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Acta de la 111a Junta comuna DCGC - AGPC 
131a Junta Delegació del Col�legi de Geògrafs a Catalunya 

21/03/2018 
___________________________________________________ 
 
Assistents del Col�legi:  

Elena Rodríguez (vice-presidenta), Núria Pérez (secretària), Josep Coma 
(tresorer), Marc Vila (vocal), Andreu Blanch Bou (vocal), Sergi Rasero (vocal), 
Victòria Carbonell (vocal) i Marc Serra (vocal). 
 
Han excusat la seva assistència: Mariona Prat (vocal), Heura Cuadrado (vocal), 
Marta Pallarès (vocal) i Francesc Sánchez (vocal).  

 
Assistents de l’AGPC:  

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

 

 
Lloc : Seu del Col�legi  
Hora : 17:30h 
 
 
ORDRE DEL DIA  
 
1. Aprovació de l’acta de la darrera reunió  
 
S’aprova l’acta de la darrera reunió de junta del dia 9 de febrer de 2018.  
 
 
2. Situació del càrrec de Presidència i Vicepresidència DCGC 
 
L’Elena Rodríguez exposa la seva preocupació per no haver trobat encara un substitut pel 
càrrec de vicepresidència de la nostra delegació. Ella podrà assumir plenament el càrrec 
de presidenta si algú assumeix la vicepresidència i pugui substituir-la o representar al 
col�legi en cas que ella no pugui.  
El passat 21 de febrer va tenir lloc una reunió a la seu del col�legi i l’AGPC per tractar 
aquest tema però ningú va expressar la voluntat d’assumir el càrrec. S’ha de resoldre 
urgentment perquè a la propera assemblea s’han de ratificar els nous càrrecs. 
 
 
3. Aprovació liquidació de pressupost 2017 de l’AGPC 
 
S’aprova la liquidació del pressupost de 2017 de l’AGPC un cop en Josep Coma ha 
explicat que la partida de quotes d’associats s’ha tancat amb els ingressos dels 16 
associats més l’alta d’un nou membre des del mes de novembre. 
   
 
4. Donar conformitat a la proposta del projecte de pressupost 2018 de la DCGC 
 
En Josep Coma presenta la proposta de pressupost de la DCGC. El pressupost es 
presenta equilibrat amb 23.807€, incrementant-se un 11% respecte l’anterior (s’inclou 
l’esponsorització de de UAB dels anys 2017 i 2018, així com els ingressos del Projecte de 
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la Rambla de Barcelona). Tot i això, es preveu una disminució de les quotes ja que les 
col�legiacions van a la baixa. 
 
Fins a data d’avui, l’AGPC aportava a la DCGC en ingressos el percentatge d’associats no 
col�legiats en relació als col�legiats (al voltant d’un 4%). Tanmateix, proposa un canvi a 
l’hora de fer aquesta aportació: l’AGPC aportaria tots els ingressos per quota una vegada 
restades les despeses de l’AGPC (manteniment del compte corrent). En aquest cas, 
l’aportació baixaria lleugerament, fet que implicaria no utilitzar part del romanent de 
l'AGPC com s'ha vingut fent en els darrers anys. Tots els assistents estan d’acord amb 
aquesta modificació. 
 
Pel que fa a les despeses esmentar que es preveu un increment del 1,5% del salari de la 
secretaria de la DCGC. Respecte a la despesa anual de 300€ per l’assessoria laboral i 
fiscal (Assessoria Codina) es planteja revisar aquest servei, ja que la Pilar Manzanares 
comenta que sovint algunes de les respostes que es donen als col�legiats són insuficients. 
En conseqüència, es comenta que cal parlar amb l’Assessoria per veure si poden millorar 
les respostes que es donen. S’acorda fer un seguiment mitjançant enquesta de 
satisfacció als col�legiats pel servei rebut i això ens permetrà fer una millor valoració del 
servei abans de prendre una decisió.  Tot i això, es comenta que el servei es molt 
econòmic i que difícilment trobaríem un servei per un preu inferior al que tenim ara. 
També es considera que cal fer difusió a les xarxes d’aquest servei. 
 
Una altra de les despeses que més es comenta té a veure amb la Intercol.legial de 
col�legis professionals. El nostre col�legi es massa petit per poder participar a totes les 
comissions que s’organitzen. Per altres col�legis professionals amb diverses persones en 
plantilla poder assistir a aquests actes durant el matí, no els suposa cap inconvenient. 
Pels membres de la junta de la DCGC és molt més complicat. Es decideix que es 
revisaran les condicions del pagament de la quota de socis anual i s’executarà la baixa 
tan aviat com es pugui. 
 
5. Donar conformitat a la proposta del projecte de pressupost 2018 de l’AGPC 
 
El tresorer, Josep Coma comenta la proposta de pressupost de l’AGPC pel 2018. El 
pressupost de 1.035€ es presenta equilibrat en ingressos i despeses. S’aporten 880€ a la 
DCGC i 55€ de serveis bancaris. Es preveu una entrada i una sortida de 100€ per 
formació.  
 
 
6. Preparació Assemblees generals DCGC i AGPC 
 
Es proposen dates per a la organització de les assemblees. Es proposa organitzar-les el 
dimecres 16 de maig de 2018. Caldrà veure si la sala de formació de la Seu del Col�legi 
està lliure i es pot reservar per la data prevista.  
 
