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Acta de la 90a Junta comuna DCGC - AGPC 
109a Junta Delegació del Col·legi de Geògrafs a Catalunya 

16/07/2014 
__________________________________________ 
Assistents del Col·legi:  

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

Assistents de l’AGPC:  
Sergi Cuadrado (president), Elena Rodríguez (vicepresidenta), Josep Coma 
(tresorer). 
Han excusat la seva assistència: Núria Pérez (secretària) i Jordi Forcadell 
Corts (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 relació a la creació d’un Col·legi propi en Jaume Busquets exposa la necessitat 
de treballar en l’objectiu d’aconseguir augmentar el nombre de col·legiats fins als 
500, els necessaris per poder-se constituir com a col·legi propi segons l’estudi 
econòmic que va exposar en Carles  Donat a la junta anterior.  
 
Tenim en compte la situació econòmica actual se’ns presenten els següents 
supòsits: continuar com ara, sent una delegació del Colegio de Geógrafos; 
independitzar-se però seguir vinculats a la resta de col·legis; independitzar-se i 
desvincular-se totalment. 

 
El president del Colegio de Geógrafos, Antonio Prieto n’està al corrent,entén que és 
un procés natural i expressa que no hi posarà cap inconvenient.  
 
Tot seguit es dona informació dels actes en els que el Col·legi ha intervingut. 
 
En Jaume Busquets va assistir a la segona reunió del Consell Rector de l’Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya el passat 2 de juliol, al que hi assisteix en 
condició de vocal, i en el que van presentar les memòries anuals, es van aprovar els 
estatuts i es va presentar el programa pel període 2014-2017. També es van donar 
explicacions del perquè de la fusió de les dues entitats que el formen i les 
conseqüents retallades de pressupostos i inversions. 
 
El president del Col·legi també va assistir al Fòrum Obert del Fòrum Territori i 
Urbanisme organitzat per la SCOT els dies 4 i 5 de juliol en representació del 
Col·legi i l’AGPC i com a representant del grup Paisatge i ordenació del territori. Els 
procés està arribant a la seva fi i es va posar en comú la feina i les conclusions dels 
grups de diàleg. A partir d’ara cada entitat (hi ha adherides unes 12-13 entitats) 
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presentarà les seves propostes sobre aquests temes que es recolliran en un únic 
document que serà presentat públicament el proper 27 de setembre a la seu de 
l'Institut d’Estudis Catalans. Un cop presentat en societat s'obrirà un període de 
consulta pública fins elaborar el document definitiu que es publicarà abans d'acabar 
l'any.  
 
Per la seva banda l’Elena Rodríguez va participar a la jornada “Ordenació del 
territori, urbanisme i transició nacional” organitzada per Esquerra Republicana de 
Catalunya el passat 5 de juliol. L’Elena ens informa que hi van assistir 110 persones 
amb la presència d’alcaldes, catedràtics i diputats d’ERC entre d’altres. L’acte es va 
dividir en dues sessions. L’Elena va intervenir a la sessió on es va parlar de la visió 
del territori en una possible República Catalana en la que hi van participar un total 
de sis col·legis professionals. A la seva intervenció va presentar allò que s’ha 
treballat al grup del Comitè d’Experts i que es penjarà al Dropbox per a informació 
de tots els membres de les juntes. 
 
Es fa saber que el proper 28 de juliol en Jaume Busquets es reunirà amb el Sr. Oriol 
Rusca, president de la Intercol·legial  per tractar de les actuacions d’aquesta 
entitats i de la situació de les delegacions dels col·legis d’àmbit estatal, com la 
nostra, en el context dels actuals canvis legislatius. 
 
Es fa saber que durant aquests darrers dies s’han signat els tramitat els convenis 
amb el LIGIT i la UOC. El conveni amb l’ICGC està encara pendent de rebre 
confirmació.  
 
S’exposa la necessitat d’una comunicació més fluïda amb el Colegio després que a 
les xarxes socials es publiquessin els convenis amb la Universitat Internacional de 
Catalunya i UNIGIS, els quals es van tramitar des de serveis generals tot i que 
aquestes dues entitats tenen seu a Catalunya. Des dels serveis generals ens han 
informat que tant la UIC com UNIGIS van demanar expressament que l’abast i la 
difusió dels convenis fos estatal per a tots els membres del Colegio de Geógrafos. 
Tot i així la Pilar Manzanares ja n’havia estat informada de la tramitació d’aquests 
dos convenis a través d’en Per Capdevila dels serveis generals. 
 
Després de les darreres consultes de joves col·legiats sobre sortides professionals 
es creu convenient donar forma a unes de les propostes del programa electoral 
sobre fer grups de treball més professionalitzats i elaborar una graella per unir 
perfils professionals i sortides professionals/llocs de treball. De cara al segon 
trimestre ens hi hauríem de posar a treballar, per a que en propers consultes 
tinguem més recursos per contestar.   
 
En Sergi Cuadrado informa que s’ha començat a treballar en la millora de la web 
gràcies a un protocol d’actualització que ha realitzat conjuntament amb en Néstor 
Cabañas i que recentment s’ha posat en marxa. Les persones implicades en aquest 
protocol són: 
 

- Responsable de continguts: Sergi Cuadrado 
- Actualització: Pilar Manzanares 
- Aspectes tècnics: Néstor Cabañas 

 
A continuació s’informa sobre els següents temes: 
 
Comitè d’experts. Elena Rodríguez. 
 
