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Acta de la 93a Junta comuna DCGC - AGPC 
112a Junta Delegació del Col�legi de Geògrafs a Catalunya 

11/02/2015 
__________________________________________ 
Assistents del Col�legi:  

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

Assistents de l’AGPC:  
Elena Rodríguez (vicepresidenta), Núria Pérez (secretària), Josep Coma (tresorer). 
Han excusat la seva assistència: Sergi Cuadrado (president) i Jordi Forcadell 
(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’esmena l’acta anterior a l’apartat de la tresoreria on diu: 
 
S’informa que s’acaba d’enviar el rebut corresponent a la quota del primer trimestre de 
2015 del qual hi haurà un ingrés de 990 €. 
 
Ha de dir: 
 
L’AGPC acaba d’enviar el rebut corresponent a la quota de l’any 2015 del qual hi haurà un 
ingrés de 990 €. 
 
 
2. Informació presidències. 
 
En Jaume Busquets informa que el passat gener ens vam tornar a adherir a la Declaració 
a favor del Patrimoni Natural de Catalunya. Aquest manifest l’han signat altres col�legis 
professionals i entitats relacionades amb el medi ambient per demanar una política més 
ferma en polítiques de patrimoni natural. 
 
El passat 6 de febrer en Jaume Busquets va assistir a la 1ª reunió del Comitè d’Avaluació 
Interna (CAI) per a l’acreditació dels estudis de Grau de la Facultat de Lletres de la 
Universitat de Girona, com un dels tres experts externs, dels col�legis professionals de 
Periodisme i de  
 
En relació a la possibilitat de canviar de local, amb l’objectiu de minoritzat despeses, 
s’informa que s’ha tornat a parlar amb el col�legi de topògrafs. Actualment comparteixen 
local amb el gremi de vidriers però no han descartat la possibilitat de compartir espais 
amb una tercera entitat. Tot i que seria una bona opció, s’acorda continuar mirant  altres 
llocs.  
 
En Jaume Busquets fa saber que en Sergi Rasero li ha comunicat que per motius laborals 
i personals no pot dedicar més temps al Col�legi, tot i que li sap molt greu no poder 
seguir la feina iniciada en el grup de SIG. La Maria Bonet proposa compartir aquesta 
feina amb altres membres de les juntes per tal que no entomi ell sol aquesta 
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responsabilitat. S’acorda que, tant en Jaume com el Sergi Cuadrado parlaran amb ell 
perquè no hagi de deixar la Junta. 

Es comunica que s’ha obert la convocatòria del Premio Nueva Cultura del Territorio que 
premia entitats o persones que hagin contribuït en àmbits del territori. La gestió d’aquest 
premi recau alternativament entre el Colegio de Geógrafos i la Asociación de Geógrafos 
Españoles, aquest any correspon a l’AGE. S’acorda proposar com a entitat candidata a 
l’Observatori del Paisatge de Catalunya. 

D’altra banda, el Colegio de Geógrafos obra una nova convocatori pel nomenament de 
Miembro de Honor del Colegio de Geógrafos. En virtut de la seva tasca a favor de la 
geografia professional i del Col�legi s’acorda proposar a l’Antoni F. Tulla, president de la 
Delegació del Col�legi de Geògrafs des de 2002 i fins 2013. 

 
3. Informació reunió de delegacions a Madrid. 
 
En Néstor Cabañas informa de la reunió de secretaris de delegacions celebrada el passat 
24 de gener a Madrid.  
 
A la reunió es va informar de l’estat dels col�legiats i precol�legiats que estan en situació 
de morositat. A la nostra delegació hi ha 16 col�legiats en aquesta situació que seran 
donats de baixa d’ofici a primers d’abril. També tenim 12 precol�legiats pendents de 
renovar la documentació que els acredita com a estudiants dels segon cicle de la 
Llicenciatura en Geografia o d'últim curs del Grau en Geografia, si no renoven la 
documentació també seran donats de baixa.  
 
A la reunió de secretaris de delegacions també es van prendre els següents acord: 
 
� Els col�legiats que acumulin un any natural sense pagar les quotes seran donats de 

baixa d’ofici. 
� Les baixes per morositat seran registrades a una base de dades de manera que si 

algú es vol tornar a donar d’alta haurà d’assumir l’import pendent.  
� S’acceptaran les sol�licituds de baixa comunicades per correu electrònic.  
 
