Acta de la 98a Junta comuna DCGC - AGPC
117a Junta Delegació del Collegi de Geògrafs a Catalunya
26/01/2016
__________________________________________
Assistents del Collegi:
Jaume Busquets (president), Mariona Prat (vocal), Sergi Rasero (vocal) i Victòria
Carbonell (suplent).
Han excusat la seva assistència: Jordi Barot (vicepresident), Néstor Cabañas
(secretari), Carles Donat (tresorer) i Maria Bonet (vocal).
Assisteix a la reunió en Guillem Tristany, alumne en pràctiques de la Universitat de
Barcelona.
Assistents de l’AGPC:
Sergi Cuadrado (president), Elena Rodríguez (vicepresidenta) i Núria Pérez
(secretària).
Han excusat la seva assistència: Josep Coma (tresorer) i Jordi Forcadell.
Lloc : Seu del Collegi
Hora : 18:30h

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.
S’aprova l’acta de la reunió anterior, 24 de novembre de 2015.
S’aprova l’acta de 17 de juny de 2015 que estava pendent d’aprovació.
2. Presentació EGEA.
Comença amb la presentació dels membres d’EGEA, Guillem Tristany, Roberto Rejano i
Guillem Cano. En Guillem Cano explica que EGEA és una associació que aplega a
estudiants de geografia i joves geògrafs de quatre regions o districtes universitaris,
l’Euromediterrània, l’Europa de l’Est, l’Europa de l’Oest i el Mar Bàltic. EGEA es relaciona
amb unes 90 entitats a 35 països de tot Europa.
EGEA es va crear al 1997 per incentivar l’intercanvi entre alumnes de Barcelona i Polònia
però finalment ha derivat en una entitat que els seus objectius són la interacció amb
persones de diferents llocs i cultures per intercanviar coneixements i valors. Durant l’any
EGEA organitza uns cinc congressos temàtics que acostumen a tenir format de workshop,
i un congrés anual en que hi participen les quatre regions europees. Així mateix, també
organitza diferents seminaris de cap de setmana i activitats lúdiques.
Roberto Rejano explica que l’entitat es finança amb la subvenció de l’AGAUR, l’Agència de
Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya, amb les
aportacions anuals de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Autònoma de
Barcelona, i dels beneficis de la venda de samarretes i d’altres merchandicing.
Guillem Tristany gestiona la comunicació i les xarxes socials de l’entitat. Guillem Cano
fins l’any passat vas ser el president d’EGEA a nivell de Catalunya i actualment és el
secretari de la regió Euromediterrània. I en Roberto Rejano és l’actual president a
Catalunya i el RCP, Regional Contact Person de l’entitat.

