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ACTA DE L’ASSEMBLEA DE DELEGACIÓ DEL COL.LEGI DE 
GEOGRAFS A CATALUNYA celebrada el 5 de maig de 2017 al 

la seu del Col�legi de Geògrafs 
 

 
L’assemblea s’inicia a les 19:00 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. Proposta modificacions puntuals (art. 12 i 14) reglament intern 
8. Precs i Preguntes 
 
1. Aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior  
 
El nou president de la DCGC, en David Mongil, informa dels punts de l’ordre del dia de 
l’Assemblea general.  
 
Es dóna per aprovada l’acta de l’assemblea anterior. Dóna la paraula a en Jaume 
Busquets per tal que com a persona que ha liderat les actuacions, expliqui les activitats 
desenvolupades l’any anterior. 
 
2. Aprovació Memòria d'Activitats 2016 
 
En Jaume Busquets més que fer un repàs de totes les activitats, assenyala els punts que 
considera més rellevants: 
 

• Destaca la jornada de networking sobre les oportunitats professionals de la 
geografia en el camp del SIG, en la que hi van haver bastants participants i força 
interès en l’acte. 

• S’ha plantejat, junt amb el COAMB, un curs de formació de mobilitat i qualitat de 
l’aire però que per manca d’inscrits no es va poder dur a terme. És una idea que 
es podria reprendre. 

• Durant aquest exercici no s’han fet sortides de dinamització col�legial a diferència 
d’anys anteriors. Atès l’interès que van generar algunes d’elles, seria desitjable 
tornar-ho a plantejar. 

• Amb la nova direcció (Jaume Massó) de l’ICGC s’obren noves possibilitats de 
col�laboració ja que hi ha molta predisposició a fer algun tipus d’actuació conjunta. 

• Les dues jornades en relació als 10 anys de la Nova cultura del territori (NCT) van 
generar molt d’interès. Una d’aquestes va estar organitzada per la DCGC/AGPC i 
l’altra per l’SCOT. Les reflexions que es van derivar de les sessions van ser molt 
interessats. Tot i que sovint és més complicat organitzar actes amb altres entitats, 
és recomanable fer activitats d’aquest tipus. 

• S’ha assistit a molts actes de caire professional, com poden ser l’acte de record a 
Albert Serratosa, a les sessions del Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics 
de l’Ajuntament de Barcelona (PEUAT). Entre els diferents membres de la junta 
s’ha anat participant en aquests actes en els quals és important assistir-hi per a 
ser més visibles. 

• S’ha mantingut les tasques de suport a les universitats (UdG i URV) en relació a 
les Olimpíades de Geografia. Tots dos casos van ser un èxit en quant a 
assistència. Constata una certa sorpresa pel fet que les universitats de Barcelona 
(UB i UAB) no hi hagin participat. Els moments són difícils però seria positiu que 
s’impliquessin.  

• Respecte la presència en organismes en els que tenim presència, s’ha intentat 
cobrir l’assistència a bona part de les sessions en les què se’ns han convocat. 
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• A llarg de 2016 també s’ha continuat informant als col�legiats i associats de les 
informacions públiques de diversos projectes de llei, plans o programes que 
puguin ser d’interès. Des de les juntes hem estat més directament implicats en el 
Projecte de llei d’Arquitectura i amb les Al�legacions del Pla Director Urbanístic del 
CRT de Vila-seca Salou. En ambdós casos s’ha fet actuacions en col�laboració amb 
altres col�legis professionals. Pel que fa PDU del CRT de Vilaseca Salou, cal 
destacar el paper del Josep Oliveras i d’en Robert Casadevall. També s’han donat 
contactes amb en Sergi Saladié per afavorir el contacte amb les entitats del 
territori. 

• Hem donat un salt important en relació a la defensa professional, ja que hem 
rebut suport dels serveis jurídics del Col�legio. Això ha permès canalitzar diverses 
sol�licituds d’intervenció. Algunes es gestionen via telèfon i d’altres a través de la 
presentació d’al�legacions. 

