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Acta de la 110a Junta comuna DCGC - AGPC 
130a Junta Delegació del Col�legi de Geògrafs a Catalunya 

9/2/2018 
___________________________________________________ 
 
Assistents del Col�legi:  

David Mongil (president), Elena Rodríguez (vice-presidenta), Núria Pérez 
(secretària), Marc Vila (vocal),  Mariona Prat (vocal), Andreu Blanch Bou (vocal), 
Francesc Sánchez (vocal), Sergi Rasero (vocal), Victòria Carbonell (vocal), Jordi 
Barot (vocal), Néstor Cabañas (vocal) i Marc Serra (vocal). També hi assisteix 
Marta Pallarès (vocal) per videoconferència. 
 
Han excusat la seva assistència: Josep Coma (tresorer) i Heura Cuadrado Nuet 
(vocal). 

 
Assistents de l’AGPC:  

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

 
 

Lloc : Seu del Col�legi  
Hora : 16:30h 
 
 
ORDRE DEL DIA  
 
1. Aprovació de l’acta de la darrera reunió  
 
S’aprova l’acta de la passada reunió de Junta (Acta de la 109a Junta comuna DCGC-
9AGPC/128 DCGC (16/10/2017).  
 
2. Proposta de memòries  DCGC i AGPC 2017 
 
S’aproven provisionalment les memòries anuals de la DCGC i l’AGPC. Queda pendent 
revisar l’apartat relatiu a la web així com 4 temes de matís. 
 
 
3. Proposta de liquidació de pressupost 
 
La liquidació del pressupost de la DCGC és equilibrat, malgrat que hi ha hagut menys 
ingressos de l’habitual. El pagament per a la participació del Jurat del concurs de la 
Rambla de Barcelona es farà efectiu l’any 2018 (1.200€) i, per tant, s’integrarà en el 
pressupost de 2018. S’aprova la liquidació del pressupost 2017 de la DCGC. 
 
Es deixa per a la propera junta tractar la liquidació del pressupost de l’AGPC. 
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4. Web: estat i propostes 
 
La Victòria Carbonell explica els recents esdeveniments relatius a la web que van portar 
al tancament de la mateixa i a l’obertura d’una web amb contingut bàsic i provisional. 
 
Es comenta la necessitat de poder disposar d’una web de manera urgent. En cas de fer-
ne una de nova caldria incloure una partida pressupostària en el pressupost de 2018. Es 
planteja utilitzar els ingressos del concurs de la Rambla. També es comenta la necessitat 
que aquesta pugui fer-se amb Wordpress i que una bona opció és externalitzar els 
treballs per a la seva elaboració.  
 
En Marc Vila comenta la possibilitat d’utilitzar la plantilla del nou lloc web del Col.legi de 
Geògrafs. 
 
En Francesc Sánchez portarà una proposta de passos a seguir en la propera reunió de la 
Junta. 
 
 
5. Pla, prioritats 2018: propostes  
 
En David Mongil esmenta els temes a desenvolupar pròximament: 
 

• Conveni amb l’ICGC. 
• Conveni amb Metges Sense Fronteres (MSF) i primera sessió de treball durant el 

mes de març.  
• Pla Territorial Sectorial d’Habitatge de Catalunya: s’ha constituït un grup de treball 

que comptarà amb Carles Donat, en David Mongil i Francesc Sánchez. 
• Reunió COAMB sobre l’Observatori del Paisatge. Encara no s’ha fet res. 
• Mapa de la geografia professional de la geografia de Catalunya: la base de dades 

ja està enllestida si bé el Francesc Sánchez n’ha de fer una revisió. És important 
tenir present el registre de la BBDD. 

• Networking de mobilitat: de moment queda posposat. 
• Programa “Valor Afegit” de TV3: el periodista Xavier Duran s’ha posat en contacte 

amb la DCGC per tal que els puguem donar suport en la preparació d’un capítol 
sobre la geografia. En particular, ens demana que proposem geògrafs que puguin 
participar al programa. 

 
En Marc Vila comenta que caldria trobar més espais de col�laboració amb altres col�legis 
professionals. Entre d’altres, en la col�laboració amb cursos formatius. 
 
L’Elena Rodríguez proposa l’organització d’una nova visita oberta als col�legiats i associats 
a l’Observatori Fabra. L’Antonio Gázquez està obert a tornar a fer una visita guiada a 
l’espai gratuïta (25 places). Es planteja que aquesta visita sigui organitzada anualment 
atès que la primera va tenir un nombre important d’inscripcions. 
 
