Acta de la 101a Junta comuna DCGC - AGPC
102a Junta Delegació del Collegi de Geògrafs a Catalunya
22/09/2016
___________________________________________________
Assistents del Collegi:
Jaume Busquets (president) i Mariona Prat (vocal).
Han excusat la seva assistència: Jordi Barot (vicepresident), Néstor Cabañas
(secretaria), Carles Donat (tresorer), Sergi Rasero (vocal), Maria Bonet (vocal) i
Victòria Carbonell (suplent).
Assistents de l’AGPC:
Sergi Cuadrado (president), Elena Rodríguez (vicepresidenta), Núria Pérez
(secretària) i Josep Coma (tresorer).

Lloc : Seu del Collegi
Hora : 18:30h

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.
Es fa una esmena a l’acta del 21 de juny.
On diu: En Sergi Cuadrado està estudiant la possibilitat de realitzar dues jornades sobre
emprenedoria.
Ha de dir: S’està estudiant la possibilitat de realitzar dues jornades sobre emprenedoria.
Un cop feta l’esmena es dona per aprovada l’acta de la reunió del dia 21 de juny.

2. Informació presidències.
En Jaume Busquests informa que renovem el contracte de lloguer del despatx un cop la
propietat ha assumit la proposta que va fer el COAMB. Finalment el lloguer queda en 900
euros mensuals més la meitat de les despeses d’escala que són 146 euros, total 1.046
euros sense comptar impostos. A nosaltres ens correspon la part proporcional del 33% i
pagarem 359 euros (sense comptar impostos).
En Jaume Busquets informa que després de la Junta de Delegaciones Territoriales
celebrada el mes de juny a Madrid el Colegio ha demanat a totes les delegacions
participar a la comissió de treball “Comisión de Modelo Territorial”, que vol reflexionar
sobre l’estructura territorial per adequar-se més a la realitat. Ja es va informar a la
reunió passada però es recorda que ens hi hauríem d’implicar i fer-ne seguiment per no
perdre’ns res. El Colegio vol tancar el procés abans de desembre. Primer ho proposarem
a en Carles donat, si ell no pogués ho proposem a en Jaume Busquets i a la Mariona Prat
ja que ells han fet el seguiment del tema de la segregació catalana.
El Colegio també ha demanat la collaboració de totes les delegacions en relació a les
accions de posada en valor dels estudis de geografia respecte de la seva situació als
ensenyaments secundaris.
Al Colegio els ha semblat molt interessant la nostra iniciativa d’elaboració de cens
d’empreses per això volen contactar amb en Sergi Cuadrado per demanar-li com ho hem
fet.
S’informa que el document que hem redactat amb propostes d’esmenes al Projecte de
Llei d’Arquitectura ha estat revisat i consensuat pels quatre collegis que el signem,
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Collegi de Geògrafs, Collegi d'Ambientòlegs, Collegi de Biòlegs i Collegi de Politòlegs i
Sociòlegs, i ha estat enviat a tots els grups parlamentaris per a que el tinguin en
consideració abans de ser presentat al Parlament per a la seva aprovació. En Jaume
Busquets s’havia reunit amb anterioritat amb el degà del Collegi d’Arquitectes, el sr. Lluís
Comerón, per exposar-li el nostre desacord. L’advocat del Collegi, l’Eduardo Díaz ens va
assessorat en la redacció final del document.
En relació al Pla Director Urbanístic (PDU) del Centre Recreatiu Turístic de Vila-seca i
Salou, es fa saber que en Jaume Busquets, l’Elena Rodríguez i la Victòria Carbonell es
van reunir amb en Josep Oliveras i en Robert Casadevall. Es va decidir presentar
esmenes en base al document presentat amb motiu de la primera presentació del PDU,
centrada en tres aspectes: volum arquitectònic, accessos i impacte paisatgístic. En
Robert Casadevall enviarà una primera proposta perquè en Jaume Busquets la completi.
Abans d’enviar definitivament el document al departament es passarà a tots els membres
de la junta per si volen fer aportacions.
Finalment en Jaume Busquets recorda que a l’abril de 2017 s’ha de renovar la junta de la
DCGC i de l’AGPC. Cal començar preveure la renovació de les dues juntes. S’enviarà un
recordatori sobre el tema a tots els membres de les dues juntes i decidir si es conforma
una candidatura consensuada, que haurà de competir, si escau amb altres candidatures.