• La renovació del portal web ha estat una fita important malgrat queden alguns 
temes que millorar. Destacar que cada vegada es consulten menys les webs sinó 
que la tendència és fer-ho de manera indirecta a través de les xarxes socials. 

• El servei d’assessorament fiscal i laboral a través d’una assessoria és molt poc 
utilitzat.  

• També s’ha continuat donant serveis d’orientació professional de forma 
professionalitzada. Aquest any s’han donat menys casos de manera presencial, 
però s’han continuat els contactes telefònics. 

• S’ha incrementat el nombre d’ofertes laborals respecte anys anteriors. Es constata 
que cal millorar aquest servei ja que la gent s’inscriu sobretot per aquest tipus de 
serveis. 

 
Finalment, en Jaume Busquets dóna les gràcies per la feina feta i per les persones que 
continuen el projecte. 
 
S’aprova la memòria d’activitats de l’any 2016. 
 
3. Aprovació Liquidació Pressupost 2016 
 
En Carles Donat, secretari de la DCGC, explica la liquidació del pressupost de l’exercici 
2016. 
 
El balanç ha estat negatiu de -118 € que suposa una desviació del pressupost del 2% 
respecte dels aproximadament 23.000€ de pressupost. 
 
El balanç hauria de ser positiu al voltant de 1.000€ perquè a diferència d’altres anys ja 
no es disposa de romanent. Aquesta partida, serveix perquè la delegació tingui liquiditat 
sense esperar les transferències des Serveis generals del Col�legio. La desviació en els 
ingressos es deu principalment a: 
 

• La manca d’ingressos de formació 
• La retirada d’un sponsor al portal web (Departament Geografia UB) 
• Els ingressos per quotes s’han reduït lleugerament 

 
A més s’ha de tenir en compte que la renovació de la web ha comportat també més 
despeses que l’exercici anterior. 
 
La liquidació del pressupost de 2016 queda aprovada. 
 
 
4. Ratificació resultats Eleccions 2017 
 
En David Mongil explica el procediment seguit en les eleccions, on només hi va haver una 
candidatura fet que va manifestar una certa dificultat per a trobar persones que es 
vulguin implicar en el projecte. 
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Agraeix a en Jaume Busquets la gestió del traspàs de les feines en curs i, en general, les 
maneres en què s’ha portat a terme el relleu amb ell. També s’agraeix el procediment 
electoral i les formes de treball de l’anterior junta. 
 
Els resultats de les eleccions queden ratificats. La nova junta ja està treballant i ja està 
s’està realitzant les primeres feines, sobretot els relatius a la presa de contactes dins la 
junta i també amb entitats vinculades. 
 
5. Aprovació Programa de Treball nova Junta de Govern 
 
A través d’una presentació projectada, en David Mongil explica el programa de treball de 
la nova Junta de Treball.  
 
En primer lloc, és important explicar què entem com Col�legi: 
 

1. Espai de trobada i d’identitat: el col�legi és un dels espais de trobada i de 
coneixement dels geògrafs atès que es tracta d’un col�lectiu molt fragmentat per 
les moltes especialitats o rames de la geografia. 

 
2. Espai per a donar suport i servei en l’exercici de la professió per part dels 

geògrafs. 
 

3. Espai d’interlocució reglada i reconeguda per altres administracions, fet que ens 
diferencia respecte altres entitats o organitzacions de referència dels geògrafs. 
 

4. Espai de difusió de la necessitat i la utilitat de la geografia cap a la societat. 
 

 
Es tracta d’una candidatura de continuïtat. Molts dels membres de la nova junta ja 
estaven a l’anterior Junta. L’estructura de l’entitat funciona molt correctament i per la 
gent que hi ha a la junta es fan moltes activitats que generen molta feina per petita que 
sigui.  

 
També ha de ser una candidatura d’impuls. Com s’ha dit, el pressupost està molt ajustat. 
Sense haver-hi grans canvis es va consumint el romanent d’altres anys. Petites 
incidències ens fan entrar en números vermells. I en ocasions, se superen gràcies a les 
aportacions de l’AGPC. En conseqüència, cal impulsar un procés que generi més xarxa i 
més col�legiats.  

