
                                                                   
 
 

 
Acta de la 124 Junta comuna DCGC - AGPC 

132a Junta Delegació del Col·legi de Geògrafs a Catalunya 
 
 
Nomenament del Jurat del IV Premi Jordi Amorós per a Treballs de Fi de Grau en 
Geografia. 
 
 
Atès que el Col·legi de Geògrafs a Catalunya i l’Associació de Geògrafs Professionals de 
Catalunya van convocar la tercera edició del Premi Jordi Amorós, que està destinat a 
guardonar el millor Treball de Fi de Grau en Geografia presentat en qualsevol de les universitats 
de Catalunya.  
 
Atès que les bases del concurs exposen que aquest està dirigit a estudiants que acaben els 
estudis universitaris de grau en Geografia, en les seves diverses denominacions, a les  
universitats de Catalunya i que podran optar al premi en la seva edició de 2019 els estudiants 
que hagin defensat el seu treball de fi de grau durant els dos darrers cursos acadèmics, és a dir 
2017-2018 i 2018-2019. 
 
Atès que la finalització del termini per a presentar treballs fou el passat 15 de novembre de 
2019. 
 
“El jurat estarà format per especialistes en els diversos camps de la geografia, nomenat per 
acord de la Junta de la delegació territorial del Col·legi de Geògrafs a Catalunya i de la Junta de 
l’Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya. El presidirà qui ostenti la presidència de la 
Delegació Col·legi de Geògrafs a Catalunya. La seva composició serà feta pública amb antelació 
a la seva decisió i posteriorment al termini de presentació dels treballs que opten al Premi. 
 
El jurat emetrà un veredicte –que serà inapel·lable– en el termini de dos mesos des de la 
presentació dels treballs. En la seva valoració dels originals, tindrà especialment en compte: 
 
– l’originalitat del projecte 
– la innovació metodològica o d’enfocament que aportin 
– la seva aplicabilitat en l’exercici professional de la geografia" 
 
Vist el què s'ha exposat, la Junta del Col·legi de Geògrafs a Catalunya i l’Associació de Geògrafs 
Professionals de Catalunya acorda: 
 
Primer.- Aprovar la composició del jurat de la quarta edició del Premi Jordi Amorós per a 
Treballs de Fi de Grau en Geografia, que estarà format per:  
 

- Elena Rodríguez Armalé. Geògrafa, tècnica de l’INCASOL al Departament de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i presidenta de la Delegació del Col·legi de 
Geògrafs a Catalunya. 
 

- Marc Vila Recio. Geògraf, soci fundador de l'empresa Solucions Geogràfiques i 
president de l’Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya. 

 



- Mariona Prat Vandellòs. Geògrafa, cap de projecte del Pla de Barris de la Teixonera-
Sant Genís dels Agudells de l’Ajuntament de Barcelona i vicepresidenta de la Delegació 
del Col·legi de Geògrafs a Catalunya i de l’Associació de Geògrafs Professionals de 
Catalunya. 

 
- Jaume Busquets Fàbregas. Geògraf, expresident de la Delegació del Col·legi de 

Geògrafs a Catalunya. 
 

- Sergi Rasero García. Geògraf, tècnic del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i vocal de la Junta de la Delegació 
del Col·legi de Geògrafs a Catalunya. 
 

Segon.- Fer públic aquest acord mitjançant anunci al web www.geografs.org. 
 
 
Barcelona, 11 de desembre de 2019. 
 
 
 
 
 
 


