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Acta de la 112a Junta comuna DCGC - AGPC 
132a Junta Delegació del Col�legi de Geògrafs a Catalunya 

02/05/2018 
___________________________________________________ 
 
Assistents del Col�legi:  

Elena Rodríguez (presidenta en funcions), Jordi Barot (vocal), Sergi Rasero (vocal) i 
Andreu Blanch Bou (vocal) 
 
Han excusat la seva assistència: Núria Pérez (secretària), Josep Coma (tresorer), 
Victòria Carbonell (vocal), Néstor Cabañas López (vocal), Marta Pallarès (vocal). 

 
Assistents de l’AGPC:  

Mariona Prat (vice-presidenta) i Marc Serra (vocal).  
 
Han excusat la seva assistència: Marc Vila (president), Núria Pérez (secretària), 
Josep Coma (tresorer), Francesc Sánchez (vocal) i Heura Cuadrado (vocal). 
  

 
 

 
Lloc : Seu del Col�legi  
Hora : 17:30h 
 
 
ORDRE DEL DIA  
 
1. Aprovació de l’acta de la darrera reunió  
 
S’aprova l’acta de la darrera reunió de junta del dia 21 de març de 2018.  
 
 
2. Informació Secretaria 
 
La Pilar Manzanares informa que des de la darrera reunió de junta el 21/03/2018 fins 
avui 02/05/2018 hi ha hagut 1 alta i 4 baixes de col�legiats, i 2 altes de pre-col�legiats. 
En total 360 col�legiats i 5 pre-col�legiats. 
 
L’AGPC compta amb 330 associats, dels quals 313 també són membres del Col�legi. 
 
S’aprofita aquest punt per informar que s’ha fet la sol�licitud d’una plaça de pràctiques 
externes optatives del grau de Geografia de la Facultat de Geografia i Història de la UB 
per al curs 2018-19.  Es decideix que se li encomanaran les tasques de catalogació de la 
biblioteca, passar les dades del cens d'empreses a un mapa per publicar a la web i 
alguna tasca més per determinar. 
 
Es fa saber que el dia 9 de maig a les 17:00 hores tindrà lloc la reunió del jurat del premi 
Jordi Amorós, a la seu del Col�legi i l’AGPC. El jurat haurà d’emetre el veredicte del 
premi. 
 
 
3. Informació Tresoreria 
 
En Josep Coma no ha pogut assistir a la reunió d’avui però ens ha avançat que els 
cobraments que s’havien de fer als esponsors de la web s’han d’endarrerir degut a que la 
web encara no està en condicions, fins que no obrim la nova web no els hi podrem 
demanar.   
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El saldo de la tresoreria a 05/05/2018: 
 
AGPC: 7.048,64 euros. 
DCGC: 2.083,25 euros. 
 
4. Informació Presidència i Vicepresidència de l’AGPC: estat càrrecs 
 
L’Elena Rodríguez informa que després de demanar als membres de la Junta qui podria 
assumir el càrrec de la vicepresidència de la DCGC, la Mariona Prat s’ofereix a ocupar 
aquest càrrec. És una bona opció ja que la Mariona Prat en alguna ocasió ja havia 
substituït a l’Elena Rodíguez en actes als qual no podia assistir.  
 
S’aprova el pas de la Mariona Prat a ocupar el càrrec de la vicepresidència de la DCGC, i  
queda pendent resoldre l’ocupació del càrrec de la vicepresidència de l’AGPC.  S’acorda 
elevar a l’assemblea del 16 de maig de 2018 el canvi del càrrec per a la seva aprovació.  
 
Caldrà reenviar la convocatòria de l’assemblea incloent aquest darrer punt. 
 
5. Preparació Assemblees generals DCGC i AGPC 
 
Tot està a punt per a la celebració de les assemblees. Es van enviar les convocatòries el 
30 d’abril i les assemblees tindran lloc el dia 16 de maig al local d’Indianwebs al carrer C/ 
Pau Claris, 90 de Barcelona. 
 
6. Informació cursos i jornades 
 
S’informa que les activitats formatives previstes pel trimestre abril-maig-juny d’enguany 
han tingut molt bona acollida i les xarxes socials s’estan fent molt de ressò.  
 
En relació als periples es fa saber que a la xerrada sobre cerca de feina, orientació i 
emprenedoria per a professionals de la geografia es van inscriure 22 persones i finalment 
van assistir 19. Els assistents van sortir molt satisfets. 
 
Per al proper periple amb Metges Sense Fronteres sobre validació de dades geogràfiques 
del dia 4 de maig s’han inscrit 10 persones, 2 dels quals no col�legiats. 
 
Al curs de GIS-Cloud, d’eines online per visualitzar dades geoespacials, ja s’han inscrit 
dues persones i hi ha alguns interessats.   
 
S’ha d’anar pensant en les activitats del trimestre setembre-octubre i novembre (al 
desembre no es preveu fer cap activitat formativa), per deixar-ho tancat al juny per 
començar a fer difusió en quant tornem de les vacances d’estiu.  Es pensa en alguna 
activitat relacionada amb la metereologia, amb el turisme, i la visualització de la 
professió. 
  
7. Estat de la Web  
 
La empresa Indianwebs ens passarà una proposta d’actuació i continguts per fer una 
nova web. Cal que en Francesc Sánchez i en Marc Serra s’hi posin i en facin un 
seguiment. De moment poden disposar de la sala de reunions, que està reservada per al 
dia 23 de maig per, si cal fer una reunió.  
     
8. Informació del Model territorial 
 
En Dani Mora, secretari de la Junta del Colegio va venir el dia 26 de març a explicar-nos 
les propostes que té el Colegio en relació al model territorial. Hem pogut fer una primera 
valoració però tot i així ens cal aprofundir-ne més, és per això que el proper 30 de maig 
tindrà lloc a la seu del Col�legi i l’AGPC una altra reunió per a poder informar més 
àmpliament a l’assemblea del 16 de maig. 
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 9. Proposta patrocinadors de la web 
 
Aquest punt queda pendent degut al fet que la web no està encara acabada, tal i com 
s’ha dit al punt 3 de l’ordre del dia apartat de tresoreria.  
 
10. Precs i preguntes 
 
No hi ha cap intervenció. 
 
Acaba la reunió a les 19:40 hores. 
 
 


