INFORME D’ACTIVITATS DE LA DELEGACIÓ DEL COLLEGI DE GEÒGRAFS A
CATALUNYA 2013

Activitats destacades.
Durant l’any 2013 dos activitats van centrar l’actuació de la Delegació del Collegi
de Geògrafs a Catalunya. D’una banda, durant el primer quadrimestre cal destacar
l’organització de les Eleccions per a la renovació de la Junta de govern que van
tenir lloc a començaments d’abril.
Un cop conformada la nova Junta de Govern fruït de les Eleccions i iniciats els
treballs d’aquesta, durant la segona meitat de l’any, un es van dur a els actes de
commemoració del 25è aniversari de l’Associació de Geògrafs Professionals de
Catalunya- precursora del Collegi-. Aquesta commemoració va servir per a
analitzar les fites aconseguides en aquests 25 anys però també per establir els
reptes pendents i futurs de la Geografia professional a Catalunya.

Elecció de la nova Junta de Govern a la Delegació Catalana del Collegi de
Geògrafs.
El 12 d’abril van tenir lloc l’Assembla general de la Delegació Catalana del Collegi
de Geògrafs al Centre Cívic d’Urgell a Barcelona que va aplegar una cinquantena de
collegiats.
Durant l’assemblea es va presentar i aprovar l’informe anual d’activitats del 2012,
els balanços econòmics de 2012 i els pressupostos de 2013 (condicionats al resultat
de les eleccions) per part del president i tresorer sortint.
Un cop acabada l’assemblea es va procedir a la finalització dels procés per a
l’elecció de la nova Junta de govern de la Delegació que havia començat el 12 de
febrer el 12 amb la convocatòria oficial d’eleccions.
Després de tot el procés electoral i escrutini dels vots presencials en urna i per
correu va resultar guanyadora la candidatura encapçalada pel collegiat Jaume
Busquets amb un total de 63 vots (85,1%) sobre un total de 74 vots vàlids emesos.
L’altra candidatura presentada. encapçalada per la collegiada Sònia Moreno va
obtenir 11 vots (14,9%).
La nova junta va quedar conformada pels següents collegiats/es:
Jaume Busquets Fàbregas (president)
Jordi Barot Arqued (vicepresident)
Néstor Cabañas López (secretari)
Carles Donat Muñoz (tresorer)
Maria Bonet Esteve (vocal)
Mariona Prat Vandellós (vocal)
Sergi Rasero Garcia (vocal)
Victòria Carbonell Martínez (suplent)
Amb el reconeixement i del bagatge i la feina feta durant una dècada a l’anterior
president Antoni Francesc Tulla, la nova junta va iniciar el mes de maig l’elaboració
del Pla de Treball comú amb l’AGPC d’acord amb els objectius presentats en el
programa electoral basats en l’avenç cap a la creació d’un collegi propi, la
diversificació de l’oferta de serveis als collegiats i l’assoliment d’una major
projecció professional i ciutadana.

Celebració dels 25 anys de l’AGPC.
Amb l’afany de celebrar els 25 anys de l’Associació de Geògrafs Professionals de
Catalunya amb els associats i collegiats, així com amb totes les persones
interessades, i de fer balanç del quart de segle d’història de l’associació, però
també de debatre sobre l’exercici i les perspectives de futur de la professió de
geògraf s’han dut a terme dos actes commemoratius al centre cívic del Pati Llimona
de Barcelona .Durant el 2013 també s'han editat diferents materials
commemoratius en format web (apartat específic al web, nou logo de l’AGPC) i
materials gràfics (pòsters).
El primer acte, celebrat el dijous 17 d’octubre de 2013, va consistir en una taula
rodona amb la participació d’Isabel Rueda, membre de la junta gestora (19881989), 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 (20022012); Robert Casadevall, vicepresident de la Delegació Catalana del Collegi de
Geògrafs (2002-2012); Rafel Llussà, president membres de la DCGC i (2002-2004)
i secretari (2001-2002) de l’AGPC; Sergi Cuadrado, actual president de l’AGPC; i
Jaume Busquets, actual president de la DCGC. L’acte va servir per repassar la
trajectòria de l’entitat, des de la seva creació, l’any 1988.
Així es va fer referència a elements com els primers anys de singladura de l'entitat,
el paper de l'associació en el projecte de creació del collegi de geògrafs i els
darrers anys de funcionament conjunt amb la delegació catalana.
La segona taula rodona organitzada per a la celebració dels 25 anys de l’AGPC va
tenir lloc el 21 de novembre de 2013 i va aplegar 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 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.
Cadascun dels ponents va donar la seva visió sobre 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, amb una presència molt notable de joves geògrafs.

