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Acta de la 121 Junta comuna DCGC - AGPC 
141a Junta Delegació del Col�legi de Geògrafs a Catalunya 

16/07/2019 
___________________________________________________ 
 
Assistents del Col�legi: Elena Rodríguez (presidenta), Mariona Prat (vicepresidenta), 
Núria Pérez (secretària), Néstor Cabañas (vocal), Marc Serra (vocal), Sergi Rasero 
(vocal), Victoria Carbonell (vocal), Marta Pallàres (vocal) i Heura Cuadrado Nuet (skype), 

 
Han excusat la seva assistència: Josep Coma (tresorer), Andreu Blanch (vocal) i 
Francesc Sànchez (vocal). 

 
Assistents de l’AGPC:  

Marc Vila (president), Mariona Prat (vice-presidenta), Núria Pérez (secretària), 
Marc Serra (vocal) i Heura Cuadrado (skype). 
 
Han excusat la seva assistència: Josep Coma (tresorer), Andreu Blanch (vocal) i 
Francesc Sánchez (vocal). 
 

 

 
Lloc : Seu del Col�legi  
Hora : 17:30h 
 
 
ORDRE DEL DIA  
 
1. Aprovació de l’acta de la darrera reunió  
 
S’aprova l’acta de la reunió de Junta del 16 de maig de 2019 (120a Junta comuna DCGC-
AGPC). 
 
El Sergi Rasero fa alguna puntualització en relació a les millores pendents per Indian 
Web. Informa que totes les millores de la web de moment no estan pressupostades.  
 
 
2. Informació Secretaria 
 
La Pilar Manzanares informa que hi ha hagut 11 baixes i 4 altes (356 col�legiats) a la 
DCGC i hi ha un total de 7 pre-col.legiats. Les raons de les baixes són sempre bastant 
similars. La raó més habitual és pel fet de no fer ús dels serveis del col�legi. Es comenta 
si té sentit enviar un correu quan alguna persona es dona de baixa. La Pilar Manzanares 
explica que els serveis centrals envien un correu i es parla de poder fer un text més 
proper des de la DCGC. 
 
L’AGPC té 325 associats, dels quals 310 estan col�legiats i 15 només son associats.  
 
 
3. Informació tresoreria 
 
El tresorer de la DCGC i l’AGPC, el Josep Coma, no ha pogut assistir a la reunió, però 
l’Elena Rodríguez comenta el tema del formulari quilometratge: s’ha de muntar un 
formulari per tal que els assistents a les comissions hi marquin el quilometratge 
corresponent. S’està estudiant la manera de fer el pagament per aquests desplaçaments 
i com es pagarà.  
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La Pilar Manzanares comenta que a l’hora de justificar un tiquet cobert per un membre 
de la Junta, caldria indicar el NIF del Col�legi de Geògrafs en el moment de fer el 
pagament. 
 
 
4. Informació presidència i vicepresidència 
 
En aquest moment, es connecta virtualment a la reunió l’Heura Cuadrado.  
 
L’Elena Rodríguez explica el següent: 
 

• S’ha redactat un conveni de col�laboració amb el Col�legi d’Enginyers de Camins, 
Canals i Ports, per tal de formalitzar la col�laboració entre les dues entitats, ja que 
tot sovint les matèries estan relacionades. A més a més, la DCGC podrà fer ús de 
la sala d’actes de manera gratuïta. 

• La Victòria Carbonell serà el nostre enllaç formal amb la SCG. Entre d’altres, es 
vol col�laborar en l’organització de la Nit de la Geografia. El Marc Vila comenta que 
seria interessant que la SCG fes difusió dels actes que organitza la DCGC.  