A la mateixa reunió de secretaris, també es va informar de la posada en marxa de la 
nova finestreta única. 
 
En relació a la baixada del nombre de col�legiats en Néstor Cabañas proposa iniciar una 
campanya per incentivar la col�legiació. 
 
 
4. Preparatius assemblea 2015. Documentació i organització. 
 
La Pilar Manzanares informa que ja tenim la sala del Centre Cívic Urgell pagada i 
reservada per la celebració, el dia 6 de març, de les assemblees anuals de la DCGC i 
l’AGPC.  
 
S’acorda que enviarem les convocatòries de les assemblees de l’AGPC i de la DCGC per 
correu electrònic el dia 16 de febrer amb la convocatòria i l’acta de l’anterior assemblea. 
 
La documentació de l’assemblea, memòria d’activitats, tancament econòmic, pla de 
treball i pressupost de 2015 s’està acabant d’enllestir.  
 
La Mariona Prat prepararà un document sobre la feina feta per la comissió per a la 
constitució d’un Col�legi propi per tal de presentar-lo a l’assemblea.  
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Aquest any no es farà el sopar de desprès de l’assemblea, es farà un dinar en acabar la 
visita al port programada pel dia posterior a les assemblees, dissabte, 7 de març.  
 
S’informa, també de les properes convocatòries dels òrgans del Colegio de Geógrafos: 
 
Junta de Delegacions Territorials: dissabte 21 de febrer a Madrid. Convocats els 
presidents de delegacions o en el seu defecte un representant de la Junta de la 
delegació. 
 
Junta General Ampliada: dissabte 14 de març a Alacant. Convocats la Junta general del 
Colegio de Geógrafos i els presidents de delegacions. 
 
 
 
5. Olimpíades de Geografia 2015. 
 
Josep Coma informa que enguany s’han inscrit la Universitat de Girona, la Universitat de 
Barcelona i la Universitat Rovira i Virgili.  
 
La UdG les celebrarà el dia 6 de març i hi assistirà en Josep Coma, la URV les celebrarà el 
23 de març i assistirà en Xavier Comabella, i la UB les celebrarà el 24 de març i anirà en 
Jaume Busquets.  
 
 
6. Informació cursos i formació. 
 
S’informa de les següents activitats: 
 
Cicle sobre riscos territorials.  
El curs tindrà una durada de quatre dies, 6, 13, 20 i 27 de maig, conjuntament amb el 
COAMB i el Col�legi de Geòlegs. En Jaume Busquets exposa que en un principi estava 
previst fer-lo a la seu de la Societat Catalana de Geografia però finalment no ens podran 
cedir el local ja que es tracta d’un curs de pagament. Possiblement es farà al Col�legi de 
Geòlegs. El curs es realitzarà amb una inscripció mínima de 15 persones. 
  
Nova cultura del territori  vuit anys després.  
En Jaume Busquets proposa la realització d’una taula rodona sobre la, una mirada actual 
al manifest amb algun geògraf o geògrafa que va participar en la seva redacció i amb 
altres geògrafs.   
 
Xerrada nova llei de territori.  
L’Elena Rodríguez exposa que seria un bon moment quan s’acabi de redactar el document 
de la reforma legislativa actual, probablement al mes de març o abril. Jaume Busquets 
exposa que podria ser un acte obert al conjunt de col�legiats i associats. 
 
2ª Jornada Projectes innovadors en geografia. 
Com a l’any passat, es farà conjuntament amb la Societat Catalana de Geografia. Està 
prevista pel mes de maig, en data encara sense concretar. La Mariona Part exposa que 
potser es podria presentar un projecte relacionat amb el món editorial. 
 
Jornada sobre desenvolupament loca. 
Possible activitat amb la participació i el suport del Colegio de Geógrafos, segon l’acordat 
amb Antonio Prieto.  
 