1. Collaboració amb l’Administració, universitats, i altres entitats.

Conveni entre el Collegi de Geògrafs i el COAMB.
El president del Collegi, Antoni Francesc Tulla, i la presidenta del COAMB, Virgínia
Domingo, van signar el conveni 14 de febrer de 2013; un conveni que serà vigent
prorrogable anualment si no hi ha denúncia per cap de les dues parts.
La finalitat del conveni és 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.
Collaboració amb la URV.
El Departament de Geografia de la URV va presentar dues sollicituds d'ajuts per a
la realització de dos projectes d’innovació docent, amb la collaboració del Collegi.
Els dos projectes consisteixen en el disseny d'un portafoli professional i l'adequació
de les pràctiques del grau a l'exercici professional. Més concretament, el Collegi ha
aportat indicacions sobre la identificació de les tasques que duen a terme els
geògrafs i les geògrafes.
Participació del Collegi a la Reunió d’Entitats d’Estudis Territorials.
El 13 de juny de 2013 el president del Collegi de Geògrafs, Jaume Busquets, va
assistir a la reunió d’entitats d'estudis territorials, regionals i urbans de Catalunya.
La reunió va ser convocada per iniciativa de l’Associació Catalana de Ciència
Regional amb l’objectiu de contrastar punts de vista sobre l’activitat de les
entitats en l’actual moment de crisi i d’explorar possibles vies de collaboració.
Varen participar a la reunió representants nou entitats: Associació Catalana de
Ciència Regional; Collegi d’Economistes de Catalunya; Collegi d’Enginyers de
Camins, Canals i Ports; Collegi de Geògrafs a Catalunya/AGPC; Societat Catalana
de Geografia; Institut Cartogràfic de Catalunya; Institut d’Estudis Regionals i
Metropolitans de Barcelona; Societat Catalana d’Economia; Societat Catalana
d’Ordenació del Territori.
Els representants de les entitats van exposar sintèticament la història, els principals
objectius i les tasques habituals de cada entitat i, en el debat posterior, es va posar
de manifest la dificultat que les tasques de les entitats tinguin un ressò social
ampli. Després de constatar l’interès de l’intercanvi d’informació i de la collaboració
entre les entitats, es va adquirir el compromís difondre mútuament les activitats de
les diverses entitats i la intenció de celebrar noves reunions.
Trobada del Collegi i l’AGPC amb els departaments de Geografia de les
universitats catalanes.
El 29 d'octubre de 2013 es va celebrar a la Facultat de Geografia i Història de la
Universitat de Barcelona la jornada Les Pràctiques Externes i el Treball de Final de
Grau en Geografia. Es tracta de dues assignatures que formen part dels diferents
plans d'estudi dels nous graus en Geografia adaptats a l'Espai Europeu d'Educació
Superior (EEES) que han implantat els últims anys la Universitat de Lleida, la
Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de Girona, la Universitat Autònoma de
Barcelona i la Universitat de Barcelona. La jornada, promoguda per la Delegació del
Collegi de Geògrafs de Catalunya i l'Associació de Geògrafs Professionals de
Catalunya, va comptar amb la presència dels directors dels diferents departaments
universitaris responsables de la docència dels graus en Geografia, així com els
coordinadors de les pràctiques externes de grau i del treball de final de grau de les
respectives universitats.
La jornada va servir per intercanviar punts de vista sobre les característiques i les
problemàtiques relacionades amb les dues assignatures, molt vinculades al futur
professional del geògraf, per a contrastar les experiències dels departaments de
geografia de les universitats de Catalunya amb experiències d’altres universitats de
l’Estat, i per a reforçar la coherència entre la formació universitària i la geografia
professional i les oportunitats del mercat de treball. També es va valorar la
possibilitat d’establir unes orientacions i criteris comuns. Aquesta trobada va servir
per posar de manifestar la voluntat i l’interès compartit d’enfortir la collaboració
entre les dues entitats professionals i els
departaments de geografia.

