Acta de la 117a Junta comuna DCGC - AGPC
137a Junta Delegació del Collegi de Geògrafs a Catalunya
06/02/2019
___________________________________________________
Assistents del Collegi:
Elena Rodríguez (presidenta), Mariona Prat (vice-presidenta), Josep Coma
(tresorer), Núria Pérez (secretària), Marc Vila (vocal) i Sergi Rasero (vocal).
Han excusat la seva assistència: Heura Cuadrado (vocal), Marta Pallarès (vocal),
Francesc Sánchez (vocal), Néstor Cabañas (vocal), Jordi Barot (vocal), Andreu
Blanch, Victòria Carbonell i Marc Serra (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: Heura Cuadrado (vocal) i Francesc Sánchez
(vocal).

Lloc : Seu del Collegi
Hora : 17:30h

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta de la Junta anterior, si s’escau
No hi ha cap esmena a l’acta i queda aprovada.
2. Informació de la Secretaria
La Pilar Manzanares informa que hi ha hagut 3 altes i 5 baixes a la DCGC. El total és de
359 collegiats. Hi ha hagut 2 altes de precol.legaits, sumant-ne un total de 9. L’AGPC
compta amb 16 associats que no estan collegiats. Per altra banda, hi ha 335 associats
que esta collegiats.
També informa que es va executar la baixa de la Intercol.legial catalana de collegis
professionals el dia 9 de gener. Es va enviar un correu electrònic i una carta. Atès que
van enviar informació de l’entitat, per confirmar la baixa, també es va fer una trucada.
Sobre les qüestions relacionades amb la protecció de dades, la Pilar Manzanares informa
que ha fet algunes consultes a la persona que assessora al Collegi. Atès que des de la
delegació pensem que és clau enviar informació de les activitats de la DCGC/AGPC a
diferents entitats relacionades amb la geografia, doncs li va preguntar si es podien fer
enviaments a aquestes entitats (departaments de geografia de les universitats catalanes,
administració, etc.). La resposta és que caldria un consentiment d’aquestes persones per
a poder fer l’enviament. Tanmateix, diferents membres de la Junta comenten que es
tracta d’adreces públiques (caps de departament, per exemple, disponibles on-line) i que
es creu que no hi hauria problema en fer aquestes enviaments. S’acorda de moment es
farà una depuració d’aquestes adreces públiques perquè actualment no tenim a tots els
usuaris potencials. A més, es decideix que se li tornaran a fer les consultes a aquesta
persona, però per escrit per tal que també ens contesti per escrit, en particular sobre
quines bases de dades es poden utilitzar.
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Per la seva banda, el Pep Coma prepararà una carta per a patrocinadors potencials de la
web a partir del cens de geografia (amb les tarifes vigents). No ho ha pogut enviar
perquè el correu del Collegi no li funcionava.
També s’informa que una professora de secundària, s’ha posat en contacte amb la DCGC
perquè esta interessada que els alumnes puguin fer alguna activitat relacionada amb la
Geografia (té 80 alumnes interessats de Batxillerat). Es considera que el més oportú és
que aquestes activitats les puguin desenvolupar les universitats, ja que això pot suposar
una manera de captar nous estudiants. El Josep Coma comenta que, de fet, la UB té un
programa específic per a captar estudiants. També comenta que es podria organitzar
alguna activitat conjunta entre el Collegi i la Universitat com una sortida a una estació
meteorològica. Una altra opció és que la Universitat i el Collegi puguin anar al centre
educatiu a fer alguna xerrada. Ho parlarà amb el Joan Albert López Bustins que és el Cap
d’estudis de Geografia de la UB.
La Pilar Manzanares, comenta que un estudiant de geografia vol collaborar amb la
DCGC. De moment, se li enviarà el programa trimestral dels Periples. Una vegada allà
podríem parlar-ho amb ell.
La Subdirecció General d’Estratègies territorials i coneixement de la Generalitat de
Catalunya, ens ha informat que els geògrafs podran participar, conjuntament amb altres
collectius, en l’elaboració de documents urbanístics i territorials. S’acorda que caldrà ferne difusió per tal que els collegiats que ho vulguin, es puguin inscriure.
Acord sobre defensa de la professió (pendent no ho he apuntat, em vaig perdre una
mica...) potser era la proposta d’atendre només els casos de collegiats? S’hauria de
traslladar a l’assemblea del Colegio.
3. Informació Tresoreria
El Josep Coma explica que no pot tancar l’any 2018 per que li falta la liquidació del 4art
trimestre de 2018.
•

També informa que els serveis centrals han decidit aplicar les quotes del Fons de
compensació territorial. Aquesta quota es va decidir d’aplicar a l’Assemblea
general de Saragossa i té efectes retroactius (des de l’1 de gener de 2018). Es
considera que és una xifra que no podem assumir ja que arriba als 2.000€ (4% de
les quotes). Caldrà parlar-ho amb tresoreria, es demanarà explicació al respecte a
la reunió de junta de Delegacions de Madrid del dia 16 de gener.

