Acta de la 107a Junta comuna DCGC - AGPC
127a Junta Delegació del Collegi de Geògrafs a Catalunya
08/06/2017
___________________________________________________
Assistents del Collegi:
David Mongil (president), Elena Rodríguez (vice-presidenta), Josep Coma
(tresorer), Núria Pérez (secretària), Marc Vila (vocal), Mariona Prat (vocal),
Victòria Carbonell (vocal), Heura Cuadrado Nuet (vocal), Marc Serra (vocal),
Andreu Blanch Bou (vocal)
Han excusat la seva assistència: Jordi Barot (vocal), Néstor Cabañas (vocal),
Marta Pallarès (vocal), Sergi Rasero (vocal), Francesc Sánchez (vocal)
Assistents de l’AGPC:
Marc Vila (president), Mariona Prat (vice-presidenta), Josep Coma (tresorer),
Núria Pérez (secretària), Heura Cuadrado (vocal), Marc Serra (vocal)
Han excusat la seva assistència: Francesc Sánchez (vocal)

Lloc : Seu del Collegi
Hora : 16:00h

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si s'escau de les dues actes de les reunions anteriors
S’aproven les actes següents:
•
•
•
•

Acta
Acta
Acta
Acta

105
106
125
126

de
de
de
de

la
la
la
la

Junta
Junta
Junta
Junta

comuna DCGC i AGPC. 124 DCGC (6/04/2017)
AGPC (6/04/2017)
DCGC (6/04/2017)
DCGC. 1a Junta a distància (20/05/2017)

2. Presidències i Comissió DCGC-AGPC
En David Mongil fa balanç dels tres primers mesos com a president de la DCGC:
•
•
•

Es requereix molt d’esforç i dedicació per una delegació amb pocs collegiats. Cal
aconseguir més altes.
Cal continuar treballant amb temes iniciats per l’anterior Junta, que en són molts.
Cal plantejar una reunió per aclarir les relacions que s’estableixin entre la DCGC i
l’AGPC.

En David Mongil afegeix que aquests primers mesos ha assumit i compartit molts temes,
en part per pròpia iniciativa en part perquè encara no estaven definides les funcions i
responsabilitats dels membre de les juntes. Demana que a partir d’ara cadascú assumeixi
les seves tasques i si cal compartir-les amb les persones de suport.
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El Marc Vila comenta la possibilitat de reactivar el Grup de mobilitat i fer algun tipus
d’activitat/xerrada en la què s’expliqui l’experiència de persones que treballen en aquest
sector que han passat de l’empresa privada a l’administració local com a tècnics de
mobilitat.
3. Secretaria: traspàs, criteris i prioritats
La Núria Pérez comenta els següents temes en relació a les funcions de secretaria:
Redactar i donar fe de les actes de les sessions ordinàries i extraordinàries de
l'Assemblea General i de la Junta de Govern.
La Pilar, redactarà les actes de les reunions de Junta i la Núria les revisarà abans
d’enviar-les com a esborranys. Es planteja que les actes siguin més sintètiques amb els
acords presos i les principals conclusions. Per acords i votacions de més valor estratègic
també en parallel es redactarà un Document d’Acord.
Es planteja convocar les reunions de la DCGC i de l’AGPC de manera conjunta (a excepció
de les assemblees), així com també, la redacció de les actes. Tot això, però, pot ser
variable en funció de les relacions que finalment s’estableixin entre la DCGC i l’AGPC.
Tanmateix, si hi ha temes sobrevinguts i que només afectin a una de les dues entitats, es
convocaran de manera separada.
Redactar la memòria de gestió anual per a l'Assemblea General.
Atès que l’Assemblea Estatal del Colegio de Geógrafos es fa entre març i abril, cal que en
aquesta legislatura les Assemblees de la DCGC es facin entre els mesos de gener i febrer.
Això significa que les memòries s’hauran de començar a redactar amb més antelació, és
a dir, cap a finals d’any. Tant les actes de les Assemblees com les memòries de la DCGC
es faran de manera separada de l’AGPC.
El fet que no hi hagi Geonotícies pot comportar més dificultat per a redactar la memòria
anual per tant es valora el fet de conservar les notícies i continguts de la web. En aquest
sentit la Victòria Carbonell comenta que la web està pensada per fer difusió dels temes
d’actualitat i no d’un registre històric de les activitats. La Núria Pérez creu que hi hauria
d’haver informació d’un període més ampli a la web, ja que també es útil per a collegiats
que facin cerques sobre les activitats desenvolupades. Amb tot, es comenta que com a
mínim hi hauria d’haver informació d’un any enrere, per ajudar en l’elaboració de la
memòria.
A més de preparar la memòria més tradicional en format word, una idea és preparar un
resum en power point per tal de fer-ne una presentació el dia de l’assemblea més àgil. Es
demanarà collaboració dels diferents membres de la junta per tal que “validin” el punts
que hauran portat més directament durant l’any.
També es proposa revisar l’estructura de la memòria anual, que potser es podria adaptar
al funcionament actual de la Junta.
Exercir la direcció del personal administratiu i de serveis de la Delegació
El conveni que regula les condicions de treball de la Pilar és el d’oficines i despatxos. De
moment la Núria no n’ha fet revisió.
Respecte la gestió del temps de la Pilar, se li ha comunicat que faci un còmput de les
hores que fa de més, per tal que pugui recupera-les quan en tingui necessitat o durant
els períodes amb menys feina. També, té un Excel amb un calendari on pot anar
apuntant temes extraordinaris en la seva tasca diària.
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Altres temes:
•
•

