116a Junta comuna DCGC-AGPC
136a Junta Delegació del Collegi de Geògrafs a Catalunya
19/12/2018
___________________________________________________________
Assistents del Collegi:
Elena Rodríguez (presidenta), Mariona Prat (vice-presidenta), Josep Coma
(tresorer), Núria Pérez (secretària), Marc Vila (vocal), Sergi Rasero (vocal),
Andreu Blanch Bou (vocal), Marc Serra (vocal) i Victòria Carbonell.
Han excusat la seva assistència: Marta Pallarès (vocal), Jordi Barot (vocal),
Néstor Cabañas (vocal), Francesc Sánchez (vocal).
Assistents de l’AGPC:
Marc Vila (president), Mariona Prat (vice-presidenta), Josep Coma (tresorer),
Núria Pérez (secretària) i Marc Serra (vocal).
Han excusat la seva assistència: Francesc Sánchez (vocal) i Heura Cuadrado
(vocal).
Lloc: Seu del Collegi
També hi assisteix la Pilar Manzanares, tècnica administrativa del Collegi de
Geògrafs.
Hora: 17:00h
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació acta de la reunió de Junta 10 d’octubre
No hi ha cap esmena a l’acta i queda aprovada.
2. Aprovació acta de la reunió de Junta extraordinària del 7 de novembre,
si s’escau
No hi ha cap esmena a l’acta i queda aprovada.
3. Informació de secretaria
La Pilar Manzanares informa que hi ha hagut 7 altes i 5 baixes, havent-hi un total
de 361 collegiats. Quant als pre-col.legiats, informa que hi ha hagut 3 altes i cap
baixa, havent-hi un total de 7 pre-col.legiats.
Respecte els socis de l’AGPC, actualment hi ha 16 associats que no estan
collegiats.
Informa dels dies de vacances que gaudirà durant el període de Nadal. Comenta
també, possibles complicacions que hi podrien haver el dia 21 de desembre per
arribar a la feina, a causa de les convocatòries de manifestacions que hi ha
previstes.
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En relació a la convocatòria de pèrits judicials, informa que s’han inscrit 7 persones
i no hi hagut cap allegació. En aquesta convocatòria el Departament de Justícia ha
estat molt curosa a l’hora definir els perfils de pèrits. Entre els requisits es va
demanar tenir en disposició una assegurança de responsabilitat civil. Cal tenir en
compte que en cas que la convocatòria no hagués arribat als 5 inscrits, aquesta
hauria quedat anullada.
4. Informació tresoreria
El Josep Coma informa de saldo de l’AGPC: 6.624,60€. Cal tenir en compte la
bestreta que l’AGPC va lliurar a la DCGC (2000€).
El saldo actual de la DCGC és de 212,83€. Explica que hi ha un greu problema de
tresoreria i liquiditat, ja que els serveis centrals allarguen excessivament el període
de tancament dels trimestres. Això endarrereix els pagaments a la nostra
delegació, comportant dificultats en la tresoreria i, per tant, a l’hora de fer el
pagament de la nòmina de la Pilar Manzanares. En aquest sentit, gairebé tots els
mesos es fa necessari demanar un avançament als serveis centrals.
Sobre els patrocinis, comenta que només hi ha hagut l’aportació econòmica de
Solucions Geogràfiques. Això es perquè es van enviar les factures amb un cert
retard ja que es van acordar variacions en les tarifes.
S’informa que la factura del patrocini de la UAB ens han confirmat que ja s’està
tramitant. En quant a la factura de patrocini del CETT-UB encara no s’ha enviat i es
demana a la Pilar Manzanares que s’enviï el més aviat possible.
Es comenta que caldria fer el pagament de l’ús de la sala d’actes al COAMB. La sala
es va utilitzar durant el Curs de riscos ambientals i inundacions. El Josep Coma farà
el pagament.
5. Informació presidència i vicepresidència
L’Elena Rodríguez comenta que el proper divendres 11 de gener de 2019 té
prevista una reunió amb Agustí Serra, Secretari General d’Hàbitat Urbà de la
Generalitat de Catalunya. Hi anirà també el Marc Vila.
D’acord amb la necessitat de preparar uns tríptics amb informació de la DCGC i
l’AGPC i sobre la professió del geògraf (com fan altres delegacions), l’Elena
Rodríguez li dona a l’Andreu Blanch alguns tríptics com a exemple. L’Andreu Blanch
mirarà de fer quelcom semblant.
El Marc Vila informa que va assistir Fòrum TIC-SIG que organitza l’ACTIG i va parlar
amb Joaquim Calafí, president d’aquesta associació. Aquesta entitat té previstes
diverses activitats durant el primer semestre de 2019 i la idea és que la DCGC hi
pugui collaborar.
També va assistir a la Comissió de Delimitació Territorial i a la jornada de
presentació del Mapa Municipal de Catalunya.
També comenta que l’Elena Rodríguez i ell es van reunir amb el Cap d’estudis del
Departament Geografia de la UB, Joan Albert Lopez Bustins. Hi ha predisposició de
collaboració per a poder fer actes de difusió. Es va parlar d’organitzar una jornada
després de Setmana Santa a la UB. Per aquestes dates estaria bé tenir el tríptic.
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L’Andreu Blanc comenta que es va reunir amb el Lluís Frago, professor de geografia
de la UAB. De la mateixa manera, esmenta que seria interessant que el tríptic es
fes de manera conjunta amb la Universitat. També s’està d’acord en què el millor
seria que el tríptic es fes en collaboració amb tots els departaments de geografia
de les universitats catalanes.
Elena Rodríguez informa que va assistir a la darrera reunió del Consell Rector de
l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Es varen aprovar els pressupostos i
sembla que molts dels temes previstos ja estan començament a tenir sortida.
6. Nit de la Geografia: estat organització
La Victòria Carbonell informa de les converses mantingudes amb la Societat
Catalana de Geografia (SCG) de cara a l’organització de la Nit de la Geografia.
Vàrem rebre la proposta de cartell i s’està acabant de perfilar. La idea és que la
DCGC no faci aportació econòmica però pugui collaborar aportant begudes o
quelcom de menjar.
7. Periples
El Marc Vila explica que actualment ja s’estan preparant els Periples del primer i
segon trimestre de 2019:
•

