Activitats del Col·legi de Geògrafs
Setembre - novembre (2019)

Curs de Qgis avançat
Data i lloc: a determinar
Més informació al web a partir de setembre:
www.geografs.org

Junta Oberta de la Delegació del
Col·legi de Geògrafs a Catalunya
Dilluns 30 de setembre, a les 18h a la Facultat de
Geografia i Història de la UB (C/ Montalegre, 6,
Barcelona), aula 311 (3a planta)
Des del Col·legi de Geògrafs, encetem una nova fórmula per arribar a tots els col·legiats:
la Junta Oberta. Obrim la junta a tots els col·legiats que vulguin compartir amb nosaltres
el dia a dia del Col·legi amb totes les seves problemàtiques, decisions i estratègies.

Dijous 26 de setembre

Els Periples

Xerrada: “De la captura de les
dades dels sensors als serveis en
Observació de la Terra”
Horari: de 18.00h a 20:00h.
Lloc: Barcelona. Seu de l’ICGC. Parc de
Montjuïc.
Xerrada a càrrec de: Anna Tardà Lleget,
Geògrafa (1989). Responsable Operativa
Sensors Hiperespectrals. CSPCOT_Àrea
d'Observació de la Terra. Institut Cartogràfic i
Geològic de Catalunya.
Els nous sistemes satèl·lits d'observació de la
Terra han obert tot un nou ventall de dades,
fins ara inabordables. S’explicaran diversos
projectes tant de l’estudi forestal de la
comarca del Maresme així com de l’agricultura de precisió, i la transferència de coneixement amb el Màster de Geoinformació en
temes lligats amb Smart Cities.

Dimarts 15 d’octubre

Xerrada: “Quines feines realitza un
geògraf a la Delegació del Govern
de l’Estat a Catalunya? Com s’accedeix al Cos d'Enginyers Geògrafs?”
Horari: de 18.00h a 20:00h.
Lloc: Barcelona. Delegació del Govern, al
Palau Montaner (carrer Mallorca 278, entre
Roger de Llúria i Pau Claris).
Xerrada a càrrec de: Dr. Joan Capdevila
Subirana. Físic (1988) i Geògraf (2003). Tècnic
Superior de l’Àrea de Foment. Delegació del
Govern a Catalunya.
El Dr. Joan Capdevila, ens explicarà de primera
mà i al llarg de la seva experiència professional, quines diferents feines pot realitzar un
geògraf/a dins la Delegació del Govern de
l’Estat i com és el procés selectiu d'oposicions
per accedir al cos d'Enginyers Geògrafs.

Novembre

Visita: Metròpolis de ciutats: repensar l'urbanisme metropolità
Horari: data i horari a determinar del mes de
novembre.
Lloc: Badalona.
Visitarem l'exposició itinerant Metròpolis de
ciutats, on ens aproximarem a la transformació urbana en els darrers 40 anys a partir del
Pla General Metropolità de 1976, alhora que
ens podrem endinsar als reptes i oportunitats
que planteja el futur de la ciutat metropolitaAforament limitat a 25 persones.

Aforament limitat a 30 persones.

Places limitades 25 persones.

Organització:

COL·LEGI DE GEÒGRAFS

Tots els periples són gratuïts però cal
inscripció prèvia a través de:
informacio@geografs.org
Tel. 93 481 50 73