2. Participació en actes de caire professional.
Collaboració en el Congrés Regional de l'Euromediterrània organitzat
per l’associació EGEA.
L'associació europea de joves geògrafs EGEA va celebrar de l'1 al 5 de maig a la
localitat gaditana de El Bosque el Congrés Regional de l'Euromediterrània (Euromed
Regional Congress), el qual ha comptat amb la participació de 126 joves procedents
de 23 països diferents d'Europa i 43 entitats participants.
L'Euromed se celebra anualment i enguany ha estat organitzat conjuntament per
les entitats de Barcelona, Madrid i Sevilla, amb la collaboració de la Delegació del
Collegi de Geògrafs a Catalunya.
Sota el títol Living the borders, el congrés ha versat sobre un tema d'interès propi
tant de la geografia humana com de la geografia física com és la definició i
expressió de les fronteres.
Amb un alt nivell acadèmic i científic, joves d'arreu d'Europa s'han apropat a aquest
objecte d'estudi a través de la participació als nombrosos workshops que s'hi han
portat a terme, sortides de camp temàtiques, classes impartides per professorat
universitari i altres activitats complementàries. El congrés ha estat de vital
importància per a les entitats organitzadores, les quals van consolidant de mica en
mica la seva estructura associativa tot enfortint els llaços de collaboració,
d'intercanvi d'experiències i creant noves sinergies.
Participació al Fòrum 2012 Catalunya 21 Territori i Urbanisme. Estat i
alternatives.
La Societat Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT), filial de l’Institut d’Estudis
Catalans (IEC), ha organitzat un Fòrum que culminarà l’any 2014 amb la celebració
d’un Congrés i la presentació a la ciutadania dels treballs realitzats.
El Fòrum 2012 Catalunya 21 segueix l’esperit que va animar el Primer Congrés de
Cultura Catalana (1975-1977), en particular al seu àmbit VIII sobre l’Ordenació del
Territori i Urbanisme.
La participació del Collegi de Geògrafs i de l’Associació de Geògrafs Professionals
de Catalunya en el Fòrum s’ha centrat en el debat entorn del Planejament
territorial. En aquest sentit, es va crear grup temàtic al Collegi sobre aquest tema
per coordinar l’organització al 2014 d’un “Diàleg Dia” en el marc del Fòrum.
3. Actes de promoció a les universitats.
Olimpíades de geografia a Tarragona i a 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, el Collegi de Geògrafs a Catalunya i
l’Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya. Hi van 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 Universitat
de Girona, organitzada per la Universitat de Girona, el Collegi de Geògrafs a
Catalunya i l’Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya. Hi van participar
74 estudiants, procedents d'onze centres de secundària de les comarques
gironines.
Ambdós 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.

Acte de lliurament de la 1a edició del Premi Jordi Amorós.
El 17 de desembre de 2013 va tenir lloc a la Facultat de Filosofia i Lletres de la
Universitat Autònoma de Barcelona l'acte d'entrega de la primera edició del Premi
Jordi Amorós per a Treballs de Fi de Grau en Geografia, convocat pel Collegi de
Geògrafs a Catalunya i l'Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya.
En aquesta primera edició es van presentar un total de 12 de treballs de les
diferents universitats catalanes amb una gran qualitat científica i varietat temàtica
(agricultura ecològica, toponímia, geografia urbana, paisatge, gestió forestal,
planejament urbà, geografia cultural, demografia o desenvolupament rural).
El Premi Jordi Amorós va ser concedit a Ona Alay i Coll, de la Universitat de Girona,
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 (UdG). El Jurat del Premi va valorar l'excellent tasca
realitzada per l'alumna, sobretot l'aportació metodològica mitjançant la creació d'un
índex de recuperabilitat socioeconòmica com a eina per a la selecció de les finques
en desús a l'Alta Garrotxa que presenten millors condicions per a ser rehabilitades,
així com per la seva aplicabilitat.
El Jurat també va considerar reconèixer amb un accèssit el treball de Xavier Delclòs
Alió, de la Universitat Rovira i Virgili, pel seu treball "La ciutat intermèdia en el seu
context territorial. Aproximació teòrica i anàlisi funcional a partir del cas de Valls.",
tutoritzat pel Dr. Aarón Gutiérrez Palomero (URV).
4. Presència en organismes de les administracions públiques.
Participació del Collegi i l’Associació en el Comitè d’Experts per a la
reforma de les polítiques d'ordenació territorial i d'urbanisme a Catalunya.
Representant: Elena Rodríguez.
El Collegi de Geògrafs a Catalunya, ha participat activament en el Comitè d’Experts
per a la reforma de les polítiques d'ordenació territorial i d'urbanisme a Catalunya.
Aquest comitè té un caràcter consultiu i es va constituir per tal de recavar l’opinió
de diversos sectors i experts envers el procés de reforma de la política territorial i
urbanística que promou el Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES).
A la primera reunió del Comitè d’Experts, que va tenir lloc el 29 de juliol de 2013,
el Conseller Santi Vila va exposar els principals objectius de la reforma legislativa:
promoure la planificació estratègica, accelerar els processos administratius, unificar
criteris i aplegar en un únic marc legislatiu tota la normativa territorial. El Comitè es
reuneix amb una periodicitat trimestral i està organitzat en tres àmbits de treball:
escales territorials, paisatge i desenvolupament econòmic. Està previst que la seva
tasca finalitzi l'octubre de 2014.
La junta del Collegi va crear un grup de treball obert sobre planificació territorial i
urbanisme que elaborarà un document amb les nostres aportacions al Comitè
d’Experts.
Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya.
Representant: Robert Casadevall.
La Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya ha celebrat tres
reunions durant l'any 2013 (19.03, 22.07 i 02.12). En total s’han tractat 81 punts,
dels quals 22 corresponents a planejament territorial i planejament urbanístic
supramunicipal, 47 corresponents a modificacions de planejament general per a
espais lliures i equipaments, i 12 temes més, corresponents a plans diversos,
informes, etc.
El representant del Collegi es va abstenir en la votació corresponent a l'ampliació
de l'Àmbit funcional de planejament del Penedès (sessió de 02.12) i en el PDU