3. Informació de la nova pàgina web.
S’informa que estem a la fase final del canvi de la web. Dels apartats que encara
aqueden per definir si aniran a la part pública o a la part privada de la web es decideix
que l’apartat de visats ha d’anar a la part pública i a la part privada quedaran els
apartats de borsa de treball, formació, beques i ajuts. Queda pendent d’acabar l’apartat
del directori de collegiats on es podrà adjuntar informació extra com ara el currículum,
enllaços a webs professionals, etc, estan treballant.
Està previst que es pugui obrir ben aviat el registre per a que els membres del Collegi es
puguin registrar. De moment serà accessible a tothom i la Pilar Manzanares rebrà, a
través del correu informacio@geografs.org les notificacions segons es vagi registrant la
gent, però el més adient seria que no es pogués tenir accés a la web fins que secretaria
validés cada registre.
Per acabar aquest apartat s’informa que l’Elena Rodríguez es farà càrrec de Linkedin i
que la Pilar Manzanares pot començar a provar d’enviar correus massius per veure si
funciona correctament.

4. Informació d’activitats realitzades i properes.
En Sergi Cuadrado informa que el proper 20 d’octubre de 18:30 a 20:30 hores farem la
jornada de Networking sobre SIG i geoinformació. Els ponents seran en Lluís Vicens,
tècnic analista del SIGTE-UdG; Marc Torres, geo-tecnòleg de l'ICGC i Sergi Gumà,
consultor sènior a Tecnogeo. En Sergi Cuadrado conduirà l’acte i en Sergi Rasero, en
Marc Vila, en Francesc Sánchez i en José Antonio Ruíz dinamitzaran la part de
Networking.
En aquesta sessió s’han reduït les ponències per tal de donar més importància al debat i
a la participació dels assistents a la part de networking. Ara només cal trobar una sala de
capacitat per a unes 30 persones i començar a fer la difusió.
En Sergi Cuadrado ens informa que el dia 28 d’octubre assistirà a un simposi sobre el
futur dels estudis de geografia on defensarà el perfil professional dels geògrafs.
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5. Proposta temes Geonotícies.
Els temes que es proposen per a quest número del Geonotícies són:

Destacades:
- Jornada Networking.
- Nova web.
- Esmenes al Projecte de Llei d’Arquitectura
- Allegacions al Pla Director Urbanístic del CRT de Vila-seca i Salou.
Breus:
- Reunió delegacions a Madrid.
- Manifest de la Sagrera.
- Jornada Instamaps.
- 10 anys de premi Nova cultura del territori
- El Collegi en xifres.
6. Informació Secretaria.
S’informa de les darreres altes i baixes que hi ha hagut des de la darrera reunió de junta.


Collegiats: 7 altes i 8 baixes, total 384 collegiats.



Precollegiats: 1 alta, total 7 precollegiats.



L’AGPC es manté amb 16 membres associats. I els membres de l’AGPC que també
son collegiats són 332.

S’acorda la data de la propera reunió de junta que serà el 17 de novembre.

7. Informació Tresoreria.



Saldo de la DCGC: 1.730,20 €.
Saldo de l’AGPC: 7.466,53 €.

De les 7 altes que hi ha hagut, 1 és de quota ordinària i les altres 6 són quota jove. De
les 8 baixes, 5 eren quota ordinària i 3 quota jove.

8. Torn obert de paraules.
Sense cap intervenció acaba la reunió a les 21.30 hores.
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