Després de la presentació d’un un powerpoint sobre l’entitats i les activitats d’EGEA, i un
cop coneguts els seus objectius i activitats es concreta la voluntat de signar un conveni
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de collaboració entre EGEA i el Collegi de Geògrafs. La Pilar Manzanares els enviarà un
esborrany de conveni per que EGEA el revisi i es pugui procedir a la signatura, si escau.
Tot seguit els membres d’EGEA s’acomiaden i continua la reunió amb els punts de l’ordre
del dia.
3. Informació presidències.
En Jaume Busquets informa que el proper 20 de febrer tindran lloc les eleccions per a la
renovació de la Junta de Govern del Colegio de Geógrafos. Es presenten dues
candidatures, una encapçalada per l’Antonio Prieto Cerdán i l’altra encapçalada per
Jonathan Gómez Cantero. La nostra delegació ha fet difusió per igual de les dues
candidatures.
Un cop celebrades les eleccions i fet l’escrutini s’obrirà un termini per presentar
reclamacions, el dia 1 de març es proclamarà el resultat definitiu i finalment el dia 8 de
març es constituirà la nova Junta de Govern. Després de la proclamació, la Junta de
Govern del Colegio de Geógrafos pot convocar la seva assemblea anual que normalment
s’acostuma a fer abans que finalitzi el primer trimestre.
Com que l’assemblea de la delegació catalana s’ha de fer amb anterioritat a la del
Colegio, i tenint en compte que encara no sabem quin dia se celebrarà aquesta i que les
vacances de setmana santa ens agafarien en mig de la convocatòria, es decideix fer les
assemblees de la DCGC i de l’AGPC el dia 1 d’abril de 2016, per tenir suficient temps
d’enviar la convocatòria i preparar les memòries d’activitats i econòmiques. S’acorda que
la propera reunió de junta tindrà lloc el dia 29 de març, tot just després de les vacances
de setmana santa.
Com és habitual després de l’assemblea farem un sopar, la Mariona Prat recomana el
restaurant “Polítics” al c/ Consell de Cent/Muntaner i s’encarregarà de fer la reserva.
S’aprova l’adhesió a la convocatòria de la Plataforma en defensa de l’Ebre en defensa
dels cabals de l'Ebre i de la gestió sostenible del medi ambient, que tindrà lloc el proper 7
de febrer a Amposta.
4. Informació d’activitats realitzades i properes.
S’informa de les dues activitats formatives que tenim previstes.
En Jaume Busquets informa que una representació del grup de treball de formació ha
parlat amb els membres del COAMB per tal d’organitzar conjuntament un curs sobre
mobilitat i contaminació atmosfèrica. A proposta del COAMB es decideix obrir una mica
més el ventall de temes del curs. S’acorda fer una reunió amb la participació del grup
que va organitzar la jornada de mobilitat del 5 de novembre passat. La Núria Pérez
estendrà la informació a la resta de membres del grup de treball de mobilitat.
Curs de Planejament i urbanisme. La Victòria Carbonell s’ofereix per presentar una
proposta d’organització de cara a la propera tardor i comptarà amb l’ajut d’en Sergi
Cuadrado.
En Jaume Busquets presentarà una proposta de jornada sobre els 10 anys de la Nova
cultura del territori, també de cara a la tardor.
La Núria Pérez informa sobre el grup de treball de mobilitat, creat a partir de la jornada
sobre mobilitat que vam organitzar el novembre de 2015. Aquest grup de treball està
format per Marc Vila, Núria Pérez, Laura Llavina i Carmelo Rivero. Durant la jornada es
va passar unes preguntes als assistents que han servit per a que el grup de treball
redactés un document de conclusions que ja s’ha començat a difondre i publicat a la
nostra web. Donat l’èxit de la jornada de mobilitat en planteja organitzar a la tardor una
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sessió networking sobre SIG. En Sergi Rasero traslladaràs la proposta al grup de treball
de SIG.
La Mariona Prat informa que el 9 de desembre va assistir, en representació del Collegi, a
la jornada de signatura del Pacte Social Contra la Corrupció impulsat pel grup Parlament
Ciutadà que aplega partit polítics i entitats. El proper 20 de febrer està prevista una
sessió on es proposaran i debatran els punts més importants del decàleg que regirà
l’aplicació de les propostes prioritàries del Pacte Social contra la Corrupció. De moment
hem de triar cinc dels trenta punts pactats, la Mariona ens passarà el llistat per a que
valorem quins han de ser els que s’haurien de tenir en compte. També es decideix que no
ens inscriurem a cap grup de treball.
Finalment, la Mariona Prat informa que el proper 2 de febrer assistirà a la següent sessió
de l’AQU per a l’avaluació de màsters de la UAB des de la vesant del món professional.
5. Organització assemblees anuals de la DCGC i l’AGPC.
Tal i com s’ha informat anteriorment, les assemblees de la DCGC i de l’AGPC es faran el
dia 1 d’abril de 2016 i el 29 de març es farà la reunió de junta en la que revisaran els
documents que s’han de portar a les assemblees i s’acabaran de polir els detalls.
Les memòries d’activitats i econòmiques s’han de començar a preparar per tal de tenirles acabades abans de la reunió del 29 de març. La Núria Pérez parlarà amb en Néstor
Cabañas per coordinar-se en la redacció de les memòries d’activitats.
S’acorda que aquest any celebrarem les assemblees a la seu del Collegi i l’AGPC, a
sala de formació del COAMB. Serà una manera que associats i collegiats coneguin
nostra seu. La Pilar Manzanares farà la sollicitud formalment al COAMB i creu que no
haurà cap problema perquè la sala de formació acostuma a estar lliure els divendres a
tarda.
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6. Nomenament del jurat del Premi Jordi Amorós.
S’aprova la proposta de jurat de la 2a edició del Premi Jordi Amorós per a Treballs de Fi
de Grau en Geografia. Els membres del jurat està format per:
Jaume Busquets Fàbregas, president del Collegi de Geògrafs a Catalunya i professor
del Departament de Didàctica de les Ciències Socials de la Universitat de Barcelona.
Sergi Cuadrado Ciuraneta, president de l'Associació de Geògrafs Professionals de
Catalunya i professor del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de
Barcelona.
Mariona Prat Vandellós, vocal del Collegi de Geògrafs a Catalunya i tècnica
d'Ordenació del Territori i Urbanisme d'una consultora privada.
Elena Rodríguez Armalé, vicepresidenta de l'Associació de Geògrafs Professionals de
Catalunya i tècnica del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya.
Josep Coma Guitart, tresorer de l'Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya
i professor del Departament de Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional de la
Universitat de Barcelona.
El dia 5 de febrer es reunirà el jurat per tal d’emetre el veredicte. El mateix dia es
començarà a preparar la jornada que coincidirà amb l’entrega del premi.

