ACTA
DE
L’ASSEMBLEA
DE
L’ASSOCIACIÓ
DE
GEÒGRAFS
PROFESSIONALS DE CATALUNYA celebrada el 21 de març de 2014 al
Centre Cívic Urgell (Barcelona)

L’assemblea s’inicia a les 6:20 h de la tarda. L’ordre del dia previst va ser:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Aprovació de l’acta de l’Assemblea celebrada el 12 d’abril de 2013
Informe d’activitats realitzades l’any 2013
Liquidació del pressupost de l’any 2013
Propostes d’actuació per l’any 2014
Presentació del pressupost per l’any 2014
Precs i preguntes

1) Aprovació de l’acta de l’Assemblea celebrada del 12 d’abril de 2013
La vicepresidenta excusa al president i dóna la benvinguda als assistents.
L’acta de l’assemblea del 12 d’abril de 2013 s’aprova per assentiment.

2) Informe d’activitats realitzades l’any 2013
La vicepresidenta fa a una presentació de la Memòria d'activitats del 2012, que tots
els assistents han rebut amb la documentació de l'Assemblea.
Comenta que l’any 2013 ha estat marcat sobretot per les eleccions per a la
renovació de la Junta Directiva i per les activitats desenvolupades a partir del
setembre en relació a la commemoració dels 25 anys de l’AGPC. A més, la
renovació de la junta (i també la del Collegi) ha suposat la posada en marxa de
nous grups de treball per a dinamitzar i millorar l’activitat de suport als geògrafs.
Tot seguit passa a numerar els punts principals d’aquesta memòria:
•

•
•
•

•

En primer lloc comenta l’elecció de la nova junta directiva, junta que es va
presentar amb el mateix programa de la candidatura guanyadora de la junta
de la DCGC. El programa es va basar principalment en l’avenç cap a la
creació d’un collegi propi, la diversificació de l’oferta dels serveis als
collegiats i associats i l’assoliment d’una major projecció professional i
ciutadana, són els principals reptes a assolir per als propers quatre anys.
També comenta el nombre d’associats que és de 312, dels quals 20
pertanyen únicament a l'Associació.
Durant l’any 2013 l’Associació ha continuant celebrant de manera conjunta
amb la DCGC totes les reunions de la Junta Directiva.
Des de la secretaria tècnica que comparteixen l’AGPC i la DCGC s’han atès
les consultes dels associats i collegiats en relació a temes de formació
propis i de les universitats, qüestions laborals i de competència professional.
També dóna suport al grups de treball.
Com s’ha dit, per tal de poder dur a terme el programa de treball s’han creat
diferents grups de treball amb la idea de promoure les activitats d’un
determinat àmbit temàtic. Aquests grups si bé estan formats en bona pels
membres de les dues juntes, estan oberts a la participació de tots els
associats/collegiats.
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•

•

•
•
•

•

•

•

Les principals actuacions de l’any 2013 ha estat les activitats vinculades a la
celebració dels 25 anys de l’AGPC. Les activitats a més de tenir com a
objectiu tractar la trajectòria de l’Associació han tingut la voluntat de
reflexionar sobre l’exercici de la geografia en els darrers 25 anys, així com
debatre les perspectives a mig i a llarg termini de la professió.
Es va confeccionar un cartell commemoratiu que ha estat present en els
actes que s’han dut a terme i també s’ha confeccionat un nou logotip del
25è aniversari, i que a partir és el nou logotip de l’Associació.
Durant el 2013 l’AGPC i la DCGC han continuat la seva defensa de la
professió presentant queixes i recursos en els processos de selecció de
personal i ofertes de treball que no contemplaven la possibilitat de la
presència de geògrafs.
Es continua treballant amb la millora del contingut de la web i de forma
complementaria, han aparegut 6 butlletins del Geonotícies.
S’han desenvolupat actuacions de formació amb una valoració altament
positiva (Curs de SIG Open Source i Jornada de Peritatges Judicials des de la
geografia).
L’AGPC i la DCGC estan treballant en l’elaboració d’un cens d’empreses
relacionades amb la geografia, bé perquè tinguin geògrafs en plantilla o bé
perquè puguin necessitar els serveis d’un professional de la Geografia per a
dur a terme les seves tasques.
S’ha realitzat la primera edició del Premi Jordi Amorós, premi que està
dedicat a un geògraf que treballà plenament pel desenvolupament
professional de la geografia. Es van presentar un 12 de treballs de les
diferents universitats catalanes amb una gran qualitat científica i varietat
temàtica. El Premi va ser concedit a Ona Alay i Coll, de la UdG.
El mes de març es van desenvolupar les primeres Olimpíades de Geografia a
Tarragona i Girona, dirigides a alumnes de 2n curs de Batxillerat de la
demarcació i organitzades pel Departament de Geografia de la URV, la DCGC
i l’AGPC.
L’AGPC i el Collegi participen en organismes de l'administració, on la seva
veu és escoltada; collaboren en la formulació de textos legals aportant
opinions fonamentades; i es relacionen amb les institucions que poden
contribuir al desenvolupament professional de la Geografia.