•

Les altes i les baixes, tant de la DCGC com de l’AGPC, es comunicaran al principi
de les reunions de les juntes.
Custodiar la documentació de la Delegació:
• El Dropbox està en funcionament i s’han donat d’alta als nous membres de
la Junta i de baixa als membres de l’anterior Junta. S’ha de tenir en
compte que en la legislatura anterior va ser poc utilitzat. Es comenta que
el Dropbox no funciona de manera àgil, a més sembla que hi ha arxius
malmesos. S’acorda que finalment s’utilitzarà el Google Drive.
• Cal fer “neteja” de la informació penjada en la legislatura anterior. L’Elena
Rodriguez comenta que s’ho anirà mirant i posarà ordre a les carpetes.
Queda pendent fer una revisió de la informació legal al lloc web (normatives,
assemblees, actes juntes, etc.).

S’acorda que l’Elena Rodríguez serà la persona que es farà càrrec de la Secretaria en els
casos d'absència, vacant o malaltia de la persona que l'ocupa.
També es comenta que cal donar d’alta a les persones noves de la Junta al Google
Calendar i donar de baixa les que ja no en són membres.
La Pilar Manzanares, informa del nombre actual de collegiats.
Des de la darrera reunió de junta on es va informar de les altes i baixes, que va ser el dia
23 de març passat, hi ha hagut les següents altes i baixes:


Collegiats: 7 altes i 4 baixes, total 391 collegiats.



Precollegiats: cap alta i 4 baixes, total 4 precollegiats.



L’AGPC es manté amb 16 membres associats.

La Pilar Manzanares demana recolzament a l’hora d’informar dels avantatges collegials a
les persones que estan interessades en collegiar-se ja que es troba amb pocs recursos.
En aquest sentit, es comenta que a la web s’hauria de penjar el document de la
presentació de la nova Junta.

4. Tresoreria: traspàs, criteris i prioritats
En Josep Coma, tresorer de l’AGCP i de la DCGC, comenta l’estat dels comptes:
•

El pressupost de l’AGPC és molt baix, atès el baix nombre d’associats. Els 16
associats són gairebé tot persones jubilades. Les despeses de l’AGPC corresponen
a les aportacions a la DCGC pels serveis compartits. Anualment hi ha una part
d’aquesta despesa que prové de romanents d’anys anteriors. Actualment l’AGPC
disposa de 7.000€ de romanent i també cal tenir en compte els 2.000€ de
bestreta que ha de retornar la DCGC.

•

Pel que fa a la DCGC, tenint en compte que darrerament s’han executat moltes
jornades i activitats gratuïtes això ha suposat despeses derivades rellevants
(dietes desplaçaments, reserva sales, etc.). Planteja la necessitat de collegiar 30
o 40 collegiats més i tenir algun patrocinador. Al mateix temps ara per ara es fa
complicat organitzar jornades, cal plantejar cursos formatius que es puguin
finançar amb les matrícules.

