions de junta
i a partir d’ara fer-les amb periodicitat bimensual, de manera que la propera reunió
serà el dia 21 de maig i no el 30 d’abril com estava previst. Tot seguit es concreten
les dates de les properes reunions fins a final de 2014: 21 de maig, 16 de juliol, 17
de setembre i 19 de novembre.
Seguidament en Jaume Busquets fa saber que en Jordi Forcadell ha comunicat la
seva decisió de deixar la junta de l’AGPC. Tot i que no ha farà de manera imminent,
aquest fet crea la necessitat de cercar un substitut amb certa urgència.
Es fa saber que el passat 20 de febrer en Jaume Busquets va ser nomenat vocal en
el Consell Rector de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
L’Elena Rodríguez va assistir el dia 5 de març a la reunió del Comitè d’Experts per a
la reforma de les polítiques d’ordenació territorial i urbanisme a Catalunya. Les
aportacions que ha fet el Col·legi han estat molt ben valorades i ens han expressat
la seva satisfacció.
En aquest punt segueix informant dels darrers actes als quals el Col·legi i l’AGPC
han participat.
4t Diàleg Dia sobre planejament territorial. 26 de febrer. En Jaume Busquets
va moderar l’acte al que hi van participar sis ponent i hi van assistir una trentena
de persones. La experiència ha estat valorada molt positivament.

Fases locals de les Olimpíades de Geografia. El 7 de març a les universitats
UB, UdG i URV amb un total de 250 alumnes, tot un èxit. A totes les universitats es
van fer tallers amb molta participació dels alumnes.
Per a la fase final a Jaca la Mireia Garcia s’ha ofert per acompanyar als finalistes de
Catalunya.
1a Reunió del Consell Rector de l’Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya. El 14 de març va tenir lloc la primera reunió del Consell Rector de
l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya a on es va fer la presentació de la nova
estructura del la entitat i on es va explicar el motiu de la fusió de les dues
institucions.
Propers actes:
3r Informe dels perfils professionals de la geografia. Tindrà lloc el 26 de març
amb David Mongil i Josep Coma.
Jornada “Territori i identitat”. 9 d’octubre de 2014. La Mariona Prat fa saber
que els organitzadors dels actes del Tricentenari li han comunicat que se’n faran
càrrec de la difusió de la jornada.
Tot seguit es fa saber que en Jaume Busquets va parlar amb la Sònia Moreno en
relació a la jornada d’emprenedoria que aquesta havia proposat organitzar però de
moment no la vol tirar endavant.
4. Revisió final dels documents de les assemblees.
Es presenta el guió que caldrà seguir el dia de les assemblees i s’aprova. Degut a
que en Sergi Cuadrado no podrà assistir a l’assemblea l’Elena Rodríguez serà qui el
substituirà.
El guió a seguir per l’AGPC és el següent:
Elena Rodríguez:
- Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior. S’ha d’aprovar.
- Memòria d’activitats 2013. S’ha d’aprovar.
- Propostes d’actuació 2014. Només s’explica.
Josep Coma:
- Liquidació pressupost 2013. S’ha d’aprovar.
- Pressupost 2014. S’ha d’aprovar
El guió a seguir per la DCGC és el següent:
Jaume Busquest:
- Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior. S’ha d’aprovar.
- Memòria d’activitats 2013. S’ha d’aprovar.
- Propostes d’actuació 2014. Només s’explica.
Carles Donat:
- Liquidació pressupost 2013. S’ha d’aprovar.
- Pressupost 2014. S’ha d’aprovar
Seguidament tindrà lloc el sopar al restaurant Las 3 encinas de Barcelona.

5. Propostes Geonotícies març.
Principals:
Assemblea general anual del Col·legi i l’AGPC
Olimpíades de Geografia
Presentació dels resultats del 3r Informe dels perfils professionals de la geografia a
Catalunya
Curtes (a la dreta):
Junta delegacions del Colegio
Assegurança de Responsabilitat Civil per Geògrafs
Pla de Mobilitat urbana de Barcelona. Pla de Mobilitat urbana de Cerdanyola del
Vallès. Programa de Desenvolupament Rural 2014-2020.
Diàleg dia FORUM
Jornada experiències Joves geògrafs
8enes Jornades de SIG LLiure.
Presentació del Quadern 8 del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de
Barcelona

5. 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: 3 altes i 1 baixa, més 48 baixes d’ofici després del seguiment del
protocol d’impagats fan un total de 354 col·legiats a data d’avui.
Precol·legiats: 2 altes i 2 baixes (que han passat a col·legiar-se) quedant un total
de 32 precol·legiats a data d’avui.
L’AGPC compta des de començament d’any amb 20 membres associats no
col·legiats. I els membres de l’AGPC que també son col·legiats son un total de 292.
les baixes d’ofici que ha afectat al nombre total de col·legiats també es veu reflectit
en el nombre total d’associats col·legiats.
6. Informació tresoreria.
El saldo de caixa de la tresoreria de la DCGC, a dia d’avui, és de 1.504,99 €.
El saldo de l’AGPC és de 8.206,60 €.
7. Torn obert de paraules.
Sense cap intervenció, acaba la reunió a les 20:30 hores.