Periple sobre polítiques d’Habitatge a Sabadell amb el David Sánchez.
Actualment s’està cercant sala.

•

Periple sobre risc i mapa d’incendis amb el David Montserrat. La idea és
explicar si l’especialització professional és una bona oportunitat per als
geògrafs, ja que precisament per un geògraf un dels seus valors és la seva
visió holística dels problemes de caire territorial. Ell és de Sabadell però cal
decidir si també s’organitza l’acte a Sabadell. Estaria bé organitzar-lo per la
darrera setmana de gener.

•

Es preveu una segona part del Curs de GIS-Cloud que ja va fer el Paulino
Vallejo.

•

Curs de QGIS. Cal decidir si es fa un curs avançat o introductori.

•

Tenim pendent un periple amb en Nil Sicart, el guanyador de la 3a edició del
Premi Jordi Amorós, però encara no hem pogut contactar amb ell.

Altres propostes que es comenten:
•

La Núria Pérez comenta que seria interessant que en Joan López pugui fer
un periple sobre el paper del geògraf en el planejament urbanístic, ja que
actualment participa de l’equip de redacció del Pla Director Urbanístic
Metropolità de Barcelona.

•

Es comenta que podria ser interessant una visita a Mercabarna per a
conèixer l’activitat nocturna de la ciutat. Aquesta visita s’hauria de fer a
partir a les 3 de la matinada de manera que es veu complicada. Una altra
opció interessant pot ser la visita a la Confraria de Pescadors de Barcelona.

