Acta de la 109a Junta comuna DCGC - AGPC
129a Junta Delegació del Collegi de Geògrafs a Catalunya
16/10/2017
___________________________________________________
Assistents del Collegi:
David Mongil (president), Núria Pérez (secretària), Marc Vila (vocal), Mariona Prat
(vocal), Andreu Blanch Bou (vocal), Francesc Sánchez (vocal) i Sergi Rasero
(vocal).
Han excusat la seva assistència: Elena Rodríguez (vice-presidenta), Josep Coma
(tresorer), Victòria Carbonell (vocal), Jordi Barot (vocal), Néstor Cabañas (vocal),
Marta Pallarès (vocal), Heura Cuadrado Nuet (vocal) i Marc Serra (vocal).
Assistents de l’AGPC:
Marc Vila (president), Mariona Prat (vice-presidenta), Núria Pérez (secretària),
Francesc Sánchez (vocal)
Han excusat la seva assistència: Josep Coma (tresorer), Marc Serra (vocal) i
Heura Cuadrado (vocal).

Lloc : Seu del Collegi
Hora : 19:00h

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta de la darrera reunió
S’aprova l’acta de la passada reunió de junta: Acta de la 108a Junta comuna DCGCAGPC/128 DCGC (19/07/2017). Cal però, arreglar alguns matisos sobre l’acte que es va
assistir de la Llei de Territori, el conveni marc de l’ICGC i el Concurs de la Rambla de
Barcelona.
S’acorda que l’enviament de les actes de les reunions de Junta es facin 15 dies després
de la reunió.

2. Relacions i accions institucionals presidències
En David Mongil comenta les accions desenvolupades:
Concurs de la Rambla: el collegi de geògrafs ha format part del Jurat per a la
selecció de l’equip que desenvolupi el projecte de millora integral de la Rambla de
Barcelona. El balanç de participació és positiu, a més, hi ha hagut una
remuneració de 1.200 €+IVA. El Josep Coma i la Pilar Manzanares estan ultimant
les gestions de presentació de la factura.
•

Projecte metròpolis Ajuntament de Barcelona: es tracta d’un projecte que
desenvolupa externament en Ricard Martínez per a l’Ajuntament i que s’ha
demanat collaboració a collegis professionals. La idea és que els geògrafs donem
suport a un projecte d’investigació sobre la ciutat que després es lligarà a un
projecte educatiu.
S’acorda fer un recordatori al Ricard Martínez per preguntar quan ens faran
arribar el document de suport al projecte que hauríem de signar, més informació
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en relació al projecte i els següents temes o moments en que volen el suport del
Collegi.
•

Reunió amb Leo Bejarano, president del COAMB:
o

Canvi de local: la idea del COAMB és canviar de local, però no de manera
imminent. S’informa que ens vam oferir a fer una estimació de les
necessitats d’espai físic que necessitem tant la delegació com els Serveis
Generals, i es comunica que ja s’ha informat als Serveis Generals de la
qüestió.
Es ratifica la demanda al Pere Capdevila i la Pilar Manzanares de recopilar
les necessitats de local que es té des del Collegi de Geògrafs.

o

Altres temes: actualment el COAMB està treballant molt en temes relatius a
energia i canvi climàtic (derivat de la nova llei catalana de canvi climàtic).
En David Mongil comenta que va proposar organitzar alguna jornada amb
el COAMB en relació al paisatge, possiblement parlant prèviament amb
l’Observatori del Paisatge.
S’acorda parlar amb el COAMB per treballar una proposta de jornada,
preferentment durant el primer trimestre de 2018.

•

Pla Territorial Sectorial d’Habitatge de Catalunya: en Carles Donat ha proposat
crear una comissió (d’unes 8/10 persones, entre elles David Mongil, Elena
Rodríguez i Carles Donat) per tractar de fer aportacions a l’Avanç del Pla (es
preveu aprovar inicialment la primavera de 2018). En David Mongil va parlar amb
els responsables del pla dins de la Generalitat de Catalunya, que van mostrar el
seu interès en conèixer l’opinió del Collegi i la participació activa del mateix,
especialment en futures fases de tramitació.
S’acorda la creació d’una Comissió de valoració i aportacions al Pla Territorial
Sectorial d’Habitatge de Catalunya, sota la coordinació del Carles Donat. Un cop
aprovat el Pla estaria bé fer una sessió informativa.

•

Reunió de la Comissió sobre el model territorial amb les Delegacions del Collegi
de Geògrafs a Barcelona (29-10-17): desenvolupat com a punt 5 de l’acta.