En David Mongil comenta la delicada situació dels comptes, que de fet compromet la
continuïtat de la DCGC. En Josep Coma comenta que també cal afegir el problema de
liquiditat general.
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En relació als patrocinadors la Mariona Prat comenta que té prevista una trobada amb en
David Comas de Nexus Geograhics per tractar aquest tema. Es comenta però que el
creixement de les activitats no es pot basar amb patrocinadors, el recomanable és fer-ho
a partir de més collegiats.
Finalment, es comenta la necessitat de que totes les despeses previstes siguin
comunicades amb antelació al tresorer per valorar si es pot fer o no.

5. Pàgina Web: estat, criteris i prioritats
La Victòria Carbonell exposa la situació actual de la pàgina web, informant que el
projecte de disseny de la pàgina web de la DCGC/AGPC acordat per la Junta anterior, es
dona per tancat, però que resten alguns serrells pendents, que calia validar per la nova
Junta. En concret, s’acorda al respecte:
•

•

•

No fer l’automatisme de la web amb xarxes socials, per considerar-se obsolet, ja
que els objectius, públic i llenguatges són diferents i perquè el funcionament
actual, amb responsables per a les diferents xarxes ha funcionat
satisfactòriament. A més, l’automatisme suposaria una despesa addicional que és
difícil d’assumir.
Directori de collegiats: penjar provisionalment un Excel amb el nom, cognoms i
número de collegiat, en obert i fent constar la data de tancament del directori. Es
pot actualitzar trimestralment i en un futur, es pensarà alguna altra manera per
poder accedir al directori que estigui constantment actualitzat.
Està en execució la creació d’un calaix dels instruments territorials, independent
del de les activitats del Collegi.

Respecte la gestió i actualització de la web a partir d’ara, l’objectiu és procurar ser el
màxim d’autònoms possible, atesa la situació econòmica actual i per a una major agilitat.
En aquest sentit, es preveu que:
•

•

Pilar continuï actualitzant els continguts més variables (activitats, recomanem,
ofertes de treball, formació, etc), com ha fet fins ara, amb la collaboració del
Francesc que també ha assistit a la sessió formativa del dia 18 de maig
Respecte els altres continguts més estructurals o complexos, es plantegen les
opcions següents:
o Via externa: amb contracte o encàrrecs puntuals a l’empresa que ha fet el
disseny
o Via interna: algun membre de la Junta que ho sàpiga i pugui fer.

S’acorda que un cop s’hagin tancat els serrells pendents, el Francesc valori les
possibilitats que ell es pugui fer càrrec d’aquest tipus de manteniment o bé, s’hauria
d’externalitzar. Ja disposa de les claus de gestor de la pàgina web, que li ha facilitat
l’empresa.
Malgrat que en el debat surten altres temes referents a la pàgina web, es posposa el
debat i les decisions fins saber com es gestionarà d’ara en davant .
Finalment, es demana als membres de la Junta que omplin el seu perfil professional que
la web permet fer de manera opcional, per provar el seu funcionament i poder difondre
entre els collegiats aquest servei.
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6. Xarxes Socials: pla de treball
Es comenta molt per sobre aquest tema ja que el Néstor Cabañas i el Sergi Rasero no
han vingut. A la pràctica el Néstor s’encarrega del Facebook de la DCGC i el Sergi del
Twitter. L’Elena Rodriguez gestiona el Linkedin.
Cap el mes de juliol el Néstor explicarà l’estratègia (n’és el responsable), si bé una opció
es plantejar distribuir responsabilitats sobre aquesta qüestió.
7. Comissions Urbanisme i altres òrgans assessors: pla de treball
L’Elena Rodríguez presenta els eixos de treball com a vicepresidenta. Comenta que les
executarà amb el mínim de cost, intentant ser el més constant possible, comptant amb el
suport dels companys i els collaboradors de les comissions d'urbanisme.
•
•
•
•
•
•

Donar suport a la Presidència i a la Secretaria en tot el que calgui.
Dinamitzar i portar al dia el grup de treball d'urbanisme, plans i programes.
Assistència als actes que em sigui possible en nom del collegi per donar el màxim
de visibilitat al mateix.
Creació d'un quadre de seguiment i control dels actes/jornades/cursos als que
anem assistint, qui hi va i quina difusió en fa. (això mentre no s'actualitzi el
calendari que hem de compartir)
Establir un pla de relacions amb els diferents collegis professionals per, en un
futur, collaborar conjuntament.
Donar suport a la Marta Pallarès en la creació del Pla Estratègic.

