
Acta de la 114a Junta comuna DCGC – AGPC 

134 Junta del Col�legi de Geògrafs a Catalunya 

10/10/2018 

___________________________________________________ 

Assistents del Col�legi:  

Elena Rodríguez, (presidenta), Mariona Prat (vice-presdienta), Marc Vila 
(vocal),  Andreu Blanch Bou (vocal), Sergi Rasero (vocal) i Victòria Carbonell 
(vocal). També hi assisteix Marta Pallarès (vocal), de forma virtual. 

Han excusat la seva assistència: Núria Pérez (secretària), Josep Coma 
(tresorer), Victòria Carbonell (vocal), Jordi Barot (vocal), Néstor Cabañas 
(vocal), Francesc Sánchez (vocal) i Marc Serra (vocal). 

Assistents de l’AGPC:  

Marc Vila (president), Mariona Prat (vice-presidenta) i Marc Serra (vocal). 

Han excusat la seva assistència: Núria Pérez (secretària), Josep Coma 
(tresorer), Francesc Sánchez (vocal) i Heura Cuadrado (vocal). 

REPASSAR ELS ASSISTENTS I EXCUSATS I QUI SÓN DE L’AGPC I COL�LE 

Lloc : Seu del Col�legi  

Hora : 17:30h 

ORDRE DEL DIA  

1. Acta de Junta anterior 
 
S’aprova l’acta de la passada reunió de junta: Acta de la 113a Junta comuna DCGC-
AGPC/133 DCGC (18/07/2018).  

 
2. Informació Secretaria 
 
La Pilar Manzanares informa que a la DCGC hi ha hagut 20 altes, una d’elles deguda 
a un canvi de delegació i l’altra d’un precol�legiat que ha passat a col�legiar-se, i 12 
baixes, 7 d’elles degudes a impagaments. Total 359 col�legiats i 4 pre-col.legiats.  
Pel que fa a l’AGPC hi ha un total de 334 associats, dels quals 318 també pertanyen 
al Col�legi de Geògrafs.  

Segueix informant que des dels serveis generals ens han recomanat que qualsevol 
document important que fem de nou, com ara les bases d’un premi, convocatòria 
de pèrits o visadors, olimpíades, concursos, etc, hauria de passar pels serveis 
jurídics per tal d’evitar discriminació i/o incompatibilitats legals. 

També informa que fa molt de temps que no es renoven els visadors del Col�legi i 
que actualment només en queda un a Catalunya, en Marc Vila. Segons criteri de la 
Junta General del Colegio, no seria ètic o hauria de ser incompatible amb el càrrec 
d’un membre d’una junta poder actuar com a visador. S’han donat altres casos i 
s’ha qüestionat aquest fet.  



3. Informació Tresoreria 

 

En Josep Coma, que no ha pogut assistir a la reunió, ha enviat un correu electrònic 
on demana que s’acceleri la tramitació de les factures de patrocinis. De cara a 
primers d’any ens adreçarem als nous patrocinadors per explicar-los les diferents 
modalitats segons siguin patrocini anual, trimestral o puntual.  

Finalment informa que el saldo de la tresoreria de la DCGC és de 644,37 euros i el 
de l’AGPC és de 6.624,60 euros. 

 
4. Informació Presidència i Vicepresidència 

 

L’Elena Rodríguez, informa que el 28 d’agost es va entrevistar amb el Consell de 
Territori i Sostenibilitat, el Sr. Damià Calvet. Estan molt interessat en que els 
geògrafs participem a l’Agenda Urbana i ens inclouran, podem participar com a 
observadors.  Cal trobar algú que estigui disposat a participar dins les trobades que 
realitzen, en Jordi Barot encaixaria en el perfil, se li proposarà.  

Ens han comunicat que es crea la nova Comissió Territorial d’Urbanisme del 
Penedés i cal un representant del Col�legi, li proposarem a en Sergi Cuadrado. 
Recorda que no tenim representant a la CTU de les Terres de l’Ebre, cal trobar algú. 

Finalment l’Elena Rodríguez explica que l’INCASOL ha renovat molts dels equips 
informàtics que utilitzava i ofereix ordinadors a un preu molt reduït sempre que es 
faci una sol�licitud. Ha sol�licitat una torre CPU, teclat i ratolí, per a cedir-los a 
l’AGPC i així disposar d’un ordinador complementari que el podran utilitzar per 
exemple els estudiants en pràctiques.  La Mariona Prat també vol cedir una pantalla 
que no utilitza i així es completaria l’equip informàtic.    