•

Reunió amb Junta Directiva del collegio de Geógrafos a Barcelona (29-10-17):
entre d’altres es van exposar els respectius plans de treball, i es van identificar els
temes en que caldria coordinar esforços i criteris, específicament: la borsa de
treball, l’estudi de perfils professionals, les bases de dades i els temes vinculats a
les universitats.

•

Reunió Olimpíades de geografia: es preveu que la propera Olimpíada de geografia
a la URV sigui entre el 13 i 14 d’abril de 2018. Des de la DCGC i l’AGPC es donarà
suport a la organització (en particular, Josep Coma, Heura Cuadrado i David
Mongil), però a priori no es preveu aportació econòmica.
S’acorda treballar en concretar la possible collaboració econòmica de l’ICGC.

•

Intercollegial de collegis professionals de Catalunya: es recorda que la DCGC
forma part de la Comissió Tècnica i de la Comissió Jurídica de l’entitat.
S’acorda treballar per tenir un paper més actiu en dites comissions, especialment
pensant en la generació de complicitats en relació a la futura Llei de collegis
propis de Catalunya i la possible creació d’un collegi propi.
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•

Projecte Conca 5.1: es tracta d’una entitat vinculada al paisatge vitivinícola del
Camp de Tarragona. Aquesta entitat ha sollicitat la nostra collaboració en la
redacció d’articles sobre diferents temes.
S’acorda informar als representants de Projecte Conca 5.1 de la voluntat de
collaborar del Collegi recomanant persones del collectiu per redactar articles
d’opinió lligats al projecte.

En David Mongil es compromet a reactivar els propers mesos les relacions amb l’ICGC, la
Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya i les universitats.

3. Pàgina web: estat gestions
En Francesc Sánchez comenta que actualment ja és possible assumir internament
l’actualització dels continguts bàsics de la web. Amb tot, si hi ha un problema tècnic
intern de la web és tot més complicat, i tampoc es descarta que a mesura que es vagin
actualitzant continguts es detectin dificultats no vistes fins ara. Això fa que a mig termini
(2018) no sigui descartable la necessitat d’assumir canvis en el web.
En David Mongil comenta que cal organitzar una reunió amb el Francesc Sánchez, la
Victòria Carbonell i la Núria Pérez i el mateix per posar en comú els continguts que cal
actualitzar al web i que el Francesc Sánchez pugui fer les ampliacions i canvis de
continguts necessaris d’aquí a final d’any. També es parla de la necessitat de dedicar una
partida pressupostària per la web en el pressupost de 2018.
La Núria Pérez proposa muntar un document al Google Drive per tal que els membres de
la junta puguin anar posant els elements de la web que cal actualitzar. Estructurar el
document en base a la pròpia estructura de la web.
S’acorda: organitzar una reunió (Francesc Sánchez, Victòria Carbonell i si és possible
també Núria Pérez, Pilar Manzanares i David Mongil) per posar en comú els continguts
que cal actualitzar al web i que el Francesc Sánchez pugui fer les ampliacions i canvis de
continguts necessaris d’aquí a final d’any; amb posterioritat, que la Núria Pérez munti un
Google Drive per tal que els membres de la junta puguin anar posant els elements de la
web que cal actualitzar; estimar l’import de la partida pressupostària relacionada amb el
web pel 2018.

4. Mapa de Geògrafs: estat projecte i alumne en pràctiques
En Francesc Sánchez explica que el nou alumne en pràctiques, Luís Blasi, està donant
suport en l’elaboració del Mapa de geògrafs. També comenta els passos que s’estan
duent a terme en aquesta primera fase:
•
•
•

Unificació de les bases de dades de collegiats disponibles (directori i finestreta
única).
Cerca d’informació de geògrafs a les xarxes socials. Es proposa que des de les
xarxes socials es doni accés a un formulari on es solliciti informació a geògrafs.
Cerca/contacte a empreses que tinguin en plantilla a geògrafs.