Martorell-Abrera (sessió de 19.03) i va formular observacions a la formulació de la
modificació del Pla director urbanístic del sistema costaner (sessió de 19.03).
Mesa de la Mobilitat de Sabadell.
Representant: Pau Avellaneda, collegiat.
S’han realitzat dues sessions informatives durant l’any 2013 (16.04 i 08.05)
aquestes reunions son de caire informatiu i la documentació referent a cada plenari
es pot consultar al web de l’ajuntament de Sabadell.
Consell Rector de l’Observatori del Paisatge de Catalunya.
Representant: Sònia Moreno Osuna.
Suplent: Maria Àngels Trèmols i Gironell.
A la reunió del 21 de maig de 2013 es va destacar la rellevància que havia tingut el
nou full de ruta CATPAISATGE 2020: país, paisatge i futur. Aquesta estratègia ha
estat la base del treball de l'Observatori de Paisatge durant el 2012. Quasi bé tots
els Catàlegs de paisatge de Catalunya ja es troben en fase d'aprovació definitiva
per part de la Generalitat de Catalunya i, per altra banda, dins de la línia de treball
d'internacionalització, el projecte transfronterer de la Cerdanya, el qual contempla
l'elaboració d'una cartografia comú que servirà com a base per tal que Catalunya i
França treballin conjuntament per gestionar i desenvolupar socioeconómicament
aquest espai.
5. Dictàmens i Consultes.
Al llarg de 2013 el Collegi va posar en coneixement dels Collegiats les
informacions públiques dels següents plans per a poder fer-hi aportacions:
•

Document d'aportacions o suggeriments al Informe de Sostenibilitat
ambiental ISA preliminar del Pla de mobilitat urbana de Viladecans de la
Direcció General de Polítiques Ambientals.

•

Document d'aportacions o suggeriments al Informe de Sostenibilitat
ambiental ISA preliminar del Pla director urbanístic i aeroportuari de
l'aeròdrom La Seu d'Urgell-Andorra de la Direcció General de Polítiques
Ambientals.

•

Document d'aportacions o suggeriments a la Reunió informativa sobre l'ISA
preliminar del Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de
Barcelona 2013-2018 de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM).

6. Defensa professional.
Les intervencions del Collegi en la defensa de la professió durant el 2013 han estat
a conseqüència dels avisos realitzats per collegiats i collegiades que ens han
informat dels següents casos:
-

Recurs presentat davant la Diputació de Barcelona el 15 de març de 2013 en
relació al plec de condicions, per la licitació de la redacció dels documents de
planificació de la xarxa local de carreteres de les comarques de l'Anoia,
Bages, Garraf i Maresme Municipal al no incloure als Llicenciats en Geografia
en les exigències sobre l’equip redactor. Resolució: Reunió del president del
Collegi de Geògrafs Jaume Busquets amb el Coordinador de l’Àrea de

Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona on es va obtenir el
compromís d’incloure els geògrafs en licitacions futures.
-

Recurs presentat a la Diputació de Girona en relació el 17 de maig de 2013
en relació d’un per a la selecció d’un/a tècnic/a de medi ambient, on no
s’incloïa als llicenciats en Geografia. Resolució: Desestimat, en primera
instància.

-

Recurs presentat a l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui el 25 de
Novembre de 20132 en relació el plec de condicions, per a la licitació de la
redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal al no incloure als
Llicenciats en Geografia en les exigències sobre l’equip redactor. Resolució:
Pendent de resposta.