.
El Josep Coma també ha fet una simulació del pressupost de 2019 aplicant els principis
del nou model d’organització territorial:
Ingressos: 5.800€
• Quotes: 4.075€ (34% de les quotes dels collegiats)
• Dietes 700€ ( es desconeix si això ho finançarà serveis centrals o nosaltres, es
demanarà explicació al respecte a la reunió de junta de Delegacions de Madrid del
dia 16 de gener).
• Aportació de l’AGCP: 700€
• Patrocinadors: 1.000€
Despeses:1.180€
• Personal: 0€
• Seu: 0€
• Material oficina: 150€
• Manteniment web: 200€
• Comissions bancàries: 30 €
• Preparació assemblees: 100€
• Assessoria i Intercol.legial: 0€
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•
•
•
•
•

Representació: 250€
Formació: 0€
Olimpíades: 0€
Premi Jordi Amorós: 250 €
Imprevistos: 200€

Amb aquesta simulació, hi hauria un excedent de 4.595€
S’acorda que caldria aclarir dos temes importants:
•

•

Fons de compensació territorial: no té sentit que s’aprovi el mes de setembre i
tingui efectes retroactius. S’està en contra que s’apliqui el 2018, es demanarà
explicació al respecte a la reunió de junta de Delegacions de Madrid del dia 16 de
gener.
Si hi ha romanent del 2018, els diners se’ls queda la delegació?

4. Informació Presidència i vicepresidència
L’Elena Rodriguez explica que el dissabte 16 de febrer hi ha la Junta de delegacions del
Collegi a Madrid. Hi ha prevista l’assistència d’ella i la vicepresidenta. La idea és
observar i conèixer el posicionament de la resta de delegacions. Inicialment, s’acorda que
com a condició per a donar vot favorable als pressupostos és la millor definició de les
competències de les delegacions. Es veu que el problema de fons pot ser el repartiment
de les tasques. Sobre això el Sergi Rasero, comenta que no cal conèixer el posicionament
compartit delegacions, si no saber que n’opinen els serveis centrals.
El 23 de març hi ha prevista l’Assemblea general a Barcelona. La idea és votar en positiu
els pressupostos, sempre i quan coneguem bé el repartiment de competències entre
delegacions, i establir el límit de la despesa del fons estructural. Per la serva banda,
l’Elena Rodríguez informa que la presidenta del Collegi (Maria Zuñiga) va agrair-li la
predisposició de la nostra Junta el dia que va venir a la nostra seu.

5. Preparatius assemblea 2019
S’acorda que la propera Junta sigui el dijous dia 21 de març (a les 18h). L’Assemblea de
la l’AGPC es convocaria a les 19h i l’assembla de la DCGC a les 19,30h. Per això, el dia 4
de març han d’estar els documents (memòria i pressupost) ja que el dia 6 de març
s’hauria de fer la convocatòria. Caldrà anar preparant també el Pla de treball de 2019.

6. Estat del nou Model territorial
Aquest tema no es tracta ja que es pensa que és millor tractar-ho després de la Junta de
delegacions del 16 de febrer.

7. Periples-Cursos: propostes activitats 2on trimestre 2019
S’explica que s’ha arribat a un acord amb la Facultat de Geografia de la UB a través del
seu Cap d’Estudis Joan Albert López Bustins per a poder desenvolupar els cursos i les
activitats vinculades als Periples que hi ha previstos el març, abril i maig. El cost és de
500€ i es disposarà de sales amb ordinadors per als estudiants.
Restarà pendent de definir els Periples i cursos del proper trimestre, que s’haurà de
tractar a la propera reunió de Junta.

8. Web. Criteris de comunicació
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Sergi Rasero comenta que actualment tenim disponibles dos dominis a Reactiva
(geografs.com, geografs.net). Serà necessari fer el traspàs a serveis generals del Collegi
si els volen mantenir. Es decideix eliminar geògrafs.net i poder comprar geògrafs.cat.
Aquest darrer sembla que ja pot haver quedat lliure, es contactarà de nou amb l’actual
propietari per a sollicitar la seva compra.
El Sergi Rasero va plantejar algunes millores per a la web a Indian Webs. Es tracta de
poder millorar aspectes com la barra lateral de la web, millorar la visualització dels
patrocinadors, entre d’altres. És un preu molt ajustat i s’acorda fer aquestes millores.
A l’hora de fer manteniment, la proposta de l’empresa és de 45€ mensuals. També és un
pressupost mínim. Es comenta que potser seria més eficaç disposar d’una bosses d’hores
mensuals o periòdiques. És a dir, es creu que és millor pagar per feina feta tal i com ho
explica el Josep Coma. Les actualitzacions s’haurien de fer un cop l’any.
També caldria disposar de còpies de seguretat. Caldria preguntar-ho al responsable web
del Collegi.
10. Proposta patrocinadors
Com s’ha dit, es farà arribar una carta de cerca de nous patrocinadors per la plana web.
11. Precs i Preguntes
Acaba la reunió a les 19:45 hores.
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