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Acta de la 106a Junta de l’Associació de Geògrafs Professionals de 

Catalunya 
06/04/2017 

___________________________________________________ 
 
Assistents de l’AGPC:  

Marc Vila (president), Mariona Prat (vice-presidenta), Núria Pérez (secretària), 
Francesc Sánchez (vocal), Heura Cuadrado (vocal), Marc Serra (vocal) 
Han excusat la seva assistència: Josep Coma (tresorer)  

 

Convidats/col�laboradors: 
Sergi Rasero, Andreu Blanch, David Mongil, Elena Rodríguez, Jordi Barot, Victòria 
Carbonell, Néstor Cabañas  

 
 

Lloc : Seu DCGC/AGPC 
Hora : 18:00h 
 
 
ORDRE DEL DIA  
 
1. Constitució Junta de Govern 
 
S’aprova la constitució de la Junta de Govern. 
 
La secretària tècnica Pilar Manzanares no ve en aquesta reunió de Junta. Tot i això, 
s’acorda que en les properes reunions vingui per tal que pugui estar al corrent de temes 
del seu dia a dia. Respecte la redacció de les actes de les reunions, es planteja que la 
Pilar Manzanares faci un primer esborrany i la secretària de la DCGC i l’AGPC faci un 
repàs de les mateixes abans d’enviar-la com a esborrany a tots els membres de les 
Juntes. 
 
 
2. Traspàs de l’anterior Junta: estat de les iniciatives o projectes ja 
compromesos o en marxa, incloent Assemblea General del 5 de maig 
 
Es constata que cal revaloritzar i augmentar el nombre d’esponsors, de forma que es va 
acordar tractar aquest tema a fons. El Marc Vila com a responsable de l’àmbit 
d’emprenedoria i empresa ho treballarà. Al mateix temps, la resta de membres poden 
fer-li arribar idees en aquesta direcció. 
 
Respecte les necessitats que es té sobre el material informàtic (nou ordinador, antivirus, 
programaris, etc.) es plantegen algunes vies com que l’AGPC assumeixi la despesa i/o 
comprar només el què sigui més necessari a curt termini. Caldrà valorar diferents 
pressupostos i prendre una decisió. 
 
La data de l’Assemblea General serà el 5 de maig 2017. La convocatòria caldria fer-la 
com a màxim el dia 10 d’abril. En la convocatòria s’hauria d’adjuntar l’ordre del dia, l’acta 
de l’assemblea de 2016 i les memòries d’activitat. També es creu oportú adjuntar el 
programa de la candidatura de la nova Junta. 
 
El David Mongil informa de l’estat d’altres temes de traspàs que ha estat parlant amb el 
Jaume Busquets: 
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• Llei d’arquitectura 
• Llei de territori 
• Concurs de la Rambla de Barcelona 
• Agenda Urbana Catalana (Generalitat de Catalunya): el COAMB ha proposat al la 

DCGC i l’AGPC l’organització d’una jornada sobre aquesta qüestió. Es considera 
que el hi estiguem implicats des del principi i tinguem posicionament al respecte. 

 
Passada la Setmana Santa, en David Mongil comenta que enviarà correus electrònics a 
diverses administracions i a altres organismes fent la presentació de la nova Junta 
directiva. Inicialment, s’utilitzarà el llistat que li ha d’enviar el Jaume Busquets i demana 
que la resta de membres li enviïn altres contactes que puguin ser d’interès. 
 
Sobre la web, s’acorda que cal fer una revisió i anar modificant temes importants. També 
caldrà la vinculació de la web amb les xarxes socials ja que ara per ara tot funciona de 
manera independent. En aquest sentit, caldrà planificar una reunió per tal de poder 
després fer una reunió amb la empresa que ha fet la web. Com a responsable de la web, 
en aquesta reunió hi hauria d’anar la Victòria Carbonell i, també, es planteja que hi vagi 
el Néstor Cabañas. Sobre aquesta qüestió, els comentaris sobre la web ja se li poden 
anar enviant a la Victòria Carbonell.  
 
En relació a la possibilitat de tornar a tenir becaris, es parla que cal tenir-ho present i 
sobretot anar pensant en les tasques per a que aquestes persones puguin desenvolupar. 
 
 
3. Primers passos: organització i tasques dels primers mesos 
 
Es va acordar mantenir la freqüència de reunions de la Junta cada mes i mig o cada dos 
mesos. En David Mongil planteja la possibilitat de fer reunions de gestió i seguiment i, 
també, una reunió anual amb caràcter estratègic i amb una durada superior a la resta i, 
si és possible fer-la fora de Barcelona.  
 
La previsió de properes juntes és a principis de juny, a mitjans de juliol, a finals de 
setembre i a finals de novembre.  
 
La propera reunió de Junta serà de tipus estratègic. Es demanarà que els membres es 
preparin i expliquin la planificació dels temes des quals en són responsables per tal de 
concretar el pla de treball amb un any vista. La presentació de cada tema es pot fer amb 
un quart d’hora i després es farà un debat del mateix. 
 
Per la seva banda, el David Mongil demana als membres el següent: responsabilitat, 
compromís, confiança, positivitat, sinceritat, realisme i ganes. 
 
Es parla de la necessitat de pensar sempre en doble clau: compatibilitzar agenda pròpia 
(programa) i agenda externa (imprevistos, demandes, etc.). Pensar en el tema del qual 
es té responsabilitat però també amb el projecte global. I pensar tant el “què” com en el 
“qui”, és a dir, per a qui fem cada cosa, a qui la volem difondre i amb qui la volem fer. 
 
També es comenta la necessitat de què cada mes hi hagi com a mínim un tema clau que 
comunicar a col�legiats i associats. 
 
Les prioritats per als propers mesos són: 
 

• Maig-juny: traspàs, presentacions i concreció del programa de treball. 
• Juliol-setembre: mapa de geògrafs. 
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• Octubre-novembre: programa joves i aturats (Heura Cuadrado) i accions dels 
grups de treball en funcionament. 

• Agenda externa: cal estar molt atents a les principals novetats per valorar 
participar o organitzar alguna acció, tals com la futura llei de territori, la nova 
agenda urbana catalana, la regeneració urbana. 
 

A partir de 2018 caldria activar de forma visible i amb força el Pla estratègic, grups de 
treball, nous projectes de funció social, formació i campanya de col�legiació. És clau 
començar a pensar en aquests temes. 
 
 
4. Dubtes, comentaris i suggeriments 
 
Sobre nous grups de treball el Sergi Rasero planteja un Grup sobre Biodiversitat. Es 
comenta també que alguns grups poden ser ad-hoc per temes d’actualitat com poden ser 
l’Agenda urbana catalana 
 
 
Acaba la reunió a les 20:00 hores. 