 
Objectius: 
 

1. Ser més col�legiats i saber més dels geògrafs que hi ha al país. Per això, 
s’impulsarà el Mapa de de la geografia professional de Catalunya per conèixer 
millor els col�legiats a partir d’una base de dades georefenciada. Permetrà millorar 
la orientació de les iniciatives del col�legi. 

2. Canviar el focus de les coses que fem. És a dir, desenvolupar activitats orientades 
a diferents tipus de col�legiats, com els joves, els aturats, els emprenedors, etc. 
Les necessitats són molt diferents segons el tipus de col�legiat. 

3. Fer xarxes internes amb el col�lectiu dels geògrafs però també amb altres 
col�lectius, tenint en compte que els geògrafs estan acostumats a treballar amb 
professionals molt diversos. Per això, és important donar continuïtat als grups de 
treball ja existents. Cal decidir si són grups permanents o bé fer activitats ad-hoc.  

4. Elaborar un Pla estratègic que s’hauria de tenir enllestit per mitjans o a finals de la 
legislatura i que s’hagi nodrit de l’experiència d’aquesta Junta. Els que vinguin 
darrera els hi serà també molt útil. 

5. Visualitzar l’interès de la geografia a l’exterior. S’està fent molta feina creant 
posicionaments molt responsables de lleis i projectes.  
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6. Assentar els fonaments i impulsar un model de Col�legi propi. Actualment no hi ha 
suficient massa crítica i recursos per a formalitzar un col�legi propi a Catalunya, 
però cal anar treballant-hi per saber quin tipus de col�legi volem. 

7. Sobre els temes d’organització cal plantejar un equip i un encaix 
col�legi/associació que cal acabar de decidir. S’ha plantejat que les persones que 
porten la tresoreria i la secretaria siguin les mateixes persones a les dues entitats.  
 
Cada persona té una cartera de la qual n’és responsable de forma. És important 
que els integrants tinguem certa autonomia en portar endavant els temes. 
L’estructura és la següent: 
 

• Presidència: David Mongil 
• Vicepresidenta: Elena Rodríguez, que s’encarregarà de les comissions 

d’urbanisme i del comitè d’experts. El seguiment de la junta i alguns temes 
de comunicació. També suport al president i a tresoreria i a secretaria. 

• Tresorer: Josep Coma que també s’encarregarà de les Olimpíades i la 
relació amb les universitats. Actualment la relació amb les universitats és 
un punt feble. 

• Secretaria: Núria Pérez 
• Jordi Barot (vocal) portarà el tema de formació, és a dir, sobre quin model 

formatiu es vol desenvolupar. 
• Victòria Carbonell (vocal) portarà els temes d’estructura de la pàgina web i 

de seguiment de què s’ha publicar.  
• El Néstor Cabañas (vocal) portarà els temes de xarxes socials ja que ara la 

comunicació és molt immediata i cal estar molt present.  
• La Mariona Prat (vocal) portarà el tema del model del col�legi propi. 
• El Sergi Rasero (vocal) portarà el tema del sector públic.  
• L’Heura Cuadrado (vocal) s’encarregarà de portar els temes de joves 

col�legiats en els que es pugui millorar la comunicació amb aquest 
col�lectiu. 

• El Marc Serra (vocal) portarà els serveis als col�legiats. 
• Francesc Sánchez (vocal) portarà el tema del mapa de col.legiats. 
• L’Andreu Blanch (vocal) s’encarregarà dels temes de funció social. 
• La Marta Pallarès  (vocal) s’encarregarà del Pla estratègic. 

 
Finalment, recordar que la Pilar Manzanares, com a administrativa del col�legi 
donarà suport als membres de la junta. El seu paper és clau en el dia a dia. 
 
Internament s’han organitzant grups petits de treball per a portar temes més 
directament. De moment les impressions de les dinàmiques de treball de la gent 
són molt positives. 
 

