Acta de la 92a Junta comuna DCGC - AGPC
111a Junta Delegació del Col·legi de Geògrafs a Catalunya
10/12/2014
__________________________________________
Assistents del Col·legi:
Jaume Busquets (president), Jordi Barot (vicepresident), Néstor Cabañas
(secretari), Carles Donat (tresorer), Mariona Prat (vocal) i Sergi Rasero (vocal).
Han excusat la seva assistència: Victòria Carbonell (suplent).
Assistents de l’AGPC:
Elena Rodríguez (vicepresidenta), Núria Pérez (secretària), Josep Coma (tresorer).
Han excusat la seva assistència: Sergi Cuadrado (president) i Jordi Forcadell
(vocal).

Lloc : Seu del Col·legi
Hora : 18:30h

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.
S’aprova l’acta.

2. Informació presidències.
Les juntes del Col·legi i de l’Associació s’han fet ressò de la mort del col·legiat Rafael
Llussà, professor de la Universitat de Girona, el 9 de desembre i han publicat una nota
de condol al web. El president del Col·legi va assistir al funeral que va tenir lloc a
Manresa el proppassat 13 de desembre. S’acorda enviar una nota de condol al rector de
Universitat de Girona.
En Jaume Busquets informa que el passat 27 d’octubre va assistir a la reunió al
Departament de Geografia de la Universitat de Barcelona convocada per la Societat
Catalana de Geografia, amb la finalitat de tractar de l’actual moment dels estudis de
Grau i de Postgrau, de la baixada del nombre de matrícules i d’emprendre possible
iniciatives per revertir aquesta tendència. Els diversos representants dels diversos
departaments van expressar els seus punts de vista i, com a acció concreta, es va
acordar promoure un màster interuniversitàri. Jaume Busquets va posar èmfasi en la
necessitat d’enfortir la dimensió professional dels estudis de geografia i de treballar
coordinadament en aquest sentit.
En Jaume recorda que, a rel de la seva presència a les reunions del Consell Rector de
l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), al qual participa com a vocal des
que es va constituir, ha cobrat les dietes corresponents. En aquest sentit, i donat que el
pagament de les dietes només pot ser nominal, expressa la seva voluntat de trobar una
fórmula de transferir el seu import al Col·legi.
Després de les consultes fetes al respecte per part de Carles Donat, tresorer del Col·legi,
a l’assessoria Codina, s’acorda buscar el procediment en tal que el president pugui
transferir les dietes al Col·legi, una vegada deduïda la repercussió fiscal de les mateixes i
les possibles despeses associades a l’assistència al Consell Rector. S’acorda adoptar el
mateix criteri i procediment en d’altres representacions de col·legials a òrgans que
comportin la recepció nominal d’imports en conceptes de dietes.
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Continua informant que els dies 19 i 20 de desembre es celebrarà la propera sessió del
“Fòrum 2012. Catalunya 21” Territori i Urbanisme sobre la Llei del Territori. Participarem
en consonància amb les aportacions fetes al Comitè d’Experts. El grup de treball sobre
urbanisme presentarà a la SCOT els seus comentaris al document.
Finalment ens fa saber que el Jaume i la Victòria Carbonell van participar a una jornada
de la Setmana Cultural de l’escola Torre de Claramunt amb alumnes dels cursos 5è i 6è
de primària. En Jaume i la Victòria van fer una xerrada sobre geografia ja que el tema de
la setmana cultural era “Un món per descobrir”. Valoren molt positivament l’experiència
amb els mestres de l’escola i amb els alumnes.

3. Informació trobada amb el president del Colegio, Antonio Prieto.
Es valora força positivament la reunió mantinguda el dia 20 de novembre amb el
president del Colegio, Antonio Prieto, a la nostra seu. Es destaquen alguns dels punts
inclosos al resum de la reunió que va fer en Jaume Busquets: en aquest moments,
sembla que els estatuts del Colegio es troben pendents de la seva imminent aprovació
per part del Ministerio de Fomento; es va expressar el desig d’una major col·laboració
entre el Colegio i la delegació; es va acordar organitzar alguna activitat conjunta ColegioDelegació de Catalunya, en concret alguna jornada o cicle de jornades sobre
desenvolupament local; es va preveure la possibilitat de canviar de seu, en cas que es
trobi una alternativa que satisfaci les necessitats funcionals i d’ubicació i que signifiqui
una disminució de les despeses de lloguer.

