Acta de la 113a Junta comuna DCGC – AGPC
133 Junta del Collegi de Geògrafs a Catalunya
18/07/2018
___________________________________________________
Assistents del Collegi:
Elena Rodríguez, (presidenta), Mariona Prat (vice-presdienta), Josep Coma
(tresorer), Núria Pérez (secretària), Marc Vila (vocal), Andreu Blanch Bou
(vocal) i Sergi Rasero (vocal). També hi assisteix Heura Cuadrado (vocal),
de forma virtual.
Han excusat la seva assistència: Victòria Carbonell (vocal), Jordi Barot
(vocal), Néstor Cabañas (vocal), Marta Pallarès (vocal), Francesc Sánchez
(vocal) i Marc Serra (vocal).
Assistents de l’AGPC:
Marc Vila (president), Mariona Prat (vice-presidenta), Josep Coma (tresorer),
Núria Pérez (secretària). També hi assisteix Heura Cuadrado (vocal), de
forma virtual.
Han excusat la seva assistència: Francesc Sánchez (vocal) i Marc Serra
(vocal).
Lloc : Seu del Collegi
Hora : 17:30h
ORDRE DEL DIA
1. Acta de Junta anterior
S’aprova l’acta de la passada reunió de junta: Acta de la 112a Junta comuna DCGCAGPC/132 DCGC (02/05/2018).
2. Informació Secretaria
La Pilar Manzanares comenta que a la DCGC hi ha hagut 3 altes i 11 baixes (351
collegiats i 5 pre-col.legiats). Pel que fa a l’AGPC hi ha un total de 322 associats,
dels quals 305 també pertanyen al Collegi de Geògrafs.
3. Informació Tresoreria

La Pilar Manzanares informa que un membre de la DCGC i de l’AGC va sollicitar la
baixa a la DCGC com a conseqüència dels fets polítics relacionats amb el
referèndum de l’1 d’octubre a Catalunya, però mantenint-se a l’AGPC pagant la
quota d’associat. Al cap d’uns mesos, però, va voler tornar a ser membre de la
DCGC. D’acord amb la petició feta per aquesta persona, s’acorda retornar la part
proporcional de la quota de l’AGPC de 2018 que es paga per avançat i que és
gratuïta quan també es pertany a la DCGC.

En relació als patrocinadors, es comenta la necessitat de prendre algun tipus de
decisió sobre els criteris que s’estableixen per a totes les empreses o altres
organitzacions que ho sollicitin. Actualment els criteris poden ser divergents ja que
responen a diferents períodes i acords diversos. D’acord amb la proposta que va
presentar fa un temps el tresorer (Josep Coma) a la Junta, s’acorden els següents
criteris homogenis segons temporalitat: puntual, mig any o anual. Aquest punt
s’aprova amb el compromís que al setembre en Josep Coma enviï per carta les
condicions als patrocinadors actuals:
•

1 mes: 50€ +IVA (puntual)

•

1 trimestre: 120 €+IVA

•

1 any: 400€+IVA

En Josep Coma informa que ja s’ha fet efectiu el pagament dels 1.200€ del Concurs
de la Rambla de Barcelona.
Respecte el curs que ha impartit Paulino Vallejo (GIS Cloud), es comenta que
després d’haver pagat al professor i les despeses associades, hi ha hagut un petit
benefici. Es comenta la possibilitat de comprar un projector amb aquests diners ja
que durant el curs s’ha detectat que seria necessari disposar-ne d’un. Per altra
banda, s’informa que també seria necessari disposar d’un ordinador portàtil nou,
perquè el becari que entri al setembre-octubre en necessitarà un per a treballar.
Tanmateix, de moment s’acorda com a prioritària la compra del projector per part
de l’AGPC.
El tresorer comenta que la DCGC té problemes de liquiditat molt sovint, atès que
els serveis centrals del Collegi no porten gaire al dia els comptes. Això implica que
cada mes s’ha de demanar una bestreta a la tresorera del Collegi per a poder
pagar la nòmina de la Pilar Manzanares. Atès que la tresorera del Collegi està de
baixa per maternitat, aquest problema s’ha agreujat en els darrers mesos.
S’informarà d’aquesta qüestió al Dani Mora (secretari Collegi) posant en còpia en
els correus electrònic relacionats.
4. Informació Presidència i Vicepresidència

L’Elena Rodríguez, presidenta, informa de l’entrega de Premi Jordi Amorós a l’ICGC.
L’acte va anar molt bé. Es comenta que l’ICGC ofereix la mateixa sala per a poder
fer altres actes de manera gratuïta. De cara a trobar altres vies de collaboració, cal
trobar una data de reunió amb el David Garcia de IGCC (que s’ocupa de les
relacions externes).
La presidenta informa que el 28 d’agost tindrà una reunió amb en Damià Calvet,
Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. La idea és
trobar algunes vies de collaboració.
5. Representant a la Comissió de Delimitació Territorial de Catalunya

L’Elena Rodríguez comenta que en Marc Vila serà el representat de la DCGC a la
Comissió de delimitació territorial de Catalunya.

