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La present memòria anual d’activitats de la Delegació del Col·legi de
Geògrafs a Catalunya (DCGC)
presenta amb detall els treballs
desenvolupats en coordinació amb la Junta directiva de l’Associació de
Geògrafs Professionals de Catalunya (AGPC) durant l’any 2015.
El 2015 ve marcat per l’augment de les col·laboracions de diferent
naturalesa amb
institucions i organitzacions vinculades amb la
geografia per tal de millorar els serveis per als associats, com per
exemple l’oferta formativa i per assolir major projecció professional i
ciutadana.
La
tasca
de
defensa
professional
s’ha
realitzat
coordinadament amb el Servei de Defensa de la Professió dels serveis
centrals del Col·legi de Geògrafs, utilitzant en la majoria de casos, la
jurisprudència a l'efecte que ja es té acumulada a tot l'Estat.

1.Estructura i instruments de gestió
1.1. Col·legiats
Durant l'any 2015 el balanç de col·legiacions va ser positiu, amb 35 altes i 23
baixes. En acabar l’any, el nombre de col·legiats era de 382 persones i 10
persones les precol·legiades. Pel que fa a les quotes, es manté l’ordinària en
120€ l’any i la Quota jove, fixada en 60€ l’any, fins a 4 anys desprès d’obtenir la
titulació. Així mateix, continuen les quotes especials per a persones en situació
d’atur (60€; cal justificar un any d’atur) i per a persones jubilades (20€).
Paral·lelament, les quotes per a precol·legiats (a partir del 2n curs de grau) es
fixen en 20€ la individual, i en 1€ la col·lectiva (per a les associacions de joves
geògrafs/es, a través de la signatura d’un conveni entre l’associació en qüestió i
el Col·legi).
1.2. Junta i Secretaria
Durant l’any 2015 la DCGC ha continuant celebrant de manera conjunta amb
l’AGPC totes les reunions de la Junta Directiva. La junta ha dut a terme 5
reunions conjuntes, a banda dels contactes permanents (presencials, telefònics o
via correu electrònic) per tal de poder desenvolupar les activitats comunes. Com
l’any 2014, les reunions han estat bimestrals i no mensuals, atès es considera
oportú mantenir també reunions periòdiques entre els diferents grups de treball
o sessions monogràfiques sobre un tema en particular, tenint les juntes un
caràcter més operatiu.
L’any 2015 s’ha continuat treballant en diferents comissions i grups de treball per
tal de promoure les activitats d’un determinat àmbit temàtic. Mentre que les
comissions estan formades per membres de les juntes directives, els grups, si bé
estan formats en bona pels membres de les dues juntes, estan oberts a la
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participació de tots els associats/col·legiats. Cada grup té un coordinador que
exposa el pla d’actuació a les juntes, recull els suggeriments i informa dels
treballs. Actualment, romanen vius els següents grups de treball: Professió,
empresa i emprenedoria, Context professional a Europa, Territori i Urbanisme,
Cartografia i SIG i Dinamització col·legial. Durant el 2015 s’han iniciat els treballs
per a organitzar un grup de treball sobre Mobilitat.
La secretaria tècnica, a més, també dóna suport als diferents grups de treball
que ha posat en marxa la DCGC i l’AGPC, facilitant la informació necessària, la
reserva de sales per a realitzar les reunions, entre d’altres.
El 2015 la DCGC i l’AGPC han comptat amb la col·laboració de dos estudiants en
pràctiques del Grau de Geografia (David Bertran, estudiant de la UAB i Guillem
Tristany estudiant de la UB). Entre d’altres, aquests estudiants han donat suport
a l’elaboració del cens d’empreses relacionades amb la professió del geògraf.