7. Informació del Model territorial  
 
La comissió del model territorial del Col�legi ha proposat tres propostes d’organització, 
passant d’un model més o menys centralitzat. 
 
Tenint en compte que els canvis de la Junta de la DCGC no ha permès analitzar bé aquest 
tema, l’Elena Rodríguez proposa fer una reunió per a tractar aquest tema per a poder 
prendre una decisió al respecte i traslladar-ho als serveis centrals. En Dani Mora, 
secretari de la Junta del Colegio vindrà el dia 26 de març a explicar-nos les propostes 
que hi ha sobre la taula i que s’estan estudiant.   
 
 
8. Estat de la Web 
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Degut a la inoperativitat de la web es considera prioritari poder tornar a disposar d’una 
web. En Sergi Rasero explica que ha fet una petició de pressupost a una empresa 
especialitzada. La proposta presentada ha consistit en: elaboració d’una nova web 
aprofitant la mateixa estructura de l’anterior web sense cost i un cost de manteniment 
anual de 700€. Es comenta que pot ser una solució interessant malgrat que el cost de 
manteniment es considera elevat atenent al pressupost del col�legi, de forma que es 
continuaran les converses amb aquesta empresa. 
 
Per altra banda, també es va consultar a l’informàtic del Col�legi la possibilitat que els 
serveis centrals puguin donar suport en la web de la Delegació aprofitant l’estructura de 
la web del Col�legi. La Pilar Manzanares informa que hi ha una altra delegació que està en 
una situació similar. Amb tot, es desconeix si hi hauria cost per a l’elaboració de la web. 
Es comenta la necessitat de continuar parlant amb el Col�legi. 
 
9. Estat dels diferents grups de treball 
 
Aquest punt no es tracta, ja que està relacionat amb el següent punt. 
 
10. Calendari propers cursos i jornades 
 
 
L’Andreu Blanch, el Sergi Rasero i el Marc Vila presenten una proposta de cursos i d’actes 
per al proper trimestre. La proposta es basa en: 
 

• Periples geogràfics: sessions curtes sobre temàtiques diverses 
• Cursos formatius 

 
Per a dur-les ha terme s’han posat en contacte amb un espai de coworking en el què el 
col�legi per tal de promocionar l’espai podria utilitzar l’espai per a fer petits actes de 
forma gratuïta. Es tracta d’Indian Webs Coworking i es troba localitzat en un punt cèntric 
de la ciutat de Barcelona. En cas d’utilitzar aquest espai, la DCGC podria incloure Indian 
Webs Coworking com a esponsor a la web. 
 
Presenten una primera proposta de dates a partir de diferents Periples geogràfics (visita 
Observatori Fabra, sortides professionals de la Geografia, trobada amb Metges Sense 
Frontera). La proposta és molt ben rebuda  
 
També proposen organitzar un curs de formació trimestralment. El primer proposat 
tractaria de cartografia on-line i portat a terme per Paulino Vallejo i desenvolupat a 
l’espai de coworking esmentat. Es proposa un curs d’entre 3 i 4 sessions d’unes 12 hores 
de durada. S’acorda que ara per ara es més prudent que la quota del curs no sigui 
elevada (100€ col�legiats, 75€ col�legiats aturats i pre-col.legiats, 150€ no col�legiats). Es 
proposa que els ingressos anirien distribuïts de la següent manera: 65% formador, 10% 
espai de coworking i 25% DCGC. 
 
Es comenta la necessitat que durant el mes de juny es tanqui la programació del següent 
trimestre i que cal que entre tots hi anem pensant. 
 
En relació a la proposta de sumar-nos a la iniciativa de la Societat Catalana de Geografia, 
Nit de la Geografia, la Victòria Carbonell explica que s’ha descartar fer algun acte propi 
perquè no tenim temps de muntar-lo, però sí donarem suport als que ja estan 
organitzats i farem acte de presència als que puguem i en tot cas els demanarem que 
ens tinguin en compte a les properes edicions.   
 
 
11. Informació Secretaria 
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La Pilar Manzanares informa de 09/02/2018 al 21/03/2018 hi ha hagut 3 altes i 10 baixes 
de col�legiats, i 1 alta de precol�legiat. Les baixes segueixen la tendència, mentre que les 
altes han estat menors de l’habitual. En total 363 col�legiats i 3 pre-col.legiats. 
 
L’AGPC compta amb 334 associats, dels quals 17 no són membres de la DCGC 
12. Informació tresoreria 
 
En Josep Coma informa del Saldo a 21/03/2018: 
 
AGPC: 6.848,64 euros. 
DCGC: 1.153,25 euros. 
 
13. Precs i Preguntes 
 
Es parla breument de la final de les Olimpíades de Geografia que se celebraran a la URV 
els propers 13 i 14 d’abril. La Núria Pérez preveu assistir-hi el dissabte dia 14. També hi 
preveu assistir l’Heura Cuadrado. 
 
L’Andreu Blanch comenta que es va reunir amb el col�legiat Pol Fàbregas que està 
interessat en participar i donar suport a la junta actual. Es tracta d’un noi vinculat a 
EGEA. Es comenta que és important tenir persones externes a la junta que vulguin 
col�laborar, per tant, comentar-li que les portes estan obertes. 
 
 
Acaba la reunió a les 20:30 hores. 