7. Contractació serveis web i equip informàtic.
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La Pilar Manzanares informa que el passat 20 de gener el gestor de la web del Collegi i
l’AGPC va ser atacat per un virus. Des de Reactiva ens continuen dient que és problema
de la vulnerabilitat del Joomla i el fet de no actualitzar aquesta versió. Van reparar el que
van poder però no van poder recuperar la informació que hi havia publicada des del dia
15 de novembre, de forma que la Pilar Manzanares ha hagut de reeditar de nou totes les
entrades de notícies i de l’agenda.
També informa que l’ordinador portàtil va tenir un atac de virus i va caldre la intervenció
d’un tècnic informàtic. Creu que caldria tenir un equip de treball propi ja que l’ordinador
fix amb el que treballa el comparteix amb en Pere Capdevila dels serveis generals i
darrerament coincideixen sovint amb els horaris de treball. Caldria renovar tant l’equip
com el programari. Es traslladarà la voluntat de comprar un nou ordinador al Carles
Donat per veure les disponibilitats pressupostàries al respecte.
Tenint en compte els problemes que tenim amb el programari Joomla i després del que
ens ha explicat la Pilar Manzanares es decideix contractar els serveis de l’empresa de
l’Anna Berruezo per fer una nova web. Es crea una comissió de seguiment informàtic que
el proper 18 de febrer es reunirà amb l’Anna Berruezo per explicar-li exactament el que
volem i per escoltar les seves propostes de llocs on allotjar la nova web.
5. Proposta temes Geonotícies.
Aquestes són les notícies proposades pel Geonotícies del mes de gener.
Destacades:
- Eleccions Colegio.
- Document conclusions de la sessió de mobilitat.
- Adhesió al Pacte Social Contra la Corrupció.
- Nomenament Jurat Premi Jordi Amorós.
Breus:
- Programa Consolida’t.
- Llistat de pèrits definitiu.
- Homologació de títols anteriors al procés de Bolonya.
- Nou estudiant en pràctiques.
- Reunió amb l’associació EGEA.
6. Informació Secretaria.
S’informa de les altes i baixes que hi ha hagut des de la darrera reunió de junta.


Collegiats: 7 altes i 6 baixes (1 per canvi de delegació), total 383 collegiats.



Precollegiats: Sense cap alta ni baixa, total 10 precollegiats.



L’AGPC es manté amb 17 membres associats no collegiats. I els membres de
l’AGPC que també son collegiats són 329.

7. Informació Tresoreria.



Saldo de la DCGC: 2.134,13 €.
Saldo de l’AGPC: 7.090,69 €.

8. Torn obert de paraules.
Sense cap intervenció acaba la reunió a les 20:40 hores.
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