2. Activitats i actuacions

2.1. Defensa Professional

Durant el 2015 la DCGC i l’AGPC i 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, tot i
que el perfil de les tasques demandades entrava plenament en l’àmbit de les
competències de la geografia. En molts dels casos els casos s’ha pogut actuar
perquè algun associat i/o col·legiat ens ha informat de la discriminació
professional que detectava. Enguany aquesta tasca s’ha realitzat en col·laboració
amb el Servei de Defensa de la Professió dels serveis centrals del Col·legi de
Geògrafs, utilitzant en la majoria de casos, la jurisprudència a l'efecte que ja es
té acumulada a tot l'Estat. Les queixes i recursos han estat els següents:

Recurs contra el POUM d'Alcanar: El recurs contenciós-administratiu
presentat pel Col·legi de Geògrafs contra l'Ajuntament d'Alcanar (Tarragona) pel
procediment de licitació del Pla d'Ordenació Urbana Municipal, que exclou els
geògrafs com a possibles directors de l'equip redactor, va ser admès a tràmit pel
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Recurs a l’Ajuntament d’Arenys de Munt: l'Ajuntament d'Arenys de Munt va
modificar les bases d’un procediment de selecció d’un tècnic de medi ambient
després que els serveis jurídics del Col·legi presentessin un recurs de reposició
per tal que la Llicenciatura de Geografia fos admesa com a titulació per a optar a
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aquesta plaça. Des del Col·legi es va presentar un exhaustiu informe on s’hi
detallava la capacitat i aptitud dels titulats en Geografia per a realitzar les
tasques relatives a aquesta plaça.
Ajuntament de Salt: degut al recurs de reposició interposat pel Col·legi de
Geògrafs a l'Ajuntament de Salt per una plaça de tècnic en medi ambient,
aquest Ajuntament va resoldre modificar l'apartat que regula els requisits d'accés
als aspirants. S’ampliava així, la titulació admesa per accedir a la plaça amb la
llicenciatura o grau de Geografia o altres ciències anàlogues.

Ajuntament d’Abrera: els serveis jurídics del Col·legi van fer possible la
modificació de les bases d'una plaça de tècnic de medi ambient a l'Ajuntament
d'Abrera on no es contemplava la possibilitat que els titulats en Geografia
poguessin optar a la plaça. En aquest cas, no va caldre interposar cap recurs ja
que l'ajuntament va considerar els argument aportats pels serveis jurídics i va
aprovar la rectificació de les bases.

2.2. Atenció als col·legiats
a) Assessorament fiscal i laboral
Des l’any 2014 la DCGC i l’AGPC ofereixen un servei professionalitzat i
especialitzat per a l’atenció dels col·legiats i associats, en relació a l’orientació
sobre qüestions fiscals i laborals per a l’exercici de la professió.
El 2015 des de l’assessoria Codina s’han atès a 5 persones, si bé la secretaria
comuna de la DCGC i de l’AGPC també ha continuat resolent altres consultes
relacionades amb les competències dels geògrafs, els honoraris, els peritatges, el
visat, sobre l'assegurança professional i de responsabilitat civil, sobre la creació
de societats professionals i sobre l’homologació de títols estrangers. Finalment,
també s’han atès consultes sobre les quotes d'aturats i sobre cursos propis i de
les universitats.

b) Assessorament personalitzat d’orientació professional
L’any 2015 els serveis centrals del Col·legi, en col·laboració amb la DCGC i
l’AGPC han ofert un servei d’assessorament gratuït als col·legiats associats pel
que fa a l’orientació professional en situacions d’atur o bé per a redefinir la
trajectòria professional. S’ha atès a 3 persones.
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Diferents membres de les juntes de la DCGC i de l’AGPC en funció del seu perfil
professional i d’acord amb les necessitats dels sol·licitants, han realitzat aquest
assessorament. A més, quan ha estat necessari, aquestes persones han estat
redirigides a altres geògrafs externs a la junta, quan les demandes es referien a
temes molt específics o bé les demandes tenien a veure amb la realitat
professional de la geografia fora d’Espanya.

