Posicionament de la Junta de la Delegació del Col·legi de Geògrafs a Catalunya davant
els canvis en el model territorial aprovat per l’assemblea del passat 22 de setembre de
2018
Breu resum de fets, amb relació al nou model territorial aprovat:
A l’Assemblea General de Febrer de 2016 celebrada a Madrid, i en què es va constituir
l’actual junta del Colegio de Geógrafos, es van palesar alguns aspectes organitzatius
que s’havien de tractar de manera urgent per a garantir el bon funcionament del
Colegio.
Concretament es plantejà una revisió del model econòmic vigent des dels inicis del
Colegio de Geógrafos, ara ja fa 19 anys, fins llavors consistent en un repartiment dels
ingressos per quotes dels col·legiats a raó d’un 50% pels serveis generals del Colegio i
l’altra meitat per les Delegacions Territorials (DT), com la nostra a Catalunya.
En un inici aquest repartiment es fonamentava en unes previsions de creixement del
Colegio que ens havien de dur a un escenari de creació de DT arreu de l’Estat. La
realitat indica que als darrers anys el nombre de persones col·legiades s’ha estabilitzat
o reduït, tant en territoris amb delegació pròpia com en aquells on no en tenen. En
conseqüència, el repartiment actual fa que els serveis generals del Colegio i algunes
delegacions amb molts col·legiats i que necessiten donar un servei més directe, no
disposin dels recursos econòmics adequats per fer front a aquests serveis, mentre que
d’altres delegacions disposen de romanents econòmics que no es mobilitzen.
Per tal de fer front a aquesta necessitat es va crear la Comisión de Modelo Territorial
que va començar a funcionar a finals de juny del 2017 i estava formada per quatre
representants dels serveis generals i un representant de cada delegació territorial. Des
de la constitució d’aquesta comissió hi ha hagut diverses reunions que han culminat en
la reunió i assemblea del passat dia 22 de setembre en què el model finalment
proposat va ser aprovat.
En mig d’aquest procés, el mes d’abril de 2017 va haver eleccions a la delegació de
Catalunya (el Col·legi) i una nova junta, de continuïtat amb la ja existent, pren el
lideratge a Catalunya amb un nou president: el Sr. David Mongil, qui en un inici assumí
personalment el seguiment del Modelo Territorial, amb el suport de la Sra. Mariona
Prat qui l’hauria de suplir en cas de necessitat.
El mes de gener de 2018, el Sr. David Mongil presenta la seva dimissió per motius
personals i professionals, el que creà un buit de poder fins a l’assemblea del Col·legi
que se celebra el mes d’abril de 2018. És en aquest acte que la Sra. Elena Rodríguez,
fins llavors vicepresidenta del Col·legi, assumí el càrrec tal com especifiquen els
estatuts i amb la ratificació de tots els membres de la junta.
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A partir del mes de maig de 2018 la junta del Col·legi comença a redistribuir tasques i
replantejar les línies de treball d’acord amb el programa electoral i amb la nova
composició de la junta.
En mig d’aquesta reestructuració el 21 de abril de 2018 es produeix la junta de DT a
Saragossa, sense que sigui possible l’assistència de cap representant de la Junta del
Col·legi. En aquesta junta de delegacions es decidí per votació la proposta de model
territorial que calia sotmetre a votació dels col·legiats a l’assemblea general, d’entre
quatre propostes presentades. La manca d’assistència dels membres de la junta
Catalana a aquesta sessió, esgotà la capacitat de debatre i votar les propostes com a
junta, quedant la decisió final en mans dels col·legiats.
Motivada per la manca d’assistència dels representats del Col·legi a la junta de DT, el
16 de juliol 2018 es celebra una reunió a Barcelona, on assisteixen en Dani Mora, com
a representant del Colegio i diversos representants del Col·legi.
En aquesta trobada els representants de la junta del Col·legi exposen les dificultats
sobrevingudes ja exposades, que van fer impossible el seguiment de les reunions i
l’assistència a la junta de delegacions.
D’acord amb aquesta situació els representants de la Junta Col·legi varen proposar de
cercar una via per tal que la Junta catalana pogués participar de la decisió ja presa a
l’Assemblea de delegacions, tenint en compte que aquesta participació no havia estat
possible i que la delegació catalana és la més important en nombre de col·legiats.
Addicionalment la junta va exposar que la decisió sobre el nou model territorial,
mereixia un esforç addicional de comunicació i de foment de la participació dels
col·legiats i proposà l’endarreriment de l’assemblea prevista per el mes de setembre.
Malgrat en tot moment la Junta del Colegio de Geógrafos es va mostrar molt receptiva
a les qüestions plantejades per la junta Catalana, varen rebutjar les peticions de la
delegació per què els tempos i les passes a seguir ja havien estat marcats en l’inici del
procés i els procediments seguits s’ajustaven perfectament als requeriments
estatutaris. En aquesta mateixa reunió, es va poder debatre conjuntament el model de
gestió econòmica del col·legio que s’havia de sotmetre a votació dels col·legiats a
l’assemblea.