Sobre les relacions amb altres collegis professionals en David Mongil explica que de
moment el què té més sentit es continuar com a membre de la Intercollegial de Collegis
Professionals de Catalunya. En va parlar amb el COAMB i es va arribar a aquesta
conclusió.
Sobre les comissions territorials d’urbanisme es comenten els representants de la DCGC:
•
•
•
•
•

Terres de l’Ebre: de moment no hi ha cap representant. Hi ha tres persones
possibles.
Lleida: Carme Bellet.
Barcelona: Màrius Navazo
Tarragona: Josep Oliveres queda substituït per Rafael Colom
Comarques centrals: Jordi Barot

Jesús Burgueño no es mantindrà com a representant Comissió Delimitació Territorial i
resta pendent prendre una decisió.
S’acorda que cal que els representants estiguin collegiats, ja que hi ha candidats i
representants que no ho estan.
L’Elena Rodríguez finalment comenta que cal tenir en compte les despeses associades al
desplaçament per assistir a les comissions i que cal cobrir-lo.
8. Olimpíades: pla de treball
En Josep Coma explica el pla de treball del les Olimpíades de Geografia i, també, el
relatiu al Premi Jordi Amoròs de la DCGC.
•

•

L’any 2017 s’han de convocar el Premi Jordi Amoròs i l’entrega de premis es farà
l’any 2018. El problema principal rau en el finançament del premi. D’acord amb la
situació dels comptes es planteja un premi de 200€ i un any de collegiació
gratuït.
Sobre les Olimpíades de Geografia:
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o

o
o
o

Es comenta la dificultat per implicar la UAB i la UB. Si bé l’explicació que es
dona té a veure amb el contingut de les Olimpíades (aprenentatge clàssic
de la geografia, s’ha de tenir en compte moltes vegades són els professors
associats els que han de dinamitzar aquest tipus d’activitats i que l’esforç
no sempre els compensa.
Pel que fa a la UdL el problema rau en què hi ha molt poc professorat i
difícilment ho poden assumir.
URV i UDG son les universitats més motivades. De fet la URV es candidata
a acollir la nova Olimpíada.
Comenta que les Olimpíades es podrien fer a 1er de Batxillerat ja que en
aquesta etapa els estudiants estan decidint, mentre que quan fan el darrer
curs i hi ha les Olimpíades doncs son molts els què ja han fet la
preinscripció universitària.

9. Mapa de Geògrafs
En David Mongil comenta que el Francesc Sánchez hi està treballant.
10. Pla Estratègic
No es tracta aquest punt. La Marta Pallarès no assisteix a la reunió.
11. Formació: pla de treball
Es demana collaboració/suport d’algun altre membre de la Junta sobre els temes de
formació. Actualment el responsable n’és el Jordi Barot.
12. Model propi: pla de treball
La Mariona Prat comenta l’estat i el pla de treball del Model propi de la DCGC.
Ens trobem amb tres conjuntures de diversos àmbits que ens condicionen; la política, la
legislativa i l’econòmica.
•

Conjuntura política. Estem a l’espera de la convocatòria, realització del
referèndum (01.10.17) i els seus resultats. En el supòsit de guanyar el
referèndum Catalunya esdevindrà un estat propi per la qual la Delegació del
Collegi de Geògrafs, a Catalunya -seguint els passos pertinents- es constituirà
com Collegi de Geògrafs de Catalunya.

•

Conjuntura legislativa. Existeixen dos avantprojectes de llei (estatal i català) per
modificar, per un costat, la Ley 2/1974, de colegios profesionales, a través de
l’Anteproyecto de Ley de servicios y colegios profesionales amb infinitat
d’esborranys fins el dia d’avui, i per l’altra, per la Llei 7/2006, de l'Exercici de
professions titulades i dels collegis professionals amb múltiples esborranys. En
aquest sentit, la Junta Directiva de l’Associació Intercollegial està concloent el
Projecte de Llei catalana conjuntament amb la Direcció General de Dret i
d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia.

