ASSOCIACIÓ DE GEÒGRAFS PROFESSIONALS DE CATALUNYA
MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2013

La memòria anual d’activitats de l’Associació de Geògrafs Professionals de
Catalunya presenta amb detall els treballs desenvolupats en coordinació amb la
Junta directiva de la Delegació del Collegi de Geògrafs a Catalunya (DCGC) durant
l’any 2013.
L’any 2013 ha estat marcat sobretot per les eleccions per a la renovació de la Junta
Directiva a principis d’abril i, per les activitats desenvolupades a partir del setembre
en relació a la commemoració dels 25 anys de l’AGPC. A més, amb la renovació de
la junta (i també la del Collegi de geògrafs) també ha suposat la posada en marxa
de nous grups de treball per a dinamitzar i millorar l’activitat de suport als collectiu
dels professionals de la geografia.

1. Estructura i instruments de gestió
1.1. Elecció de la nova Junta Directiva de l’Associació de Geògrafs
Professionals de Catalunya
El divendres 12 d’abril van tenir lloc l’assemblea general de l’AGPC al Centre Cívic
Urgell a les 18.00h i va aplegar una cinquantena d’associats i collegiats (ja que
també va tenir lloc l’assemblea i eleccions de renovació de la Junta de Govern de la
DCGC).
Durant l’assemblea es va presentar i aprovar la memòria d’activitats del 2012 per
part de la presidenta, els balanços econòmics de 2012 i els pressupostos de 2013
per part de la tresorera. La memòria d'activitats realitzades el 2012 es pot
consultar en aquest web a la part restringida a associats/collegiats/es dins la
secció Documentació > Documents del Collegi > Institucionals- Un cop acabada
l’assemblea es va procedir a la finalització dels processos per a l’elecció de la Junta
Directiva amb la realització de les votacions presencials, l’escrutini del total de vots
(presencials i per correu) i la proclamació de les candidatura guanyadora.
La candidatura guanyadora va ser l’encapçalada pel soci Sergi Cuadrado (única a
concórrer al procés electoral) amb un total de 40 vots (97,56%) sobre 41 vots
vàlids emesos. La nova junta de l’AGPC escollida després del procés electoral va
quedar conformada de la següent manera:
•
•
•
•
•
•
•

President: Sergi Cuadrado Ciuraneta
Vicepresidenta: Elena Rodríguez Armalé
Secretària: Núria Pérez Sans
Tresorer: Josep Coma Guitart
Vocal: Xavier Comabella Biosca
Vocal: Jordi Forcadell Corts
Vocal: Mireia Garcia González

Amb el reconeixement i de la feina feta per l’anterior presidenta Isabel Clos i la
resta de la Junta Directiva, la nova junta va elaborar el Pla de Treball comú amb la
DCGC. Aquest pla de treball es va fer d’acord amb el programa electoral de la
candidatura conjunta entre l’AGPC i la DCGC. L’avenç cap a la creació d’un collegi
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propi, la diversificació de l’oferta dels serveis als collegiats i associats i l’assoliment
d’una major projecció professional i ciutadana, són els principals reptes a assolir
per als propers quatre anys.

1.2. Els associats
L’AGPC compta amb 312 associats, dels quals 20 pertanyen únicament a
l'Associació i 292 pertanyen també al Collegi de Geògrafs. En l'últim any, hi ha
hagut 24 altes i 11 baixes (de les quals 7 han estat voluntàries i 4 han estat donats
de baixa d'ofici per impagats).
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 Collegi de Geògrafs és, en virtut del
conveni AGPC/DCGC, de 16 de març de 2012, de 0 €.

