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ASSOCIACIÓ DE GEÒGRAFS PROFESSIONALS DE CATALUNYA 
 

MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2012 
 
 
La Memòria anual d'activitats de l'Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya 
presenta amb detall els diferents temes en què hem treballat al llarg del 2012, 
sempre coordinats amb la junta directiva del Col�legi de Geògrafs a Catalunya. 
Aquest ha estat un any marcat pel context de crisi econòmica general, que s'ha 
reflectit en la marxa de l'Associació amb una baixada del nombre d'associats, tot i 
que lleugera, i amb una certa prudència a l'hora de programar activitats, ja que per 
una banda cal atendre els que més dificultats i necessitats tenen (associats joves i 
associats a l'atur) i, per l'altra, cal que el balanç econòmic de les activitats no suposi 
un dèficit important per a l'organització. Així doncs, amb precaució i ganes de 
contribuir a donar suport a tot el col�lectiu de professionals de la Geografia, hem 
afrontat un any certament difícil. 
 
A nivell institucional, la signatura del nou marc de col�laboració amb el Col�legi de 
Geògrafs representa una formalització del dia a dia de la relació entre l'AGPC i el 
Col�legi: coordinació total i suma d'esforços per donar el millor servei possible als 
geògrafs i geògrafes que treballen a Catalunya. 
 
A nivell organitzatiu, hem pogut estrenar l'aula per a activitats de petit format que hi 
ha a la seu del carrer Muntaner. És un espai no molt gran, però compleix prou bé la 
seva funció per a activitats amb pocs assistents (fins a 15-17 persones). 
  
 
1. Estructura i instruments de gestió 
 
1.1. Els associats 
 
A finals del 2012, l’AGPC compta amb 288 associats, dels quals 31 (10,8%) 
pertanyent únicament a l'Associació i 257 pertanyen també al Col�legi de Geògrafs. 
En l'últim any hi ha hagut 20 altes i 32 baixes, de les quals 3 han estat d'associats no 
col�legiats.  
 
Un any més, la quota pels associats que són exclusivament membres de l'AGPC ha 
estat de 55 €, quantitat que no s'ha modificat des del 2007. La quota per als 
membres de l'AGPC que també pertanyen al Col�legi de Geògrafs és, en virtut del 
conveni AGPC/DCGC, de 16 de març de 2012, de 0 €. 
 
 
1.2. El web (www.geografs.org) 
 
El web conjunt de l'AGPC i la Delegació del Col�legi de Geògrafs a Catalunya continua 
comptant, per al 2012, amb el patrocini de dues universitats (Departaments de 
Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat Rovira i Virgili), 
un organisme autònom de la Generalitat de Catalunya (Institut Cartogràfic de 
Catalunya) i una empresa privada (Reactiva). Aquesta esponsorització permet anar-
hi fent petites millores per donar un servei millor als associats i col�legiats. 
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1.3. Reunions de la Junta i secretaria  
 
Durant el 2012, l’AGPC ha continuat celebrant de manera conjunta amb la DCGC 
totes les reunions de Junta Directiva. En concret s’han celebrat 10 reunions 
conjuntes, a banda dels contactes permanents —via correu electrònic— entre les 
reunions per poder resoldre temes puntuals o urgents.  
 
Al llarg de tot l'any, des de la secretaria tècnica que comparteixen l’AGPC i la DCGC 
s'han atès les consultes dels associats i col�legiats en relació amb temes de formació 
propis i de les universitats, qüestions laborals i de competència professional, entre 
altres qüestions més tècniques com l'actualització de dades personals o els 
problemes de contrasenyes per entrar a la part privada del web. La major part de les 
consultes es reben mitjançant el correu electrònic i es resolen en el termini de dos o 
tres dies. 
 
 
2. Activitats i actuacions 
 
2.1. Defensa professional 
 
Durant el 2012 l'AGPC i el Col�legi han continuat la seva defensa de la professió 
presentant queixes i recursos en els processos de selecció de personal i ofertes de 
treball que no contemplaven la possibilitat de la presència de geògrafs tot i que el 
perfil de les tasques entrava plenament en l'àmbit de competències de la Geografia. 
En tots els casos hem pogut actuar perquè algun associat i/o col�legiat ens ha 
informat de la discriminació professional que detectava. Com a conseqüència de la 
situació laboral general, hi ha hagut moltes menys ofertes laborals que altres anys i, 
conseqüentment, també menys queixes i recursos. 
 