4. Preparatius assemblea 2015. Documentació i organització.
S’informa que l’assemblea general del Colegio es celebrarà el 14 de març a Alacant, per
tant les assemblees de les delegacions s’hauran d’haver celebrat amb anterioritat.
S’acorda la data de celebració de les assemblees de la DCGC i de l’AGPC per al dia 6 de
març i el 16 de febrer s’enviaran les convocatòries per correu electrònic. El correu
electrònic haurà d’incloure la convocatòria, l’ordre del dia i l’acta de l’anterior assemblea.
En Néstor Cabañas i la Núria Pérez redactaran les memòries d’activitats i en Carles Donat
i en Josep Coma prepararan les respectives memòries econòmiques. També s’ha de
preparar el Pla de treball del 2015. La Pilar Manzanares gestionarà la sol·licitud de sala.

5. Informació de les darreres jornades realitzades.
El mes de novembre s’han realitzat dues jornades sobre emprenedoria, “Noves formes
de treballar en el segle XXI: el model freelancer” conjuntament amb el Col·legi de
Geòlegs, i “Les noves tendències professionals dels geògrafs”. Aquesta segona va
despertar molt d’interès i es valora molt positivament, hi van assistir una trentena de
persones. Es constata que el tema interessa i seria bo que tingués continuïtat amb
alguna jornada més l’any vinent.
Sobre les propostes de formació que tenim en marxa hi ha previst l’organització d’un
cicle formatiu sobre Riscos territorials conjuntament amb el Col·legi d’Ambientòlegs i el
Col·legi de Geòlegs. Tenim pendent una reunió per anar lligant continguts, ponents i els
aspectes organitzatius. A aquesta reunió hi assistiran en Jaume Busquets, en Josep Coma
i els representants dels altres dos col·legis.
Es recorda que resta pendent de realitzar-se la jornada sobre la Llei de Territori que va
quedar aplaçada. Estàs previst que primers d’any tinguem les conclusions. L’Elena
Rodríguez informa que en Carles Miralles, del Departament de Territori i Sostenibilitat,
s’ha ofert per venir a explicar-la als col·legiats i associats.
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Informació dels grups de treball:
Dinamització col·legial.
La Mariona Prat ens fa saber que en Quim Torra, director del Centre Cultural Born, ens ha
facilitat als membres de les juntes la visita comentada al jaciment el dia 22 de desembre
de 18:00 a 20.00 hores.
D’altra banda, la Mariona està gestionant una altra sortida al Port de Barcelona per a la
primavera, l’Elena Rodríguez està gestionant una visita a l’Observatori Fabra i el Jaume
Busquets una tercera sortida, a l’hivern, a la seu de l’ICGC.
Comissió defensa del col·legiat.
Desprès de la visita d’Antonio Prieto s’acorda demanar al Colegio l’ajuda que calgui
sobre tot en els temes de defensa de la professió ja que podem disposar de
l’assessorament legal per part d’Eduardo Díaz, l’advocat del Colegio.
Es fa saber que de les darreres Geodenúncies tramitades, només la del POUM de Navata
ha estat acceptada. S’acorda elaborar una memòria amb recull dels casos que hem
gestionat, del procediment seguit i dels resultats obtinguts i es decideix que a partir d’ara
les Geodenúncies les gestionarem des d’aquí però les derivarem al Colegio segons vam
acordar amb l’Antonio Prieto en la seva vista.
La Pilar Manzanares informa que tenim dues consultes d’assessorament professional
pendents de respondre, mitjançant el suport de Núria Pérez: una consulta d’orientació
per treballar a Xile o Regne Unit i una altra sobre orientació professional i currículum.

Territori i urbanisme
L’Elena Rodríguez informa que aquest grup de treball de territori i urbanisme està
pendent de tornar-se a reunir perquè la Llei de Territori es troba encara en fase
participativa. Es preveu tornar-se a reunir el 22 de desembre.

