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ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’ASSOCIACIÓ DE GEÒGRAFS 
PROFESSIONALS DE CATALUNYA celebrada el 6 de març de 2015 al 
Centre Cívic Urgell (Barcelona) 
 
 
L’assemblea s’inicia a les 18:00 h de la tarda. L’ordre del dia previst va ser: 
 
1) Aprovació de l’acta de l’Assemblea celebrada el 21 de març de 2014  
2) Informe d’activitats realitzades el 2014  
3) Liquidació del pressupost del 2014 
4) Propostes d’actuació pel 2015 
5) Presentació del pressupost pel 2015 
6) Precs i preguntes 
 
 
1) Aprovació de l’acta de l’Assemblea celebrada del 21 de marc de 2014  
 
El president dóna la benvinguda als assistents i presenta l’ordre del dia previst. 
 
L’acta de l’assemblea del 21 de març de 2014 s’aprova per assentiment. 
 
 
2) Informe d’activitats realitzades l’any 2014  
 
El president fa a una presentació de la Memòria d'activitats del 2014, que tots els 
assistents han rebut amb la documentació de l'Assemblea.  
 
En primer lloc explica el treball coordinat i conjunt amb la Delegació del Col�legi de 
Geògrafs a Catalunya (DCGC) al llarg de tot l’any, de forma que l’informe 
d’activitats serà molt similar al què presentarà la DCGC. Tot seguit passa a numerar 
els punts principals d’aquesta memòria: 
 

• Actualment l’AGPC té 304 associats. D’aquests, 17 pertanyen únicament a 
l'Associació i 286 pertanyen tant a l’AGPC com la DCGC. Si bé aquestes 
dades poden tenir implicacions negatives de cara al pressupost i a la 
viabilitat de l’associació a mig i  allarg termini, també s’ha de dir que 
l’associació compta amb més de 300 associats i que, per tant, té una massa 
social prou amplia per continuar funcionant.  
 

• Durant l’any 2014 l’Associació ha continuat celebrant de manera conjunta 
amb la DCGC totes les reunions de la Junta Directiva. En total se n’han 
realitzat 7. A partir de l’abril les reunions de junta han passat a ser 
bimestrals per tal d’afavorir altres reunions periòdiques entre els grups i les 
comissions de treball. S’anima als assistents a la participació als diferents 
grups de treball que estan en funcionament, ja que les comissions estan 
restringides als membres de la junta.  
 

• Les principals actuacions de l’any 2014 són les següents:   
 

o Durant el 2014 l’AGPC i la DCGC han continuat la defensa de la 
professió presentant queixes i recursos en els processos de selecció 
de personal i ofertes de treball que no contemplaven la possibilitat 
d’accés a llicenciats/graduats en geografia. Moltes de les queixes 
tenen origen en associats i col�legiats que han facilitat la informació a 
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la secretaria de la DCGC i l’AGPC. S’han fet 7 accions al llarg de 
l’exercici, de les quals 3 han estat favorables.  
 

o Formació i dinamització: el 2014 s’ha reforçat la relació amb altres 
entitats amb les quals compartim objectius en la promoció de cursos 
de formació i jornades de de reflexió i debat. De fet, el 2014 la 
majoria de curos i jornades s’han fet en col�laboració amb altres 
organismes.  Entre aquestes destaquen: 

 
� “Jornada Territori i Identitat” com a acte commemoratiu del 

Tricentenari 1714-2014 
� “Jornada sobre les tendències professionals del geògrafs”. 

Aquesta jornada, organitzada pel vicepresident del la DCGC 
Jordi Barot, va comptar amb la participació de diversos 
professionals de l’administració i l’empresa privada. Tant pel 
que fa al nombre d’assistents com els pel debat que se’n va 
derivar, el balanç va ser molt positiu.   

� Organització del “Diàleg Dia: La planificació territorial en 
temps de crisi” organitzada conjuntament amb l’SCOT i en el 
marc dels actes organitzats dins del “Fòrum 2010 Catalunya 
21: Territori i Urbanisme. Estat i Alternatives”.  

� Presentació dels resultats del 3er informe dels perfils 
professionals de la Geografia en col�laboració amb el Col�legi 
de Geògrafs estatal. 