2.3. Formació i dinamització

Durant el 2015 s’han realitzat diverses jornades de reflexió i debat i activitats de
formació organitzades conjuntament entre la DCGC i l’AGPC així com també en
col·laboració amb altres entitats.
a) Cursos
Cicle formatiu Canvi climàtic i riscos territorials a Catalunya. Nous reptes
i oportunitats professionals (en col·laboració amb el Col·legi de Geòlegs i
d’Ambientòlegs) Durant el mes de maig es va desenvolupar un cicle formatiu
interdisciplinari que ha permès posar en contacte diferents experts i
professionals de trajectòries diverses, sobre el canvi climàtic i els riscos
territorials. Es van realitzar quatre sessions de tres hores cadascuna; una sobre
l'impacte climàtic i els riscos associats, i tres sessions temàtiques sobre riscos
hidrològics, riscos geològics i riscos forestals.
b) Jornades organitzades per la DCGC i l’AGPC
Sessió de networking sobre mobilitat: Les oportunitats professionals de
la geografia en el camp de la mobilitat i el transport (5 de novembre): En
relació amb els aspectes lligats amb l’empresa i l’emprenedoria, el Col·legi i
l’AGPC van organitzar una sessió sobre mobilitat. Quatre professionals de l’àmbit
de la mobilitat van donar el seu punt de vista en qüestions com el posicionament
de la geografia en el sector, els principals competidors, la visió que es té del
geògraf, l’aportació del geògraf a la planificació i la gestió de la mobilitat i les
perspectives de futur d’aquest sector de treball. Fruit de l’interès que va generar
la sessió a partir de les aportacions dels assistents es va elaborar un document
de conclusions que va ser publicat a la web del Col·legi.
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c) Jornades i cursos en col·laboració amb l’administració, universitats i
altres entitats.
Jornada sobre Pla director urbanístic de reordenació de l'àmbit del
centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou (10 d’octubre): la DCGC va
participar en l’organització d’una jornada intercol·legial a Tarragona amb motiu
del període d’informació pública de l’aprovació inicial d’aquest pla. Durant la
jornada, que va comptar amb la presència del Director general d’urbanisme de la
Generalitat de Catalunya i de ponents dels diversos col·legis professionals
implicats en la iniciativa, van exposar els punts de vista, des de les diverses
òptiques professionals, relatius al contingut i les bases del PDU.
II Jornada experiències joves geògrafs (12 de maig): aquesta jornada va
ser organitzada conjuntament per la Societat Catalana de Geografia, el Col·legi i
l’AGPC va tenir com objectiu donar a conèixer dues experiències innovadores
impulsades per joves geògrafs.
Marc Vila Recio fundador de Solucions
Geogràfiques i Montserrat Bustos becària pre-doctoral del Departament de
Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, van ser les dues persones convidades.
Itinerari formatiu amb Barcelona Activa: la DCGC Col·legi de Geògrafs,
Col·legi de Geòlegs de Catalunya i el Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres
Públiques, amb la col·laboració de Barcelona Activa, van organitzar un itinerari
formatiu, per a donar suport en la recerca de feina i millora professional. Durant
els mesos de març, abril i maig es van realitzar diversos tallers.
La DCGC ha renovat els convenis signats amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya (ICGC) i el CEET (centre adscrit a la UB). En virtut d’aquest darrer
conveni, els col·legiats i associats tenen accés a un 10% de descompte per a
cursar el Màster online en Gestió i Dinamització Turística, organitzat pel CETT
eLearning.
L’any 2015 també es va signar un conveni de cooperació per a la realització de
pràctiques acadèmiques amb la UAB i la UB.

d) Oferta formativa en Sistemes d’informació geogràfica (SIG)
Amb la finalitat d’oferir una formativa més ajustada a la demanda i necessitats
dels col·legiats, el Grup de Treball de SIG va enviar una enquesta als
col·legiats i associats. Es van desprendre diverses conclusions, entre les que
destaquen la confirmació d’una demanda important en SIG i la preferència per
cursos on-line. Pel que fa a les tipologies de cursos, els enquestats van fer
sobretot esment a cursos relacionats amb les eines GIS al núvol, d’introducció a
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la programació, de cartografia de projectes i de SIG aplicat a l’urbanisme. Tenint
en compte que actualment l’oferta de cursos a Catalunya on-line es prou alta i
d’acord amb els resultats de l’enquesta es va decidir que el Col·legi de Geògrafs i
l'AGPC aprofitaria l'oferta formativa existent als diferents centres de formació de
Catalunya. En conseqüència, durant el 2015 el Col·legi es van signar diversos
convenis de col·laboració amb diferents institucions per tal que els col·legiats i
associats tinguessin condicions especials de matriculació a diversos curos
formatius. Entre aquestes destaquen:
•
•
•
•

