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Acta de la 126a Junta Delegació del Col�legi de Geògrafs a 

Catalunya. (1a Junta a distància) 
20/05/2017 

___________________________________________________ 
 
Participants:  

David Mongil (president), Elena Rodríguez (vice-presidenta), Núria Pérez 
(secretària), Josep Coma (tresorer). 
Vocals: Marc Vila Recio,  Mariona Prat Vandellós,  Sergi Rasero García, Victòria 
Carbonell Martínez, Jordi Barot Arqued, Néstor Cabañas López, Heura Cuadrado 
Nuet, Marc Serra Sabé, Francesc Sánchez Martínez, Andreu Blanch Bou i Marta 
Pallarès Blanch. 
 
 

Reunió convocada virtualment i resolta per mitjà del correu electrònic. 
 
ORDRE DEL DIA  
 
1. Informació de la presidència sobre la proposta de URV com a candidatura 

per organitzar la fase estatal de les Olimpíades de Geografia de 2018.  
 
La presidència de la DCGC informa que el Colegio de Geógrafos ha obert el termini de la 
convocatòria per presentar candidatures per l’organització de la IX edició de la Olimpíada 
de Geografia de Espanya 2018. El termini de presentació finalitza el proper 30 de maig. 
 
Hem tingut coneixement que la Universitat Rovira i Virgili està interessada en presentar-
se com a candidata i ha sol�licitat formalment a la nostra delegació el suport institucional 
i econòmic per poder-la dur a terme. 
 
Donat que el termini de presentació de candidatures finalitza abans del dia que tenim 
prevista la propera reunió de junta, el proper 8 de juny, s’ha decidit realitzar aquesta 
reunió de junta virtual en la que s’ha de decidir si en donem suport a la URV. 
 
2. Dilluns 22 de maig: torn obert de paraules sobre la proposta de la URV.  
 
Es va donar termini fins el dimarts 22 de maig per obrir un torn obert de paraules per 
valorar la proposta de la URV. Les valoracions i deliberacions dels membres de la junta 
es van enviar per correu electrònic o per watsap. 
 
3. Dimarts 23 de maig: Votacions sobre la proposta de la URV. 
 
El dimarts 23 ja teníem totes les respostes. Es va contactar amb els Serveis Generals del 
Col�legi a nivell estatal per tal d’obtenir la informació econòmica necessària per tal de 
valorar la col�laboració i suport a la candidatura de la URV. 
 
Finalment el president va enviar un correu electrònic a la URV amb el següent contingut: 
  
1. En relació amb el recolzament i les possibilitats de la candidatura. 

  
Pensem que la presentació de la candidatura es oportuna, teniu el nostre recolzament i 
ens sumem a la mateixa en la mesura de les nostres possibilitats. 
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Des de la URV porteu molt temps fent Olimpíades, i des del Col�legi sempre hem tingut 
l’opinió de que des del Departament esteu fent un esforç per apropar els plans d’estudis 
a la realitat professional no acadèmica. Amés, considerem que estem en un moment en 
que ens molt important recolzar la “Geografia” a la URV. El fet que els col�legiats catalans 
conformem entre el 20% del total de col�legiats de l’estat, això com que mai s’hagi 
celebrat la fase estatal de les Olimpíades a Catalunya pensem que també reforcen 
l’argumentari de la candidatura. Desconeixem si es presentaran més candidatures. De les 
converses i gestions que hem pogut fer no sembla que hi hagi moviment, però mai se 
sap. 
  
2.Pressupost i Viabilitat econòmica de l’organització de les Olimpíades. 

  
El pressupost total varia en funció de cada edició. Arrodonint, parlem d’uns 8.000 euros o 
una mica menys. Adjunto un excel que em va passar Serveis Generals del Col�legi amb el 
pressupost de les 3 darreres edicions. 
  
Els Serveis Generals del Col�legi (nivell estatal) assumeix la majoria de despeses 
aprofitant l’ajut que dona l’IGN (aproximadament el 75% del pressupost total); ni l’ajut 
de l’IGN ni els diners dels Serveis Generals estan condicionats a partides o conceptes 
determinats. 
  
És a dir, hauríem de comptar que des del “territori” (Universitat, Delegació, i 
Patrocinadors / col�laboradors) hauríem de comptar probablement amb reunir uns 1.500-
2.000 euros. En qualsevol cas, no estan marcats els percentatges de participació de 
cadascú. Quan es van fer a Jaca, per exemple, al no haver delegació (i per tant no tenir 
pressupost propi), el que va fer el Delegat Territorial es aconseguir aportar 1.000 euros 
mitjançant col�laboradors (d’un pressupost total de 7.000). 
  
Com us vaig avançar la situació econòmica de la Delegació catalana que ens hem trobat 
es pitjor que dolenta (no per mala gestió sinó perquè tenim molts pocs recursos en 
relació a la creixent despesa i compromisos que com Col�legi ha d’assumir). Adjunto el 
pressupost liquidat de 2016 i el pressupost preventiu del 2017 per a que veieu de que 
parlem (¾ parts del pressupost van a parar al sou de l’administrativa que treballa 5 
hores al dia i en els 130 euros mensuals que paguem pel lloguer de les oficies de BCN).  
  
No dic ja que no tenim diners per fer activitats que no s’autofinancin, sinó que fins i tot 
hem d’anar estalviant per retornar uns diners que ens va avançar l’AGPC. 
  
Per tant, a data d’avui no ens podem comprometre a aportar x diners per la fase estatal 
de les Olimpíades a càrrec del pressupost de la Delegació, ni d’aquets any ni de 2018. 
Això no vol dir que no sumen. D’una banda ens sumem al procés de cerca de 
col�laboradors o patrocinadors per obtenir recursos. Si al final veiem que compromesos 
en la candidatura els números no acaben de sortir podem mirar de sumar o pagar alguna 
cosa, evidentment (500-600 euros màxim), tot i que esperem no arribar a aquest punt. 
Evidentment ens comprometrem a cercar recursos amb vosaltres i treballar aquest tema 
 junts. 
  
Pot ser el tema no és tan greu si des de la URV veieu que els diners de que parlem no 
son mot elevats i amb aportacions de la URV, ajuntament, Diputació, etc. econòmiques o 
en espècie ens sortim. 
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3. Gestió i Viabilitat tècnica de l’organització de les Olimpíades. 

  

Com es lògic, m’han confirmat que normalment “el territori” (Universitat + Delegació ) es 
fa càrrec de les coses més fàcilment gestionables des del territori:  programa, lloc 
examen i lliurament de premis, activitats complementàries, allotjament, menjars, premis, 
diplomes, acreditacions, carpeta de vinguda, relacions premsa, etc. 
  
El Col�legi a nivell estatal es fa càrrec bàsicament del segur, del contingut de l’examen, 
dels viatges de les fases locals sense Delegació Territorial (i on hi ha, es fa càrrec la 
Delegació), i d’identificar el llistat de participants. 
Bona part d’aquestes gestions a fer des del territori segur que las podeu i voleu fer des 
de la URV, però nosaltres hem d’estar disposats a sumar ganes i feina. 
  
Pel que fa al nº de persones a assistir hauríem de calcular unes 80-82 (l’any passat van 
ser 65-70, però millor preveure més per si es sumen noves fases locals). 
  
Tant pel que fa a la cerca de recursos com a la gestió, en principi des de la Delegació 
podeu comptar ami mi com a President, amb el Josep Coma com Tresorer i Responsable 
de Olimpiades a la Delegació, i amb l’Heura Cuadrado (Vocal) que viu i treballa al Camp 
de Tarragona. 
 
 