1.3. Reunions de la Junta i secretaria
Durant l’any 2013 l’Associació ha continuant celebrant de manera conjunta amb la
DCGC totes les reunions de la Junta Directiva. La nova junta escollida ha dut a
terme 6 reunions conjuntes, a banda dels contactes permanents (presencials,
telefònics o via correu electrònic) per tal de poder desenvolupar les activitats
conjuntes.
Des de la secretaria tècnica que comparteixen l’AGPC i la DCGC s’han atès les
consultes dels associats i collegiats en relació a temes de formació propis i de les
universitats, qüestions laborals i de competència professional. També s’han resolt
altres qüestions vinculades amb l’actualització de les 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.
La secretaria tècnica, a més, també dóna suport als diferents grups de treball que
ha posat en marxa l’AGPC i la DCGC, facilitant la informació necessària als grups, la
reserva de sales per a realitzar les reunions, entre d’altres.

1.4. Grups de treball
Com s’ha dit, per tal de poder dur a terme el programa de treball s’han creat
diferents grups de treball amb la idea de promoure les activitats d’un determinat
àmbit temàtic. Aquests grups si bé estan formats en bona pels membres de les
dues juntes, estan oberts a la participació de tots els associats/collegiats. Cada
grup té un coordinador que exposa el pla d’actuació a les juntes, recull els
suggeriments i informa dels treballs.
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2. Activitats i actuacions
2.1. Commemoració dels 25è aniversari de l’AGPC
L’any 2013 s’han complert 25 anys de l’Associació. Tenint en compte la dilatada
trajectòria per a la millora del reconeixement professional i defensa del collectiu
del geògrafs/es al nostre país, la nova junta ha considerat oportú celebrar aquesta
efemèride. Per fer-ho, s’ha constituït un grup de treball ad-hoc amb membres de la
Junta Directiva que s’ha encarregat de programar diverses activitats que s’han
desenvolupat al darrer trimestre de l’any.
Les activitats a més de tenir com a objectiu tractar la trajectòria de l’Associació han
tingut la voluntat de reflexionar sobre l’exercici de la geografia en els darrers 25
anys, així com debatre les perspectives a mig i a llarg termini de la professió.
El primer “Taula rodona commemorativa del 25è aniversari de l’AGPC” va tenir lloc
el 17 d’octubre all Centre Cívic Pati Llimona de Barcelona. Hi van participar la Isabel
Rueda, membre de la junta gestora (1988-1989), presidenta (1989-1990) i vocal
(1990-1992) de la junta de l’AGPC; Antoni Francesc Tulla, president de la Delegació
Catalana del Collegi de Geògrafs (2002-2012); Robert Casadevall, vicepresident de
la Delegació Catalana del Collegi de Geògrafs (2002-2012); Rafel Llussà, president
(2002-2004) i secretari (2001-2002) de l’AGPC; Sergi Cuadrado, actual president
de l’AGPC; i Jaume Busquets, actual president de la DCGC. Durant la taula rodona
es va fer referència als primers anys de la creació de l’entitat, el paper de
l’associació en el projecte de creació del collegi de geògrafs i dels darrers anys de
funcionament amb la delegació catalana del collegi.
El segon acte “Taula rodona sobre la professió de la geografia i les perspectives de
futur” va tenir lloc 21 de novembre al Centre Cívic Pati Llimona de Barcelona. L’acte
va aplegar a diferents geògrafs amb una dilatada trajectòria professional, tots ells
membres de l'AGPC, i vinguts des de diferents punts de Catalunya, per a debatre
sobre una taula rodona sobre la professió de geògraf i les perspectives de futur. Els
components de la taula van ser Josep Gili, director general de Tecnogeo (Grup
ABSIS), empresa amb seu a Barcelona; Enric González, cap del Servei d’Empresa
dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació a Girona; Carme
Miralles, professora titular del Departament de Geografia de la Universitat
Autònoma de Barcelona; Antoni Larull, consultor de Gabinet Gaudí SL, amb seu a
Reus; i Marta Pallarès, consultora en Desenvolupament Local i Estudis del Territori,
que exerceix la professió des de la Seu d'Urgell. Va moderar la taula Elena
Rodríguez, vicepresidenta de l'AGPC.
El debat va girar al volant de quatre grans eixos de debat: estudis i formació del
geògraf, el mercat laboral de la geografia, la situació actual de la professió i les
perspectives de futur. Cadascun dels ponents va donar la seva visió sobre aquests
aspectes, des dels seus àmbits, experiències i situacions professionals. Un cop
acabada l’exposició es va disposar de temps per a respondre les preguntes del
públic. El més destacat de l'acte, que va permetre copsar visions contraposades,
però també elements en comú, va ser l'èxit d'assistència, amb una setantena
d'assistents, que van omplir la sala del Pati Llimona, i una presència molt notable
de joves geògrafs.
Per a cloure l’acte, la moderadora va remarcar la intenció de les actuals juntes de
l'AGPC i del Collegi de seguir treballant en la línia de programar accions de
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dinamització i cursos de formació que permetin la reflexió i el debat sobre aspectes
d'interès dels geògrafs, així com enfortir la cohesió del collectiu professional.
Com a elements destacats en relació a aquesta celebració, es va confeccionar un
cartell commemoratiu que es va distribuir entre els departaments de geografia de
les universitats catalanes i a altres institucionals relacionades amb el món de la
geografia. Aquest cartell ha estat present en els actes que s’han dut a terme.
Addicionalment, s’ha confeccionat un nou logotip del 25è aniversari, i que a partir
dels actes ara es el nou logotip de l’associació.