En una segona fase, l’objectiu és integrar les bases de dades al mapa (Instamaps).
També recorda que mantindrà reunions de seguiment amb l’alumne amb una freqüència
quinzenal aproximadament.
En David Mongil explica que és important tenir present els aspectes de protecció de
dades. Serà necessari registrar aquesta base de dades per tal que la mateixa només sigui
utilitzada amb la finalitat que s’hagi creat i que l’alumen signi una fulla que limiti i
concreti els seus drets d’ús i cessió de dades. Igualment demana que es prioritzi la
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diversificació de tasques (creació i depuració de bases de dades + elaboració de
cartografia) per sobre de la finalització d’una tasca concreta, i que s’elabori i s’enviï a la
Junta el calendari estimat de tasques a realitzar per l’alumne.
Pel que fa a les categories professionals, la idea és utilitzar la mateixa classificació que
utilitza l’estudi dels perfils professionals del Collegi de geògrafs.
S’acorda: elaborar i tramitar davant les autoritats de protecció de dades el registre de
geògrafs a Catalunya que serà la base del Mapa de Geògrafs; elaborar i fer signar a
l’alumne en pràctiques l’autorització de drets d’ús i cessió de la base de dades generada;
limitar aquesta primera fase de creació de la base de dades a la posa en comú de les
bases de dades collegials, dels geògrafs que estiguin connectats a les comptes de xarxes
socials del Collegi, i dels geògrafs que treballin en alguna empresa o institució del Cens
d’empreses de que es disposa; limitar la visualització del mapa a aquelles variables i
collegiats sobre els que estigui clar que no hi ha haurà problemes relacionats amb la
protecció de dades.

5. Model territorial: estat Comissió Colegio de Geógrafos
Es recorda que el David Mongil forma part de dita comissió (sent la seva suplent la
Mariona Prats).
S’informa que a la reunió els diferents representants de les delegacions territorials i dels
Serveis Generals del Collegi exposen, a partir d’un treball escrit previ, els aspectes que
consideren clau per afrontar un canvi de modelo collegial. Es treballa en la identificació
de les despeses estructurals del Collegi i en la identificació dels aspectes a treballar de
cara a la propera reunió, que concretament son:
•
•
•
•

•
•

Fer un llistat amb les despeses estructurals: responsable vicepresidenta Colegio
de Geógrafos).
Estimar quin % de despeses de Servicios Generales y de las DDTT s’inverteixen en
despesa estructural: responsables tresorera de Serveis Generals y president DT
Cataluña).
Quantificació d’escenaris econòmics A (Colegio únic) i Bs (Consell de Collegis per
creació d’alguns collegis autonòmics): responsable president DT Cataluña.
Valoració dels serveis i accions que són mes cars i/o criticats per tal de valorar
canvis i millores: serveis jurídics, comissions bancàries, duplicitat de servidors,
duplicitat de serveis d’atenció al collegiat: responsable presidenta DT Comunidad
de Madrid.
Llistat, quantificació i tipificació dels ingressos del Serveis Generals i les DDTT:
responsable president DT I. Canarias).
Establiment d’una eina de comunicació que faciliti el contacte i reunió virtual de la
Comissió: responsable president DT C. Valenciana).

El David Mongil es compromet a fer extensiu a la resta de la junta l’acta de la sessió
(quan el sigui enviada al seva versió definitiva), i recorda que l’objectiu final de la
Comissió es concretar els canvis en un nou reglament intern del Colegio de Geógrafos de
España a aprovar a l’Assemblea General de 2018.

6. ICGC: estat conveni marc i propostes
Es comenta que la DCGC ja està inscrita al Registre d’entitats de la Generalitat. Caldria
que també es fes per l’AGPC, se n’encarrega la Pilar Manzanares i el Marc Vila.
Es recorda que resta pendent que l’ICGC faci arribar una proposta de conveni-marc a
partir del qual poder articular collaboracions concretes. En relació al conveni de
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collaboració el Marc Vila proposa els següents temes a partir dels quals es podria
treballar de manera conjunta:
1) Jornades d’Instamaps: es pot organitzar algun curs d’Instamaps a la seu del
Collegi o aprofitar el que ja fa l’ICGC fent difusió de l’oferta formativa a
collegiats/associats. Es comenta que aquest tipus de cursos ja es van
desenvolupar l’any 2016 per part del collegi i que van tenir molt d’èxit. Es van
desenvolupar a la nostra seu i van ser impartides per un tècnic geògraf de l’CGC.
Hi va haver dues sessions, una per a usuaris iniciats i una segona per a usuaris
més avançats.
Sobre això l’Andreu Blanch comenta la possibilitat de fer un curs organitzat en
collaboració amb l’ICGC adreçat a professors de secundaria o d’universitat.
2) Jornada de casos pràctics en l’ús d’Instamaps.
S’apunta que de moment, el més important és definir unes primeres actuacions (sense
ser molt ambiciosos) i trobar vies de collaboració.
L’Andreu Blanch proposa que en el marc del Projecte Metròpolis de l’Ajuntament de
Barcelona es pugui incloure els temes d’Instamaps.
S’acorda recordar a l’ICGC que ens faci arribar la proposta de conveni marc i activar la
seva signatura, elevar la proposta de Jornades d’Instamaps esmentades (difusió d’oferta
ICGC, possibilitat de fer alguna jornada en seu de Collegi i proposta d’obrir activitat
específica per professors de Secundària).

