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Acta de la 95a Junta comuna DCGC - AGPC 
114a Junta Delegació del Col�legi de Geògrafs a Catalunya 

17/06/2015 
__________________________________________ 
Assistents del Col�legi:  

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

Assistents de l’AGPC:  
Sergi Cuadrado (president), Elena Rodríguez (vicepresidenta) i Josep Coma 
(tresorer).  
Han excusat la seva assistència: Núria Pérez (secretària) 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’aproven les dues darreres actes, la de l’onze de febrer i la del catorze d’abril. 
 
2. Informació Reunió dels Departaments de Geografia. 
 
El president de la DCGC, Jaume Busquets, cedeix el torn a en Josep Coma per a que 
informi de la seva assistència a la reunió dels departament de geografia sobre la revisió 
de graus . 
 
El dia 27 de maig de 2015 va tenir lloc una reunió a l'IEC entre els diferents 
departaments de Geografia de les universitats catalanes. El DCGC/AGPC hi érem 
convidats i va assistir-hi en Josep Coma. Per les universitats, hi van participar: Jaume 
Feliu de la UdG, Antoni Durà i Albert Pèlachs de la UAB, Jesús Burgueño de la UdL, 
Yolanda Pérez i Joan Alberich de la URV, i Montse Salvà del Departament de Geografia 
Física i Anàlisi Geogràfica Regional de la UB. L'objecte de la reunió era parlar sobre el 
posicionament dels departaments de Geografia (i les universitats respectives) sobre el 
canvi de model dels graus, passant dels 4 anys actuals a l'anomenat 3+2 (3 anys de grau 
i 2 de màster). En aquests moments tots els graus de Geografia de les universitats 
catalanes s'estructuren en 4 anys de durada, però el Ministeri sembla que vol passar a 
graus de 3 anys. Davant la incertesa que genera aquesta situació, i sense que el Ministeri 
ni la generalitat tinguin clar cap a quin model es vol anar, les universitats ja han 
començat a posicionar-se respecte aquest model. Durant la reunió, cada representant 
d'universitat explica els posicionaments -no oficinals ni definitius- de cada universitat. 
Sembla que la UdL preferiex mantenir els 4 anys, la UAB i URV sembla que poden 
apostar pels 3 anys, mentre que la UB i UdG encara és una incògnita la postura del 
rectorat respecte a aquest tema.  
A continuació es parla de les implicacions pels graus i pels nous titulats que pot tenir un 
grau de 4 o 3 anys, i s'insisteix sobre si un graduat de 3 anys té prou competències i 
coneixements com per "arribar a signar projectes com a titulat superior", com ara sí 
passa amb els graduats a 4 anys. Després d'un debat sense cap conclusió clara, es passa 
a fer un comentari comparatiu respecte la situació dels ensenyaments universitaris a 
altres països d'Europa. Es parla del model de França, Portugal, Anglaterra, Escòcia, 
Suècia, Finlàndia, Alemanya i Polònia. S'observen diferències de model a tots els països, i 
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com la Geografia en alguns llocs està més vinculada a les Ciències de la Terra, d'altres a 
les Ciències Humanes, d'altres a l'Ordenació del Territori. El que si sembla força comú és 
el model 3+2 a la majoria de països europeus, amb 3 anys de grau i 2 de màster. 
 
Després de tot l’exposat anteriorment i en relació a les competències dels geògrafs un 
cop acabats els estudis, es planteja quines feines podria fer un geògraf i quin projectes 
podria signar. En coherència amb el tractat a les reunions d’acreditació dels estudis de 
Grau de Geografia, Ordenació del territori i Medi Ambient, a les quals ha assistit el 
president del Col�legi, seria molt útil per als departaments de geografia, que aquest 
elaborés un document que relacionés les feines associades amb els instruments i 
procediments administratius en els quals poden intervenir els geògrafs i el perfil formatiu 
dels estudis de Grau. . En aquest sentit, en Jaume Busquets proposa adreçar-nos al 
Departament de Treball de la Generalitat per acabar-nos d’assessorar de tema en relació 
a l’establiment de la relació de lloc de treballs que definits des de la funció pública. 
 
