
1 

 

Acta de la 120a Junta comuna DCGC - AGPC 
140a Junta Delegació del Col�legi de Geògrafs a Catalunya 

16/05/2019 
___________________________________________________ 
 
Assistents del Col�legi: 

Elena Rodríguez (presidenta), Mariona Prat (vice-presidenta), Josep Coma 
(tresorer), Núria Pérez (secretària), Marc Vila (vocal), Sergi Rasero (vocal), 
Andreu Blanch (vocal), Marc Serra (vocal) i Marta Pallarès (en videoconferència) 
(vocal). 
 
Han excusat la seva assistència: Jordi Barot, (vocal) i Victòria Carbonell (vocal). 

 
Assistents de l’AGPC: 

Marc Vila (president), Mariona Prat (vice-presidenta), Josep Coma (tresorer), 
Núria Pérez (secretària) i Marc Serra (vocal). Andreu? 
 
Han excusat la seva assistència: Jordi Barot, (vocal) i Victòria Carbonell (vocal). 

 

 
Lloc : Seu del Col�legi de Geògrafs 
Hora : 18:00h 
 
 
ORDRE DEL DIA  
 
1. Aprovació de l’acta del 21 de març, si s’escau. 
 
Es fa una esmena a l’acta de la passada reunió de junta : Acta de la 119a Junta comuna 
DCGC-AGPC/139a DCGC del 21 de març de 2019. 
 
El nombre d’associats en data 21 de març de 2019 era de 335 en total, dels quals 319 
també estan col�legiats. Es rectifica la dada i es dona per aprovada. 
 
2. Informació Secretaria 
 
La Pilar Manzanares informa del nombre de col�legiats, precol�legiats i associats. 
Hi ha hagut 5 altes i 8 baixes que fan un total de 363 col�legiats a la DCGC.  
Hi ha hagut 1 alta de precol�legiats i 3 baixes per no renovar la matrícula en curs, 
quedant en total 7 precol�legiats a la DCGC. 
L’AGPC ha tingut 1 baixa, quedant el nombre d’associats que paguen quota en 15. El 
nombre total d’associats és de 331 dels quals 316 també són membres de la DCGC. 
 
3. Informació Tresoreria 
 
El Josep Coma explica que a data d’avui el saldo de la DCGC es troba en valors positius 
amb 2.409,49€.  
 
El pressupost de l’exercici 2019 que es presentà a l’Assemblea del passat 21 de març, 
s’ha vist ajustat després de l’Assemblea del Col�legi de Geògrafs celebrada el 23 de març. 
Cal tenir en compte que aquest pressupost per l’any vinent ja aplica el nou model 
territorial del Col�legi. 
 
L’esponsorització prevista és de 1.000€, si bé, aquesta partida pot anar a l’alça. Hi ha 
previstes despeses de representació (450€) i, també, despeses per a dietes i 
desplaçaments en comissions (650€). La idea és que a partir d’ara les persones que 
assisteixin a comissions o reunions en representació de la DCGC no hagin de cobrir les 
despeses que suposa anar-hi. El Josep Coma comenta que prepararà un formulari per tal 
que els representants d’aquestes comissions i òrgans el puguin emplenar. Pel que fa al 
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quilometratge dels viatges en cotxe, s’acorda fer un pagament de 0,19 ct/€ (no subjecte 
a IRPF) que és el mateix que paguen les administracions. Caldrà veure si 650€ són 
suficients per a cobrir aquestes despeses. S’està d’acord en què el problema de fons és 
que l’administració no cobreix aquestes despeses de representació. 
  
Es preveu el retorn de la bestreta a l’AGPC de 1.000€ a finals d’any. S’afegeixen 500€ de 
millores a la pàgina web. 
Pel que fa a l’AGPC el saldo actual és de 7.912,55€. Recentment hi ha hagut una nova 
baixa d’un associat que s’ha jubilat. 
 
4. Informació Presidència i Vicepresidència 
 
Aquest punt s’ajorna fins a la propera reunió de Junta prevista pel més de juliol. 
 
5. Balanç 2 anys legislatura – Proposta de noves línies de treball 2019-2021 
 
El Marc Vila explica un document que ha preparat en que es dibuixa una proposta 
d’organització de la DCGC. Els principals aspectes comentats són: 
 

• Comunicació: es considera que cal millorar substancialment els procediments 
comunicació. Per exemple, caldria que el Col�legi faciliti informació als geògrafs 
sobre temes de cartografia. El Sergi Rasero comenta que és necessari crear un 
protocol de comunicació. Per això cal organitzar una reunió monogràfica per a  
tractar-ho abans de l’estiu. Es proposa el dia 30 de maig.  

• Atenció al col�legiat: es veu també un tema clau i que, tot i que, els serveis 
centrals facin aquest servei caldrà estar molt pendent d’aquests temes. Es parla 
que de vegades es fa necessari, per qüestions de proximitat, quedar amb 
col�legiats per a fer assessorament personalitzat. Es comenta que es tractaran 
aquestes qüestions amb els serveis centrals del Col�legi en properes reunions.  

• Jornades i Formació: el Josep Coma continuarà com a persona responsable del les 
Olimpíades de Geografia i del Premi Jordi Amorós. Sobre els temes de formació 
caldria revisar de nou els criteris.   