7. Programa i/o Accions Emprenedoria i empresa: estat i propostes; 9.
Programa i/o accions adreçades a joves: estat i propostes
S’informa que en Marc Vila i l’Heura Cuadrado, amb la collaboració d’altres companys de
junta estan treballant sobre una proposta que treballi conjuntament accions per joves i
accions d’emprenedoria i empresa.
En David Mongil apunta que d’aquí a finals d’any caldria fer algun tipus de sessió de
dinamització/participació adreçada a aquest collectiu, és a dir, Joves collegiats i precol.legiats. Dins d’aquesta acció, caldria incloure algun espai o moment per parlar amb
ells i conèixer les seves inquietuds vers els serveis que ofereix el Collegi de geògrafs.
Això podria servir de base per a crear un programa d’actuacions més ben acotat.
En Sergi Rasero comenta que cal tenir cura en aquest tipus de sessions, per si s’acaben
generant més expectatives de les que es poden cobrir.
En Marc Vila comenta que conjuntament amb l’Elena Rodríguez, van mantenir una reunió
amb Gisela Bosch, una geògrafa que treballa a Terres de l’Ebre que va mostrar el seu
interès en accions d’aquests tipus.
Es posen sobre la taula diverses idees de cara a la definició del programa pel 2018, com
contactar amb Barcelona Activa per tal de conèixer quins tipus de suport o beneficis
poden prestar als collegiats, o la preparació d’un pòster sobre la Geografia per penjar a
les Universitats.

S’acorda que el Marc Vila i l’Heura Cuadrado (amb la collaboració d’altres companys)
facin les gestions necessàries per definir, programar i organitzar abans d’any una trobada
amb joves a l'entorn del tema "Joves emprenedoria i empleabilitat", en principi integrant
en la sessió espais per explicar l’enfocament i percepcions que tenen les juntes sobre el
tema, per captar l’opinió dels collegiats (especialment dels joves), i per avançar alguna
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intervenció relacionada amb l’emprenedoria i empresa. S’acorda fer la difusió de la
jornada en tres etapes: 1a Joves collegiats, 2a Associacions d'estudiants i Universitats i
3a Urbi et Orbe.
S’acorda que, partint dels resultats de la jornada caldrà pensar oi definit un programa
d’activitats de cara al 2018.

8. Formació: propostes d’accions formatives
En Marc Vila explica la idoneïtat d’activar alguna acció formativa relacionada amb el GIS,
entre les quals, a més de les esmentades anteriorment relacionades amb l’iCGC, podria
estar la possibilitat, per exemple de contactar amb el Paulino Vallejo i valorar si els
cursos que organitza tindria sentit fer-los sota el paraigües del Collegi.
En Sergi Rasero comenta l’existència del conveni amb la UOC i que la junta passada va
estar valorant diferents formes d’aprofitar aquesta collaboració (com per exemple fer
accions formatives similars a la Delegació andalusa, però mitjançant la plataforma virtual
de la UOC).
S’acorda que el David Mongil contactarà amb el vocal responsable dels temes de
formació, el Jordi Barot, per conèixer els avanços en relació als criteris i estratègies de
les accions formatives, i per demanar-li que contacti amb el Sergi Rasero, EL Marc Vila i
el Francesc Sánchez per valorar i pensar conjuntament al possibilitat de fer alguna acció
formativa relacionada amb els SIG durant el primer semestre de 2018.
10. Funció social. Cessions centres cívics i Metges Sense Fronteres
L’Andreu Blanch comenta els contactes que s’han fet amb l’Ajuntament de Barcelona
(centres cívics) i Metges Sense Fronteres.
•

Metges Sense Fronteres: a partir d’una reunió amb els responsables de cartografia
i SIG de l’entitat (hi van anar l’Andreu i el David Mongil) es va conèixer tot el
treball que estan desenvolupant relacionat amb el SIG en els territoris en els què
treballen. La feina que realitzen es molt interessant però consideren que tenen
moltes mancances, i es va parlar de possibles i diverses línies de collaboració
(difonent i participant activament en mapejos collaboratius, collaborant en el
procés de validació de dades, difonent les accions de MSF en alguna jornada o
curs collegial, organitzant per els un curs de recollida de dades de camp etc.).
Fóra recomanable formalitzar-ho amb un conveni de collaboració.