7. Formació.
Al llarg de 2013 s’han realitzat dos jornades de formació:
Curs de SIG Open Source.
Entre l’11 de febrer i el 13 de març,es va desenvolupar el curs de SIG Open Source
al llarg de deu sessions. El curs va estar impartit per Francesc Sánchez i Jordi Duch.
L’experiència va ser altament positiva, ja que per la naturalesa del software utilitzat
no va ser necessari un equipament informàtic específic, i els alumnes van poder
treballar amb el seu propi ordinador portàtil.
Jornada Peritatges judicials des de la Geografia.
El 19 de desembre es va portar a terme la jornada sobre peritatges judicials des de
la geografia, a l’aula de formació de la seu del Collegi, en que els assistents van
adquirir els coneixements bàsics en aquest àmbit i exposar dubtes.
A la primera part de la sessió, Rafael Orellana, advocat i president de l’Associació
Catalana de Perits Judicials i Forenses, va explicar els requeriments per a prendre
part en els processos de designació per a la realització de les informes pericials i,
des d’una perspectiva pràctica, va concretar l’estructura, els components i
l’enfocament que ha de tenir tot bon dictamen. A la segona part, Xavier Campillo,
geògraf i expert en perícia caminera, va exemplificar a través d’un cas real, el
procés de realització d’un dictamen judicial sobre camins rurals, posant èmfasi en
les dificultats pràctiques que cal superar, en les fases argumentals i els recursos
conceptuals i metodològics que proporciona la geografia per a realitzar dictàmens
sobre aspectes territorials.
8. Documents.
Comunicat del Collegi de Geògrafs i l’AGPC sobre els aiguats de la Vall
d’Aran.
Els aiguats del passat de juny a la Vall d’Aran, resultat d’unes condicions
meteorològiques poc freqüents però no inèdites històricament, van posar de nou
sobre la taula el debat sobre la gestió dels riscos naturals i els efectes d’una mala
praxi en ordenació territorial. És en aquest context de debat que el Collegi de
Geògrafs, mitjançant el comunicat “Solidaris amb els aranesos, exigents amb tots
plegats”, que va tenir ressò dins de la premsa catalana, es va pronunciar a favor
d’un ús més racional del territori.

Els fets succeïts a la Vall d’Aran van ser una evidència de les conseqüències
d’obviar tant el coneixement científic com l’experiència social dels riscos naturals en
la planificació del territori i urbana, els quals es tradueixen en impactes devastadors
per l’entorn, les persones i els seus béns.
Un cop més es posa de manifest la necessitat de concebre i planificar el territori des
d’una posició de respecte al medi natural, d’anticipació i de prevenció dels impactes
dels fenòmens naturals -com els aiguats- que són recurrents al nostre país.
9. Comunicació.
El Collegi a Catalunya Ràdio.
El 28 d’agot el president del Collegi de Geògrafs, Jaume Busquets, va participar al
programa Líquids, l’estiu de L’Oracle de Catalunya Ràdio a la tertúlia sobre paisatge
a Catalunya. També hi intervingueren els geògrafs Francesc Muñoz, director de
l'Observatori de la Urbanització, i Júlia Rubert, tècnica de Planificació Territorial i
Paisatge.
Xarxes socials.
La DCGC continua incrementant la presència activa a les xarxes socials amb 876
seguidors a Twitter, 468 fans a Facebook i 183 membres a Linkedin.
També a la nostra pàgina web www.geografs.org es van rebre més de 17.000
visitants únics entre gener i desembre.
Consultes per correu electrònic.
Les consultes de Collegiats rebudes han estat majoritàriament a traves del correu
electrònic.Les consultes rebudes han estat sobre els temes següents:
-

Informació del tràmit per a collegiar-se.
Informació del tràmit per donar-se de baixa.
Quotes collegials.
Claus d’accés a la web
Competència professional.
Exercici de la professió.
Equivalència de titulació.
Honoraris.
Consultes laborals i fiscals.
Informació gestió de visats.
Consultes llistat de pèrits.
Carnet collegial.
Segell de certificació collegial.
Informació cursos i descomptes.

Esponsorització de la web.
El Collegi continua comptant amb el suport de quatre organismes públics i
empreses privades per la esponsorització de la web. Són els següents:
-

Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia.
Universitat Rovira i Virgili. Departament de Geografia.
Institut Cartogràfic de Catalunya.
Reactiva.

