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Acta de la 119a Junta comuna DCGC - AGPC 
139a Junta Delegació del Col�legi de Geògrafs a Catalunya 

21/03/2019 
___________________________________________________ 
 
Assistents del Col�legi:  

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 Col�legi  
Hora : 18:00h 
 
 
ORDRE DEL DIA  
 
1. Aprovació de les actes del 6 de febrer i de la virtual del 5 de març, si s’escau.  
 
A l’acta el dia 6 de febrer per equivocació es va deixar un paràgraf que cal esborrar: 

“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 col�legiats? S’hauria de 
traslladar a l’assemblea del Colegio”. 

 
Al punt 8. Web. Criteris de comunicació. Aclarir que es van tractar temes relacionats amb 
la web però no es va parlar del tema de criteris de comunicació que donava nom a 
aquest punt de l’ordre del dia, es va deixar per després de l’assemblea. 
S’esmena canviant el títol del punt número 8 de l’ordre del dia per: Informació web i 
correu electrònic.     
 
Hi ha una errada en la numeració en l’odre del dia que passa del punt 8 al punt 10.  
S’esmena un cop ordenats els punts de l’ordre del dia correctament. 
 
S’esmenen els punts mencionats i s’aprova l’acta. 
 
L’acta de la junta del dia 5 de marc, s’aprova sense cap esmena. 
 
 
2. Informació de la Secretaria 
 
La Pilar Manzanares informa que a la DCGC hi ha hagut 8 altes i 1 baixa, sent 366 el 
nombre total de col�legiats, i els precol�legiats són 9. L’AGPC compta amb 350 associats, 
dels quals 334 també són membres de la DCGC, i els 16 restants no. 
 
Es demana a la Pilar Manzanares que demani a la delegada de protecció de dades com ho 
hem de fer per adreçar-nos als contactes del llistat de difusió que tenim per a complir 
amb el nou reglament de protecció de dades. Ho volem per escrit.   
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3. Informació Tresoreria 
 
El Josep Coma informa que el saldo de l’AGPC a dia d’avui és de 8.009,61€. A primers de 
març es cobrarà el rebut de la quota anual de l’AGPC.  
Informa que amb els ingressos de les inscripcions als cursos de GIS que hi ha a data 
d’avui ja es cobreixen les despeses dels cursos programats.   
 
El saldo actual de la DCGC és de 1.162,39€.   
 
 
4. Informació Presidència i Vicepresidència 
 
L’Elena Rodriguez explica que la nostra delegació ha proposat a l’Observatori del Paisatge 
com a candidat al Premi Nova Cultura del Territori. Aquest any com a novetat s’opta a 
dues modalitats, gestió i divulgació, i nosaltres l’hem proposat per a les dues modalitats.  
 
Continua informant que estem fent les primeres gestions per a signar un conveni de 
col�aboració amb el Col�legi d’Enginyers de Camins de Catalunya. 
 
Segueix informant que després de comprovar que alguns dels periples i cursos que hem 
organitzat coincideixen amb dates o temàtiques molt similars amb les de la Societat 
Catalana de Geografia, es creu convenient convocar una taula de treball amb la SCG, 
Col�legi, AGPC i universitats per tal de coordinar activitats d’interès comú. Potser també 
seria interessant convidar a participar a empreses del sector. 
 
En Marc Vila proposa que els ingressos que rebem del patrocini de la web també es 
reparteixin amb l’AGPC, amb la mateixa proporció que fem amb altres despeses. Ho 
deixem pendent per a quan s'hagi saldat el deute que té el Col�legi amb l'AGPC i en tot 
cas un cop passada l'assemblea.  
 
La Mariona Prat proposa demanar a en David Comas de Nexus Geographics, que vingui 
un dia a explicar-nos estratègies comercials per obtenir nous patrocinadors. Es posarà en 
contacte per demanar-li. 
 
Es valora la possibilitat de demanar subvencions per a l’AGPC per a formació i activitats.  
 
Finalment en Josep Coma pregunta si hi ha algú disposat a acompanyar als estudiants de 
Barcelona a la final de les Olimpíades a Múrcia els dies 5, 6 i 7 d’abril, ja que de la 
Universitat de Barcelona no hi va ningú. De moment ningú s’ofereix per anar-hi. 
 
En quant al domini  geografs.cat en Marc Vila va contactar amb l’anterior propietari del 
domini per si ens el cedeix i diu que podem fer el que vulguem. S’hauria de mirar si 
encara no l’ha comprat algú i quant valdria. 
 
5. Informació Periples –Cursos 
 
S’ha començat la difusió dels periples del segon trimestre de l’any: Dins d’aquest nou 
programa s’ha tornat a re programar el periple L’especialització a la Geografia 
professional, amb David Montserrat, que es va suspendre el trimestre passat.  
El programa es completa amb la xerrada L’habitatge: de la regeneració urbana a 
l’emergència social, amb David Sánchez Oliva, la visita a l’Observatori Fabra, i els cursos  
QGIS bàsic i avançat.  
 
El dia 5 d’abril participarem a la Nit de la Geografia amb una bicicletada nocturna per 
Barcelona i també farem difusió de la Mapató Humanitària 2019.  
 
Avui acaba el curs Carto Builder amb Paulino Vallejo, passarem una enquesta de 
satisfacció per valorar tant els continguts com al ponent, també ho farem quan acabin els 
altres dos cursos de QGIS. 
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6. Proposta reunió de treball balanç 2 anys 
 
Es tria una data per una reunió de treball que servirà per fer balanç dels dos anys de la 
gestió de la junta actual i una reorganització i planificació de treball de cara als dos anys 
vinents. Es reserva la sala de reunions pel dia 9 d’abril.  
Es vol treballar temes importants com la comunicació, les relacions institucionals i 
plantejament de nous cursos i periples. Aquests darrers han de tenir una línia estratègica 
o fil conductor que cal treballar.  
Per aquests dos propers anys en Jordi Barot en principi està més disposat i podem 
comptar amb ell, amb en Francesc Sánchez també podem comptar per a la realització del 
mapa per integrar-lo a la web. 
 
 
7. Precs i preguntes  
 
La propera reunió de junta tindrà lloc els dijous 16 de maig. 
 
 
Sense cap més intervenció, acaba la reunió a les 19:00 hores. 