Curs "Bases de datos geográficas: jugando con PostGis", organitzat per la
Universitat Oberta de Catalunya.
Cursos i seminaris del LIGIT de la UOC (diverses modalitats).
“Curs d'introducció a QGIS: Anàlisi bàsica”, organitzat per la URV.
“Els SIG com a eina per a la gestió i l'anàlisi territorial. Introducció pràctica
en l'ús de QGIS”, organitzat pel SIGTE, de la UdG.

e) Dinamització de la vida col·legial i associativa
Dins del programa d’activitats de dinamització col·legial, des la DCGC i l’AGPC
s’ha programat les següents activitats:
Visita al Port de Barcelona (7 de març): L’itinerari va començar des del Port
vell a les ZAL amb cinc parades a diversos sectors del port, per tal de poder
conèixer amb detall la diferent tipologia d’infraestructures i activitats que es
desenvolupen en cada una de les àrees del port. Seguidament es va realitzar un
dinar amb descomptes per associats i col·legiats. La visita va ser conduïda per
Enric Rodellas, geògraf i cap del plànol del Port i president de l’Associació
Catalana de Tecnologies de la Informació Geospacial (ACTIG).
Visita a l’exposició Metròpolis-Barcelona (11 d’abril) ubicada a l’edifici
del Disseny Hub Barcelona: Metròpolis-Barcelona ha estat organitzada en el
context de les activitats que acompanyen a la redacció del Pla Director Urbanístic
Metropolità de Barcelona (PDU), el qual s'han d’establir les directrius i normes
del desenvolupament urbà del territori metropolità, després de gairebé 40 anys
d’ençà de l’aprovació del Pla General Metropolità. Els col·legiats i associats
assistents a la visita van fer un recorregut per tots els àmbits de l’exposició,
dirigits per Karmele Rekondo, membre de l’equip del PDU.
Visita a l'observatori Fabra (17 d’octubre):es van resseguir les instal·lacions
corresponents a les seccions de meteorologia, de sismologia i d'astronomia. En
cadascun dels espais es va poder observar els instruments i el seu funcionament
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i els tipus de dades recollides. Així mateix, es va fer una explicació històrica de
l'observatori des dels seus inicis fins l'actualitat i de la seva participació en
diferents programes i activitats. La visita va anar a càrrec de l’Antonio Gàzquez,
geògraf i membre de la secció de Meteorologia de l’Observatori.

2.4. Borsa de treball
La borsa de treball es nodreix amb les ofertes de treball que arriben des de les
diferents institucions i/o empreses privades, i en la mesura del possible de la
pròpia recerca i gestió per part de la DCGC i l’AGPC.
El 2015 han incrementat el nombre d’ofertes publicades, malgrat que una bona
part d’aquestes, en sintonia amb el context de crisi del nostre país, provenen de
l’estranger. Així, han aparegut 53 ofertes de les quals 22 són de l’estranger.

2.5. Olimpíades de geografia
L'Olimpíada de Geografia és un concurs entre estudiants de segon de batxillerat,
amb l’objectiu d’estimular l'estudi de la Geografia i donar a conèixer la vessant
professional d'aquesta disciplina. Com l'any anterior, a Catalunya, es van
celebrar Olimpíades a les universitats de Barcelona (UB), Girona (UdG) i Rovira i
Virgili (URV) durant el mes de març. Els tres primers classificats de cada fase
local van assistir a la VI Olimpíada estatal de Geografia que es va celebrar a
València els dies 16, 17 i 18 d’abril. En aquesta fase estatal, doncs, hi van
participar 9 alumnes de batxillerat catalans, en representació dels districtes
universitaris de Barcelona (Carles Subirà, Roger Rifé i Pol Relats), Girona (Beatriz
Magín, Raúl Pérez i Carlos Corominas) i Tarragona (Esteve Andreu, Eduard
Cruset i Jana Olivé). El guanyador de la 6a Olimpíada de Geografia va ser Joan
Raül Barceló Moyano, de l’IES Felanitx de les Illes Balears.

