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ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’ASSOCIACIÓ DE GEÒGRAFS 
PROFESSIONALS DE CATALUNYA celebrada el 5 de maig de 2017 al 

la seu del Col�legi de Geògrafs 
 

 
L’assemblea s’inicia a les 18:00 h de la tarda. L’ordre del dia previst va ser: 
 
1. Aprovació acta Assemblea anterior 
2. Aprovació Memòria d'Activitats 2016 
3. Aprovació Liquidació Pressupost 2016 
4. Ratificació resultats Eleccions 2017 
5. Aprovació Programa de Treball nova Junta de Govern. 
6. Proposta Pressupost preventiu 2017 
7. Precs i Preguntes. 
 
1. Aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior  
 
El nou president de l’Associació, en Marc Vila fa una presentació de l’assemblea i de 
l’ordre del dia previst.  
 
S’aprova l’acta de l’assemblea de l’any 2016 i dóna la paraula a en Sergi Cuadrado, per 
tal que expliqui la memòria de l’exercici anterior que ja tenen a disposició els associats.  
 
2. Aprovació Memòria d'Activitats 2016 
 
En Sergi Cuadrado dóna les gràcies als nou president per donar-li la veu per explicar les 
tasques desenvolupades durant el 2016. Atesa la col�laboració existent entre AGPC i 
DCGC, mirarà de ser breu en l’explicació de la memòria perquè en Jaume Busquets 
també ho explicarà a continuació en l’Assemblea de la DCGC. També destaca que 
l’important de l’assemblea és donar pas a les noves juntes. 
 
Es destaquen els següents punts de la memòria d’activitats: 
 

• Totes les activitats de l’AGPC s’han fet en col�laboració i conjuntes amb la DCGC, 
com es ve fent en els darrers anys. 

• Actualment som 339 associats dels quals només 16 són només membres de 
l’AGPC. La gran majoria dels associats formen part de les dues entitats. Cada 
vegada hi ha menys socis únics. Moltes baixes corresponen a jubilacions.  

• Constata la importància de les actuacions de la defensa de la professió, que no 
deixa de ser una raó de ser de les dues entitats.  

• Posa de manifest la importància que té per l’associació les activitats de formació i 
dinamització. Destaca, en aquest sentit, la Jornada de formació d’Instamaps, la 
sessió de  networking sobre SIG i les sessions sobre la Nova cultura del territori 
en col�laboració amb l’SCOT i la SCG. És primordial la col�laboració amb altres 
entitats per crear sinergies i per poder fer més difusió dels actes.  

• Es comenta la importància de trobar punts de trobada entre diferents 
professionals d’una temàtica en particular per poder fer xarxes de col�laboració 
entre geògrafs. És a dir, el format més clàssic de ponència està donant pas a un 
tipus de sessions més participatives entre associats/col�legiats. 

• La renovació del portal web de l’AGPC-DCGC. 
• Sobre el Geonotícies, comenta la necessitat de millorar el nombre de butlletins. 

S’han donat alguns problemes de periodicitat; el 2016 només n’hi ha hagut 3. 
• En relació a les xarxes socials, es destaca que l’èxit del nombre de seguidors 

virtuals no s’acaba traduït en que hi hagi més participació i implicació del 
col�legiat i associat. 

• La redacció de dos articles relacionats amb els actes de commemoració dels 25 
anys de l’AGPC a la revista de la SCG. 
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La memòria es dóna per aprovada per assentiment de tots els assistents. 
 
3. Aprovació Liquidació Pressupost 2016 
 
En Josep Coma explica la distribució d’ingressos i despeses de l’any 2016 i es posen en 
relació amb el pressupost acordat a l’anterior assemblea. 
 