A les dues sessions de la Comissió d’Habitatge de Catalunya s’ha aportat una 
documentació unitària que l’Elena Rodríguez penjarà al Dropbox . 
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Llei de Territori. A una de les reunions que va assistir sobre habitatge va sortir la 
proposta d’elaborar un manual per a la redacció de la memòria social i l’Elena 
Rodríguez va dir que el Col·legi ja n’havia editat una. Se’ls hi ha fet arribar el 
document per tal que se’l revisin i més endavant fer un manual actualitzat i 
adequat  a la llei actual amb el qual nosaltres hi col·laborarem.  
 
L’Elena Rodríguez informa que el llistat dels representants del Col·legi a les 
Comissions territorials d’Urbanisme està gairebé enllestit, només manca alguna 
comissió per omplir però en tal cas tindríem alguna persona representant en dues 
comissions. Ens fa saber que en Robert Casadevall s’ha ofert per a fer una xerrada 
amb els representants sobre la seva experiència i per a resoldre possibles dubtes. 
 
Professió i emprenedoria. Jordi Barot. 
 
Vam rebre la proposta del Col·legi de Geòlegs sobre dues jornades relacionades 
amb l'entorn laboral i la recerca de feina.  
 
Monday Happy Monday. Adreçada a col·legiats freelancer i el nou entorn laboral. Té 
un cost d’uns 300€ a pagar entre les entitats interessades en realitzar la jornada. 
Barcelona Activa. Dues sessions adreçades a col·legiats en situació d’atur que es 
podrien lligar, segons les dates disponibles, a la nostra jornada d’emprenedoria i 
noves demandes professionals. En Jordi Barot proposa realitzar-la la segona 
setmana d’octubre. Els diferents perfils professionals els representarien les 
següents persones: 
Màrius Navazo, autònom. 
Daniel Illa , Àrea Metropolitana.  
David Comas, Nexus geogràfics.  
David Mongil, Diputació. 
 
Cartografia i SIG. Sergi Rasero.   
 
Després de les signatures dels nous convenis de col·laboració es vol començar a 
treballar en l’organització d’un curs sobre bases de dades geogràfiques i d’un taller 
amb en Miquel Àngel Várgas del LIGIT-UAB. I un curs de Post-GIS amb la UOC.  
 
En Sergi Rasero informa que al mes de novembre (encara no sap el dia) es celebra 
el dia internacional del SIG. A la UB sempre  s’organitzen activitats  i seria 
interessant poder ser-hi presents. 
 
Continuant amb la formació, es recorda que resta pendent l’organització del curs 
“Riscos territorials i canvi climàtic” conjuntament amb Col·legi d’Ambientòlegs i el 
Col·legi de Geòlegs. I a la URV amb la Yolanda Pérez una jornada de pràctiques 
universitàries. 
 
Per finalitzar l’Elena Rodríguez proposa l’organització de jornades de dinamització 
col·legial menys formals però relacionades amb la geografia. Visita a l’ Observatori 
Fabra, on treballa un geògraf; Visita a la Cartoteca de l’ICGC i en Sergi Cuadrado 
proposa una visita al Port. 
 
 
3. Propostes Geonotícies juliol.  
 
D’aquest proper Geonotícies se’n farà càrrec en Jordi Forcadell. 
 
Destacades:  
Actes ERC i SCOT 
Acte públic presentació de les propostes del Fòrum 2012. Catalunya 21 del 27 de 
setembre. 
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Signatura nous convenis de col·laboració. 
 
Breus (a la dreta): 
Presencia al Consell Rector de l’ICGC 
Informació darrera Geodenúncia. 
Vacances d’estiu 
 
 
4. Informació Secretaria. 
 
La Pilar Manzanares comunica que des del dia 5 de juny estem adherits a 
l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya. S’han començat 
les gestions per la domiciliació de la quota anual i per demanar informació sobre la 
gestió tècnica que implica formar-ne part. El 30 de juny en Jaume Busquets estava 
convocat a l’assemblea anual de la Intercol·legial però no hi va poder assistir, és per 
això que es trobarà el proper 28 de juliol amb el Sr. Oriol Rusca, president de la 
Intercol·legial, tal i com s’ha anunciat al principi de la reunió. 
 
La Pilar Manzanares s’ofereix per assistir a la jornada de presentació de la Guia 
Bàsica de Protecció de Dades per als Col·legis Professionals organitzada per 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i la Intercol·legial el proper 22 de juliol. 
 
Tot seguit es fa saber que aquest darrer mes hem tingut tres consultes de joves 
col·legiats sobre sortides professionals. Aquestes consultes han estat derivades, per 
una banda a la Núria Pérez, que va atendre a la col·legiada Olga Soler per 
assessorar-la en el canvi de trajectòria professional que vol fer. Per una altra banda, 
en Jaume Busquets, va atendre al col·legiat Pol Martínez que vol dedicar-se a 
l’organització d’activitats fisicoesportives al medi natural. I resta pendent contestar 
a la consulta del col·legiat Eric Grau sobre poder exercir com a geògraf a Xile.  
 
Per finalitzar s’informa de les altes i baixes que hi ha hagut des de la darrera reunió 
de junta. 
 

� Col·legiats: 3 altes i 2 baixes, de forma que el balanç a data d’avui es de  
355 col·legiats. 

� Precol·legiats: 1 alta i cap baixa quedant un total de 35 precol·legiats a 
data d’avui. 

� L’AGPC es manté des de començament d’any amb 20 membres associats 
no col·legiats. I els membres de l’AGPC que també son col·legiats a data 
d’avui son 294. 

 
7. Informació tresoreria. 
 

� Saldo de la DCGC: de 287,86 €. 
 

� Saldo de l’AGPC: 7.680,58 €.  Bestreta de 1.000 € a la Delegació. 
 

8. Torn obert de paraules. 
 
Sense cap intervenció, acaba la reunió a les 20:30 hores. 