2.6. Premi Jordi Amorós
La tardor de 2015 el Col·legi de Geògrafs a Catalunya i l’AGPC van convocar la 2a
edició del Premi Jordi Amorós i consisteix en un diploma i una dotació de cinccents euros per al treball guanyador. El lliurament es farà a principis de 2016.
Aquest premi vol fomentar l'estudi i la recerca en Geografia i contribuir a
augmentar l'interès per aquesta disciplina entre els estudiants universitaris de
Catalunya. Poden optar al premi, en la seva segona edició, els estudiants que
hagin defensat el seu Treball de Final de Grau en Geografia en alguna de les
universitats de Catalunya durant els dos darrers cursos acadèmics.
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2.7. Cens d’empreses relacionades amb la pràctica professional de la
geografia
Des de feia temps que, des del Col·legi i l’AGPC, s’havia tingut la voluntat
d’elaborar un cens d’empreses relacionades amb la pràctica professional de la
geografia. Enguany, gràcies a la col·laboració de dos estudiants de pràctiques, un
de la UAB i un altre de la UB, s’ha pogut fer avançar el projecte. A través dels
treballs realitzats s’han inventariat més d’un centenar d’empreses relacionades
amb la pràctica professional de la geografia d’arreu de Catalunya.
La utilitat dels cens és doble. Per una banda, els col·legiats/associats poden
disposar d’un llistat d’empreses a les quals es poden adreçar quan busquin feina.
Per altra banda, els col·legiats/associats poden disposar d’una relació d’empreses
relacionades amb la pràctica professional de la geografia a les quals es poden
dirigir quan necessitin contractar a un proveïdor, tant des de l’àmbit públic com
des de l’àmbit privat

2.8. Llistat de pèrits
Com cada any, s’ha obert la convocatòria per incorporar-se o actualitzar les
llistes de pèrits judicials geògrafs per al 2015. La inclusió a les llistes és
voluntària i ha de ser feta amb total responsabilitat professional, per poder
respondre degudament a les demandes que els òrgans judicials plantegin. El
llistat provisional de pèrits es va publicar a finals d’any obrint-se un període
d'al·legacions i/o reclamacions abans de fer la publicació del llistat definitiu.

2.9 Comunicació
El web de la DCGC continua comptant amb el patrocini dels departaments de
geografia de la URV i la UAB, CETT-UB de l’Institut Geogràfic i Geològic de
Catalunya i de l’empresa Reactiva. Durant el 2015 hi ha hagut 19.756 visites al
web (usuaris únics), suposant un descens del 26,5% respecte el 2014, si bé cal
tenir en compte que l’any 2014 va créixer substancialment.
Durant el 2015 han aparegut 5 números de Geonotícies. Durant el 2015 s’ha
reforçat la presència a les xarxes socials. A finals d’any la DCGC comptava amb
1.599 seguidors a Twitter, 699 fans a Facebook i 278 membres a Linkedin.
Des de la DCGC també s’han atès a diversos mitjans de comunicació per
diversos temes: un concurs de televisió, un documental de Televisió de
Catalunya i un programa de Catalunya Ràdio.
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3. Relacions institucionals
La DCGC i l’AGPC participen en organismes de l'administració i mantenen
relacions amb entitats i institucions, on expressen la seva opinió; col·laboren en
la formulació de textos legals aportant opinions fonamentades; i es relacionen
amb les institucions que poden contribuir al desenvolupament professional de la
Geografia.

3.1. Convenis

La DCGC ha renovat els convenis signats amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya (ICGC) i el CEET (centre adscrit a la UB). En virtut d’aquest darrer
conveni, els col·legiats i associats tenen accés a un 10% de descompte per a
cursar el Màster online en Gestió i Dinamització Turística, organitzat pel CETT
eLearning.
L’any 2015 també es va signar un conveni de cooperació per a la realització de
pràctiques acadèmiques amb la UAB i la UB.

