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Acta de la 97a Junta comuna DCGC - AGPC 
116a Junta Delegació del Col�legi de Geògrafs a Catalunya 

24/11/2015 
__________________________________________ 
 
Assistents del Col�legi:  

Jaume Busquets (president), Néstor Cabañas (secretari), Mariona Prat (vocal) i 
Victòria Carbonell (suplent).   
Han excusat la seva assistència: Jordi Barot (vicepresident),  Maria Bonet (vocal), 
Sergi Rasero (vocal) i Carles Donat (tresorer).   
Assisteix a la reunió en Guillem Tristany, alumne en pràctiques de la Universitat de 
Barcelona. 
 

Assistents de l’AGPC:  
Sergi Cuadrado (president) i Elena Rodríguez (vicepresidenta).  
Han excusat la seva assistència: Núria Pérez (secretària) i Josep Coma (tresorer). 
 

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 de la reunió anterior i la del 17 de juny.  
 
2. Comunicació (Anna Berruezo): web, correu i xarxes socials. 
 
Comença la reunió amb la presentació, per part de Victòria Carbonell, de l’Anna 
Berruezo, professional en el camp de la comunicació. Seguidament  l’Anna Berruezo ens 
explica que ha fet  una anàlisi de la web i en fa les següents observacions al respecte: hi 
ha informació es repeteix en diferents seccions de la web, caldria reordenar les seccions i 
evitar que es repeteixi informació; el portal és d’un estil acadèmic, cal destacar més el 
vesant professional; convindria donar una imatge corporativa més forta, explicant molt 
bé qui som i què fem; caldria trobar un lema adequat i reforçar la informació important 
amb missatges directes; el web és poc dinàmic i molt textual; costa trobar la informació 
a la primera. En funció d’aquests i d’altres aspectes  proposa canviar tant l’estructura 
com el disseny. En aquest sentit ens explica que hi ha eines prou interessants i no gaire 
costoses que ho poden fer possible. Ens entrega la proposta de projecte de redisseny de 
la nostra web que ha elaborat, amb el pressupost, que és de 1.320 € (IVA inclòs), i ens 
enviarà enllaços a webs dissenyades per ella, a mode d’exemple. 
 
Continua la reunió amb la presentació d’en Guillem Tristany, l’estudiant en pràctiques al 
Col�legi i l’AGPC des del mes d’octubre. En Guillem ha continuat la feina començada pel 
David Bertran amb el cens d’empreses. Quedava pendent que unes quantes empreses 
ens retornessin el qüestionari que els vam enviar, en Guillem ha tornat a contactar i 
algunes ens l’han enviat. També ha estat actualitzant l’agenda de contactes amb les 
universitats, els mitjans de comunicació i els partits polítics. Ha comprovat que els 
correus electrònics dels col�legiats que tenim a la finestreta única es corresponguin amb 
els que tenim al directori de la web. Caldria modificar-los però abans cal que Reactiva ens 
actualitzi el directori. 
 
 
3. Informació presidències. 

En Jaume Busquets informa que el passat 14 de novembre va tenir lloc a Tarragona la 

Jornada “El Pla Director Urbanístic de reordenació de l’àmbit del Centre Recreatiu i 

Turístic de Vila-seca i Salou”. L’acte, al qual van assistir unes vuitanta persones, va  
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comptar amb la participació del Sr. Agustí Serra, director general d'Ordenació del Territori 

i Urbanisme i hi van participar els representants de cinc col�legis professionals. En Josep 

Oliveras va ser el representant del nostre col�legi. Després de la jornada s’ha redactat un 

document comú amb el consens dels col�legis organitzadors. Nosaltres vam presentar 

unes esmenes que s’afegiran al text definitiu, que serà el preàmbul al que finalment 

presenti cadascun dels col�legis. Coincidint amb el període d’aportacions d’aquest PDU, 

que finalitzarà el 30 de novembre, presentarem les nostres al�legacions, en concordança 
amb el text consensuat per tots els col�legis.  

 
En Sergi Cuadrado informa de la jornada "Les oportunitats professionals de la geografia 
en el camp de la mobilitat i el transport" que va tenir lloc el 5 de novembre i a la que van 
assistir unes trenta persones. Els ponents de la jornada van exposar els seu punt de vista 
i van aportar les seves experiències professionals des dels diferents sectors als quals 
pertanyen. L’exposició dels ponents es va allargar més del previst i finalment no va 
quedar gaire temps per la participació dels assistents, que ho van fer al final de la sessió 
en una roda de presentacions. La reflexió general va ser la de donar continuïtat a aquest 
tipus de jornades, en concret es va quedar en fer una altra sessió passat l’estiu, la Núria 
Pérez i en Sergi Rasero se n’encarregaran. Ara el que es vol fer és redactar un document 
recull de conclusions i crear un grup de treball sobre mobilitat.  
 
La reunió continua amb informació de les properes jornades previstes. 
 
En Jaume Busquets explica que té pendent una reunió amb la presidenta del COAMB, 
Susana Pascual, per organitzar una nova jornada formativa conjunta, sobre mobilitat i 
contaminació atmosfèrica.  
 
En Néstor Cabañas exposa l’interès de muntar una jornada sobre desenvolupament local 
amb col�laboració del Colegio, creu que es podria organitzar per la primavera.  
 
En Sergi Cuadrado proposa una jornada informativa sobre els canvis en la legislació de 
les avaluacions ambientals. Respecte a la 3ª jornada d’emprenedoria, prevista per al 
2016, si en Jordi Barot, com coordinador del GT d'empresa i emprenedoria no té una 
altra proposta, es podria abordar la qüestió dels SIG. 
 