•

Conjuntura econòmica. Durant el 2015, la Junta de la Delegació va realitzar un
estudi de l’estat econòmic i financer del Collegi de Geògrafs, a Catalunya. L’estudi
va posar de manifest que la constitució d’un Collegi Propi és difícilment viable si
no s’assoleixen un mínim de 400/450 collegiats (quotes anuals), un augment de
patrocinadors i anunciants, o d’altres accions que reportin injecció econòmica.

Proposta. Es va acordar realitzar un estudi de l’estat econòmic i financer de la Delegació
del Collegi de Geògrafs a Catalunya en relació als vincles econòmics amb el Colegio de
Geógrafos. Així mateix, ens varen comprometre a participar a les reunions amb
l’Associació Intercollegial.
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13. Sector Públic: pla de treball
El Sergi Rasero no ha vingut i no es tracta el tema. Tanmateix, el Marc Vila comenta la
idea de plantejar la figura del Geògraf municipal i de fer algun tipus de moviment al
respecte (carta a les federacions/associacions de municipis?). Es coment, per altra
banda, que ara per ara el model és obrir cada vegada més els estudis realitzats per a
cobrir places a l’administració.
14. Emprenedoria i Empresa
El Marc Vila planteja els següents temes:
•
•

Sobre els patrocinis: cal que les empres vegin algun tipus de contraprestació.
Una idea és demanar a les mateixes empreses quins beneficis en voldrien obtenir.

Sobre l’emprenedoria es comenta que cal mirar bé com s’estructura el projecte
Consolida’t de Barcelona Activa i el COAMB.
15. Joves Geògrafs i Inserció Laboral
La proposta que fa l’Heura Cuadrado és la següent:
Objectius:
• Augmentar el nombre de collegiats
• Donar resposta a les demandes dels precollegiats i recent collegiats
• Definir-nos com a referent, suport i guia dels geògrafs recent graduats
Línies d’actuació:
• Difusió i coneixement del collegi
• Orientació laboral i acadèmica (Què vull/puc fer quan acabi el grau? Catàleg de
recursos, sortides professionals, estudis de postgrau..)
• Recerca de feina i millora de l’ocupabilitat (portal d’ofertes, cv, catàleg
d’empreses, mapa de geògrafs en actiu..). En collaboració amb grup
d’emprenedoria i empresa.
• Empoderament i creació de xarxa
A cada àmbit d’actuació es proposen un seguit d’accions a desplegar durant els propers
mesos. Les accions es complementaran i definiran de manera conjunta amb el grup de
treball així com de manera coordinada amb la resta de grups de treball amb les que
tinguin relació.
Línia 1. Difusió i coneixement del collegi
Acció 1.1 Participació en actes on es presenti el collegi i la seva activitat a les
universitats (ja s’està fent)
Acció 1.2. Arribar al collectiu jove mitjançant les xarxes socials (ja s’està fent)
Línia 2. Orientació laboral i acadèmica
Acció 2.1. Catàleg de sortides professionals i acadèmiques de la geografia. A la web ja hi
ha coses
Acció 2.2. Tutories personalitzades per aquells geògrafs que ho necessitin (ja es feia, es
podria reprendre però no s’especifiquen persones per fer les tutories)
Acció 2.3. Catàleg de serveis als geògrafs. Es decideix fer juntament amb Andreu Blanch,
avantatges dels collegiats, es creu una cosa necessària per saber què oferim als
collegiats i poder fer-los arribar material si ho demanen.
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Línia 3. Cerca de feina i millora de l’ocupabilitat
Acció 3.1. Borsa d’ofertes de feina de la web. S’ha de millorar la cerca d’ofertes, fer un
llistat de portals d’ocupació, filtrar i incloure-les a la web. Es contempla donar la
possibilitat a empreses de posar l’oferta una setmana abans de fer-la pública quan
busquin algú.
Acció 3.2. Catàleg d’empreses i professionals (això juntament amb empresa i
emprenedoria)
Acció 3.3. Píndoles formatives en millora de competència per a la cerca de feina. Es pot
combinar amb competències emprenedores. Ja es va fer alguna cosa amb COAMB i altres
collegis que va funcionar be, es pot plantejar també buscar programes subvencionats
per poder oferir més serveis)
Línia 4. Empoderament i creació de xarxa. Aquest tema no es va poder tractar a la
junta.
Acció 4.1. Grups de joves per territoris, on es treballin competències o temàtiques
concretes que els permetin empoderar-se i crear xarxa dins el collectiu. (sortides,
visites??...)
Acció 4.2. Xerrades-colloqui amb geògrafs professionals.
16. Serveis i Avantatges als collegiats
En Marc Serra comenta els següents temes:

•
•
•
•

Cal establir criteris per la recerca de paraules clau per buscar ofertes per a
geògrafs. De moment farà la prova i avaluarà si es fa automàticament o es fa de
manera manual.
Geodenúncies: la idea és continuar amb el què s’està fent darrerament. És a dir, a
partir dels serveis jurídics del Collegi.
Assessoria laboral i fiscal: caldria fer difusió del servei ja que hi ha molt poques
consultes. Es comenta que una opció es replantejar la contractació d’aquest servei
extern.
Degut al poc us dels avantatges collegials i la dedicació de temps que es
requereix per actualitzar-ho, s’acorda no impulsar aquest servei de forma que no
es renovaran els acords existents.

17. Funció Social
L’Andreu Blanch explica la seva proposta per a promoure la funció social de la DCGC:
Els Tallers (proposta de nom: periples geogràfics) es presenten com el “desenvolupament
d’iniciatives en el territori de suport tècnic a estructures sense ànim de lucre (tercer
Sector, AAPPs petites, Collectius) que integrin la difusió de coneixements o eines
geogràfiques, la visualització de la utilitat i necessitats d’aquest coneixements i eines, la
formació reglada i no reglada (especialment per a joves collegiats), la densificació de les
xarxes de geògrafs, i la collaboració amb altres professionals (la seva vocació es que es
desenvolupin preferentment en collaboració amb altres collectius”.
La proposta principal és, doncs, la de realitzar una programació estable de tallers on es
posi en relació entitats del tercer sector amb collectius geogràfics professionals, per tal
de treballar conjuntament elements del coneixement geogràfic, amb una clara voluntat
de:
• Visualització de la utilitat i necessitat dels coneixements i enes geogràfiques (de
retruc també de l’ofici del geògraf i del seu collectiu).
• Densificació de les xarxes de geògrafs.
• Promoure el paper de la geografia com a actiu social (codi deontològic?).
• Crear espais formatius i d’intercanvi dins els propi collectiu de geògrafs.
Línies generals:
• Tocar i programar diferents àmbits dels coneixement geogràfic.
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•
•
•
•
•

Ha de ser factibles, assumibles per tots els agents implicats.
Fàcilment gestionables.
Periòdic i no puntual. Trimestral o semestral.
Realitzats en espais que garanteixin les portes obertes i el baix cost d’inversió del
taller.
Han de ser útils per a tos els actors.

Proposta inicial i cronograma general:
FASE
1.1
1.2
1.3
1.4
FASE
2.1
2.2
2.3
FASE
3.1
3.2
3.3

I. DIAGNOSI
Juny – juliol-setembre
Identificar els diferents coneixements i enes útils per els propòsits plantejats
Cerca de collectius de 3er sector segons projectes i finalitats afins als àmbits plantejats
Identificar i connectar relacions entre coneixements i collectius
Disseny general del periple
II. CONTACTE I CALENDARITZACIÓ
Setembre – desembre
Ronda de contactes i cerca d’espais sobre acords tancats
Calendarització (trimestral?) (3 l’any)
Promoció
III. EXECUCIÓ I SEGUIMENT
Novembre - juny
Realització dels periples
Novembre – febrer – maig
Acompanyament posterior i avaluació(?)
Reiniciar FI per programar
Maig - juny

18. Grups de treball
Es parla breument dels grups de treball. En particular, es comenta que en Sergi Rasero
s’ha ofert per vetllar i fer el seguiment i l’impuls dels grups de treball.
Sobre dinamització collegial l’Elena Rodríguez proposa tornar a organitzar una visita a
l’Observatori Fabra atès l’èxit de l’anterior visita.
19. Precs i Preguntes
No hi ha cap tema més a comentar.
Acaba la reunió a les 21:00 hores.
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