
 

 

 

1 

 

ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’ASSOCIACIÓ DE GEÒGRAFS 
PROFESSIONALS DE CATALUNYA celebrada el 27 de maig de 2016 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 de l’acta de l’Assemblea celebrada el 6 de març de 2015  
2) Informe d’activitats realitzades el 2015  
3) Liquidació del pressupost del 2015 
4) Propostes d’actuació pel 2016 
5) Presentació del pressupost pel 2016 
6) Precs i preguntes 
 
 
1) Aprovació de l’acta de l’Assemblea celebrada del 6 de març de 2015  
 
El president dóna la benvinguda als assistents i presenta l’ordre del dia previst. 
 
L’acta de l’assemblea del 6 de març de 2015 s’aprova per assentiment. 
 
 
2) Informe d’activitats realitzades l’any 2015  
 
El president fa una presentació de la Memòria d'activitats del 2015, que tots els 
assistents han rebut amb la documentació de l'Assemblea.  
 
S’explica que el treballs s’han fet en col�laboració amb la Delegació del Col�legi de 
Geògrafs a Catalunya (DCGC), tal i com s’ha vingut fent des de l’any 2002. Destaca 
l’augment de les col�laboracions amb altres organitzacions vinculades amb la 
geografia durant l’any 2015.  
 
L’AGPC té 325 associats dels quals 16 pertanyen únicament a l’AGPC i 309 
pertanyen també al Col�legi de Geògrafs. S’ha de tenir en compte que el nombre 
d’associats pot anar baixant i que caldrà replantejar la situació de cara al futur. 

 
Durant l’any 2015 les reunions de la Junta Directiva s’han fet cada dos mesos i s’ha 
continuat treballant amb els grups de treball.  

 
Hi ha hagut dos estudiants en pràctiques que han donat suport a l’elaboració del 
cens d’empreses relacionades amb la geografia. De cara al 2016 no es preveu tenir 
altres estudiants en pràctiques. 
 
Tot seguit passa a explicar els aspectes més destacats del l’any 2015: 
 

o Seguim treballant amb la defensa de la professió presentant queixes i 
recursos en els processos de selecció de personal i ofertes de treball que no 
contemplen als geògrafs. Aquests treballs s’han fet en col�laboració amb 
serveis de defensa de la professió dels serveis centrals del Col�legi de 
Geògrafs.  La majoria s’han resolt positivament.  
 

o Sobre la formació, la tendència és organitzar cada vegada menys cursos de 
formació i organitzar més jornades de reflexió i debat, sovint es fan en 
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col�laboració amb altres entitats. La situació de la professió com a 
conseqüència de la crisi econòmica dificulta les inscripcions als cursos 
formatius de pagament. Tot i això, cal destacar la organització d’un curs 
formatiu sobre canvi climàtic i riscos territorials en col�laboració amb el 
Col�legi de Geòlegs i Ambientòlegs que va funcionar amb èxit.  
 

o Entre les jornades, el president destaca la sessió de networking sobre 
mobilitat i transport, sessió que va generar una dinàmica interessant de 
treball i, també, amb la redacció d’un document de conclusions conjunt 
entre tots els assistents. 
 

o Respecte la formació en SIG, tenint en compte que ja hi ha molta oferta 
formativa i per tal de crear sinèrgies amb altres entitats, s’ha optat per 
signar convenis amb universitats, de manera que els col�legiats i associats 
gaudeixin de descomptes a l’hora de fer la inscripció. Optar per aquesta via, 
de fet, és resultat d’una enquesta que es va fer als col�legiats i associats. 
 

o L’any 2015 s’ha continuat amb la programació d’activitats de caràcter lúdic 
per tal de dinamitzar la vida col�legial i associativa. En concret, se n’han fet 
tres: al Port de Barcelona, a l’exposició Metròpolis Barcelona de l’AMB i a 
l’Observatori Fabra de Barcelona. De les tres, destacar la baixa participació 
de la primera que es va organitzar el dia després de l’assemblea de 2015. 
Contràriament, les altres dues, en particular la visita a l’Observatori Fabra, 
van tenir més acollida. L’objectiu és continuar organitzant aquest tipus de 
trobades. 
 

o En relació als aspectes de comunicació, es comenta que el lloc web ha tingut 
menys visites que l’any anterior, si bé l’any 2015 va créixer notablement. Es 
destaca la notable presència a les xarxes socials, cosa que contrasta amb la 
baixa participació als cursos de formació o altres activitats que s’organitzen. 
Cal transformar aquesta participació virtual amb més participació presencial. 
 

o Respecte la borsa de treball, el president comenta l’augment d’ofertes 
publicades a la web, bona part de les quals són a l’estranger. Darrerament, 
però, sembla que està canviant una mica aquesta tendència. Es comenta la 
necessitat de publicar ofertes de la resta de l’Estat, moltes de les quals ja es 
publiquen a la web del Colegio de Geografos.  
 