Taula rodona sobre l’exercici professional. 
Per donar continuïtat a les jornades sobre emprenedoria que es van fer a final de l’any 
passat i que van tenir molt d’èxit, en Sergi Cuadrado proposa organitzar una taula 
rodona, en aquest cas, amb la participació de membres de diferents empreses i 
consultores  
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S‘informa que en Joan Alberich de la URV ha demanat la col�laboració del Col�legi per fer 
dues xerrades durant aquest curs. Una xerrada serà sobre les sortides professionals de la 
geografia adreçada a estudiants de grau i l’altra sobre la planificació territorial per a 
estudiants de màster. En Josep Coma es va oferir per fer-les. També va demanar la 
col�laboració del Col�legi per participar a una jornada sobre emprenedoria en l’àmbit de la 
geografia de cara al curs que ve amb la càtedra d’emprenedoria de la URV. En Jordi Barot 
s’ha ofert a participar-hi. 
 
 
7. Dinamització col�legial, sortides previstes. 
 
Les dues primeres activitats de dinamització col�legial previstes són:  
 
Sortida al Port de Barcelona, que tindrà lloc el dissabte 7 de març al matí,  entre les 
11:00 i les 14:00 hores. Comptarem amb la col�laboració de l’Enric Rodellas, que farà de 
guia per les instal�lacions portuàries. La difusió d’aquesta activitat es farà conjuntament 
amb la convocatòria de l’assemblea. S’acorda que el preu de la visita al port més el 
posterior dinar serà de 26 € i que serà parcialment subvencionada.   
 
Visita a l’Exposició Metròpolis Barcelona, que serà a primers d’abril, a l’Edifici del Hub 
Barcelona. Falta encara confirmar la data. En aquest cas, l’activitat és gratuïta i es 
comptarà amb una guia de l’organització. 
 
Proposta de calçotada a Valls. S’acorda participar-hi a títol personal, aquelles persones 
que ho desitgin i puguin. 
 
   
8. Proposta temes Geonotícies. 
 
Notícies destacades: 
Assemblees de l’AGPC i de la DCGC. 
Cicle formatiu sobre riscos naturals. 
Informació dels cursos sobre SIG amb convenis signats, UOC, LIGIT, SITGE i URV. 
Olimpíades de Geografia. 
 
Notícies breus: 
Participació a la setmana cultural de l’escola de La Torre de Claramunt. 
Adhesió a la Declaració en defensa dels Espais naturals Protegits. 
Enquesta SIG. 
Homenatge a en Lluís Llussà. 
Sortida al Port de Barcelona. 
 
 
9. Informació Intercol�legial.  
 
La Pilar Manzanares informa que ha començat a mirar-se la borsa de treball de la 
Intercol�legial. De moment ens han posat les paraules filtre per fer la cerca de les ofertes 
de feina però s’ha d’anar polint. Hem d’esperar per anar fent el seguiment. 
 
 
10. Informació Secretaria. 
 
S’informa que es procedirà a fer la migració de la nostra web a la web del Colegio de 
Geógrafos. S’ocuparà de gestionar el tema en Néstor Cabañas. 
 
S’acorda tornar a editar un fulletó informatiu del Col�legi per tenir-lo publicat a la web i 
per imprimir i portar als actes que celebrem. 
 



5 

 

En relació a la baixada del nombre de col�legiats, tal i com es va constatar a la reunió de 
secretaris a Madrid i amb la proposta d’en Néstor Cabañas s’hauria de preveure una 
campanya de col�legiació adreçada especialment a professors universitaris. També seria 
convenient cercar nous esponsors. 
 
La Pilar Manzanares informa de les altes i baixes que hi ha hagut des de la darrera reunió 
de junta: 
 
� Col�legiats: 6 altes i 7 baixes, total 365 col�legiats. 
� Precol�legiats: 2 altes i cap baixa, total 38 precol�legiats. 
� L’AGPC es manté amb els 18 membres associats no col�legiats. I els membres de 

l’AGPC que també son col�legiats són 305.  
 
 
11. Informació tresoreria. 
 
� Saldo de la DCGC: 3.551,41 € 

� Saldo de l’AGPC:   8.036,11 € 
 
12. Torn obert de paraules. 
 
No hi ha cap altra intervenció més i acaba la reunió a les 20:40 hores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