L’Elena Rodríguez proposa fer una sessió de formació sobre l’aplicació “Instamaps” a 
l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i la Victòria Carbonell una jornada sobre 
planificació territorial i urbanística.  
 
D’altres informacions: 
 
S’informa que el dia 3 de novembre va tenir lloc l’homenatge a Horacio Capel a la 
Universitat de Barcelona. Va assistir la Mariona Prat i en Jaume Busquets.  
 
Es recorda que el proper 10 de desembre tenim prevista una reunió amb els membres de 
l’associació EGEA a les 17.00 hores a la nostra seu, i que una hora després tindrem la 
reunió anual amb el president del Colegio, Antonio Prieto.  
 
En relació al programa d’activitats de dinamització col�legial es proposen dues sortides 
per l’any 2016. La primera podria ser una visita a Sant Sadurní d’Anoia, organitzada per 
Sergi Cuadrado i en Jaume Busquets. Es proposa una passejada d’un parell d’hores per 
les vinyes properes al nucli urbà, una visita a la cava Solà i Raventós amb tast de cava i 
un dinar a un restaurant de la zona, amb un menú d'aproximadament 24 euros. Per 
aquesta sortida s’haurà de garantir un mínim de participació. 
L’altra visita seria al l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 
 
Continua la reunió amb la intervenció de la Mariona Prat que informa de la seva 
participació a l’AQU Catalunya, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya, després que aquesta va fer una crida al Col�legi per cercar un professional de 
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la geografia per participar en el programa que avaluarà nou màsters de diferents 
disciplines com ara filosofa, musicologia, llengües, etc. A part de la participació d’una 
persona del món professional també hi participen estudiants, professors i empreses. La 
Mariona avaluarà els màsters “Estudis territorials i de la Població”, “Reptes de la filosofia 
contemporània” i “Antropologia. Investigació avançada i intervenció social”. De moment 
ja ha assistit a la sessió de presentació i acreditació i a la sessió de formació. Ho troba 
molt interessant. 
 
Aquest projecte té una retribució i en un principi hi van estar interessats en participar la 
Mariona Prat i en Sergi Rasero. Per a properes peticions d’aquest tipus en que algú 
contacta amb el Col�legi per cercar un professional de la geografia hem de concretar com 
actuar i quins criteris haurem de seguir per fer la tria. 
   
 S’acorda que la propera reunió de junta tindrà lloc el 26 de gener de 2016 a les 18:30. 
 
 
4. Premi Jordi Amorós. 
 
El termini de presentació de treballs s’ha ampliat fins el 18 de desembre per tal que es 
puguin presentar més treballs. L'entrega del premi tindrà lloc en un acte públic que es 
realitzarà durant el primer trimestre de 2016. L’acta es vol fer coincidir amb alguna 
jornada o conferència, encara per confirmar, a la Universitat de Barcelona. 
 
 
5. Proposta temes Geonotícies. 
 
Aquestes són les notícies proposades pel Geonotícies del mes de novembre.  
 
Destacades: 
- Jornada de treball col�laboratiu i mobilitat. 
- Jornada PDU-CRT Vila-seca Salou. 
- Peticions d’aportacions. 
- Visita a l’Observatori Fabra. 
 
Breus: 
- Convocatòria de pèrits. 
- Ampliació termini de presentació de treballs al premi Jordi Amorós. 
- Geodenúncies. 
- 12 consideracions sobre l’ordenació del territori i l'urbanisme a Catalunya. 
- Adhesió al Pacte Social Contra la Corrupció. 
 
 
6. Informació Secretaria. 
 
La Pilar Manzanares informa que s’estan tramitant dues Geodenúncies, totes dues a 
l’ajuntament d’Abrera. Una per una plaça de Tècnic d’habitatge que ens la van comunicar 
quatre persones, de les quals només una era col�legiada.  L’Eduardo Díaz, l’advocat del 
Colegio, va contactar amb la persona del Departament de Recursos Humans de 
l’ajuntament per que ho posés en coneixement del departament oportú i del Comitè de 
selecció de personal. Finalment es va procedir a rectificar les bases i acceptar als 
geògrafs en aquesta plaça i es va donar un termini de deu dies més per inscriure’s.  
 
L’altra geodenúncia per la licitació POUM d’Abrera. S’ha parlat amb cap de personal i 
sembla ser que s’avenen però s’ha de presentar per escrit, ho fem la setmana vinent. 
 
La Pilar Manzanares explica, que al seu parer, i també li ho ha fet saber al president 
Jaume Busquets, que l’assessoria Codina no és prou rigorosa amb les respostes que dona  
a les consultes dels col�legiats, li manca raonar i explicar més les respostes. 
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A continuació informa de les altes i baixes que hi ha hagut des de la darrera reunió de 
junta. 
 
� Col�legiats: 12 altes i 3 baixes, total 382 col�legiats.    

 
� Precol�legiats: Sense cap alta ni baixa, total 10 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 324.  
 
 
7. Informació Tresoreria. 
 
� Saldo de la DCGC: 5.352,18 €.  
� Saldo de l’AGPC: 7.090,69 €. 
 
L’AGPC ha pagat tota la quota de 2015 dels seus socis a la DCGC. 
 
8. Torn obert de paraules. 
 
Sense cap intervenció acaba la reunió a les 20:15 hores. 

 