En concret, hem presentat un recurs que ha estat acceptat (en relació amb una 
convocatòria de Beques del Departament de Presidència de la Generalitat de 
Catalunya gestionada per l'AGAUR) i dos recursos que han estat denegats (a la 
Diputació de Tarragona, per al procés selectiu de constitució d'una borsa de treball 
d'enginyer agrònom pel servei de Medi Ambient; i a l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona, per una plaça de topògraf on només s'admetien persones amb el títol 
d'Enginyer Tècnic en Topografia). 
 
 
2.2. Formació: cursos, jornades i taules rodones 
 
Les activitats de formació que s’han dut a terme durant el 2012 han consistit en tres 
cursos i un procés de debat sobre un tema de molta actualitat.  
 
• "Redacció de Projectes, 1a i 2a edició" (octubre i novembre de 2012). Curs 
organitzat per l'Associació i el Col�legi amb l'objectiu de donar eines per a realitzar un 
projecte, tant per a una convocatòria pública com per a un encàrrec directe —públic 
o privat—. El curs va ser impartit per Ariadna Garcia, tècnica del Departament de 
Geografia de la UAB. La primera edició (octubre 2012) va exhaurir les 20 places que 
s'oferien i es va decidir programar-ne una segona edició al cap d'un mes, que també 
va omplir les 20 places previstes.  
  
 
• "Com obrir i gestionar un despatx professional" (desembre de 2012). Curs 
organitzat per l'Associació i el Col�legi amb l'objectiu de donar suport a persones 
emprenedores interessades a obrir un despatx professional o a l’autoocupació donant 
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a conèixer l’estructura bàsica del pla d’empresa i els seus apartats essencials. El curs 
va ser impartit per Albert Torruella, tècnic de Creació i Consolidació d’Empreses i 
professor associat de Creació d’Empreses a la Universitat de Barcelona. Al curs van 
assistir 8 alumnes i es va realitzar al Centre Cívic Urgell, de Barcelona. 
 
 
• "Debat a l'entorn del projecte Eurovegas." A banda dels cursos realitzats, aquest 
any hem participat activament en la generació d'opinió a l'entorn d'un projecte que 
va suscitar molt dubtes i posicions divergents des del primer moment: la implantació 
a Catalunya d'un complex de casinos conegut amb el nom d'Eurovegas.  
 
El 27 de març l'AGPC i el Col�legi varen organitzar un debat per aportar dades i 
arguments sobre quin model territorial es generaria a la regió metropolitana des de 
diferents vessants d'implicació al territori: les repercussions en el teixit i morfologia 
urbana, el medi ambient i l’agricultura, el turisme i el patrimoni, i la mobilitat. 
Presentat per Robert Casadevall (en nom del Col�legi i l'AGPC), l'acte va ser moderat 
per la professora del Departament de Geografia de la UAB Helena Cruz i va comptar 
amb els punts de vista de Pere Suau (en nom del col�lectiu La Trama Urbana), José 
Antonio Donaire (de l'Institut Superior d'Estudis Turístics), José Antonio Garcia 
Moreno (de DEPANA) i Lluís Parés (de la Unió de Pagesos al Baix Llobregat). 
 
Al mes de juliol, l'AGPC i el Col�legi van publicar un comunicat donant la seva opinió 
sobre el projecte Eurovegas i el procés que s’estava seguint per a donar-lo a 
conèixer, debatre i decidir sobre la qüestió. El comunicat expressava serioses 
reserves sobre la idoneïtat de la proposta i sobre la manera com s'estava duent a 
terme tot el procés d'informació i debat entre la ciutadania i els professionals. El 
document es va fer arribar a totes les entitats implicades en el projecte així com a 
tots els partits representats al Parlament de Catalunya. Posteriorment es van rebre 
algunes opinions de col�legiats i associats, així com la resposta del Departament de 
Presidència de la Generalitat agraint l'interès mostrat pel tema. 
 