 
6. Proposta Pressupost preventiu 2017 
 
En Carles Donat explica el pressupost preventiu de 2017 ja que malgrat ja no és el 
tresorer, ho ha estat preparant ell.  
 
Es tracta d’un pressupost de transició que es pot modificar amb la liquidació de 
l’assemblea de l’any vinent, d’acord amb la dinàmica de la nova Junta. Trasllada la 
necessitat que totes les activitats extraordinàries que es generin siguin autofinançades, 
ja que el pressupost no ho preveu. 
 
La proposta de pressupost queda aprovada per unanimitat. 
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7. Proposta modificacions puntuals (art. 12 i 14) reglament intern 
 
Es proposa una modificació dels articles 12 i 14 del reglament intern de la DCGC que 
regulen la composició i la forma d’organització de la Junta. 
 
Respecte l’article 12, el reglament recull que la composició de la Junta ha d’estar formada 
per 7 càrrecs: presidència, vicepresidència, secretària, tresoreria i tres vocalies. L’elevat 
nombre d’iniciatives que es desenvolupen i de serveis obligatoris com voluntaris, implica 
una certa dificultat per assumir aquestes funcions amb aquesta estructura. Per això, a la  
pràctica i d’acord amb el treball conjunt amb l’AGPC, les tasques es repartien entre 14 
persones. El fet que persones de la junta de l’AGPC no siguin escollides ni estiguin 
compromeses en el marc d’un procés electoral, fan que la seva legitimitat per exercir 
com a representants d’una institució de dret públic sigui qüestionable. 
 
Per això, a la candidatura que era de 7 persones, també va portar la signatura d’altres 8 
persones que es comprometien a col�laborar i d’assumir una vocalia a la Junta de Govern 
de la DCGC. També ens comprometíem a que si en l’assemblea aprovava una ampliació 
de junta de reglament, doncs s’ampliarien els membres de la Junta. La nova proposta de 
redactat proposa elevar el nombre mínim de vocalies a 7 i sempre en nombre imparell. 
Aquest tipus d’ampliacions s’han donat al Col�legi estatal, també alguna delegació i el 
COAMB també te una junta d’unes 14 persones. 
 
S’aprova la modificació de l’article 12 del reglament intern. 
 
Pel que fa a la modificació de l’article 14 en la que es regula el funcionament de les 
reunions de junta de govern, pel que fa al nombre mínim de sessions i quan s’han de 
convocar. En els estatus estatals a més de regular aquests dos elements també recull 
altres elements relacionats amb les convocatòries, la redacció de les actes, etc. Així 
mateix l’objectiu més rellevant d’aquest canvi té a veure amb la possibilitat de fer 
sessions a distància o virtuals per causes sobrevingudes o urgents. També regula com 
s’han de convocar i els diferents mitjans pels quals es pot portar a terme. S’obre la 
possibilitat d’afavorir la participació dels membres de la Junta que no viuen a Barcelona. 
 
S’aprova la modificació de l’article 14 del reglament intern. 
 
 
8. Precs i Preguntes 
 
En David Mongil comenta que avui se celebra la Junta Territorial del Colegio de Geógrafos 
on es reuneixen les delegacions territorials.  
 
Demà se celebra l’assemblea estatal del Colegio de Geógrafos. Hi ha alguns temes que es 
veuran modificats, sobre el reglament de visats, del reglament electoral. També es 
preveu la creació d’una comissió per a estudiar el model territorial i econòmic del 
Col�legi. Nosaltres volem formem part activa d’aquesta comissió a que cal concretar el 
què paga el col�legiat a serveis generals i a la delegació. Hi ha un pacte tàcit que es 
reparteix al 50% però cal concretar-ho i cal que estigui reflectit en algun document. 
 
Es comenta que la setmana vinent hi ha un acte previst a la URV a Tarragona. A més 
d’unes sessions o conferencies hi haurà una fira expositora d’empreses del territori 
explicant els seus productes. En David Mongil hi anirà per explicar l’estudi dels perfils 
professionals de la geografia. 
 
S’acaba la sessió a les 20:10 hores. 
 
 