3.2. Presència en comissions

La Delegació del Col·legi de Geògrafs a Catalunya participa:
•
•
•

•
•
•

Comitè d’Experts per a la reforma de les polítiques d'ordenació territorial i
d'urbanisme a Catalunya. Representant: Elena Rodríguez.
Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya. Representant:
Robert Casadevall i suplent Elena Rodríguez.
Participació en les Comissions Territorials d’Urbanisme (CTU):
Barcelona: Elena Rodríguez, suplent Victòria Carbonell
Comarques centrals: Jordi Barot, suplent Jaume Busquets.
Lleida: Representant: Carme Bellet, suplent Jaume Busquets.
Camp de Tarragona: Josep Oliveras, suplent Elena Rodríguez.
Terres de l’Ebre: Jordi Duch, suplent Jaume Busquets.
Alt Pirineu: Marta Pallarès, suplent Jordi Barot.
Girona: Josep Bassó, suplent Ana Bou.
Observatori del Paisatge de Catalunya: representant Jordi Barot i suplent
Mariàngels Trèmols.
Consell de Mobilitat de l’ATM ampliat sobre el Pla director de mobilitat de
la RMB 2013-2018: Pau Avellaneda.
Comissió de Delimitació Territorial de Catalunya: Jesús Burgueño.
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•

Consell Rector de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya: el
president del la DCGC, Jaume Busquets, és vocal d’aquest consell des de
2014.

L’any 2015 la Comissió de política territorial i urbanisme de Catalunya (CPTUC)
ha celebrat cinc sessions, en les quals ha tractat 79 expedients diversos,
majoritàriament modificacions de planejament general. També s’hi han presentat
i debatut els treballs del projecte de llei del territori, i el projecte de llei de
l’arquitectura, i els treballs de l’Observatori del territori.
Durant l’any 2015 es va fer una trobada monogràfica dels representants del
Col·legi a les diferents Comissions Territorials d’urbanisme de Catalunya i a la
Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya. Durant la trobada es
van tractar aspectes com el marc legal de les comissions, el seu funcionament,
els temes més freqüents a les sessions i les responsabilitat legals. Aquesta
trobada també va servir per intercanviar punts de vista dels diversos
representants sobre el context actual de l’urbanisme i la planificació territorial i
per acordar posar una atenció especial en els tràmits relatius als nous
creixements urbans, als impactes paisatgístics de les activitats en sòl no
urbanitzable i als projectes de caràcter estratègic.

3.3. Informes i textos legals
Al llarg de 2015 la DCGC i l’AGPC va posar en coneixement dels col·legiats i els
associats les informacions públiques de diferents anvantprojectes de llei, plans i
programes per a poder fer-hi aportacions en relació amb els aspectes
ambientals, així com d'altres suggeriments relatius a diferents plans i programes.
Des del col·legi i l’AGPC s’ha participat en l’elaboració Al·legacions al “PDU de
reordenació de l’àmbit del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i
Salou”: la DCGC va presentar a la Generalitat de Catalunya el document
d’al·legacions a aquest pla segons l’acord dels cinc col·legis professionals
organitzadors de la Jornada de debat sobre el Pla feta a Tarragona.
Així mateix el president del Col·legi també va elaborar un Article sobre el Pla
d'aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya 2009-2015 exposant la
opinió dels professionals de la geografia sobre aquest pla en un article publicat al
diari El Punt - Avui.

3.4. Participació en actes d’entitats i institucions
•

Acte homenatge Rafel Llussà: el president del Col·legi, Jaume Busquets i
altres membres del Col·legi i de l’AGPC varen assistir a l'acte d'homenatge a
Rafel Llussà Torra, geògraf i degà de la Facultat de Lletres, traspassat el mes
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de desembre de 2014. Rafael Llussà va ser secretari (2001-2002) i president
(2002-2004) de l’AGPC i ha estat membre del Col·legi fins al seu traspàs.
•

Homenatge Horacio Capel: el 3 de novembre es va celebrar, a la UB un
acte d’homenatge al catedràtic de Geografia Humana i un dels referents de la
geografia actual Horacio Capel, amb motiu de la seva jubilació. El president
de la DCGC, Jaume Busquets, i diversos col·legiats i associats hi van estar
presents i es van sumar a l’homenatge.

•

Inauguració del perllongament de la línia dels Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya a Terrassa: el Col·legi va estar present a la
inauguració del nou tram dels FGC. Aquest tram té una longitud de 4
quilòmetres des de l’estació de Terrassa Rambla fins al nord de la ciutat i
inclou tres noves estacions.