La memòria de l’any 2013 s’aprova per assentiment.

3) Liquidació del pressupost de l’any 2013
El tresorer presenta el balanç econòmic de l'exercici de l’any 2013 que també tenen
els assistents amb els dossiers de l’assemblea.
Els ingressos han estat de 6.441,87€ i les despeses han estat del mateix import, de
forma que l’exercici ha estat d’equilibri pressupostari.
Els ingressos provenen de les quotes (1.100€) que aquest any corresponen a 20
quotes de 55€ provinents 20 socis que només són membres de l’AGPC (tenint en
compte que els que també estan collegiats no paguen quota de l’associació).
Enguany hi ha hagut algunes baixes (voluntàries o per impagament) fet que ha
comportat que respecte la planificació inicial, els ingressos per quotes s’hagin vist
reduïts. Els ingressos bancaris sumen una quantitat de 25,19€ i els ingressos
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derivats de les inscripcions als cursos de formació sumen 2.048,€. La resta
d’ingressos són 1.000,00€ corresponen al retorn d'una bestreta per part de la
DCGC; i 2.268,68€ provenen del romanent de tresoreria que l'AGPC ha acumulat al
llarg dels anys.
En relació a les despeses, el 2013 s’ha hagut d’utilitzar una part del romanent que
s’havia anat generant al llarg d’exercicis anteriors. Aquesta despesa extraordinària
s’ha destinat a la celebració del 25è aniversari de l’AGPC i també en la participació
en diferents activitats promogudes conjuntament amb la DCGC (com per exemple,
fer front a la dotació econòmica del Premi Jordi Amorós). S’ha de dir, que pel volum
de socis que hi ha, aquest tipus de despeses no es podien cobrir, de forma que ha
estat necessari utilitzar aquest romanent.
La majoria de les despeses (1.343,16€) s’han destinat a les aportacions de
l’associació a l’DCGC pels serveis que es comparteixen (secretaria tècnica, pàgina
web, manteniment del local, la neteja, el telèfon, etc.) corresponent al 7% del total
de despeses computables. Hi ha hagut unes despeses de serveis bancaris de
117,94€ que s’han vits incrementades per impagaments. Els cursos de formació
han suposat un cost de 1.935,50€ (destinats bàsicament a pagar el professorat).
També hi ha tota una sèrie de despeses relacionades amb activitats de l’associació
conjuntes amb el Collegi i que es financen a parts iguals (la collaboració amb
l’associació de joves geògrafs (330€), despeses del premi jordi Amorós (300€) i les
despeses derivades de les eleccions del 2013 (300€)). La partida d’imprevistos ha
estat de 101,50€ i les despeses vinculades a la celebració dels 25 anys de l’AGPC
han tingut un cost de 1.013,77€.
El tresorer també comenta que per qüestions de tresoreria, que a finals de
desembre de 2013 el tresorer de la DCGC va fer una petició d’una bestreta de
1.000€ que es va aportar per tal que la DCGC pogués fer front a pagaments a finals
d’any. Aquesta bestreta no està retornada però està comptabilitzada en el
pressupost de 2014.
Una vegada explicat l’exercici comptable de l’any 2013, el president de la DCGC fa
una consulta en relació a l’aportació del 7% que fa l’AGPC a la DCGC pels serveis
compartits. Particularment, pregunta sobre si es tracta d’una aportació fixa o bé
s’estableix en funció del nombre d’associats no collegiats. El tresorer explica que
l’aportació representa el percentatge d’associats no collegiats en relació a la suma
de collegiats i associats. L’aportació de cada exercici es calcula en funció d’aquest
percentatge des de fa uns anys. Així pel 2014, atès que hi ha hagut un conjunt de
baixes, aquesta aportació serà del 5,4%.
El president de la DCGC tot seguit pregunta com es fa el càlcul de l’aportació de
l’AGPC a la DCGC en relació a altres tipus d’activitats. El tresorer comenta llavors
que es fa a parts iguals.
En relació això, el tresorer de la DCGC indica que en el pressupost de 2014 es vol
modificar precisament aquesta qüestió. El tresorer de l’AGPC també comenta que
tenint en compte que les quotes seran cada vegada menors (jubilats que deixaran
l’Associació i d’altres que decidiran fer-se del Collegi essent llavors la quota de
l’AGPC de 0€) l’activitat de l’AGPC s’ha de desenvolupar en part a partir del
romanent dels últims anys i també amb la collaboració que existeix amb el collegi.
Per tant, es fa essencial que les aportacions que l’AGPC fa a la DCGC per al
desenvolupament d’activitats, es vinculi a aquest percentatge i no a parts iguals.
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El tresorer tot seguit comenta el balanç econòmic que en data 31 de desembre de
2013 l'AGPC té un actiu de 8.308,12€, que prové exclusivament de dipòsits
bancaris, i no tenia cap passiu. Aquest actiu caldrà afegir els 1.000,00€ de bestreta
a la DCGC, que encara no s’ha retornat. Per tant, el patrimoni net de l'AGPC al final
de l'exercici 2013 és de 9.206,60€.