D’altra banda, en Jaume Busquets informa que el president del Colegio, l’Antonio Prieto, 
es va reunir el passat 7 de juny amb l’AGE i amb representants de les universitats per la 
revisió de graus. Segons el document “Informe parcial del estado de grados de geografia” 
sobre la evolució dels darrers anys, es constata una davallada general d’alumnat a tot 
l’estat, tot i que a Catalunya és dels llocs on més matriculats hi ha. La tendència és que a 
totes les universitats es van tancant grups i que no hi ha informació sobre què fan els 
graduats un cop acaben els estudis. Es va acordar que es tornarien a reunir, al mes de 
juliol i al mes d’octubre, també amb Catalunya. Per la nostra part ens haurem 
d’encarregar d’investigar què fan els graduats, quina feina fan, si estan col�legiats i 
també de què fan a Europa.  
 
S’acorda fer una reunió amb l’Antoni Durà per coordinar-nos i preparar una proposta 
consensuada per fer front comú, així com la reunió amb el Departament de Treball pel 
tema de les competències. 
 
 
3. Altres temes de l’ordre del dia. 
 
3.1. Informació presidències. 
 
S’acorda que el proper 14 de juliol farem una reunió monogràfica, amb els membres de 
la junta, els resultats del treball realitzat per l’estudiant en pràctiques David Bertran 
sobre el cens d’empreses. Si el temps ho permet, es podria aprofitar la reunió per 
avançar algun altre tema. 
 
 
3.2. Informació de la formació i jornades realitzades i previstes. 
 
En Sergi Cuadrado exposa l’objectiu de realitzar una jornada a la tardor dedicada als 
temes d’emprenedoria i empresa, per donar continuïtat a les jornades que s’han realitzat 
els dos anys anteriors per orientar la pràctica professional dels geògrafs.  
 
En aquesta ocasió la temàtica serà sobre mobilitat ja que és un dels camps amb més 
oportunitats de treball per als geògrafs segons va reflectir la jornada “Les noves 
tendències professionals dels geògrafs” celebrada el novembre de 2014. També es pretén 
que el format sigui diferent, més paricipatiu a l’estil Networking per compartir projectes i 
experiències personals per acabar amb un debat. Si fos possible estaria bé poder oferir 
un refrigeri durant la jornada. Els ponents ja estan confirmats, seran Pau Avellaneda, 
professor associat a la UAB i consultor freelance; Laura Llavina, consultora tècnica a 
Lavola; Carles García, tècnic de mobilitat a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat; i 
Carmelo Rivero, tècnic de mobilitat a la Diputació de Barcelona. La Núria Pérez, en Sergi 
Rasero i el Marc Vila també col�laboraran com a dinamitzadors de la part de Networking. 
S’acorda que el dia de celebració de la jornada serà el 5 de novembre, la Pilar 
Manzanares s’encarregarà de trobar sala i preguntar si es pot fer refrigeri. 
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En quant al curs “Canvi climàtic i riscos territorials” la valoració és molt positiva tot i que 
el nombre de geògrafs d’inscrits no va ser gaire alt. Restem a l’espera que la Verònica 
Serrano del COAMB ens enviï els resultats de valoració del curs, tant econòmics com de 
satisfacció dels assistents a les diferents sessions. 
 
L’Elena Rodríguez ens informa que està  organitzant la sortida a l’Observatori Fabra de 
Barcelona que tindrà lloc un dia a concretar del mes d’octubre, en el marc de les 
activitats de dinamització col�legial.  
 
3.3. Informació de l’estat del cens d’empreses. 
 
En David Bertran, l’estudiant en pràctiques, ens informa que ha hagut de fer una pausa a 
les seves pràctiques degut als exàmens finals i presentació del projecte final de carrera i 
que, tot just fa uns dies, s’ha tornat a incorporar. Breument avança  que va enviar 131 
correus adjuntant una fitxa a complimentar per les empreses amb les dades bàsiques i 
una petita enquesta i només han contesta 20 empreses, de moment s’ha posat en 
contacte amb aquestes 20 i a partir d’ara ha de trucar a totes les altres. A la reunió del 
14 de juliol completarà  els resultats de la seva feina, que servirà per decidir què fem 
amb el cens resultant i en qualsevol cas quines dades podem publicar a la web.  
 
La Pilar Manzanares portarà a la reunió les consultes que hem fet a l’APDCAT (Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades) per tal d’anar sobre segurs. 
 