• A partir del mes de setembre, s’iniciaran les converses per a inciar els treballs per 
a revisar la Guia per a l’elaboració de la memòria social. Aquesta iniciativa sorgí 
de la reunió amb el Secretari d’Hàbitat urbà de la Generalitat de Catalunya (Agustí 
Serra). La idea és redactar-la conjuntament des del Col�legi i la AGPC amb 
diferents administracions a les que es convidarà a participar: Diputació de 
Barcelona, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, àrea Metropolitana 
i el Departament de Territori i Sostenibilitat. Es vol formar un grup de treball de 
tipus tècnic impulsat des del col�legi.  La Victòria Carbonell comenta que seria 
interessant contractar un estudiant en pràctiques per a donar suport al 
desenvolupament del treball. Es crearà, a més, un altre grup de tipus assessor, on 
per exemple, hi podria haver la Carme Trilla. La Núria Pérez pregunta si es compta 
amb finançament per a redactar la guia. Es respon que potser es podria demanar 
finançament al fons interterritorial que disposa el Col�legi de Geògrafs. Un 
alternativa, seria demanar finançament a altres administracions.  

• La Victòria Carbonell deixa de ser suplent de la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Barcelona. S’acorda que el Jordi Barot serà el suplent.   

• Comenta la reunió que va tenir amb l’ICGC i en la que se’ls va explicar que 
aquesta entitat té la voluntat d’internacionalitzar la tasca que desenvolupa 
(assistir a fires  internacionals, assessorar a altres administracions, etc.). Per això, 
demanen a la DCGC i al Col�legi de Geòlegs que pensin en quin tipus de suport o 
col�laboració es podria establir en aquest sentit.  

• Informa de la propera reunió estratègia contra la corrupció (Observatori Ciutadà 
Contra la Corrupció). S’acorda que es declina la oferta. Tot i així, es comentarà 
que en cas de tractar termes vinculats amb la corrupció urbanística (o altres 
temes de competència professional de la geografia), si que s’hi assistiria.   

• La Pilar Manzanares ha fet una breu compilació de les queixes dels col�legiats. 
Entre d’altres, la manca de cursos i de la falta d’activitat. Es comenta la idea de 
fer una reunió de Junta oberta als col�legiats i associats. El Marc Vila comenta que 
estaria bé que es fessin juntes obertes. El Sergi Rasero, per altra banda, considera 
que potser es podrien organitzar dues vegades l’any, convidant les persones que 
han fet alguna queixa. 

• Una col�legiada de Tarragona demana si és possible la organització de Periples en 
aquest àmbit territorial. S’acorda que l’Heura Cuadrado es reunirà amb aquesta 
persona. Per altra banda, la Núria Pérez proposa organitzar un Periple a les Terres 
de l’Ebre que podria anar a càrrec del Cap de protecció civil a Terres de l’Ebre. Es 
posarà en contacte amb ell. 

 
 
El Marc Vila informa dels següents temes: 
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• Taula de geografia: Conjuntament amb la SCG, amb les caps d’estudis de les cinc 
universitats i la DCGC. Per tractar temes comuns, concrets i comptant amb la 
participació de joves geògrafs. 

• Jordi Barot, CEMNA d’Andorra. Per a fer alguna cosa en temes de muntanya. Algun 
Periple pel 2020. 

 
 

• El curs avançat de QGis no es va poder tirar endavant per manca d’inscrits. La UB 
ha fet el cobrament encara que el curs no s’ha fet (500€). Per a aprofitar les sales 
disponibles, es comenta la possibilitat que la propera reunió de Junta sigui oberta 
i es faci a la UB. S’acorda pel dilluns dia 30 de setembre. S’aprofitarà l’acte per a 
presentar el programa dels Periples de la tardor. 

• Comenta que potser no té sentit organitzar cursos de formació per la manca d’ 
inscripcions. El Sergi Rasero comenta que no es tracta de no fer curos, si no de 
saber quina formació hem d’oferir. El Jordi Barot considera que és complicat 
perquè la gent no vol pagar per a les activitats o cursos. Ja hi ha molta oferta i 
gratuïta.  