Tramesa del Butlletí informatiu: Geonotícies.
El Geonotícies, el butlletí d’informació de la DCGC i l’AGPC, s’edita cada dos mesos i
s'envia mitjançant el correu electrònic a tots els collegiats i associats i a entitats o
departaments que ho hagin demanat. L’any 2013 es van editar 6 Geonotícies i van
ser enviats a un llistat de 516 persones. Els arxius dels butlletins també es poden
descarregar directament des de la web.
Borsa de treball.
L’any 2013 es van publicar a la web un total de 47 ofertes laborals, 23 d’elles a
l’estranger.
La DCGC està treballant en l’elaboració d’un cens d’empreses, relacionades amb la
geografia, així com la publicació del directori públic actualitzat del Collegiats per
camps professionals.
10. Secretaria i serveis.
Evolució anual de collegiats i pre-collegiats.
L’any 2013 va finalitzar amb 396 collegiats i 32 pre-collegiats.El que representa
un lleuger descens de 15 collegiats (-3,64%) respecte a l’any anterior, en bona
mesura pel procés de regularització dels impagaments del Cens realitzat des dels
Serveis Centrals.
Quotes.
A l’assemblea del Collegi, a nivell estatal, celebrada a Bilbao el 16 de març de
2014, es van aprovar les quotes i taxes per a les anualitats de 2013 i 2014.
En el cas concret de les quotes, es manté l’ordinària en 120€ l’any i s’amplia la
Quota jove, fixada en 60€ l’any, fins a 4 anys desprès d’obtenir la titulació. Així
mateix, continuen les quotes especials per a persones en situació d’atur (60€; cal
justificar un any d’atur) i per a persones jubilades (20€). Parallelament, les quotes
per a precollegiats (a partir del 2n curs de grau) es fixen en 20€ la individual, i en
1€ la collectiva (per a les associacions de joves geògrafs/es, a través de la
signatura d’un conveni entre l’associació en qüestió i el Collegi).
Grups de treball.
D’ençà que es van constituir la nova junta del Collegi i s’han organitzat un seguit
grups de treball oberts que tenen per objectiu promoure activitats d’un determinat
àmbit temàtic:
• Professió, empresa i emprenedoria
• Professió de geògraf/a a Europa
• Presència territorial del Collegi
• Cartografia i SIG
• Dinamització collegial
• Formació
• Polítiques territorials
Els grups de treball estan oberts a la participació de tots els collegiats que desitgin
tenir un paper actiu en l’organització d’activitats especifiques internes o externes.
Cada grup de treball es coordina amb la resta de grups a través del coordinador de
grup, el qual exposa el pla d’actuació a les juntes, recull els seus
suggeriments i informa dels treballs.

Reforçament del servei d’assessorament professional als collegiats.
El Collegi de Geògrafs 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.
La collaboració de la DCGC amb l’assessoria s’iniciarà el proper mes de gener de
2014 i es contextualitza en la línia de treball iniciada d’enfortiment
dels serveis d’atenció als collegiats i associats.
Llistat de pèrits.
Al desembre de 2013 es va obrir el procés de renovació del llistat de pèrits judicials
del Collegi de Geògrafs. En aquesta ocasió es va voler donar la màxima informació
als collegiats sobre els deures i obligacions dels pèrits ressaltant la responsabilitat
que comporta formar-ne part. Es van presentar 26 sollicituds i després de
comprovar que totes complien amb els requisits demanats es va aprovar la llista i
es va enviar al Departament de Justícia de la Generalitat.
Servei de visats.
Aquest any el servei de visat ha estat demandat per cap collegiat.

11. Reunions del Collegi.
Reunions de les juntes de la DCGC/AGPC
Durant l’any 2013 la nova junta escollida a l’Assemblea ha dut a terme sis reunions
conjuntes entre la DCGC i l´AGPC:
• 85a Junta comuna DCGC – AGPC 106a Junta Delegació del Collegi de
Geògrafs a Catalunya 03/12/13
•

84a Junta comuna DCGC – AGPC 104a Junta Delegació del Collegi de
Geògrafs a Catalunya 29/10/2013

•

83a Junta comuna DCGC – AGPC 103a Junta Delegació del Collegi de
Geògrafs a Catalunya 25/09/2013

•

82a Junta comuna DCGC – AGPC 103a Junta Delegació del Collegi de
Geògrafs a Catalunya 24/07/2013

•

81a Junta comuna DCGC – AGPC 102a Junta Delegació del Collegi de
Geògrafs a Catalunya 13/06/2013

•

80a Junta comuna DCGC – AGPC 101a Junta Delegació del Collegi de
Geògrafs a Catalunya 09/05/2013

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2013 DELEGACIÓ DEL COLLEGI DE GEÒGRAFS A
CATALUNYA.