2.2. Defensa professional
Durant el 2013 l’AGPC i la DCGC 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 demandades entrava plenament en l’àmbit de les
competències de la geografia. En tots els casos s’ha pogut actuar perquè algun
associat i/o collegiat ens ha informat de la discriminació professional que
detectava.
En concret, hem presentat un recurs a la Diputació de Girona (en relació a la
selecció d’un tècnic de medi ambient) que ha estat desestimat en primera instància.
Els altres dos recursos tenen a veure amb les exigències dels equips redactors de
dos plecs de condicions tècniques en la licitació de dos estudis (Diputació de
Barcelona i Ajuntament de Santa Margarida de Montbui). Si bé en el cas de
l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui el recurs encara està pendent, gràcies
a una reunió del president de la DCGC amb el Coordinador de l’Àrea de Territori i de
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, aquesta administració es va
comprometre a incloure els geògrafs en licitacions similars posteriors.

2.3. Comunicació
El web conjunt de l’AGPC i la DCGC continua comptant amb el patrocini dels
departaments de geografia de la URV i la UAB de l’ICC i de l’empresa Reactiva.
Durant el 2013 han aparegut 6 Geonotícies, complint així els objectius de fer-ne un
butlletí bimestral que resumeix breument les activitats relacionades amb l’AGPC i la
DCGC. Es una forma complementària al web, que s’envia a tots els associats i
collegiats i a les persones externes que ho solliciten; en total en cada tramesa es
fa a més de 500 persones. Els documents també es poden consultar lliurement des
del web.
Arran dels aiguats del passat juny de 2013 a la Vall d’Aran, resultat d’unes
condicions meteorològiques poc freqüents però no inèdites històricament,
l’Associació i la DCGC va fer un comunicat per posar de nou sobre la taula el debat
sobre la gestió dels riscos naturals i els efectes d’una mala praxi en l’ordenació
territorial. Aquest comunicat “Solidaris amb els aranesos, exigents amb tots
plegats”, va tenir ressò dins de la premsa catalana.
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2.4. Formació
El 2013 s’han realitzat dues jornades de formació:
• Curs de SIG Open Source: realitzat entre l’11 de febrer i el 13 de març al
llarg de deu sessions i impartit per Francesc Sánchez i Jordi Duch.
• Jornada de Peritatges judicials des de la geografia: realitzat el 19 de
desembre a l’aula de formació de l’AGPC/Collegi. Els ponents van ser Rafael
Orellana, advocat i president de l’Associació Catalana de Pèrits Judicials i
Forenses; i Xavier Campillo, geògraf i expert en perícia caminera.
La valoració dels dos cursos ha estat altament positiva.

