
Acta de la 115a Junta comuna DCGC – AGPC 

135 Junta del Col�legi de Geògrafs a Catalunya 

7/11/2018 

___________________________________________________ 

Assistents del Col�legi:  

Elena Rodríguez (presidenta), Mariona Prat (vice-presidenta), Josep Coma 

(tresorer), Núria Pérez (secretària), Marc Vila (vocal), Sergi Rasero (vocal), 

Marta Pallarès (vocal). 

Han excusat la seva assistència: Victòria Carbonell (vocal), Jordi Barot 

(vocal), Néstor Cabañas (vocal), Francesc Sánchez (vocal), Marc Serra 

(vocal) i Andreu Blanch Bou (vocal) 

Assistents de l’AGPC:  

Marc Vila (president), Mariona Prat (vice-presidenta), Josep Coma (tresorer), 

Núria Pérez (secretària) i Heura Cuadrado (vocal). 

Han excusat la seva assistència: Francesc Sánchez (vocal) i Marc Serra 

(vocal).  

Lloc: Seu del Col�legi  

Hora : 17:30h 

ORDRE DEL DIA  

Únic. Posicionament de la Junta davant el nou Model Territorial proposat 
pel Col�legi de Geògrafs 
 

La reunió es va centrar exclusivament en un debat sobre el nou Model Territorial. 

En primer lloc, l’Elena Rodríguez va explicar els antecedents. Entre d’altres, les 

reunions mantingudes amb el secretari dels serveis centrals, el Dani Mora. També 

comenta que el canvi de presidència de la Delegació ha suposat retards a l’hora de 

poder-nos dedicar a aquest tema. 

El 22 de setembre de 2018, es va ratificar a l’Assemblea General del Col�legi de 

Geògrafs el nou model d’organització territorial, és a dir, el model de gestió i 

econòmic que es dona entre els serveis centrals i les delegacions territorials. El 

traspàs implicarà un període de prova (any i mig o dos anys) per avaluar-ne els 

resultats. El què està clar, és que amb l’actual model no acaben de funcionar alguns 

aspectes. Per això, la idea és separar millor el què són tasques estructurals de les 

delegacions que haurien de ser assumides pels serveis centrals. 

Tots els membres de la Junta van expressar els seus punts de vista i va quedar 

palès que ens manca informació més detallada sobre alguns aspectes. En 

particular, com ens afectaran els canvis en relació a la gestió econòmica i la 

organització directament després de la implantació del nou model sobre els serveis i 

la organització estructural de la delegació. Particularment es comenta potser el 

problema no és tan econòmic. Es considera que aquest model pot comportar 



problemes per tal que la secretària administrativa (Pilar Manzanares) pugui 

continuar donant el mateix suport a les tasques no estructurals de la Delegació.  

Per tal d’informar als col�legiats, es va decidir redactar un document on es 

reflecteixin principalment, tot els punts en què hi ha acord entre els membres de la 

Junta. Es constata que aquests punts en comú encara no estan consensuats. Per 

això, la intenció és arribar a un consens.   

Addicionalment, es va decidir convocar als col�legiats a una reunió informativa per 

explicar (o bé una assemblea extraordinària), un cop es tingui el document 

consensuat, la situació actual de la nostra delegació respecte al nou Model 

Territorial.  

La reunió acaba a les 20:00 hores. 


