Acta de la 102a Junta comuna DCGC - AGPC
103a Junta Delegació del Collegi de Geògrafs a Catalunya
17/11/2016
___________________________________________________
Assistents del Collegi:
Jaume Busquets (president), Jordi Barot (vicepresident) i Victòria Carbonell
(suplent).
Han excusat la seva assistència: Néstor Cabañas (secretàri), Carles Donat
(tresorer), Sergi Rasero (vocal), Maria Bonet (vocal) i Mariona Prat (vocal).
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 Collegi
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 Jaume Busquests informa sobre els actes dels deu anys del Manifest de la nova
cultura del territori. Els actes es desenvoluparan en dues sessions i les organitzarem
conjuntament amb la Societat Catalana d’ Ordenació del Territori (SCOT) però també ho
volem proposar a la Societat Catalana de Geografia (SCG). El primer acte serà una taula
rodona el dia 30 de novembre a la seu de l’nstitut d’Estudis Catalans amb la participació
de Josep Oliveras, de la SCG; l’Oriol Nello, UAB; Antonio Prieto, Colegio de Geògrafos i
Helena Cruz de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP). Hem de començar amb
la difusió el més aviat possible. La segona taula rodona tindrà lloc el dia 15 de desembre
al mateix lloc i els ponent encara estan per confirmar.
Segueix en Jaume Busquets informant en relació al document de proposta d’esmenes al
Projecte de llei d’Arquitectura que vam presentar a tots els grups parlamentaris. El
diputat de la CUP Sergi Saladié demanarà la nostra compareixença, i la dels altres
collegis signants del document, al Parlament de Catalunya.
En Sergi Saladié també ens demana si tenim pensat presentar esmenes a la Llei de Ports.
Al Collegi no ha arribat informació sobre aquest tema però es convida a la junta a que es
llegeixi la llei. S’acorda que en farem una valoració.
En relació a la propera tramitació de la Llei de Territori s’informa que en farem seguiment
igual que hem fet amb la Llei d’Arquitectura.
En aquest punt de la reunió es tracta de la renovació de les juntes que s’ha de fer a
començament de l’any vinent coincidint amb la celebració de les assemblees anuals.
El primer que cal fer és fer una proposta institucional de l’actual junta. No en tenim
coneixement que hi hagi alguna altra proposta però en qualsevol cas hem de tenir
coberts tots els càrrecs tant de la junta del Collegi com de l’AGPC.
Hi ha prevista una reunió a primers de desembre per fer el calendari electoral però la
data prevista serà el 21 d’abril de 2017.
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3. Informació de la nova pàgina web.
La darrera reunió amb l’Anna Berruezo ha tingut lloc abans d’aquesta reunió de junta. La
web es va obrir al públic en general a mitjans de setembre i des de llavors hem pogut
observar algunes mancances que li hem fet saber tant a ella com al tècnic i s’han anat
resolent. Tot i això encara en queden alguns detalls que s’han d’acabar de polir.
La Pilar Manzanares ja pot publicar en algunes seccions de la web i en breu es farà una
sessió de formació per aquelles persones que vulguin saber com s’edita continguts i
publicar notícies.
4. Informació d’activitats realitzades i properes.
En Sergi Cuadrado explica que a la sessió de Networking sobre SIG realitzada el passat
20 d’octubre van assistir 30 persones de diferents perfils professionals que van participar
activament als grups temàtics que es van crear. Els organitzadors de la sessió redactaran
un document de conclusions que s’enviarà als participants i també serà un document
propi del Collegi que publicarem a l’apartat de documentació de la web.
Continua informant que el passat 28 d'octubre va participar a la taula rodona final del
Simposium de Jóvenes Investigadores en Geografía que va tenir lloc a la Facultat de
Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. La intervenció d’en Sergi Cuadrado es
va orientar cap a la visibilitat del treball dels geògrafs i la necessitat d’enfortir-se com a
collectiu.
En Sergi Cuadrado pregunta com està el curs sobre urbanisme que havien previst en
Jaume Busquets i la Victòria Carbonell (cicle de tres o quatre jornades). En Jaume
contesta que encara no està organitzat, en principi estava adreçat a geògrafs però el
Collegi de Biòlegs també està interessat en participar, llavors s’hauria d’orientar d’una
manera més àmplia. Farem un recull d’idees i un esborrany de proposta.
En Sergi Cuadrado també proposa realitzar alguna jornada de formació de tipus
instrumental, relacionada amb la pràctica de la professió, tipus la que vam fer de
redacció de projectes, o altres propostes com edició de mapes, infografies o jornada
professional.
Continua la reunió amb la participació de l’Elena Rodríguez que ens informa que
properament hi haurà el Congrés d’Arquitectura organitzat pel Collegi d’Arquitectes de
Catalunya a on hi ha previst una sessió on s’explicarà la Llei d’Arquitectura.
Per finalitzar s’informa que la Victòria Carbonell va assistir a la sessió informativa sobre el
Servei d’Habitat Urbà, un n ou servei creat per l’Agenda Urbana Catalana.
5. Proposta temes Geonotícies.
Destacades:
- Jornada Networking.
- Jornada Nova cultura del territori.
- Procés electoral.
Breus:
- Participació a la taula rodona final del SIJIG2016.
- Previsió curs urbanisme.
- Informació pràctica de la web.
- Nº 50 del Geonotícies.
- Informació esmenes a la Llei d’Arquitectura.
- Llei de Territori.
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6. Informació Secretaria.
S’informa de les darreres altes i baixes que hi ha hagut des de la darrera reunió de junta.


Collegiats: 4 altres i 2 baixes, total 386 collegiats.



Precollegiats: cap alta ni baixa, total 7 precollegiats.



L’AGPC es manté amb 16 membres associats. I els membres de l’AGPC que també
son collegiats són 339.

La propera reunió de junta serà el 19 de gener de 2017.

7. Informació Tresoreria.



Saldo de la DCGC: 1.101,02 €.
Saldo de l’AGPC: 7.015,06 €.

Ja s’ha fet tots els pagaments corresponents a 2016 de l’aportació ordinària de l’AGPC a
la DCGC.
De les 4 altes que hi ha hagut, 1 és quota ordinària i les altres 3 són quota jove, i les 2
baixes eren quotes ordinàries.
8. Torn obert de paraules.
Sense cap intervenció acaba la reunió a les 20:55 hores.
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