L’exercici comptable de l’any 2013 de la Delegació del Collegi de Geògrafs a
Catalunya (en endavant DCGC) s’ha tancat amb uns ingressos de 28.502,4 € i unes
despeses de 27.321,8 €, el que dona un balanç positiu de 1.180,5 €. Cal fer notar
que el romanent a principi d’exercici era de 4.351,7 €, una bona part del qual ve
arrossegant-se dels exercicis anteriors i que serveix per no tenir problemes de
liquiditat. Així doncs, tot i que en termes comptables el resultat de l’exercici
continua essent positiu, la considerable reducció del romanent que s’ha produït
reflecteix un balanç més aviat negatiu. Tot seguit, a partir de l’anàlisi dels capítols
d’ingressos i de despeses s’expliquen les causes.

Estat dels comptes de l'exercici 2013.
Delegació del Col·legi de Geògrafs a Catalunya.
Executat 2013 (€)

Previst
2013 (€)

Variació
executatprevist

Ingressos corrents
Quotes
Visats
Aportació AGPC a les despeses corrents
Total ingressos corrents

17.995,0
0,0
1.343,1
19.338,1

63,1%
0,0%
4,7%
67,8%

19.299,7
10,0
1.343,1
20.652,8

-6,8%
-100,0%
0,0%
-6,4%

1.247,0
1.935,5
1.630,0
4.351,7
9.164,2

4,4%
6,8%
5,7%
15,3%
32,2%

1.235,0
2.850,0
0,0
4.351,7
8.436,7

1,0%
-32,1%
0,0%
8,6%

Ingressos no corrents
Esponsorització nova pàgina web
Cursos i formacio
Aportacions no corrents AGPC
Romanent
Total ingresos no corrents

Total ingresos

28.502,4 100,0%

29.089,5

-2,0%

Despeses corrents
Despeses de personal
Despeses corrents de la seu
Material fungible d'oficina
Pàgina web
Comisions i despeses bancàries
Assegurança Responsabilitat Civil
Assemblea i eleccions
Total despeses corrents

14.458,3
3.247,8
221,9
1.736,4
44,6
1.787,0
660,8
22.156,7

52,9%
11,9%
0,8%
6,4%
0,2%
6,5%
2,4%
81,1%

14.246,6
2.964,7
250,0
1.976,3
40,0
1.819,7
335,9
21.633,1

1,5%
9,5%
-11,2%
-12,1%
11,5%
-1,8%
96,8%
2,4%

0,0
329,5
0,0
660,0
0,0
2.023,0
552,6
600,0
1.000,0
0,0
5.165,1

0,0%
1,2%
0,0%
2,4%
0,0%
7,4%
2,0%
2,2%
3,7%
0,0%
18,9%

400,0
400,0
400,0
330,0
1.000,0
2.850,0
500,0
300,0
0,0
1.276,4
7.456,4

-100,0%
-17,6%
-100,0%
100,0%
-29,0%
10,5%
100,0%
-100,0%
-30,7%

Despeses no corrents
Despeses no corrents de la seu
Dietes de representació
Mobiliari
Col·laboració joves geografs
Pàgina web (millores)
Cursos i formacio
Olimpiades
Premi Jordi Amorós
Retorn AGPC (bestretes)
Imprevist
Total despeses no corrents

Total despeses
Resultat exercici

27.321,8 100,0%
1.180,5

29.089,5

-6,1%

0,0

Pel que fa als ingressos, la principal partida correspon a les quotes de collegiació
(17.995,0 €, un 63,1 %). Les aportacions de l’AGPC1 han estat de 1.343,1 € (un
4,7%). Totes dues partides constitueixen el gruix dels ingressos corrents, ja que
aquest any no s’han visat projectes. En total els ingressos corrents han sumat
19.338,1 €, un 67,8 % del total. Pel que fa als ingressos no corrents, el més
important ha estat el romanent de l’exercici anterior (4.351,7 €, un 15,3 %), seguit
de l’esponsorització de la pàgina web (1.247 €, un 4,4%), i les aportacions no
1

L’AGPC ha aportat un 7% d’algunes de les despeses corrents de la DCGC (local, personal i pàgina web).
El percentatge es recalcula anualment en funció del nombre d’Associats que no són Collegiats. Amb
aquesta aportació els geògrafs i geògrafes que només són membres de l’Associació poden fer ús del
local, de les gestions que requereixin el suport del personal tècnic i de l’accés a la part protegida de la
pàgina web.

corrents de l’AGPC (1.630,0 €, un 5,7 %). Aquestes aportacions es desglossen en
una bestreta de 1.000 €, les aportacions al Premi Jordi Amorós (300 €) i a les
activitats dels joves geògrafs (330 €). En total els ingressos no corrents han estat
de 9.164,2 €, un 32,2 % del total.