6. Olimpíades de Geografia.
En Josep Coma informa que el proper abril (dies 17, 18 i 19) se celebrarà a València la
fase estatal de les Olimpíades de Geografia . El divendres s’acostuma a fer alguna visita
institucional, excursió, etc., el dissabte és la prova i diumenge l’entrega de premis i el
dinar de comiat.
Abans del 30 de desembre les universitats interessades hauran de comunicar al Colegio
la seva participació. Les fases territorials s’hauran de celebrar abans del dia 14 de març
tot i que la URV ha avisat que les celebrarà entre el 24 i 29 de març.
El dia de la celebració de les proves de les fases territorials hi haurà d’haver un
representant del Col·legi a cada una de les universitats participants per donar suport en
la organització i ajudar en la correcció de les proves. Com s’ha fet sempre en les edicions
anteriors caldria fer una petita xerrada per explicar què és el Col·legi de Geògrafs.
Les despeses que cobrirà la nostra delegació serà el trasllat dels tres primers classificats
de Catalunya fins a València. El Colegio es fa càrrec de l’allotjament i dietes de la resta
de participants.
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7. Convocatòria, si escau, del II Premi Jordi Amorós i aprovació de les bases
reguladores.
El Premi Jordi Amorós és de celebració bianual i el 2015 toca obrir convocatòria. En Josep
Coma comunica que ha enviat les bases del premi als membres de les juntes per tal de
valorar si cal modificar-les en relació a la valoració dels treballs, que segons l’experiència
de l’edició anterior, cal que els treballs presentats tinguin –a més de les altres
valoracions- una major aplicabilitat en l’exercici professional de la geografia. També
s’acorda que el termini de presentació de treballs serà el 30 d’octubre de 2015.
S’aproven les noves bases.
S’acorda esperar a començament d’any per obrir la convocatòria. Es publicarà a la web i
es farà difusió entre els departaments de geografia i altres entitats relacionades.

8. Portal web: Problemes tècnics i actualització.
En Néstor Cabañas informa que els problemes tècnics amb el gestor de la web i el correu,
com ja s’havia fet saber amb anterioritat, es deriven de la incompatibilitat de
l’actualització del Joomla, per tant hem de fer alguna cosa amb despesa mínima.
El Colegio ens ofereix hostatge gratuït a la seva web però el domini geografs.org és de
Reactiva. Es pren l’acord de traspassar el domini a la web del Colegio però continuar amb
el manteniment de Reactiva. Hi haurà un període de transició per fer la migració i un cop
tinguem el servidor funcionant també gestionarem el correu. En Néstor parlarà amb
Reactiva i amb el responsable de la web del Colegio.

9. Curs de SIG amb la UOC.
En Sergi Rasero informa dels resultats de l’enquesta que es va fer el mes de novembre
sobre les necessitats formatives en SIG. L’enquesta la van respondre 75 persones i en
Sergi té pendent d’enllestir l’informe resum amb totes les dades. Aquest informe es
publicarà a la web i s’enviarà un comunitat als centres de formació.
Dels resultats de l’enquesta es desprèn que els cursos que interessen més són els de
dades geogràfiques de tipus presencial. Aquests resultats ens encoratgen a tirar
endavant amb els cursos que tenim previstos fer amb la UOC. En principi seria més fàcil
fer el de bases de dades geogràfiques amb PostGis ja que està preparat i deixar el de
SIG Pyton per més endavant. El curs de PostGis es planteja per a 15 persones, preu
normal 125 e i preu col·legiat 95 € i cal acordar una data entre finals de febrer o març.
Les inscripcions i matrícules les gestionarà la UOC.
Es valora la possibilitat
proposta i es valorarà.