2.5. Borsa de treball
La borsa de treball es nodreix amb les ofertes de treball que arriben des de les
diferents institucions i/o empreses privades, i en la mesura del possible en la pròpia
recerca i gestió del Collegi. Com l’any 2012 i en sintonia amb el context de crisi,
una part important de les ofertes de l’any 2013 provenen de l’estranger (23 de 47).
L’AGPC i la DCGC estan treballant en l’elaboració d’un cens d’empreses relacionades
amb la geografia, bé perquè tinguin geògrafs en plantilla o bé perquè puguin
necessitar els serveis d’un professional de la Geografia per a dur a terme les seves
tasques.

2.6. 1a edició del Premi Jordi Amorós
El Premi Jordi Amorós està dedicat a qui fou un geògraf entusiasta que treballà
plenament pel desenvolupament professional de la Geografia i la consolidació del
Collegi de Geògrafs. Particularment, 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.
El 17 de desembre de 2013 va tenir lloc la primera edició del Premi Jordi Amorós
per a Treballs de Fi de Grau en Geografia a la Facultat de Filosofia i Lletres de la
UAB. Es van presentar un 12 de treballs de les diferents universitats catalanes amb
una gran qualitat científica i varietat temàtica. El Premi va ser concedit a Ona Alay i
Coll, de la UdG, pel treball titulat "Anàlisi territorial per a la dinamització social i
econòmica a través de la recuperació de finques en desús a l’Alta Garrotxa” i
tutoritzat per la Dra. Isabel Salamaña i Serra.

2.7.Olimpiades de geografia a Tarragona i Girona
El 14 de març van tenir lloc les primeres Olimpíades de Geografia de Tarragona
dirigides a alumnes de 2n curs de Batxillerat de la demarcació i organitzades pel
Departament de Geografia de la URV, la DCGC i l’AGPC. Hi ha participat 60
alumnes, procedents de deu centres. De la mateixa manera, el 15 de març es va
celebrar la primera fase de l’Olimpíada de Geografia a la Facultat de Lletres de la
UdG, organitzada per la Universitat de Girona, la DCGC i l’AGPC. Hi van participar
74 estudiants, procedents d'onze centres de secundària de les comarques
gironines.
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Ambdues activitats han format part de la fase local de les IV Olimpíades estatals de
Geografia, organitzades pel Collegi de Geògrafs, a nivell estatal, i que van tenir lloc
els dies 13 i 14 d’abril a Madrid.
2.8. Reforç del servei d’assessorament professional als collegiats
La DCGC es troba en vies d’elaboració d’un conveni de collaboració amb una
assessoria jurídica i laboral per tal d’oferir un servei d’assessorament professional
rigorós i de qualitat a tots els collegiats i associats que ho necessitin i sollicitin.
Aquest reforç s’emmarca en la línia de treball iniciada d’enformtiment dels serveis
d’atenció als collegiats i associats.

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 collegiats tinguin suport i reconeixement professional, l'AGPC
i el Collegi participen en organismes de l'administració, on la seva veu és
escoltada; collaboren 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
El president de la DCGC i el Collegi d’Ambientòlegs de Catalunya, van signar el
conveni 14 de febrer de 2013 amb la finalitat d’oferir comunicació recíproca de les
activitats formatives i avantatges per als membres de cadascuna de les entitats, i
per gaudir de descomptes en la matrícula de les activitats formatives que
organitzin. La difusió de les activitats d’interès dels dos collegis es difondran a
través dels canals habituals: webs institucionals.