� Taula rodona sobre dades obertes i SIG en col�laboració amb 
la Universitat de Girona i en el marc de les 8s jornades de SIG 
Lliure de Girona. 

� Jornada “Experiències joves geògrafs”  en col�laboració amb la 
Societat Catalana de Geografia. 

� Jornada “Noves formes de treballar al segle XXI: el model 
freelance” amb col�laboració amb el Col�legi de Geòlegs de 
Catalunya.   

� Actualment s’està preparant un curs de formació de cara al 
mes de maig sobre canvi climàtic i riscos naturals que es 
preveu fer en col�laboració amb el Col�legi d’Ambientòlegs de 
Catalunya i el Col�legi de Geòlegs de Catalunya.  
 

o Comunicació: el 2014 hi ha hagut 26.817 visites al web (usuaris 
únics), suposant un increment del 75,5% respecte el 2013. Aquesta 
dada ve a reflectir l’alt grau d’activitat que té l’APGC i la DCGC. En 
relació a les xarxes socials, s’ha de fer esment al creixement de la 
nostra presència; es compta amb 1.354 seguidors al Twitter,  513 
fans al Facebook i 271 membres al Linkedin.  Amb la desaparició de 
la llista territori tenim present que cal treballar els aspectes 
comunicatius.  
 

o Borsa de treball: el president considera que és un servei que caldria 
millorar, ja que actualment la borsa es nodreix amb ofertes que 
aporten els membres de la junta o associats però sense fer un treball 
proactiu (de recerca d’ofertes dels diferents canals disponibles). Es 
plantegen les dificultats per poder dur aquesta tasca atès que els 
recursos humans són limitats. Així mateix, el president anuncia la 
pròxima incorporació d’un estudiant en pràctiques del Grau 
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d’Ordenació del Territori de la Facultat de Geografia de la UAB a la 
seu de la DGCG i l’AGPC. 

 
o Olimpíades de Geografia: el 2014 s’han dut a terme tres fases locals 

amb una participació important d’alumnes. La fase final es va fer a 
Jaca i es va acompanyar als finalistes catalans. El Tresorer de l’APGC 
Josep Coma s’encarrega d’aquesta qüestió. 
 

o Atenció als col�legiats i associats: des del mes de maig de 2014 
s’ofereix un servei professionalitzat i especialitzat sobre qüestions 
fiscals i laborals en l’exercici de la professional. S’ha signat un 
conveni de col�laboració amb l’Assessoria Conina per tal d’oferir 
aquest servei. De moment el servei ha estat poc utilitzat de forma 
que caldria promocionar aquest servei entre associats i col�legiats. A 
més, també s’ofereix un servei personalitzat d’orientació professional 
en situacions d’atur o per a la redefinició de la trajectòria 
professional. S’ha atès a 4 persones. 

 
o Participació a l’Assemblea General del Col�legi de Geògrafs a nivell 

estatal a Barcelona. La DGCG va organitzar una visita guiada als 
assistents  pel barri de la Ribera de Barcelona. 
 

o La DCGC s’ha incorporat a la l’Associació Intercol.legial de Col�legis 
Professionals de Catalunya. L’objectiu és fer xarxa amb el teixit 
associatiu i professional i millorar el servei de la borsa de treball.  
 

o S’han signat tres nous convenis de col�laboració amb la UOC, el LIGIT 
de la UAB i amb el Col�legi de Geòlegs.  
 

o Participació en diferents comissions i organismes: l’any 2014 s’ha fet 
un salt quantitatiu, ja que s’ha situat representants del col�legi i 
l’associació a  les Comissions Territorials d’Urbanisme.  
 

o Participació institucional: s’ha participat o assistit en diverses 
jornades i reunions per tal d’exposar el punt de vista dels geògrafs en 
algunes qüestions.   

 
 

La memòria de l’any 2014 s’aprova per assentiment. 
 
 
3) Liquidació del pressupost de l’any 2014 
 
El tresorer presenta el balanç econòmic de l'exercici de l’any 2014 que també tenen 
els assistents amb els dossiers de l’assemblea. 
 