Finalment, i després de saber que el projecte Eurovegas no s’implantaria a Catalunya 
i de fer-se públic el projecte Barcelona World per a l'àrea de Tarragona,  l’AGPC i el 
Col�legi van acordar continuar mantenint-se alerta atesa l’envergadura del nou 
projecte, tot i que les seves característiques fossin diferents a les d’Eurovegas. En 
aquest sentit durant el mes de novembre l’AGPC i el Col�legi es van adherir al 
Manifest pel desenvolupament sostenible del delta i el parc agrari del Baix Llobregat 
promogut per Unió de pagesos. 
 
 
2.3. Geonotícies 
 
Durant el 2012 han aparegut 6 números del Geonotícies (del 25 al 30), complint així 
els objectius de fer-ne un butlletí bimestral que resumeix breument les activitats 
relacionades amb l'AGPC i el Col�legi. És una forma de comunicació complementària 
al web, que s'envia a tots els associats i col�legiats i a les persones externes que ho 
sol�liciten; en total cada tramesa es fa a més de 500 persones. Els documents també 
es poden consultar lliurement des del web www.geografs.org, cosa que contribueix a 
la difusió de les nostres activitats més enllà del conjunt estricte d'associats i 
col�legiats.  
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2.4. Borsa de treball 
 
La borsa de treball es nodreix de les ofertes de treball que arriben des de les 
diferents institucions i/o empreses privades, i en la mesura del possible de la pròpia 
recerca i gestió del Col�legi. En sintonia amb la situació general de crisi, durant el 
2012 s'han publicat al web un total de 36 ofertes laborals, 14 d’elles a l’estranger.   
 
L’AGPC i la DCGC estan treballant en l’elaboració d’un cens d’empreses relacionades 
d'alguna manera amb la Geografia, bé perquè tinguin geògrafs/es contractats, bé 
perquè puguin necessitar els serveis d’un professional de la Geografia per dur a 
terme les seves tasques. L’objectiu és doble: que els col�legiats s’hi puguin adreçar 
quan cerquin feina, i que les empreses sàpiguen que poden enviar les seves ofertes 
laborals quan necessitin un geògraf/a i que en farem difusió a través del  web.  
 
 
2.5. Premi Jordi Amorós 
 
L'AGPC i el Col�legi han treballat durant aquest 2012 en la redacció de les bases del 
Premi Jordi Amorós per a treballs de fi de grau en Geografia. Dedicat a qui fou un 
geògraf entusiasta que treballà plenament pel desenvolupament professional de la 
Geografia i la consolidació del Col�legi de Geògrafs, aquest premi vol fomentar 
l'estudi i la recerca en Geografia i contribuir a augmentar l'interès per aquesta 
disciplina entre els estudiants universitaris de Catalunya. Es convocarà amb caràcter 
biennal a partir del 2013 i qui en resulti guanyador rebrà una compensació 
econòmica, un diploma i la possibilitat que l'AGPC i el Col�legi publiquin el treball. 
 
 
 
3. Relacions institucionals 
 
En el seu afany per ser coneguts i reconeguts en els àmbits que els són propis per tal 
que els associats i col�legiats tinguin suport i reconeixement professional, l'AGPC i el 
Col�legi participen en organismes de l'administració, on la seva veu és escoltada; 
col�laboren en la formulació de textos legals aportant opinions fonamentades; i es 
relacionen amb les institucions que poden contribuir al desenvolupament professional 
de la Geografia.  
 
 
3.1. Convenis 
 
• Renovació del conveni entre l’Associació de Geògrafs Professionals de 
Catalunya i la Delegació del Col�legi de Geògrafs a Catalunya 
 
Després que l’AGPC renovés els seus estatuts el 2011 i que el Col�legi de Geògrafs a 
Catalunya aprovés el seu nou reglament de règim intern, ambdues institucions van 
signar un nou conveni de col�laboració. Tal com queda reflectit a l'exposició de 
motius, les dues entitats «coincideixen en la voluntat de continuar amb la cooperació 
i estableixen el present conveni com un marc de col�laboració estable entre la DCGC i 
l'AGPC, sense perjudici del manteniment de la respectiva identitat jurídica de cada 
entitat i en el marc de les capacitats d'actuació de cadascuna d'elles, amb l'objectiu 
d'enfortir el col�lectiu dels professionals de la Geografia a Catalunya i contribuir a la 
seva consolidació social».  
 