4) Propostes d’actuació per l’any 2014
La vicepresidenta comenta les línies d’actuació per l’any 2014. Entre aquestes
destaquen:
•
•

•
•
•
•
•

Continuïtat amb la collaboració amb la DCGC per al desenvolupament de les
activitats.
La voluntat de repetir algun tipus de taula rodona (com es va fer amb la
commemoració dels 25 anys de l’Associació) per tal parlar i debatre sobre
les diferents sortides professionals, el futur de la professió i explicar
experiències que puguin ser enriquidores pel geògraf.
Seguir programant accions de dinamització i cursos de formació que
permetin reflexionar i debatre sobre qüestions d’interès pels geògrafs i
enfortir la cohesió del collectiu.
Millorar la pàgina web.
Programar un parell de cursos de formació.
Consolidar els grups de treball i intentar trobar més participació dels
associats i collegiats que no formin part de les dues juntes.
Realitzar una campanya conjunta amb el Collegi per tal de poder captar
més associats i collegiats i tenir més representació de geògrafs.

5) Presentació del pressupost per l’any 2014
Pel que fa al pressupost pel 2014 el tresorer presenta una proposta que també està
disponible en la informació que s’ha donat als assistents.
El pressupost és de mínims i està equilibrat en 3.564,64€, tant pel que fa als
ingressos com les despeses.
Quant als ingressos es preveu mantenir les quotes dels 20 associats recordant que
des de 2007 no s’ha incrementat la quota. Els interessos bancaris entorn el 25€, els
cursos de formació 1.800€ i després per a fer front a les despeses, s’ha de
continuar incorporant romanents (629,64 €).
Pel que fa a les despeses la majoria van destinades a sufragar els serveis que es
presten més directament des de la DCGC (neteja, web, local, etc.) 1.052,04€
corresponent al 5,4% del total de despeses. Els serveis bancaris estan entorn els
120€, la formació 1.800€ i, finalment, una partida de collaboracions genèriques
amb la DCGC de 473,24€ que es correspon a finançar el 5,4% de les diverses
activitats que s’organitzen conjuntament amb la DCGC de tipus més extraordinari
(per exemple fer front a les Olimpíades de Geografia, les jornades o el sopar que es
fa posterior a l’Assemblea). També hi ha unes despeses de l’Assemblea 19,36 €
(lloguer de la sala) i 100€ d’imprevistos.

4

Tot seguit per assentiment s’aprova la liquidació de l’exercici del 2013 i el
pressupost pel 2014.

6) Precs i preguntes
No hi ha precs ni preguntes.
Sense més qüestions i agraint l’assistència per part de la vicepresidenta, es conclou
l'Assemblea a les 18:55 h de la tarda.
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