• Relacions institucionals: es proposarà a la Victoria Carbonell i la Marta Pallarès per 
portar les relacions amb la SCG.  

• Atenció a les empreses: es comenta que es farà seguiment de les licitacions en 
què els geògrafs queden exclosos. 

• Comissions tècniques: es parla que falten representants en algunes CTU i que 
caldria activar el grup de treball de mobilitat. 

 
6. Informació Periples –Cursos. 
 
La Mariona Prat comenta que s’estan organitzant els Periples per al 4art trimestre de 
l’any. La previsió és:  
 

• Periple de Joan Capdevila Delegació del Govern al Palau Muntaner (15/10/2019). 
Parlarà del cos d’enginyer geògrafs i de la seva feina ala Delegació del Govern. 

      
• Periple d’Anna Tardà de l’ICGC (26/09/2019). Explicarà aspectes de l’observació 

de la terra i espais forestal, Eines de Diagnòstic. A la seu de l’ICGC. 
 
La Núria Pérez proposa un Periple fet per Joan López (PDU-AMB). Ja es va posar contacte 
amb ell i estaria bé organitzar-ho a la tardor. Es parla de l’opció de fer visita a l’Exposició 
Metròpoli de l’AMB i xerrada del Joan López.  
També es parla que seria interessant que el Francesc Mauri fes un Periple sobre temes de 
mobilitat i del vehicle elèctric. El Sergi Rasero creu que seria interessant organitzar 
alguna jornada sobre mobilitat.  
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7. Pàgina Web – Protocols comunicació 
 
Pàgina web 
L’Elena Rodríguez explica que caldria penjar a la web algunes memòries i actes de la 
Junta. El Marc Serrà mirarà d’afegir aquest contingut, amb independència de les millores 
previstes per Indian Webs. S’acorda que els suggeriments de millora de la web es vagin 
enviant al Sergi Rasero o al Marc Serra. 
 
Les millores pendents i que les assumirà pròximament Indian Webs són les següents: 
 

• Millor visualització dels patrocinadors. 
• Baners d’actualitats. 
• Modificació dels càrrecs a la Junta. No hi apareix que els membres de l’AGPC 

també són vocals de la DCGC. 
• Cercador general de la web. 
• Hi ha un conjunt d’apartats de la web beques ajuts i formació que en principi 

s’amaguen si no hi ha res programat. 
• Pel que fa al directori de col�legiats, s’afegirà link de la finestreta única de la web 

del Col�legi de Geògrafs. En aquest directori, els col�legiats poden posar la 
informació que vulguin que sigui visible en el seu perfil. 

 
Es comenta que caldria actualitzar el banc de fotografies i es demana que s’ompli el 
directori de Drive (hi ha una carpeta creada). 
 
Es parla de poder quedar amb l’empresa Nexus Geographics per a trobar nous patrocinis. 
El Sergi Rasero afegeix que seria interessant fer merchandising (per exemple, punts de 
llibres). 
 
Protocol de comunicació 
L’Elena Rodríguez explica uns criteris generals per als temes de comunicació: 

• Per a fer un twit de l’assistència a un acte: s’hauran d’enviar dues fotografies i 
facilitar el hastag en cas que n’hi hagi. 

• Per a publicar una notícia a la web: enviar un correu electrònic a la Pilar 
Manzanares amb un mínim de dues fotografies. El text haurà de ser d’entre 200 i 
300 paraules. 

• Per a publicar al facebook: el Josep Coma ja fa aquesta tasca i copia l’actualització 
de les notícies de la web. 

• Linkedin: les notícies es fan automàticament des del Twitter. 
• Caldria que utilitzem una gamma de colors compartida en el Calendari de Google: 

reunions de Junta en groc, reunions temàtiques en groc, comissions en blau, 
avisos en vermell i Actes/cursos/jornades en verd.  

• A proposta d’en Sergi Rasero, hauríem de fer recopilatori dels dies rellevants per 
la Geografia (Medi Ambient, Terra, bicicleta, etc) per afegir-los al Calendari comú.  
Entre tots farem aportacions.    
 

L’Andreu Blanch explica el tríptic informatiu del Col�legi i l’AGPC que ha estat elaborant. 
Es fan algunes petites correccions al text. El format serà a DINA5 però també es podrien 
fer impressions en A3 per a penjar a les universitats. Es farà una tirada inicial de 100 
unitats (39,44€). Per un futur es parla de poder fer un punt de llibre, tarja, calendari, 
etc. 
 
Marta Pallarès comenta diversos aspectes: 
 

• Comenta que parlant amb geògrafs docents ha constat que té més prestigi la SCG 
que el Col�legi. Proposa fer una tarifa que englobi la SCG i la DCGC/AGPC.  

• Proposa fer una enquesta als col�legiats catalans, fent un balanç de la legislatura.  
• Creu que caldria fer un debat sobre els Periples per tal que s’ajustin als nous 

temps. Proposa fòrums on-line, crear un canal youtube on hi participin joves 
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estudiants (es fa necessari connectar amb els estudiants). Una altra idea és la 
promocionar empreses locals, no estrictament geogràfiques.  

 
8. Programació juntes 2019 
 
Es programa la propera reunió de Junta per al 17 de juliol de 2019. 
 
9. Precs i preguntes  
 
Sense cap més intervenció la reunió acaba a les 20:30 hores. 
 