3.2. Presència en comissions
L’AGPC i el collegi han participat en:
•
•
•
•

Comitè d’Experts per a la reforma de les polítiques d'ordenació territorial i
d'urbanisme a Catalunya (Representant: Elena Rodríguez).
Consell de la Mobilitat de la ciutat de Tarragona (Representant: Xavier
Comabella).
Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya (Representant:
Robert Casadevall)
Mesa de la Mobilitat de Sabadell (Representant: Pau Avellaneda, collegiat)

3.3. Elaboració d’informes sobre textos legals
Al llarg de 2013 l’AGPC i el Collegi va posar en coneixement dels Collegiats les
informacions públiques dels següents plans per a poder fer-hi aportacions:
•

Informe de Sostenibilitat Ambiental preliminar del Pla de mobilitat urbana
de Viladecans.
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•
•

Informe de Sostenibilitat Ambiental del Pla director urbanístic i aeroportuari
de l'aeròdrom La Seu d'Urgell-Andorra.
Document d'aportacions o suggeriments a la Reunió informativa sobre
l'Informe de Sostenibilitat Ambiental preliminar del Pla Director de Mobilitat
de la Regió Metropolitana de Barcelona 2013-2018 de l’Autoritat del
Transport Metropolità.

3.4. Participació institucional
Com en altres anys, l'AGPC ha collaborat amb el Collegi en diverses reunions i
collaboracions que han estat sollicitades per tal de poder expressar el punt de
vista dels geògrafs en algunes qüestions rellevants. D'aquestes en volem destacar:
•
•
•
•

La participació del collegi a la reunió d’Entitats d’Estudis Territorials
convocada per l’Associació Catalana de Ciència Regional.
La trobada del collegi i l’AGPC amb els departaments de Geografia de les
universitats catalanes en relació a les pràctiques externes i el treball de fi de
grau de geografia.
Collaboració en el Congrés Regional de l'Euromediterrània (Euromed
Regional Congress) organitzat per l’associació europea de joves geografs
(EGEA).
Participació al Fòrum 2012 Catalunya 21 Territori i Urbanisme. Estat i
alternatives

4. Tresoreria
L'exercici comptable 2013 de l'AGPC s'ha tancat amb uns ingressos totals de
6.441,87€, dels quals: 3.173,19€ són ingressos ordinaris provinents de les quotes,
els interessos bancaris i les inscripcions als cursos de formació; 1.000,00€
corresponen al retorn d'una bestreta per part de la DCGC; i 2.268,68€ provenen del
romanent de tresoreria que l'AGPC ha acumulat al llarg dels anys. Enguany s'ha
hagut de fer ús de part del romanent acumulat en anys anteriors a causa de la
celebració extraordinària del 25è aniversari de l'associació o de la participació de
l'AGPC en diverses activitats de la DCGC com ara fer front a la dotació econòmica
del Premi Jordi Amorós o la collaboració amb l'Associació de Joves Geògrafs.
Pel què fa a les despeses, aquestes han estat de 6.441,87€. La meitat d'aquestes
corresponen a despeses dels cursos de formació (1.935,50€) i a l'aportació que
realitza l'AGPC a la DCGC (1.343,16€) per fer front a part de les despeses de la seu
(lloguer, neteja, secretaria, telèfon i web). El actes de celebració del 25è aniversari
(1.013,77€), o les collaboracions i actes conjunts amb la DCGC (630,00€) com el
Premi Jordi Amorós o la collaboració amb els Joves Geògrafs són part de les
despeses més destacades d'enguany. Finalment, les despeses associades a les
Eleccions (300,00€), la bestreta a retornar per la DCGC (1.000€), els Serveis
Bancaris (117,94€), o els Imprevistos -Registre Nova Junta i material d'oficina(101,50€) acaben de conformar la liquidació del Pressupost de 2013.
Quant al balanç econòmic en data 31 de desembre de 2013, l'AGPC té un actiu de
8.308,12€, que prové exclusivament de dipòsits bancaris, i no tenia cap passiu (no
hi ha endeutament ni pendents de pagament). A aquest actiu caldrà afegir els
1.000,00€ de bestreta a la DCGC, que encara no ha estat retornada. Així doncs, el
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patrimoni net de l'AGPC al final de l'exercici 2013 és de 9.206,60€, quantitat que
permet afrontar els compromisos futurs.
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