 
Sobre el darrer punt comentat, la Marta Pallarès explica que la redacció d’un Pla 
Estratègic molt ampli no té massa sentit. Amb tot, considera que potser es podria fer una 
enquesta per orientar millor les activitats. En qualsevol cas, primer caldria definir 
l’estratègia i després consultar. 
 
Es parla que el curs de Peritatge sempre ha funcionat molt bé, de manera que es  
proposa tornar-ho a organitzar. L’Heura Cuadrado afegeix que estaria bé fer una petita 
enquesta abans de fer la programació del calendari d’activitats.  
 
El Néstor Cabañas comenta que els cursos haurien de ser molt específics i molt 
professionalitzadors. Per la seva banda, el Sergi Rasero proposa fer un grup de treball 
per a poder replantejar la formació, si bé, un curs de peritatge es podria organitzar 
igualment. El SOC també seria una via de trobar cursos.  
 
5. Organització pròxims 2 anys  
 
Es parla de la necessitat de millorar la organització a l’hora de distribuir les tasques entre 
els membres de la Junta.  
 
Sergi Rasero portarà els temes de comunicació i en Marc Serra portarà la plana web. 
Hi haurà diferents encarregats de les xarxes socials de la delegació. 
 
La Núria Pérez a més de desenvolupar les funcions de secretària pot impulsar els temes 
de mobilitat.  
 
Victòria Carbonell, serà el contacte amb la SCG i coordinarà el grup de treball de la 
memòria social. 
 
Elena Rodríguez i Mariona Prat, segueixen sent contacte amb l’ICGC i amb la resta de 
col�legis professionals, la intercolegial i les administracions. 
 
Josep Coma, a part de la tresoreria s’encarrega de Olimpíades i premi Jordi Amorós.  
 
Jordi Barot i Néstor Cabañas, programació d’un nou periple cada un d’ells el 2020.  
 
Heura Cuadrado i Marta Pallarès representants al territori. 
 
L’Elena Rodríguez afegeix que en els documents compartits del Google Drive es poden 
afegir les idees que tinguem al respecte. 
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6. Informació Periples 
 
L’Andreu Blanch que ja té preparat el fulletó dels Periples de la tardor.  
 
S’intentarà organitzar una visita a la exposició Metròpolis. La Núria Pérez mira 
d’organitzar-ho amb l’equip del PDU. Com que l’exposició serà itinerant es comenta que 
preferiblement la visita es faci a Badalona el dissabte dia 23 de novembre.  
 
La Victòria Carbonell comenta la possibilitat de fer un periple a la UdL sobre el paper del 
geògraf al món rural i proposa contactar amb l’Eduard Trepat de la Fundació del Món 
Rural.  
 
La Mariona Prat proposa un periple sobre Segregacions i agregacions municipals a 
Catalunya, conjuntament amb el Col�legi de Camins i Ports, per programar-lo l’any 
vinent.  
 
7. Pàgina web i protocol de comunicació 
 
En Sergi Rasero està preparant un document sobre criteris a aplicar en un protocol de 
comunicació que inclou web, patrocinadors, xarxes, correu electrònic, etc. Enviarà el 
document per a que en fem esmenes i suggeriments de cara a aprovar-lo al setembre.  
 
S’acorda obrir un compte a Instagram que portarà l’Heura Cuadrado. 
 
La Pilar Manzanares enviarà als membres de la junta el documents de drets d’imatge de 
la gent que assisteix als periples i el de cessió de les fotografies al web.  
 
 
8. Programació de juntes 2019  
 
30 de setembre a la UB 
18 de novembre a la seu del Col�legi i l’AGPC. 
 
 
9. Precs i preguntes 
 
La Mariona Prat explica que està treballant en la continuació del document de proposta 
de Col�legi. Ho explicarà a la reunió del mes de novembre. 
 
La Marta Pallarès proposa temes per a futurs periples, turisme, senderisme, cultura i 
urbanisme. I fer formació híbrida amb temes comuns de comunicació, protocol, educació, 
coneix algú que ho podria fer.  
 
 
La reunió acaba a les 20:30 hores. 
 
 
 


