
Activitats del Col·legi de Geògrafs
Abril - juny (2019)

El divendres 5 d'abril se celebra la Nit de la Geografia. La 
Delegació del Col·legi de Geògrafs i l'Associació de Geò-
grafs professionals, hem col·laborat enguany amb la 
Societat Catalana de Geografia per realitzar activitats. 
Dóna una ullada al nostre web i participa!

la Nit de la Geografia

COL·LEGI DE GEÒGRAFS

Tots els periples són gratuïts però cal 
inscripció prèvia a través de:
informacio@geografs.org
Tel. 93 481 50 73

Places limitades  25 persones. 

Aforament limitat a  25 persones.  
Aforament limitat a  25 persones.  

Dijous 11 d’abril
Xerrada. “L'habitatge: de la regene-
ració urbana a l'emergència social”

Horari: de 19.00h a 20:30h.
Lloc: Sabadell. Centre Ca n'Oriac, carrer 
Arousa, 2. 
Xerrada a càrrec de: David Sánchez Oliva, 
geògraf especialitzat en desenvolupament 
local i habitatge.

La Geografia intervé directament en l'ordena-
ció del territori i l'urbanisme, però què passa 
de portes cap a endins, quan les polítiques 
públiques i els àmbits de treball de l'empresa 
privada entren dins de l'habitatge? Coneixe-
rem l'experiència en la intervenció de 
polítiques d'habitatge des de l'àmbit local, així 
com la gestió de l'emergència social relacio-
nada amb l'habitatge des del món financer 
durant la crisi econòmica.  

Dimecres 5 de juny
Xerrada. “L’ especialització a la 
Geografia professional”

Horari: de 18.30h a 20:00h.
Lloc: Barcelona. COACB (Col·legi Oficial 
d’Agents Comercials de Barcelona). C/ Casp 
130. Aula 4, 5ª planta. Barcelona.
Xerrada a càrrec de: David Montserrat, 
geògraf al Servei de Prevenció d’Incendis 
Forestals.

El geògraf David Montserrat està especialitzat 
en prevenció d'incendis forestals i és 
responsable de l'elaboració del mapa diari de 
perill d'incendis de Catalunya. A través del seu 
itinerari personal provocarà el debat sobre 
l’especialització a la geografia professional i el  
dilema que ha de superar qualsevol geògraf 
professional.

Diumenge 16 de juny
Visita: “a l'Observatori Fabra”

Horari: de 10.30h a 12.30h
lloc: Observatori Fabra
Visita comentada a càrrec de: Antonio 
Gázquez, geògraf.

Per tancar el curs de períples abans de l’estiu, 
us emplacem de nou a aquesta sortida  on 
coneixerem de la mà del geògraf Antonio 
Gázquez, l'Observatori Fabra, on hi és  
col·laborador des de fa més de 20 anys.

En cas de venir amb infants, recomanem a 
partir de 12 anys.

Primavera GIS
Cursos 

Curs: QGIS bàsic - abril
Curs: QGIS pràctic - maig

Inscripcions: 
informacio@geografs.org
Tel. 93 481 50 73

Per poder consultar els programes complets 
de cada curs, visita el web: 
http://geografs.org/primavera-gis/   

www.geografs.org
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