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PRESENTACIÓ 

 

 

La Junta de Govern de la delegació territorial del Col·legi de Geògrafs de les 

Illes Balears presenta aquesta Memòria d’Activitats de l‟any 2013, en la que 

es detallen les activitats realitzades per la delegació al llarg d‟aquest any, i les 

que es relacionen pròpiament amb els serveis col·legials. La Junta de Govern 

subscriu la present Memòria amb la convicció que la delegació ha assolit un 

bon rendiment pel que fa a l‟oferta d‟activitats relacionades amb la defensa de 

la disciplina geogràfica, i també pel que fa a la defensa dels interessos 

professionals i laborals del col·lectiu de geògrafs, materialitzada aquest any, de 

manera destacada, en forma d‟al·legacions i escrits de consideracions 

tècniques dirigits a diferents organismes de l‟Administració pública balear. El 

reconeixement i la visibilitat social dels geògrafs ha tornat a ser una realitat, 

cosa que s‟ha posat de manifest en els distints resums de premsa local i 

regional dedicats a l‟activitat dels geògrafs i la de la mateixa delegació.  

 

A continuació es detallen per apartats les activitats i accions desenvolupades 

per la delegació del Col·legi de Geògrafs a les Illes Balears durant l‟any 2013. 
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1. AL·LEGACIONS I ESCRITS DE CONSIDERACIONS PRESENTADES 

PER LA DELEGACIÓ DEL COL·LEGI DE GEÒGRAFS A LES ILLES 

BALEARS 

 

 

COMUNICAT DEL COL·LEGI DE GEÒGRAFS SOBRE LA REBAIXA 

PRESSUPOSTÀRIA EN MATÈRIA DE GESTIÓ D’ESPAIS NATURALS 

PROTEGITS DE LES ILLES BALEARS. En el mes de gener de 2013, la 

delegació balear del Col·legi de Geògrafs es va dirigir per carta a la Conselleria 

d‟Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears, per a 

reclamar una dotació de recursos humans i tècnics suficient que garatís la 

qualitat a tots els àmbits de gestió des espais naturals protegits (educació 

ambiental o investigació, entre d‟altres), i va expressar la seva preocupació en 

relació a la reducció pressupostària practicada per l‟esmentada Conselleria, 

que ha afectat l‟entitat Espais de Natura Balear, tot reclamant una 

reconsideració de les decisions preses al respecte. En un comunicat que fou 

enviat als mitjans de comunicació de les Balears, el Col·legi de Geògrafs 

considerà al seu escrit que la funció social d‟aquests espais no pot medir-se en 

termes monetaris convencionals, i que un territori ben gestionat constitueix un 

actiu econòmic de primer ordre. També expressà el convenciment que la gestió 

ben pressupostada dels espais naturals és una obligació social i ambiental, i 

resulta també un apremiant imperatiu econòmic.  

 

 

ESCRIT DE CONSIDERACIONS PRELIMINARS SOBRE LA POSSIBLE 

MODIFICACIÓ DEL PLA D’ORDENACIÓ DELS RECURSOS NATURALES 

(PORN) DE LA SERRA DE TRAMUNTANA. En el mes de febrer de 2013, el 

Col·legi de Geògrafs va redactar un escrit de consideracions preliminars sobre 

la possible modificació del Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals de la 

Serra de Tramuntana (PORN), aprovat pel Decret 19/2007, d‟acord amb la 

invitació cursada per la Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i 

Canvi  Climàtic, del Govern de les Illes Balears. Aquesta Direcció General està 

estudiant la conveniència d‟iniciar un procés de modificació del PORN, davant 

la qual cosa el Col·legi de Geògrafs s‟ha manifestat, resumidament, en els 

següents termes: a judici del Col·legi, el PORN de la Serra de Tramuntana 

recull de forma satisfactòria la necessitat d‟ordenar i gestionar els recursos 

naturals d‟aquest àmbit geogràfic, i, per a fer-ho, estableix una zonificació dels 

