Acta de la 108a Junta comuna DCGC - AGPC
128a Junta Delegació del Collegi de Geògrafs a Catalunya
19/07/2017
___________________________________________________
Assistents del Collegi:
David Mongil (president), Elena Rodríguez (vice-presidenta), Josep Coma
(tresorer), Núria Pérez (secretària), Marc Vila (vocal), Mariona Prat (vocal),
Victòria Carbonell (vocal), Andreu Blanch Bou (vocal), Néstor Cabañas (vocal),
Francesc Sánchez (vocal), Sergi Rasero (vocal)
Han excusat la seva assistència: Jordi Barot (vocal), Marta Pallarès (vocal), Marc
Serra (vocal) i Heura Cuadrado Nuet (vocal)
Assistents de l’AGPC:
Marc Vila (president), Mariona Prat (vice-presidenta), Josep Coma (tresorer),
Núria Pérez (secretària), Francesc Sánchez (vocal).
Han excusat la seva assistència: Marc Serra (vocal) i Heura Cuadrado (vocal)

Lloc : Seu del Collegi
Hora : 17:00h

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta de la darrera reunió
El David Mongil comenta que cal fer una modificació en relació a la persona proposada de
per substituir Jesús Burgueño en representació del Collegi a la Comissió de Delimitació
Territorial. Es tracta de Montse Guerrero de la UdL.
Fent aquesta revisió l’acta queda aprovada.
2. Accions institucionals: informació sobre el desenvolupament i conclusions de
les accions realitzades les darreres setmanes
Llei d’arquitectura
En David Mongil explica el procés d’allegacions de la llei breument i comenta que
aquestes van ser acceptades en la seva majoria. L’acte de presentació de la Llei va al
Parlament de Catalunya va ser força satisfactori.
Avantprojecte de Llei de Territori
En David Mongil comenta que la Jornada (tertúlia-debat) que va organitzar l’SCOT sobre
la llei també va anar prou bé, ja que hi havia una representació notable de geògrafs a
l’acte. Pel que fa al document de comentaris i allegacions a l’avantprojecte, malgrat es
demanà la participació als collegiats, el document va pràcticament al 100% elaborat per
Robert Casadevall. S’agraeix molt la seva implicació per la tota la feina que ha fet,
alhora que recorda que caldria trobar collaboracions en temes tan rellevants.
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Pel que fa a la Llei de Territori, el que vam fer és:
- Obrir un canal per rebre totes les aportacions de qualsevol collegiat.
-

Convidar específicament a realitzar aportacions a geògrafs i geògrafes que pel seu
bagatge, perfil professional o rol institucional vam considerar que tenien molt a dir
en relació al document.

-

Participar com a “fila zero” a la jornada que sobre l’Avantprojecte de Llei va
organitzar la Comissió Intercollegial de Territori i Urbanisme el passat 28 de juny.

-

Participar com a ponents i vam collaborar en la gestió de la trobada “Llei de
Territori:Mirades crítiques” organitzada per la Societat Catalana d’Ordenació del
Territori el passat dimarts 11 de juliol.

Com a resultat d’aquest procés és va enviar un document d’observacions i suggeriments
adjunt, que vam fer arribar dijous passat al Departament de Territori i Sostenibilitat.

Reunió ICGC
En David Mongil i el Marc Vila van reunir-se amb el nou director de l’ICGC, en Jaume
Massó que és geògraf. La reunió va ser molt satisfactòria. Es va parlar de diversos temes,
destacant:
•
•
•
•

L’esponsorització web del Collegi: la idea és formalitzar un conveni cap el mes
d’octubre, recollint els acords d’ambdues parts.
Predisposició a treballar conjuntament amb el Collegi: per això cal anar pensant
temes amb els que es podria collaborar. Es planteja que un dels temes podria ser
Instamaps.
Olimpíades geografia URV: en Jaume Massó va estar a obert a la possibilitat que
l’ICGC fer alguna aportació econòmica o en l’organització.
Possibilitat de fer és de la sala d’actes de l’ICGC: es va valorar molt positivament
però muntar un acte en aquesta sala implica una bona organització.

El 5 d’octubre hi ha prevista una jornada tècnica de delimitació territorial en la que
caldria que hi assistís algun membre de la Junta.
Jornada de Debat: Ciutat 2050
Va ser un acte organitzat pel COAMB en la que hi van collabora altres collegis entre els
quals hi ha el Collegi de Geògrafs. En David Mongil que va anar a l’acte recorda que
caldria que en aquests tipus d’actes hi anessin mes d’una persona de la Junta.
Jurat del projecte Rambla de Barcelona
Es complicat saber exactament quina ha de ser la nostra implicació que es preveu que
estigui remunerada.
Olimpíades URV
En Josep Coma explica que es farà una comissió ad-hoc per a portar aquest tema des de
la Junta. Estarà formada pel Pep Coma, l’Heura Cuadrado, en David Mongil i la Pilar
Manzanares.
De cara a poder demanar finançament a l’ICGC, caldria demanar el pressupost previst a
la URV.
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S’acorda que s’enviarà un missatge als collegiats i associats informant sobre les
Olimpíades.
Pla Territorial Sectorial d’Habitatge
No ha estat possible estar per aquest instrument de planificació.
Projecte Metròpolis de l’Ajuntament de Barcelona
Dins d’aquest projecte tant l’Elena Rodríguez com en David Mongil creuen que es pot
incloure una sessió explicant què poden fer els geògrafs.
De cara als propers mesos, en David Mongil comenta que abordar els següents temes:
•
•
•
•

Organitzar una trobada amb els dels departaments de Geografia de les
universitats catalanes.
Fer una reunió amb el COAMB sobre el local compartit.
Organitzar un grup de treball sobre la Memòria social
Pla Estratègic: la Marta Pallarès començarà amb la redacció