•

La feina dels geògrafs, explicada als infants: el mes de desembre el
Col·legi va participar a la Setmana Cultural “Un món per descobrir”,
organitzada aper l’Escola La Torre, de la Torre de Claramunt. El president del
Col·legi Jaume Busquets i Victòria Carbonell varen fer participar l’alumnat de
5è i 6è d’Educació Primària en una activitat per aprendre en què consisteix la
feina dels geògrafs.

•

Adhesió al Manifest dels col·legis professionals tècnics de Catalunya i
al Pacte Social Contra la Corrupció: la DCGC s’ha adherit al Manifest dels
col·legis professionals tècnics de Catalunya, signat per
vint-i-cinc
corporacions professionals, que posa en relleu el compromís amb la voluntat
democràtica expressada per la ciutadania a les eleccions al Parlament de
Catalunya. Al mateix temps, la DCGC s'ha adherit al manifest pel Pacte Social
Contra la Corrupció promogut pel Grup impulsor del Parlament Ciutadà.

•

Participació al debat Ciutats i ciutadans intel·ligents: el 25 de maig es
va presentar el llibre ¿Humanos o Posthumanos? i el debat Ciutats i ciutadans
intel·ligents
al
Museu
de
Sant
Cugat
del
Vallès.
El debat, moderat per Albert Cortina, secretari de la Societat Catalana
d’Ordenació del Territori (SCOT) i editor del llibre, va comptar amb la
presencia de diferents personalitats del món professional, polític i cultural de
Catalunya, entre les quals, Jaume Busquets (president del Col·legi).

•

Acte final Fòrum Catalunya 21: el 27 de maig va tenir lloc l'acte final del
Fòrum 2012 Catalunya 21. Territori i Urbanisme, organitzat per la SCOT i que
es va iniciar a l'any 2012. L’acte va consistir en la discussió i valoració de les
propostes per a la redacció definitiva del Document d’Alternatives resultat
d’un procés de treball participatiu de tres anys de durada. Aquest document
pretén ser una proposta oberta a la societat, que, més enllà que pugui ser
tingut en compte per part de les administracions, faci la funció de full de ruta
per als ciutadans de Catalunya i contribueixi al debat social sobre la millorar
de l’urbanisme i l’ordenació del territori al nostre país.
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•

Graduació estudiants a la URV: el 29 de maig es va celebrar l’acte de
lliurament d'orles als alumnes de 4rt curs del grau de Turisme i del grau de
Geografia i Ordenació del Territori, a la Facultat de Turisme i Geografia de la
URV. L'acte, presidit per la Degana, Dra. Marta Nel·lo, va comptar amb la
presència dels familiars i amics de l’alumnat, així com dels directors i
professors dels departaments. Gustavo Cabedo, director de l’hotel Tryp Port
Cambrils i Jaume Busquets, president del Col·legi de Geògrafs a Catalunya,
van apadrinar respectivament l’alumnat de Turisme i de Geografia.

•

Adhesió a la Declaració a favor del patrimoni natural de Catalunya: el
Col·legi de Geògrafs han expressat novament el seu suport a la
Declaració en defensa del patrimoni natural a Catalunya que es va donar a
conèixer el mes d'abril de 2014 i presentada davant el Parlament de
Catalunya, enviada a diversos responsables del Govern de la Generalitat de
Catalunya i presentada personalment al president de la Generalitat.

•

Participació en la Comissió d'acreditació del grau en ordenació del
territori i gestió del medi ambient de la UdG: Jaume Busquets ha format
part, com a expert extern del Comitè d’avaluació interna (CAI). Durant
aquesta etapa el CAI ha treballat en l’elaboració de l’Autoinforme
d’acreditació de la Facultat, que inclou un Pla de millora dels diversos estudis
de Grau –entre els que figura el Grau en Geografia, Ordenació del Territori i
Gestió del Medi Ambient- així com del Màster en Comunicació i Estudis
Culturals. L’acreditació dels estudis és un requisit que preveu la legislació
universitària amb l’objectiu de garantir la qualitat de la formació i obtenir la
corresponent acreditació de l’AQU.
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