Finalment el mes de setembre del 2018 se celebra a Saragossa l’Assemblea General on
hi són cridats tots els col·legiats de l’Estat a títol individual. Cal assenyalar que a
aquesta assemblea hi van assistir 35 persones, cap d’ells col·legiat de Catalunya, dels
1370 col·legiats convocats, i que el model territorial finalment proposat es va aprovar
amb 18 vots a favor i 12 en contra.
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La Junta de la Delegació del Col·legi de Geògrafs a Catalunya vol traslladar als
col·legiats de Catalunya les consideracions següents:
Sobre la gestació del nou model:
En primer lloc la junta del Col·legi agraeix, valora i recolza la gestió duta a terme per la
junta del Colegio de Geógrafos, que ha actuat vetllant per l’interès del col·legiats en
l’exercici de les seves funcions, abordant un tema necessari i de difícil gestió.
Els tempos seguits en la gestació i aprovació del nou model no han sigut els més
adequats pel Col·legi, ateses les dificultats conjunturals que ens hem trobat. Tanmateix
cal remarcar que en tot moment hem pogut establir contacte amb els representants
de la junta central, i que ens han visitat fins en dues ocasions per a comentar i debatre
el model Territorial. Entenem que atendre les peticions d’enrederir el procés o
posposar l’assemblea general per afavorir la participació de la junta catalana, hagués
posat en risc el treball realitzat per la junta del Colegio fins a aquell moment.
Malgrat això creiem que una decisió de tant abast, hauria hagut de cercar més
proactivament un major consens i participació de les juntes i dels col·legiats. Creiem
que en la gestació del nou model ha pesat mes la urgència de tancar el projecte iniciat
per la junta del Colegio, que no pas la necessitat de legitimar les decisions i de cercar
els consensos necessaris.
Posant la mirada en el futur, creiem que cal replantejar profundament el model de
governança del Colegio per implicar i empoderar els col·legiats. Ens cal prendre les
decisions de forma més oberta i participada, si cal modificant els estatuts per
implementar sistemes de participació directa com puguin ser els fòrums de debat, les
enquestes on-line o el vot electrònic.
Amb tot la junta catalana no pot sinó acceptar la decisió dels col·legiats aprovada en
assemblea general, malgrat lamentem que no haguem sigut capaços d’aconseguir
majors quotes de participació dels col·legiats, especialment dels vinculats al Col·legi.
Sobre la qüestió econòmica:
El nou model proposat suposa una reducció aproximada dels ingressos corrents del
Col·legi del 80% i una reducció de la despesa corrent de l’ordre del 95%, donada pel fet
que els Serveis Generals assumiran serveis estructurals que anteriorment es prestaven
des del Col·legi.
Com a resultat, els imports que el Col·legi rebrà per ingrés directe de quota, sumats als
ingressos no ordinaris, podran destinar-se íntegrament a donar servei directe als
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col·legiats, incrementant la capacitat de generar despesa i, per tant, les possibilitats de
generar activitat al Territori de Catalunya. En definitiva, creiem que el nou model
resulta econòmicament beneficiós.
Sobre el model territorial del col·legi
El nou model te implicacions importants més enllà de qüestions econòmiques. A
efectes pràctics suposarà una concentració de la gestió ordinària estructural en els
serveis generals del Colegio millorant-ne l’eficiència i evitant duplicitats que abans es
produïen, generant sobre-costos innecessaris. D’aquesta manera també es resol una
situació heretada, anòmala i injusta, en la que s’allibera la Delegació Territorial de
Catalunya de despeses i tasques estructurals que s’estaven assumint des de la
delegació.
Al mateix temps però, creiem que el nou model limita la autonomia de les delegacions
territorials ja que en alguns aspectes suposa una major subordinació respecte de la
junta central.
Tenint en compte que el segon punt del programa electoral de l’actual junta del
Col·legi es va dedicar a avançar en la creació d’un col·legi català propi, segregat de
l’actual Colegio, volem remarcar que el nou model territorial no compromet la
possibilitat de les DT de crear un col·legi propi, atès que és un dret reconegut
estatutàriament, i també que la junta del Col·legi no renuncia a les aspiracions d’un
Col·legi propi a Catalunya.
Malgrat això el pes del Col·legi en el sí del Colegio, quant a nombre de col·legiats,
obliga a la junta Catalana a actuar amb responsabilitat. Un procés de segregació ha de
garantir la viabilitat de les de les institucions resultants coordinades a partir del
consejo colegial. Per això la junta del Col·legi manté el compromís d’avançar cap a un
procés de segregació que respongui a la nostra aspiració d’autonomia funcional i
pressupostària i que no comprometi la viabilitat i els interessos del Colegio a nivell
estatal, la majoria d’ells compartits per tots.
Finalment i des d’un punt de vista més pràctic, creiem que el model proposat s’ha
centrat més en la part econòmica que no pas en d’altres aspectes organitzatius o de
funcionament. En aquest sentit creiem que no s’ha resolt suficientment quines tasques
vinculades al dia dia de les delegacions seran assumides pels serveis generals, ni quins
recursos d’aquests serveis es destinaran a aquesta finalitat. En aquest sentit la Junta
del Col·legi es compromet a treballar intensament per a resoldre aquestes qüestions
de la millor manera per tothom.
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