Els ingressos ordinaris vénen donats per les quotes dels associats que ascendeixen a 
880,00€ (92,09%)  dels 16 associats únics de l’associació. Les quotes estan congelades a 
55€ des de 2007. Hi havia prevista una partida de formació que finalment no s’ha 
executat perquè es va canalitzar a traves del Col�legi. La resta dels ingressos de 75,63€ 
corresponen a la incorporació de romanents d’anys anteriors (un 7,91% dels ingressos). 
Això es ve fent des de fa un anys atès que ingressos i despeses estan desequilibrats. La 
poca quantitat d’associats que no són col�legiats, i que paguen exclusivament la quota de 
l’AGPC, no permet mantenir els actuals serveis si no fos pel romanent acumulat. Si no es 
disposés d'aquest romanent, caldria reduir les despeses i, per tant, els serveis que es 
vénen prestant als associats es veurien reduïts. 
 
Pel què fa a les despeses que han estat de 955,63€, la majoria (94,48%) s’ha destinat a 
pagar l'aportació que realitza l'AGPC a la DCGC per fer front a part de les despeses de la 
seu (lloguer, neteja, secretaria, telèfon i web) de l’AGPC i la DCGC. L’associació s’ha fet 
càrrec del 4,17% de les despeses de la seu, que es correspon amb el percentatge 
d'associats no col�legiats en relació als col�legiats. Finalment, 52,72€ es corresponen a 
serveis bancaris (5,52% de les despeses). Bona part d’aquests provenen dels serveis 
bancaris dels impagats. 
 
La liquidació del pressupost de 2016 queda aprovat. 
 
4. Ratificació resultats Eleccions 2017 
 
En Marc Vila explica els resultats de les eleccions d’elecció de la nova junta. En ser la 
única candidatura presentada la renovació de la junta es va poder fer de manera 
automàtica. Els membres són els següents: 
 
President: Marc Vila 
Vice-presidenta: Mariona Prat 
Secretària: Núria Pérez 
Tresorer: Josep Coma 
Vocals: Francesc Sánchez, Heura Cuadrado i Marc Serra 
 
5. Aprovació Programa de Treball nova Junta de Govern 
 
En Marc Vila comenta que d’acord amb el conveni de col�laboració signat entre AGPC i la 
DCGC, el programa de treball s’ha plantejat de manera conjunta. En David Mongil, nou 
president de la DCGC, ho explicarà amb major detall.  
 
Es preveu una modificació del reglament del Col�legi, en que els membres de l’AGPC 
seran també membres de la Junta de l’AGPC.  
 
Sobre l’associació, comenta que aquesta ha d’estar al servei dels professionals de la 
geografia, particularment ajudant en l’orientació professionals. Cal també més 
col�laboració amb les universitats.  
 
També es considera important augmentar la xarxa de col�legiats/associats ja que a més 
d’ajudar-los en integrar-se millor en el mercat de treball, també pot comportar ampliar el 
nombre de persones implicades en el projecte de l’AGPC i del Col�legi. 
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Una altra branca de treball important és la d’emprenedoria i d’empresa. Conèixer les 
empreses en les que hi treballen geògrafs i intentar que participin fent un paper de lobby. 
Igualment ajudar als emprenedors en el món de la geografia. 
 
 
6. Proposta Pressupost preventiu 2017 
   
En Josep Coma explica el projecte de pressupost de 2017 que es preveu equilibrat amb 
1.901,89€. 
 
Pel que fa als ingressos, es proposa mantenir les quotes a 55€ que suposarien 880€. 
També s’inclou una partida oberta d’entrada (i de sortida) de 1.000 € de formació i la 
incorporació de romanents (21,89€). 
 
Les despeses d’aportació a la DCGC pel manteniment de serveis bàsics a l’associat estan 
previstes en 861,89€. Correspon al 4,04%, baixant una mica respecte l’any anterior pel 
major nombre de col�legiats, que fa que els associats pesin menys respecte el conjunt. 
 
Es preveuen 40€ previstos per serveis bancaris i 1.000€ de formació.  
 
Es dóna per aprovat el projecte de pressupost de 2017. 
 
 
7. Precs i Preguntes. 
 
No hi ha cap prec ni pregunta. En Marc Vila agraeix a en Sergi Cuadrado i en Pep Coma la 
seva participació 
 
Acaba l’assemblea a les 18:30 hores. 