L’Elena Rodríguez explica que va assistir a una reunió de l’Associació Intercol.legial del
Collegis professionals, encara que actualment no som membres de cap grup de treball
sectorial. Caldria tenir representació en algun dels grups de treball relacionats amb els
camps de la geografia.
3. Pàgina web: estat i decisions al respecte a la seva actualització i gestió
El David Mongil sintetitza els acords de la reunió de la Junta anterior.
Actualment, no es té accés al contingut de la web i cal decidir com fer l’actualització de la
mateixa de forma que sense això es posa en dificultat la gestió del dia a dia
El Néstor Cabañas explica que el registre del domini està a nom de l’empresa Reactiva i
que caldria fer el canvi de nom.
S’acorda que en cas de no poder fer aquestes modificacions, s’hauria de demanar
pressupost per poder fer aquesta actualització o almenys els temes més prioritaris.
Abans d’això el Francesc Sánchez mirarà d’accedir-hi.
Seria convenient que durant el mes de setembre es fes una reunió sobre la web. En
Josep Coma contrastarà els pagaments i es decidirà si s’externalitza el manteniment.
4. Mapa de geògrafs: estat
En Francesc Sánchez explica els primers treballs de geolocalització de geògrafs a
Catalunya. De moment està creant els tipus de registres (nom, lloc de treball, sexe, edat,
sector/perfil professional) i ens fa una demostració des d’un ordinador.
Es planteja que aquest directori hauria d’estar a la web. De les persones no collegiades
només s’afegiria la informació de la qual tinguem autorització.
La idea es que en Francesc faci un llistat de les feines que cal fer per muntar el mapa,
feines que podria desenvolupar un becari a partir del mes d’Octubre.
En Sergi Rasero comenta que caldria fer-ho amb cartografia de l’ICGC, potser amb
Insatmaps.

5. Xarxes socials: pla de treball, encaix amb web i mapa
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En Néstor Cabañas, en relació a les xarxes socials, comenta que cal definir l’estratègia
que volem portar. Fins ara fem difusió d’altres però no generem gaires continguts propis.
Disposa d’un llistat de llocs d’interès que ens pot aportar un bon fons d’informació.
Caldria ampliar-lo i formar un grup de “geoactivistes” que ens nodreixin d’informació ja
que per nosaltres mateixos és difícil aconseguir-ho. Estar al dia de les xarxes cal una
bona dedicació i ara per ara no podem dedicar-nos-hi. Comenta que crearà un grup de
Whatsapp amb persones que poden tenir aquest paper.
Informa que al nostre compte de Twitter tenim 2000 seguidors. S’enviarà un mail per
demanar ampliar els seguidors.
Passarà les claus del Twitter a alguns membres de la junta per a que també puguin
twitejar des del compte del Collegi.
En Sergi Rasero comenta que cal sobretot difusió dels temes propis del collegi i, també
donar informació de suport al collegiat.

6. Sector públic: pla de treball
En aquest punt no hi ha contingut perquè no s’hi ha pogut treballar, fins setembre no ens
hi posarem. En Néstor Cabañas s’hi afegeix al grup de treball per collaborar en el camp
del sector públic local.

7. Model territorial: reunió Comissió Colegio (de la que formem part) i reunió a
Barcelona al setembre
En David Mongil forma part de la comissió de Model territorial i la Mariona Prat n’és la
seva suplent.
El darrer cap de setmana de setembre tindrà lloc a la nostra seu una reunió d’aquesta
comissió.
L’objectiu d’aquesta comissió és la de millorar la gestió dels recursos que tenim, quins
serveis són fonamentals i quins no, quins assumeix serveis generals i quins les
delegacions. Es farà la proposta que hi hagin uns topalls de despeses.
Es pren com a objectiu prioritari ampliar el nombre de collegiats per tal d’ampliar els
recursos econòmics.

8. Proposta patrocini temporal màster IERMB
Després de la proposta de l’IERMB de publicar el seu logo per un període de tres mesos
s’ha cregut oportú reconsiderar els preus de les esponsoritzacions i unificar criteris en un
acord de junta. En Josep Coma farà una proposta que s’haurà de portar a l’assemblea
anual.

9. Precs i preguntes
En David Mongil passarà un llistat de tasques que passarà a tota la junta per tal d’anar
treballant de cara a la propera reunió de junta.
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L’Andreu Blanch proposa fer un catàleg dels serveis del Collegi en format punt de llibre.
L’Heura Cuadrado s’ofereix per collaborar-hi. Passaran una proposta a en Josep Coma
per a valorar econòmicament si és viable fer-ho.
L’Andreu Blanch explica que li agradaria fer, abans d’acabar l’any, un taller de cartografia
de zona de desastres amb la collaboració de Metges sense fronteres.
Continua en David Mongil explicant que seria interessant fer un taller sobre Mobilitat
adreçat a tècnics de mobilitat d’ajuntaments, una sessió oberta que no estigui adreçada
només a geògrafs i a un lloc que no sigui la nostra seu.
També proposa una trobada amb joves.
En aquest punt al no haver-se previst un punt a l’ordre del dia d’informació de secretaria
la Pilar Manzanares informa del nombre actual de collegiats.
Des de la darrera reunió de junta del 8 de juny, hi ha hagut les següents altes i baixes:


Collegiats: 2 altes i 5 baixes, total 388 collegiats.



Precollegiats: cap alta i cap baixa, total 4 precollegiats.



L’AGPC es manté amb 16 membres associats.

En Josep Coma dona informació de les tresoreries.



Saldo de la DCGC: 761,03 €.
Saldo de l’AGPC: 6.021,55 €.

Acaba la reunió a les 21:15 hores.
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