Balanç comptable exercici 2013. Delegació del Collegi de Geògrafs a Catalunya.
INGRESSOS
Aportacions no
corrents AGPC
6%

Romanent
15%

Cursos i formacio
7%
Esponsorització
nova pàgina web
4%
Aportació AGPC a
les despeses
corrents
5%

Quotes
63%

Pel que fa a les despeses, entre les corrents el capítol més important ha estat el
de personal (14.458,3€, un 52,9%), seguit de les de la seu (3.247,8 €, un 11,9%),
que inclou el lloguer i els subministraments. Les despeses de manteniment de la
pàgina web (1.736,4 €, un 6,4%) i de l’Assegurança de Responsabilitat Civil2
(1.787,0 €, un 6,5%) són les altres partides més importants entre les despeses
corrents, que en total comptabilitzen 22.156,7 €. En el capítol de despeses no
corrents la despesa més important ha estat la de cursos i formació (2.023,0 €, un
7,4%), el retorn de la bestretes de l’AGPC (1.000 €, un 3,7%). Segueixen les
destinades als joves geògrafs, en concret per l’organització per part d’EGEA del
Congrés Regional Euromediterrani (660€, un 2,4%), el premi Jordi Amorós (600 €,
un 2,2%) i les despeses derivades de l’organització, juntament amb les universitats

2

El cost total de l’Assegurança de Responsabilitat Civil del Collegi té un preu fix. El cost total es divideix
entre el nombre de collegiats de tot l’Estat. En el cas dels collegiats catalans l’import total ha estat de
3.573,9€. La meitat de l’import corre a càrrec de la Tresoreria central i l’altra meitat de les Delegacions.
Així, doncs, la despesa de la DCGC en l’exercici 2013 en concepte d’Assegurança ha estat de
3.573,9€/2=1.787,0 €.

catalanes, de les Olimpíades en Geografia (552,6 €, un 2%). En total les despeses
no corrents han estat de 5.165,1 €, un 18,9%.

Balanç comptable exercici 2013. Delegació del Collegi de Geògrafs a Catalunya.
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Cursos i formacio
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7%
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12%
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d'oficina
1%

Anàlisi de l’execució pressupostària de l’exercici 2013

El balanç comptable de l’exercici 2013 presenta un 2 % menys d’ingressos dels que
s’havien pressupostat i aprovat per l’Assemblea general ordinària de la DCGC de 12
d’abril de 2013 (28.502,4 € enfront 29.089,5 €). La desviació global no és molt
significativa però cal destacar el descens del 6,8 % en les quotes, i això que ja
s’havia estimat els ingressos per aquest concepte a la baixa. Per explicar aquest
canvi, no s’ha d’atendre tant a la reducció del número de collegiats (que com es
pot veure en la memòria d’activitats que acompanya a aquest informe econòmic no
ha estat molt important), sinó més aviat a l’entrada en vigor de noves quotes
reduïdes per a les persones a l’atur i per als jubilats. En conseqüència, s’ha hagut
de recórrer a una bestreta de l’AGPC de 1.000 € per fer front a pagaments
imminents, que no havia estat prevista.

Pel que fa a les despeses, en el tancament del 2013 han estat un 6,1% inferiors
que el que s’havia pressupostat (27.321,8€ enfront 29.089,5€). Així, l’increment en
algunes despeses per sobre del previst (retorn de la bestreta de 1.000 € a l’AGPC,

subministraments i neteja de la seu, assemblea i eleccions, premi Jordi Amorós i
Olimpiades) ha estat compensat per altres capítols on han estat inferiors (pàgina
web i mobiliari, principalment).

Finalment cal fer notar que, malgrat el balanç positiu de 1.180,5 € en el tancament
de l’exercici, es partia d’un romanent de l’exercici anterior més elevat, de
4.351,7€. Així, malgrat que a nivell comptable es pot parlar d’un exercici en positiu,
es vol fer notar la reducció en el romanent. Afortunadament, això ha estat possible
per l’acumulació durant els darrers anys d’uns pressupostos força equilibrats, la
qual cosa ha permès incrementar els recursos destinats a les activitats i els serveis
que es desenvolupen des de la Delegació del Collegi de Geògrafs sense entrar en
una situació deficitària.