•

Centres cívics: L’Andreu Blanch recorda que tenim espai gratuït al Centre Cívic de
Navas sempre i quan apareguin al seu programa. En aquest sentit, al gener
hauríem de lliurar al Centre Cívic un programa d’activitats a realitzar entre abril i
juny. Igualment, des del mateix centre Cívic el van comentar que l’ajuntament de
Barcelona cedeix l’ús de sales de manera gratuïta sempre i quan les entitats
presentin un programa d’actuacions calendaritzat previst amb temps.

S’acorda que l’Andreu Blanch contacti amb MSF per valorar la possibilitat de signar un
conveni de collaboració i concretar possibles collaboracions pel 2018. Igualment,
s’acorda que elabori i lliuri a finals d’any una proposta de programa d’activitats (a partir
de les propostes que arribin del programa de xarxes, de joves i emprenedoria i de
formació) al Centre Cívic de Navas per tal de poder celebrar a les seves installacions
diverses accions durant la primavera de 2018.
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11. Xarxes de treball: estat i propostes
El Sergi Rasero explica que s’ha avançat en l’enfocament d’aquest tema i que es va
realitzar una reunió amb el Marc vila, L’Andreu Blanch i el David Mongil en que comencen
a establir-se alguns elements clau a nivell d’enfocament:
•

Les xarxes han de servir a curt termini per implicar gent al projecte, per absorbir
coneixements i necessitats, i per construir i enfocar afinadament les accions
posteriors. A mig termini, per trobar gent que doni suport a l’impuls i gestió
d’accions i a trobar relleu.

•

Cal fugir de crear estructures/òrgans/comissions/espais estables, molt regulats,
massa rígids i sense data clara d’acabament. En aquest sentit han de ser
projectes en si mateixos amb un objecte clar, no molt llargs i amb data d’inici i
final preestablert. Per tan s’està pensant més en “espais de relació puntuals” que
“comissions”

•

L’objecte i finalitat segurament anirà canviant amb el temps. En aquest moment
sembla interessant fer una primera ronda de xarxes/espais (re)pensant el rol,
reptes, necessitats, prioritats i potencialitats en relació a diversos temes de
treball. A partir d’aquí, segur que s’obrin noves fases o nous grups més concrets
dirigits ja específicament a pensar o organitzar accions.

El Sergi Rasero comenta la necessitat que el programa d’actuacions vagi associat al Pla
Estratègic de la DCGC/AGPC. Cal doncs que aquesta programació es faci de la mà amb
les línies de treball estratègiques i, per tant, en collaboració amb la Marta Pallarès.
A modus de prova pilot, el Marc Vila comenta que podria fer-se un primer tastet d’aquest
tipus de dinàmiques de networking lligada als temes de mobilitat durant el primer
trimestre de 2018.
S’acorda que el Sergi Rasero porti a la propera junta:
•

Una primera proposta de possibles temes d’aquestes “xarxes”. És parteix de la
impressió que pot ser millor en aquesta primera fase parlar d’un calaix gran per
“posar-lo en crisi, veure com ha evolucionat, i evolucionar bé el futur”.

•

Un primer llistat d’ítems que haurien d’articular l’objecte últim de la xarxa i
dinàmica. M’ho invento, per exemple: temes concrets de treball i el seu estat i
potencial, necessitats formatives, principals agents relacionats amb el tema
(reguladors, impulsors o empleadors), necessitats (formatives, relacionals, de
posicionament), potencialitats i debilitats del collectiu en relació al tema;
proposes d’accions, etc. Aquest tipus de coses.

•

Un primer guio (orientatiu) de la seqüència que hauria de seguir aproximadament
aquesta primera ronda de xarxes.

S’acorda també que el Marc Vila comenci a organitzar la celebració d’una primera prova
de networking lligat als temes de mobilitat durant el primer trimestre de 2018.
Finalment, s’acorda que el David Mongil es reuneixi amb el Sergi Rasero i la Marta
Pallarès per coordinar visions i opinions, i que el treball de xarxes s’emmarqui i integri el
Pla Estratègic.
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12. Ofertes de feina: proves cerques automàtiques
No es tracta aquest tema debut a l’absència justificada de darrera hora de la persona
responsable, en Marc Serra.
S’acorda demanar al Marc Serra que expliqui a la propera Junta que es celebri els
resultats de les cerques automàtiques d’ofertes d’ocupació, i que contacti amb els Serveis
Generals del Colegio per tal de coordinar les accions i serveis que es realitzen.