6. Permanència intercol.legial

La Mariona Prat i l’Elena Rodríguez van assistir a la reunió de l’Assemblea general
de la Intercol.legial de collegis professionals, de la qual en som membres.
Actualment, la DCGC representa el collegi més petit d’una entitat que aplega a
225.000 persones collegiades de Catalunya.
Si bé, en passades reunions de la junta es va parlar de donar-nos de baixa per la
despesa que suposava per la DCGC, s’està reconsiderant aquesta idea ja que és
probable que sigui d’interès continuar sent membres. La quota que paga la DCGC
és de 600€ anuals, la quota mínima que ofereixen.
Es comenta que una opció per a la permanència és la borsa de treball, si bé la Núria
Pérez recorda que per a fer recorda que les cerques per paraules clau dificultava
molt l’ús de la borsa de treball.
7. Informació cursos i jornades

En Marc Vila i l’Andreu Blanch expliquen els Periples que s’han fet i comenten que el
balanç és positiu.
El Curs sobre cartografia on-line, va tenir 8 alumnes i va tenir una durada d’un
mes. Tot i que en termes generals el balanç és positiu, es comenta que en cas de
repetir-se caldria valorar fer un curs més concentrat. Com s’ha comentat, hi ha
hagut un petit benefici (entre 200 i 300€). Es considera que el local d’Indian Webs
potser va ser insuficient (per exemple, la connexió a la xarxa en ocasions fallava).
De cara a la preparació de la programació de l’octubre, en Marc Vila explica el
següent:
•

12 de setembre: s’ha acordat que l’Oriol Estela (director del Pla Estratègic
Metropolità de Barcelona) impartirà una conferència: “30 anys pensant en
la Barcelona del futur”. En Josep Coma proposa canviar la data ja que encara
hi ha gent de vacances i el curs acadèmic no haurà començat. Es planteja
proposar un canvi de data pel 21 de setembre i fer la presentació al
Departament de Geografia de la UAB.

•

Dimecres 24 d’octubre: “Gestionant la ciutat turística”, a càrrec d’Albert
Arias.

•

Dimecres 21 de novembre: “Patrimoni Natural i Diversitat a Catalunya,
aplicacions i reptes de futur per a geògrafs professionals” a càrrec de Pau
Sainz, responsable Xarxa Natura 2000.

De moment es preveu continuar utilitzant el local d’Indian Webs. Tot i això, es
comenta que s’ha rebut una carta del Collegi d’agents comercials oferint algunes
sales gratuïtes de forma puntual i no estructural. A més, la Pilar Manzanares es
posarà en contacte amb l’ICGC per la possibilitat d’utilitzar una sala.
L’Andreu Blanc, demana a la resta de membres de la junta que es pot anar
proposant diferents Periples. Podrem anar fent propostes en un directori al Google
Drive.

L’Elena Rodríguez proposa organitzar una reunió informal per a companys de la
Junta que no han pogut venir avui. Es parlarà de programar Periples sobre Plans de
desenvolupament local o sobre planificació territorial. La idea és que entre
novembre i desembre es pugui tancar per al la programació del primer trimestre de
2019. L’Heura Cuadrado proposarà alguna activitat per l’àmbit del Camp de
Tarragona.
L’Elena Rodríguez proposa fer algun acte conjunt amb la SCG. La Nit de la Geografia
va ser molt interessant. Caldria preguntar si tenen previst de fer-ho l’any vinent
per mirar de fer alguna cosa conjunta. Per exemple, el primer Periple de l’any
vinent es podria organitzar de manera conjunta. Es proposa fer-ne un sobre
l’educació de la Geografia en l’educació secundària. Es proposa contactar amb
l’Àngels Trèmols (membre SCG).