 
3.4. Informació web. Traspàs hostatge i renovació domini. 
 
En Néstor Cabañas informa que ha estat en  contacte amb l’informàtic del Colegio, en 
Pepe Torres. També Jaume Busquests el va trucar posteriorment per  acabar de 
desencallar el tema. Segons Pepe Torres fer la migració de la web al hosting del Colegio 
és molt fàcil, es pot fer en un dia, però va especificar al president que en cap cas es 
podrà fer càrrec de la gestió del portal, perquè no està previst en les seves tasques i no 
hi pot dedicar gens de temps. 
 
L’Albert Riera, de Reactiva, ens enviarà en breu la concreció dels serveis que tenim 
contractats actualment amb aquests empresa.  
 
Durant la reunió s’han repassant les factures de Reactiva que la Pilar Manzanares ha 
portat a la reunió. Jordi Barot, a primer cop d’ull, opina  que Reactiva ens fa un preu prou 
ajustat pels servis que ens ofereix i creu que cap altra empresa ens podrà oferir més per 
menys diners. De totes formes ho consultarà amb l’empresa que fa el manteniment 
informàtic al seu despatx per poder comparar i tenir una altra opinió. La Mariona Prat 
també ho consultarà amb la empresa que porta els temes informàtics de la seva 
empresa.  
 
En conclusió, es decideix no fer la migració al hosting del Colegio ja que en Pepe Torres 
no podrà dedicar-li temps i, al setembre, decidir si es continua amb Reactiva o es canvia 
d’empresa si trobem una oferta de serveis millor al mateix o menor cost.  
 
 
3.5. Conveni EGEA. 
 
Aquest tema es va deixar per a un altre moment. 
 
3.6. Propostes Geonotícies. 
 
La Maria Bonet, tot i no poder assistir a la reunió d’avui, ens ha enviat la següent 
proposta pel proper número de Geonotícies: 
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Destacades: 
Aprovació definitiva dels Estatuts del Colegio de Geógrafos 
2a edició del Premi Jordi Amorós per a treballs de fi de grau en Geografia 
Valoració curs Riscos territorials i canvi climàtic 
  
Breus: 
Biz Barcelona, la fira de les empreses, emprenedors i autònoms. 
Participació al debat “Ciutats i ciutadans intel�ligents” 
Diari Avui 
Conveni EGEA 
Premio Nueva Cultura del Territorio 
 
Durant els propers dies en Sergi Cuadrado s’ho revisarà i enviarà la proposta definitiva.  
 
 
4. Informació Secretaria. 
 
La Pilar Manzanares informa que els propers dies 1 i 2 de juliol es celebrarà el “Saló Biz 
Barcelona” per a PIMES i emprenedors en la que la Intercol�legial participa activament. 
Els nostres col�legiats poden gaudir d’una sèrie de facilitats: accés gratuït demanant codi 
a secretaria i una sèrie d’activitats gratuïtes algunes amb inscripció prèvia com les 
entrevistes amb empreses i d’altres in situ com la zona de networking, seminaris i 
assessorament.  Haurem de fer difusió entre col�legiats per si els interessés assistir. 
 
Els divendres del mes de juliol l’horari de secretaria passarà als matins, tal i com s’ha fet 
els darrers dos anys, la resta de dies l’horari serà l’habitual.  
La Pilar Manzanares proposa els dies de les seves vacances i s’accepten. Són els 
següents: 
 
Del 3 al 25 d'agost vacances d’estiu i la resta de dies següents, 9 d’octubre, 7, 28, 29, 30 
i 31 de desembre. 
 
Tot seguit informa de les altes i baixes que hi ha hagut des de la darrera reunió de junta. 
 
� Col�legiats: 4 altes i 4 baixes, una d’elles per canvi de delegació, total 365 

col�legiats. (pendents de fer les baixes d’ofici dels 16 col�legiats per impagament). 
 

� Precol�legiats: 2 altes, total 11 precol�legiats.  
 
� L’AGPC es manté amb 17 membres associats no col�legiats. I els membres de 

l’AGPC que també son col�legiats són 307.  
 
 
 
5. Informació Tresoreria. 
 
� Saldo de la DCGC: 926,42 €.  
� Saldo de l’AGPC: 7.581,55 €. 
 
 
6. Torn obert de paraules. 
 
Sense cap intervenció acaba la a les 20:50 hores. 
 
 
 
 