13. Premi Jordi Amorós: proposta convocatòria
En David Mongil explica de forma resumida la proposta de les bases de convocatòria del
Premi enviada pel Pep Coma, i que, d’acord amb el que ja s’havia avançat, es proposa
reduir a la meitat l’import del premi pel guanyador i oferir un any de collegiació gratuïta.
Tothom ho veu bé. Tan sols la Núria Pérez comenta que en cas que hi hagi premi
accèssit, la persona que el rebi també pogués gaudir d’un any de collegiació gratuïta.
La Núria Pérez igualment comenta que en la darrera convocatòria el Jurat va estar format
per membres de la Junta i que es podria mantenir fer-ho així, i que el premi s’hauria de
convocar a finals d’any.
S’acorda convocar una nova edició del premi Jordi Amorós abans de finals d’any,
s’aproven les bases enviades pel Josep Coma afegint la possibilitat de que en el cas que
hi hagi un premi accèssit, al persona beneficiari també es pugui gaudir de la collegiació
gratuïta durant un any, i s’acorda demanar al Josep Coma que activa la convocatòria del
premi i realitzi una proposta de composició de jurat. I es recorda a totes les persones de
la Junta que si alguna està especialment interessada en formar part del jurat s’ho
comenti al Josep Coma.

14. Esponsoritzacions: estat i propostes
En David Mongil explica de forma resumida la proposta de preus públics per a patrocinis i
publicitat enviada pel Pep Coma. Es comenta el següent:
•
•
•

La proposta de preus s’hauria d’aprovar a la propera Assemblea.
Valorar si s’hauria d’afegir preus de difusió per les xarxes socials de
cursos/màsters de formació
Els preus podrien ser variables segons el perfil d’empresa (autònoms, PIMEs,
associacions o organitzacions sense ànim de lucre, etc.). la Mariona Prat comenta
que sobre aquest tema ens podria assessorar en David Comas.

S’acorda comunicar al Josep Coma que valori les qüestions abans esmentades i realitzi
una proposta definitiva de preus públics per a patrocinis i publicitat de cara a la propera
junta.

15. Propera Junta: proposta de data
Es proposa que la propera junta sigui al desembre (es valoren el dia 1 o 15 de
desembre), amb una sessió de 4 hores, tot i que s’acabarà de concretar el moment més
oportú i es proposaran dades més endavant. Es comenta que es pot fer d’aquesta
durada, però llavors caldria saber prèviament la disponibilitat de més del 50% de la junta
per a poder tractar la majoria de temes oberts.
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16. Precs i preguntes
Finalment en David Mongil sintetitza els principals ítems del calendari d’activitats del
proper semestre:
 Reunió i proposta conveni amb ICGC: novembre – desembre 2017
 Reunió i proposta conveni amb MSF: novembre – desembre 2017
 Creació Comissió Pla Territorial Sectorial Habitatge: novembre 2017
 Jornada Joves i Emprenedoria: desembre 2017
 Convocatòria i fallo Premi Jordi Amorós: desembre 2017 – gener 2018
 Reunió COAMB i Observatori Paisatge temes paisatge: desembre 2017
 Reunió DGU (llei territori, pacte renovació urbana, etc.): desembre 2017
 Documents necessitats espai físic oficina: desembre 2017
 Mapa Geògrafs (Fase I): desembre 2017 – gener 2018
 Memòria Activitats 2017: desembre 2017 – gener 2018
 Proposta execució pressupost 2017: desembre 2017 – gener 2018
 Proposta Programa Treball 2018: desembre 2017 – gener 2018
 Proposta pressupost preventiu 2018: desembre 2017 – gener 2018
 Proposta Programa Joves i Emprenedoria: gener 2018.
 Proposta Programa Xarxes: gener 2018.
 Seminari –Networking mobilitat: gener-febrer 2018
 Olimpíades Geografia – fase Catalunya: febrer 2018
 Assemblea Territorial: febrer 2018
 Accions Programa Joves i Emprenedoria: a partir març 2018.
 Olimpíades Geografia – fase estatal: abril 2018
 Accions Programa Xarxes: a partir març 2018.

Acaba la reunió a les 21:20 hores.
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