8. Estat de la web i 10. Proposta patrocines de la web

A principis de la setmana vinent el Grup de la web es trobarà amb membres
d’Indian webs per a fer algunes correccions a la nova web de la DCGC/AGPC.
També es preveu l’organització d’un curs formatiu per tal que els membres de la
Junta i la Pilar Manzanares puguin actualitzar de contingut la web. En Sergi Rasero
opina que seria necessari que al curs hi hagués diversos membres de la Junta. La
formació es pot fer al setembre malgrat que el pagament es pot fer el mes de juliol
Es planteja la setmana del 17 de 21 de setembre.
El Sergi Rasero comenta si cal que hi hagi Intranet. Les ofertes de feina aniran
conjuntament amb la Web dels serveis centrals del Collegio de forma que potser no
té sentit que hi hagi un espai restringit. S’explica que si es fa un fòrum caldrà
dinamitzar-ho i omplir-ho de contingut. La Núria Pérez comenta que una opció seria
incloure el directori de collegiats, és a dir, en restringit posar allò que els collegiats
volen que no estigui en obert.
Finalment, s’acorda prescindir de la intranet i impulsar un directori de collegiats
que servirà també de base per al mapa de collegiats.
9. Informació Model Territorial

El passat dilluns dia 16 es va mantenir una reunió a la seu del Collegi amb el Dani
Mora (secretari). Els assistents a la reunió (Elena Rodríguez, Marc Vila, Sergi
Rasero, Mariona Prat i Núria Pérez) expliquen les conclusions principals de la
trobada.
La Junta de Delegacions territorials va aprovar portar a l’assemblea del Collegi de
2018 (prevista pel mes de setembre) la modificació del model de gestió. A grans
trets, la idea és centralitzar les tasques estructurals i descentralitzar les tasques no
estructurals. Tant la Pilar Manzanares com el Pere Capdevila formarien part de la
plantilla del Collegio (actualment la Pilar depèn de la Delegació) incrementant les
hores de treball setmanals.

Es tracta d’un model en què els ingressos els gestiona els serveis centrals amb
l’objectiu de poder fer més eficient i més just el repartiment de les quotes dels
collegiats. Per exemple, la DCGC té un pressupost de mínims en relació a totes les
activitats que desenvolupa, mentre que d’altres delegacions pel fet de no realitzar
cap activitat no estructural poden tenir benefici en la exercicis anuals. Per altra
banda, l’increment d’hores tant del Pere com de la Pilar permetrà millorar la gestió
del dia a dia, ja que ambdós van molt desbordats de feina. D’aquesta manera es
repartiran les tasques estructurals, al mateix temps que la Pilar dedicarà una part
del seu temps a cobrir necessitats d’activitats no estructurals de la Delegació
(premi Jordi Amorós, suport en l’organització de cursos/activitats, etc.).
Cal assenyalar que amb aquesta proposta, la Pilar cobrirà totes les feines relaciones
amb l’AGPC, mantenint el servei actual.
A grans trets, el Dani Mora va explicar que d’un pressupost anual de 140.000€ (els
valors absoluts poden variar de forma que és important tenir present els
percentatges), la despesa estructural conjunta s’estima en 118.000 euros. Un total
de 10.000€ d’aquestes despeses estructurals, es repartiran anualment a les
delegacions de forma proporcional al nombre de collegiats (en el nostre cas, al
voltant dels 3.000€). Aquesta despesa ha de servir principalment per a cobrir dietes
desplaçaments i material d’oficina.
Pel que fa als 22.000€ no estructurals, es planteja els següents criteris de
repartiment:
•

25,45% fons de compensació (les delegacions podran sollicitar finançament
extra per a desenvolupar projectes/activitats).

•

25% per a cobrir despeses dels serveis centrals en feines no estructurals.

•

45% delegats i delegacions territorials (a la DCGC li pertocarien uns
3300€segons nombre de collegiats)

•

4,55% delegat

Aquest model es pot aprovar l’assemblea general de 2018 si té una majoria, si bé
no podrà ser aplicat fins més endavant.
Es generen alguns dubtes però en general la proposta es valora positiva, en termes
generals. Cal concretar per escrit aquests dubtes i mantenir una conversa virtual
amb en Dani Mora per a resoldre tots aquests dubtes.
Es valora la necessitat d’explicar als collegiats aquests canvis mitjançant un correu
electrònic. Amb tot, es preguntarà al Collegio si també tenen previst fer un resum
en el moment que facin la convocatòria de l’Assemblea, per a tots els
collegiats/des.

10. Precs i preguntes

Les vacances de la Pilar Manzanares són del 6 al 3 de setembre.
La reunió acaba a les 20h.