6. Pressupost 2018: proposta  
 
Es posposa tractar aquest punt en la pròxima reunió de Junta.  
 
7. Aprovació de la composició del Jurat del III Premi Jordi Amorós 
 
S’aprova la composició del Jurat del III Premi Jordi Amorós, el qual queda integrat per: 
 

• Elena Rodríguez  
• Marc Vila 
• Mariona Prat 
• Jaume Busquets 
• Sergi Rasero 
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8. Proposta de canvi d’horari de secretaria  
 
La secretària tècnica de la DCGC comenta les dificultats que li genera treballar per les 
tardes (15h-20h) atès que l’edifici queda buit molt abans que ella acabi el seu horari, 
cosa que li provoca una forta sensació d’inseguretat. Proposa treballar pel matí 4 dies i 
un dia per la tarda. Tots els assistents en donen el consentiment per tal que es pugui fer 
efectiu el canvi una vegada s’hagi informat als col�legiats i associats.  
 
Cal tenir en compte que pels matins hi ha el Pere Capdevila (secretari tècnic del Col�legi 
de geògrafs) i atès que ja hi ha dos ordinadors podrà desenvolupar la feina sense cap 
problema. Al mateix, es considera que serà positiu poder treballar en aquest horari ja 
que podrà fer gestions amb les administracions que normalment atenen als matins i 
consultes directament al Pere Capdevila.  
 
9. Dimissió David Mongil i relleu 
 
En David Mongil explica les raons de la seva dimissió com a president de la DCGC. 
Recentment ha estat nomenat director de la Oficina de l’Habitatge de la Diputació de 
Barcelona, cosa que li impedeix assumir les responsabilitats com a president. 
 
L’Elena Rodríguez assumeix la presidència en funcions. Al mateix temps l’Elena comenta 
la necessitat de tractar el futur de la DCGC en una reunió (proposa el dia 21 de febrer). 
En qualsevol cas, és important conèixer les disponibilitats reals dels membres de la Junta 
i tornar a distribuir tasques. Explica que és important definir quines són les feines 
prioritàries d’acord amb els recursos i les possibilitats de dedicació dels membres de la 
Junta.  
 
En Jordi Barot explica que actualment està cursant un màster a la UAB que li ocupa totes 
les tardes (s’allargarà uns mesos). Durant els matins tampoc té disponibilitat. Tanmateix, 
planteja continuar col�laborant en la mesura de les seves possibilitats. 
 
En Néstor Cabañas comenta que està molt saturat de feina i que properament 
comunicarà si continuarà sent membre de Junta. 
 
En aquest moment, la Marta Pallarès (comunicació amb ella per videoconferència) 
comenta que ha parlat amb gestió econòmica de la UAB sobre el pagament de la 
esponsorització de la web de la DCGC. Aquest pagament ha patit un retard, però l’ordre 
de pagament ja està fet. Per tant, es podrà comptar amb aquests ingressos.  
 
Pel que fa a la presidència, proposa la possibilitat de crear una presidència rotativa per 
assegurar un equilibri i poder cobrir els temes més bàsics. Així mateix, explica que ella 
no s’ha pogut dedicar al Pla Estratègic però té la idea de crear un grup de treball per a 
iniciar els treballs.  
 
En Néstor Cabañas comenta que creu que caldria fer algun tipus d’acció en relació al 
desenvolupament local i el paper de la Geografia. 
 
En David Mongil comenta que no va poder assistir a la darrera reunió de la comissió del 
Model territorial del Col.legi de Geògrafs que s’organitzà a Madrid. Caldrà fer seguiment 
d’aquest tema. 
 
La Victòria Carbonell explica que la Intercol.legial de col�legis professionals forma part de 
l’Assemblea de la nova Agenda Urbana catalana. També comenta que hi són membres 
altres col�legis professionals (arquitectes, aparelladors, enginyers, etc.) i que caldria que 
els geògrafs també hi fóssim representats. 
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 10. Precs i Preguntes 
 
 
L’Andreu Blanch explica més detalls sobre el conveni que cal signar amb MSF. La idea és 
que en la propera junta s’aprovi la proposta de conveni. 
 
La primera reunió prevista pel març serà oberta a tots els col�legiats i associats. També 
esmenta que MSF està interessada en posar-se en contacte amb la resta de delegacions 
territorials del Col.legi de Geògrafs. En aquest sentit, caldrà definir si la signatura es fa 
amb la Delegació catalana o amb els serveis centrals. 
 
 
Acaba la reunió a les 19:00 hores. 
 