Els ingressos han estat de 1.105,49€ i les despeses han estat del mateix import, de 
forma que l’exercici ha estat d’equilibri pressupostari. La gran majoria dels 
ingressos provenen de les quotes (935€) que aquest any corresponen a 17 quotes 
de 55€ provinents 17 socis que només són membres de l’AGPC (tenint en compte 
que els que també estan col�legiats no paguen quota de l’associació).  
 
Enguany s’han reduït els interessos bancaris, degut a la reducció de les despeses 
bancàries.  No s’ha produït cap ingrés de formació ja que els cursos han estat 
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gratuïts. Així mateix s’ha afegit una part del romanent (170,49€) per tal de fer 
front al conjunt de despeses de l’associació.  
 
Pel que fa a les despeses, la gran majoria es destinen a l’aportació ordinària de 
l’AGPC a la DCGC (1.052,04€) que suposen el 95,17% de les despeses. Com que 
els associats tenen els mateixos serveis i avantatges que els associats (secretaria 
tècnica, pàgina web, manteniment del local, la neteja, el telèfon, etc.), cal fer 
aquesta aportació proporcional al nombre d’associats (del 5,4%) de les despeses 
computables de la DCGC.  Les despeses bancaris han estat de 53,45€. 
 
El tresorer també comenta que l’any 2013, a petició de la DPGC, l’APCP va concedir 
una bestreta de 1.000 euros que a data de 31 d’avui encara no ha estat retornada 
a causa del problema de liquiditat de la Delegació.  
 
S’aprova la liquidació del pressuposat de l’exercici 2014. 
 
 

4) Propostes d’actuació per l’any 2015 
 
El president avança les grans línies d’actuació per l’any 2015, atès que la 
presidència de la DCGC ja entrarà en major detall a l’assembla. Entre aquestes 
destaquen: 
 

• Continuïtat amb la col�laboració amb la DCGC per al desenvolupament de les 
activitats. Comenta que aquesta formula es presenta efectiva i, per tant, 
positiva. 

• Pla de treball conjunt: 
o Millorar la gestió i estructura operativa. 
o Potenciar el col�legi amb l’objectiu de equilibrar el potenciar i 

dinamitzar la vida col�legial. 
o Promoure activitats de formació (particularment, en temes 

emprenedoria, mercat laboral i professionalització). 
o Millorar en l’atenció als col�legiats i la defensa de la professió. 
o Reforçar les relacions institucionals. 
o Mantenir i si s’escau ampliar la presència en comissions o altres 

òrgans de participació. 
o Millorar l’estratègia de comunicació i projecció social de la geografia. 

 
5) Presentació del pressupost per l’any 2015 
 
El tresorer presenta una proposta que també està disponible en la informació que 
s’ha donat als assistents.  
 
El pressupost és continuista respecte l’anterior. L’associació cofinança la DCGC en el 
percentatge que li pertoca (d’acord amb el volum d’associats) que per aquest 
exercici 2015 disminueix lleugerament (4,6%) atès que incrementen els col�legiats.  
 
Es preveuen uns ingressos de 2.009,07€. La majoria corresponen a la formació 
(1.000€) prevista, que al mateix temps hauria de permetre incrementar 
lleugerament el romanent per a destinar-ho altres activitats.  La resta d’ingressos 
fan referència a les quotes de 55€ per part dels 17 associats (935€).  
 
Pel que fa a les despeses (de 2.009,07€) una part es destina a l’aportació ordinària 
a la DCGC per tal de cobrir els serveis que es presten més directament des de la 
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DCGC (neteja, web, local, etc.) 909,07€ corresponent al 4,6% del total de 
despeses. Els serveis bancaris són de 50€ i la formació 1.000€. També hi ha una 
col�laboració amb la  DCGC de 50€ que es correspon a finançar el 4,6% de les 
diverses activitats que s’organitzen conjuntament amb la DCGC de tipus més 
extraordinari (Olimpíades de Geografia, Premi Jordi Amorós, entre d’altres). 
 
 
Tot seguit per assentiment s’aprova el pressupost pel 2015. 
 
 
6) Precs i preguntes 
 
No hi ha precs ni preguntes.  
 
Sense més qüestions es conclou l'Assemblea a les 18:45 h de la tarda. 
 
 