Aquest nou marc de col�laboració referma i clarifica la relació que les dues 
institucions mantenen des del 2000, any de creació del Col�legi de Geògrafs. 
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• Conveni amb el Departament d’Ensenyament  
 
L'AGPC ha donat suport al conveni que el Col�legi de Geògrafs a Catalunya va signar 
el mes d'octubre amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
per tal de fomentar la formació pràctica en centres de treball. Es va acordar establir 
un marc de concertació en el qual s'hauran de materialitzar els convenis específics 
per a la realització de la formació pràctica en centres de treball per part d’alumnat de 
Batxillerat, de Formació Professional o d'altres programes formatius organitzats o 
autoritzats pel Departament d'Ensenyament i aquelles actuacions que comportin 
accions conjuntes del sistema educatiu i del món productiu envers la millora dels 
ensenyaments professionalitzadors. 
 
 
3.2. Presència en comissions 
 
Durant l'any 2012, l'Associació i el Col�legi han tingut representació en les següents 
comissions i organismes de l'Administració: 
 
— Comissió de Delimitació Territorial de Catalunya 
— Consell Rector de l’Observatori del Paisatge de Catalunya 
— Consell de la Mobilitat de la ciutat de Tarragona 
— Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya 
— Mesa de la Mobilitat de Sabadell 
— Consell Assessor d’Urbanisme de Reus 
— Fòrum professional de la Carta del Paisatge del Priorat. Consell Comarcal del Priorat 
 
Els representants designats han assistit a les reunions que s'han convocat i han 
participat activament en els treballs de les comissions per aportar el punt de vista 
dels geògrafs als diferents temes tractats. 
 
 
3.3. Elaboració d'informes sobre textos legals 
 
Els geògrafs professionals, per mitjà del Col�legi, han estat cridats diverses vegades a 
opinar i suggerir millores en la formulació d'alguns textos legals en preparació. Des 
de les juntes de l'AGPC i del Col�legi, i amb una crida a la participació via web sempre 
que els terminis ho permetien, s'han elaborat informes sobre els documents 
següents: 
 
— ISA Preliminar del Pla de Determinació de les Zones de Desenvolupament Prioritari 
(ZDP) per a la Implantació de Parcs Eòlics a Catalunya 
— Pla de mobilitat urbana de Reus 
— ISA Preliminar del Pla de mobilitat urbana de Tarragona 
 
Tots els informes elaborats es poden consultar al web www.geografs.org. 
 
 
3.4. Participació institucional 
 
Com en altres anys, l'AGPC ha col�laborat amb el Col�legi en diverses reunions i 
col�laboracions que han estat sol�licitades per tal de poder expressar el punt de vista 
dels geògrafs en algunes qüestions rellevants. D'aquestes en volem destacar: la 
compareixença al Parlament de Catalunya d'en Jesús Burgueño, en relació amb la 
modificació de la Llei del règim electoral general; la col�laboració en el VII Congreso 
Español de Biogegografía, organitzat per la AGE; la col�laboració en el projecte "La 
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dinámica cultural de las ciudades", organitzat pel Centro de Sociología y Políticas 
Locales de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla; i la participació en el 20è 
aniversari de l'ICTA, en la visita a l'exposició del Concurs d'Idees sobre les 16 portes 
de Collserola, i en la presentació de l'Informe territorial de la província de Barcelona.  
 
 
4. Tresoreria 
 
L'exercici comptable 2012 de l'Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya s'ha 
tancat amb uns ingressos de 2.867,31 € i unes despeses de 2.512,37 €, amb un 
resultat positiu de 354,94 €. Aquest balanç ha estat molt ajustat en el cas dels 
ingressos i despeses corrents, i més positiu en els no corrents gràcies a l'èxit del curs 
sobre Redacció de projectes, del que es van haver de fer dues edicions per poder 
atendre totes les peticions.  
 
Quant al balanç econòmic en data 31 de desembre de 2012, l'AGPC té un actiu de 
12.855,42 €, que prové exclusivament de dipòsits bancaris, i un passiu de 1.232,14 
€, que correspon a deutes relacionats amb la formació que s'han de liquidar amb la 
DCGC. Així doncs, el patrimoni net de l'AGPC al final del 2012 és de 10.623,28 €, 
quantitat que permet afrontar amb tranquil�litat els compromisos futurs. 
 