d’organitzar un curs de SIG per urbanistes, es prepararà una

10. Informació Intercol·legial.
La Pilar Manzanares informa que encara no han pogut resoldre el tema de borsa de
treball de la Intercol·legial. Tornarà a parlar amb en Xavier Socies que és qui porta la web
i borsa de treball per aclarir dubtes i intentar resoldre-les. D’altra banda, la Mariona Prat i
en Jordi Barot s’ofereixen per accedir a la borsa de treball per si poden col·laborar
d’alguna manera.
La Pilar ha assistit a dues reunions de la Taula Tècnica de la Intercol·legial, el 31
d’octubre i el 28 de novembre. A les reunions s’ha informat que s’estan tancant acords de
col·laboració amb diferents estaments i institucions: SOC (per assessorar tant a
empreses com a col·legis), Catalunya Emprèn (programes de subvencions,
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acompanyament a autònoms); Programa Moncat, (informació per a qui vol marxar a
treballa a l’estranger i per a qui vol venir a treballar a Catalunya).
Així mateix s’informa del Congrés de l’entorn associatiu i col·legial “Projecte Biz
Barcelona”, que tindrà lloc el 27 i 28 maig: hi haurà una jornada orientada al personal
dels col·legis i la jornada ocupacional de networking amb accés gratuït pel col·legials.
Es recorda que, a través de convenis amb la Intercol·legial, podem oferir avantatges als
col·legiats per beneficiar-se de descomptes a la xarxa d’aparcament Aparca&Go i la
targeta carburant SOLRED. De cada contracte que fem amb aquests serveis i segons el
consum que se’n faci, el col·legi percep uns ingressos en relació a un tant per cent.
També ofereixen avantatges als col·legiats amb Airfrance i KLM amb codi descompte.
S’acorda oferir aquests avantatges als nostres col·legiats i en Carles Donat demana a la
Pilar que ho comenci a moure i donar-ho a conèixer a la web.
La Intercol·legial també ofereix serveis per als Col·legis com ara preus especial amb
telefonia mòbil, aparells informàtics, servei de missatgeria i d’altres.

11. Dates properes reunions 1r trimestre 2015.
S’acorden les dates de les reunions de junta del primer semestre de 2015.
Dimecres 11 de febrer
Dimecres 15 d’abril
Dimecres 17 de juny

12. Informació Secretaria.
La Pilar Manzanares informa que en la convocatòria de pèrits pel 2015 s’han inscrit 14
col·legiats i que han hagut 3 sol·licituds fora de termini que no hem pogut acceptar.
El llistat provisional de pèrits està publicat a la web fins el 17 de desembre i el 19 es
publicarà el definitiu per finalment enviar-lo al Departament de Justícia de la Generalitat.
S’acorden les vacances de Nadal de la Pilar que seran els dies 24, 29, 30 i 31 de
desembre, per tant del 24 a l’1 de gener el Col·legi romandrà tancat per vacances .
Finalment s’informa de les altes i baixes que hi ha hagut des de la darrera reunió de
junta.
Col·legiats: 13 altes i 5 baixes, total 366 col·legiats.
Precol·legiats: 1 alta i 1 baixa, total 36 precol·legiats.
L’AGPC ha tingut dues baixes. Total 18 membres associats no col·legiats. I els
membres de l’AGPC que també son col·legiats són 304.

13. Informació tresoreria.
Saldo de la DCGC: 2.164,70 €. Tenint en compte que tenim un deute de 1.000 €
amb l’AGPC.
Saldo de l’AGPC: 7.118,26 €.
S’informa que s’acaba d’enviar el rebut corresponent a la quota del primer trimestre de
2015 del qual hi haurà un ingrés de 990 €.

4. Torn obert de paraules.
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En Néstor Cabañas recorda que tenim pendent la petició de la FAVC, Federació
d'associacions de veïns de Barcelona que volen l’opinió el Col·legi sobre el debat del
model turístic a Barcelona. En Josep Coma proposa adreçar-los a en Francesc Gómez
Palomeque.
Seguidament es planteja què fer en cas de ser convidats a actes polítics. Es valora el fet
que ens tinguin en compte, això vol dir que som visibles i que es té en compte la nostra
opinió. Es decideix que assistirem als actes polítics que siguin de temàtica específicament
territorial, com ara el que vàrem assistir convidats per ERC, però no als actes polítics
estrictament de partit.
No hi ha cap altra intervenció més i acaba la reunió a les 20:45 hores.
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