o Altres activitats destacades són les Olimpíades de Geografia i el Premi Jordi 
Amorós. En relació a l’atenció als col�legiats i associats, s’ha mantingut 
l’assessorament fiscal i laboral, així com també l’assessorament 
personalitzat d’orientació professional.  

 
o Un aspecte a remarcar, és l’elaboració del Cens d’empreses relacionades 

amb la pràctica de la geografia en el què han donat suport els estudiants  en 
pràctiques. Es tracta d’una eina molt demandada i que feia temps que calia 
fer. L’objectiu és mantenir actualitzant aquest cens, ja que va tenir certa 
repercussió a les xarxes socials. 

 
o Sobre les relacions institucionals, s’han continuat signant convenis de 

col�laboració amb diferents organitzacions i es participa en diverses 
comissions i comitès d’experts. En aquest sentit, cal recordar que el Col�legi 
és un referent davant la societat, de forma que és important desenvolupar 
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aquest rol. En l’àmbit de la participació institucional, també s’ha participat 
en nombrosos actes de diferent temàtica. 

 
3) Liquidació del pressupost de l’any 2015 
 
El tresorer presenta el balanç econòmic de l'exercici de l’any 2015 que també tenen 
els assistents amb els dossiers de l’assemblea. 
 
Dels més de 300 socis de la nostra associació, només paguen quota 17 persones 
que no formen part del Col�legi de Geògrafs. La quota és de 55€ l’any i està 
congelada des de l’any 2007.  
 
Del total dels ingressos (962,73€) un 97% provenen de les quotes i, la resta, 
provenen de la incorporació de romanents d’anys anteriors ja que el 2015 no hi ha 
hagut ingressos d’interessos bancaris o de formació. Aquesta incorporació s’ha 
hagut de fer per equilibrar el pressupost. 
 
Respecte les despeses, aquestes ascendeixen al mateix import que els ingressos, 
de les quals un 94,5% s’han destinat a les aportacions ordinàries a la DCGC. Això 
significa que l’AGPC ha aportat un 4,6% de la despesa ordinària de la DCGC, que és 
la proporció d’associats que tenim respecte el nombre de col�legiats. Hi ha una 
partida de serveis bancaris, de les quals la majoria són comissions (36,30€). 
 
Finalment, hi ha unes aportacions a la DCGC (17,31€) que es corresponen a 
finançar activitats extraordinàries de l’associació, en col�laboració amb la DCGC, 
com ara les Olimpíades de Geografia o les sortides d’estudi. 
 
S’aprova la liquidació del pressuposat de l’exercici 2015. 
 
 

4) Propostes d’actuació per l’any 2015 
 
El president avança les grans línies d’actuació per l’any 2016, atès que la 
presidència de la DCGC ja entrarà en major detall l’assemblea. Entre aquestes 
destaquen: 
 

o Preparar les eleccions previstes pel 2017. Entre d’altres, implicarà cercar 
altres persones que es vulguin implicar en la organització de les 
candidatures.  

o El nou portal web de la DCGC i de l’AGCP comportarà una forta dedicació. 
o Potenciar el col�legi amb diferents accions previstes, com pot ser la 

dinamització de la vida col�legial i associativa, promoure noves activitats 
formatives o altres activitats de networking. En aquest sentit, es vol replicar 
la mateixa activitat de networking sobre mobilitat que s’ha fet l’any 2015, 
però sobre SIG. 

o Sobre comunicació i projecció social, es vol destacar la previsió de la 
signatura conveni amb EGEA (l’associació europea d’estudiants de geografia 
i joves geògrafs) per millorar la capacitat de connectar amb joves geògrafs. 

o En relació a l’atenció als col�legiats i associats, es vol fer un treball més 
proactiu en la recerca d’ofertes de feina. 

o En la presència de comissions i altres òrgans es destaca la presència a la 
Taula del Corredor del Mediterrani.  
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5) Presentació del pressupost per l’any 2015 
 
El tresorer presenta una proposta que també està disponible a la informació que 
s’ha donat als assistents.  
 
La proposta també equilibra ingressos i despeses (2.002,91€). La majoria dels 
ingressos provenen de les quotes (44%) amb la previsió del pagament de 16 
quotes. No es preveuen interessos bancaris i es preveu una partida de 1.000€ per 
temes de formació (que també s’afegeixen a les despeses). Per tal d’equilibrar el 
pressupost, s’afegeix una incorporació de romanent de 122,91€. 
 
En relació a les despeses, la gran majoria es destinen a les aportacions a la DCGC 
(902,91€). Per primera vegada, les quotes que paguen els socis no cobriran les 
aportacions a la DCGC, com a conseqüència de tots els serveis que tenen a 
disposició aquests associats (web, seu, secretaria, etc.). S’han pressupostat uns 
50€ de serveis bancaris i també 1.000€ de formació. A més, es preveuen 50€ de 
col�laboració extraordinària a la DCGC per a finançar el 4,17% de diverses activitats 
conjuntes amb la DCGC (Olimpíades de Geografia, II edició Premi Amorós i altres 
jornades) 
 
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 18:55 h de la tarda. 
 
 