Per la seva part, en Marc Vila informa que no va poder assistir a la Jornada de 
l’ACTIG del Pre Fòrum TIGSIG 2018 del passat 4 d’octubre, però anuncia que té 
ganes de fer coses plegats i queda pendent una trobada per conèixer-nos i 
proposar sinergies.  

L’Elena Rodríguez ens fa saber que el reportatge del programa Valor Afegit de TV3, 
en el què vam participar, es transmetrà el dia 23 o 24 d’octubre.  

 

5. Model Teritorial: Estat i validació postura Delegació Catalana del Col�legi.  

 

L’Elena Rodríguez informa com va anar l’assemblea del Colegio que va tenir lloc el 
passat 22 de setembre a Saragossa amb l’assistència de 35 col�legiats de 5 
delegacions. El punt més rellevant va ser la votació del nou Model Territorial que va 
ser aprovat per 18 vots a favor i 12 en contra i amb la oberta oposició de les DT de 
Cantàbria, Andalusia i Canàries. La nostra delegació no va poder assistir a 
l’assemblea i per tant no vam poder votar la proposta de Model Territorial però 
tampoc tenim una idea consensuada respecte a aquest tema. Per tant esperem a 
debatre més àmpliament els punts més importants del nou model, sobre tot la part 
econòmica, de la prestació de serveis i gestió, i de la durada del mateix en una 
propera sessió monogràfica a celebrar abans de finalitzar l’any. Prèviament, farem 



una consulta interna abans de posicionar-nos i posteriorment informarem als 
col�legiats de la nostra delegació territorial.      

 

6. Plana web: Estat i difusió 
 
En Sergi Rasero informa que Reactiva ens va tancar el servidor després que els 
comuniquéssim que no renovàvem el contracte de manteniment, no ens van avisar 
i ens vam quedar sense web ni correu electrònic un dia. Els hem demanat que ens 
deixessin obert per poder fer la migració els d’Indian Webs i ens ho deixen uns dies.  

Tenim els dominis renovats amb Reactiva fins el abril de 2019.  

A partir d’ara l’Heura Cuadrado es farà càrrec de les xarxes socials amb el 
recolzament d’en Sergi Rasero. Se li dirà a en Néstor Cabañas que ja no se’n faci 
càrrec.   

La Pilar Manzanares explica que va fer la sessió de formació de l’editor Word Press a 
la seu d’Indian Webs. 

 
7. Esponsors 2018 

 

Tal i com s’ha informat a l’apartat de tresoreria, s’enviaran les factures dels 
patrocinis de la web.  

 
8. Periples-Cursos: Informació activitats IV trimestre i preparació I 
trimestre 2019 
 

El 24 de novembre hauríem de tenir tancat el programa dels periples del 1r 
trimestre de 2019. Al Excel ja obert al Google Drive es poden anar penjat les 
possibles propostes per a l’any 2019.  

 
9. Estudiant en pràctiques: feines, dedicació i responsables  

 

En Josep Coma ha informat que no tindrem estudiant en pràctiques de la UB perquè 
l’alumne que estava interessat finalment no s’ha matriculat de l’assignatura 
optativa de pràctiques. Tornarem a sol�licitar un alumne en pràctiques pel següent 
trimestre.  Es recorda que les pràctiques les ha de tutelar algú de la junta.  

 

10. Renovació servei assessorament fiscal i laboral (Assessoria Codina) 

 

S’acorda no renovar el servei d’assessorament amb l’assessoria Codina perquè 
aquest servei ja l’ofereixen els Serveis Generals amb l’assessoria Faiges.  

 

 

 



11. Aprovació criteris dels canals de comunicació del Col�legi. 

 

En Sergi Rasero va redactar un esborrany de document amb els criteris que cal 
tenir en compte per a la difusió de informació i d’activitats als canals de 
comunicació del Col�legi, web i xarxes. No tots els membres de la junta s’ha pogut 
mirar el document i resta pendent. 

12. Precs i preguntes 

 

S’acorda la data de la propera reunió de junta pel dia 12 de desembre. 

La reunió acaba a les 19:40h. 