•

L’Andreu Blanch proposa fer una visita a la nit en alguns dels creuers que
arriben a Barcelona.
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8. Web. Criteris i comunicació
El Sergi Rasero explica que la web està acabada però queden alguns aspectes per a
millorar-la. És a dir, tal i com es va preveure, durant el 2019 cal una millora de
continguts i d’altres elements detall.
Elena Rodríguez, demana si seria possible fer una mica de formació per a poder fer
entrades a la web per part d’altres membres de la Junta. El Sergi Rasero assenyala
que caldria saber quantes persones voldrien formar-se. Explica, però que és molt
intuïtiu.
Es parla de si cal contractar el manteniment de la web. S’acorda que caldria fer una
valoració econòmica en relació als pressupostos de 2019, ja que és probable que
pugui ser més costós que no pas fer pagaments per consulta. La Pilar Manzanares,
comenta que de cara a fer consultes, el millor és acumular-ne vàries ja que així el
cost és menor. En aquest sentit, per a fer la valoració econòmica caldria saber el
nombre aproximat de consultes que podem fer al llarg d’un any.
El Marc Serra donarà un cop de mà per veure quines són les necessitats i amb els
permisos per accedir mirarà si ho pot fer ell mateix. La idea seria tenir més
administradors. L’Elena Rodríguez comenta que estaria bé centralitzar les claus i
paswords. Es podria posar al drive.
Es comenta la necessitat de redactar un manual o uns criteris sobre la comunicació
del Collegi (per exemple, harmonitzant el redactat de les notícies). Aquest
document s’hauria de redactar durant l’any 2019 i el Sergi Rasero donarà un cop de
mà en això.
9. Patrocinadors 2019
Es ratifiquen les tarifes de 2019 per als patrocinadors de la web:
•

1 més 50 euros + IVA

•

3 mesos 120 + IVA

•

12 mesos 400 + IVA

Cal fer el llistat d’empreses per a poder enviar les tarifes. El Josep Coma enviarà
una carta a les empreses del Cens d’empreses de geografia.
10. Premi Jordi Amorós
El Josep Coma informa de l’estat del Premi Jordi Amorós. Les bases seran les
mateixes que les de l’anterior edició. Es donen per aprovades. A les bases s’han de
revisar per serveis jurídics a recomanació de la junta central del Col.legi.
El jurat del premi s’aprovarà per Junta. Aquest s’hauria de constituir abans del 15
d’octubre de 2019. El lliurament del premi hauria de fer-se durant el mes de
desembre.
11. Model territorial
Avui, a les 19 hores hi ha prevista una sessió informativa del nou model
d’organització territorial del Collegi de Geògrafs, oberta a tots els collegiats. Es
reconeix la feina feta pel Sergi Rasero ja que gràcies a l’enquesta virtual que va fer
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a la junta, hem aconseguit tenir un document consensuat sobre el Nou model
d’organització territorial del collegi.
En aquesta sessió informativa està prevista l’assistència de la Maria Zúñiga,
presidenta i el Carlos Manuel Valdés com a vocal.
La Mariona Prat comenta que el document hauria de ser accessible des de la web
(el document la presentació).
12. Precs i preguntes
En relació a La Intercol.legial (Associació de collegis professionals de Catalunya),
per motius econòmics i de gestió, s’acorda que no es pot assumir les despeses ni la
dedicació que implica ser-ne membres (600€ anuals). S’enviarà carta formal
donant-nos de baixa.
L’Andreu Blanc comenta que caldria retornar a la idea de redactar el Pla Estratègic.
Caldria tenir una mínima visió estratègica. S’haurien de definir algunes accions
coordinades pel què queda de mandat (dos anys). La Mariona Prat comenta que
hauria d’anar lligat al nou model territorial.
El Sergi Rasero assenyala que seria útil definir les funcions i tasques dels membres
de la Junta. L’Andreu comenta que la base és tenir més collegiats, però la Mariona
Prat comenta que a més, calen esforços per a trobar patrocinadors.
La propera reunió es preveu per a finals del mes de gener.
La reunió acaba a les 18:55 hores.
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