usos i una regulació dels mateixos. Malgrat això, el Col·legi considera 

inadequada l‟exclusió que se‟n féu de les àrees naturals d‟Andratx, Calvià, 

Palma, Campanet, Sa Pobla, Alcúdia i Pollença, que pertanyen a l‟àmbit 

geogràfic de la Serra de Tramuntana reconegut per la Llei d‟Espais Naturals 

1/1991 (LEN), com també considera inapropiada l‟exclusió del LIC de la badia 

de Pollença, àmbit marí vocacional de la Serra.  
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Aquesta zonificació, en qualsevol cas, hauria de contemplar la distinció entre 

les àrees o finques de propietat pública i les de propietat privada, perquè sigui 

tinguda en compte en un futur Pla Rector d‟Usos i Gestió (PRUG). Finalment, 

també es va demanar que, arribat el cas, el PORN incorpori el nou marc jurídic 

que comporta la declaració de la Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial de la 

UNESCO, principalment pel que fa al seu Pla de Gestió. 

 

En relació amb aquest PORN, la Direcció General de Medi Natural, Educació 

Ambiental i Canvi  Climàtic, del Govern de les Illes Balears, es va posar en 

contacte amb el Col·legi de Geògrafs per informar-lo que ha començat l‟anàlisi 

del contingut del Decret 19/2007, de 16  de març, per qual s‟aprova el Pla 

d’Ordenació dels Recursos Naturals de la  Serra  de  Tramuntana (PORN), 

i estudiar la conveniència d‟iniciar un procediment per modificar-lo. Després de 

convidar al Col·legi de Geògrafs a presentar les seves consideracions sobre 

aquesta possible modificació, la delegació balear convidà al col·lectiu de 

geògrafs, a través del Butlletí Informatiu Electrònic, perquè enviïn qualsevol 

consideració escrita o documentació d‟interès sobre aquesta qüestió, que pugui 

servir per a elaborar-ne un document definitiu. En relació amb aquesta invitació 

de col·laboració dirigida al col·lectiu de geògrafs col·legiats, la delegació no ha 

constatat durant el 2013 la recepció de cap resposta al respecte. 

 

 

RECURS DEL COL·LEGI DE GEÒGRAFS CONTRA LES BASES DE LA 

CONVOCATÒRIA DE PLACES D'AGENTS DE DESENVOLUPAMENT 

LOCAL DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS. Amb data d'11 de juliol de 

2013, els serveis jurídics del Col·legi de Geògrafs presentaren un recurs 

potestatiu de reposició davant la Conselleria d‟Administracions Públiques del 

Govern de les Illes Balears, amb motiu de la convocatòria d'un concurs per a 

constituir una borsa extraordinària per a cobrir, amb caràcter d'interinitat, places 

vacants del cos facultatiu tècnic de l'especialitat de tècnic en ocupació i mercat 

de treball en les illes de Menorca, Eivissa i Formentera. D‟acord amb la 

informació de la convocatòria, se substituïa l'anterior denominació d'aquestes 

places ('Agentes de Empleo y Desarrollo Local‟, AEDL) per la de 'Técnico en 

Ocupación y Mercado de Trabajo', encara que es mantenien les mateixes 

funcions i comeses. No obstant això, les titulacions exigides per a poder optar a 

aquest concurs, en l'escala humanística i de ciències socials, especialitat 

„Tècnic en ocupació i mercat de treball‟, són les següents: diplomatura en 

Relacions Laborals o 3 anys de qualsevol de les llicenciatures de Psicologia, 

Psicopedagogia, Pedagogia o Ciències del Treball. Al recurs presentat, el 

Col·legi de Geògrafs entén que es produeix una discriminació flagrant, en 

ometre la titulació de Geografia, per la qual cosa el Col·legi sol·licità la inclusió 

de la llicenciatura i el Grau en Geografia entre les titulacions universitàries que 

hi poden concórrer per formar part de l‟esmentada borsa extraordinària.  
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El recurs s‟acompanyà d‟un ample i ferm argumentari en defensa de la 

dedicació professional dels geògrafs en l‟àmbit del desenvolupament local, i 

també va anar acompanyat d‟una sèrie de materials acadèmics, tècnics i 

jurídics en els que han participat activament diversos geògrafs col·legiats de les 

Illes Balears, als que el Col·legi de Geògrafs ha agraït per correu la seva plena 

disposició. 

 

 

ESCRIT DE CONSIDERACIONS TÈCNIQUES DEL COL·LEGI DE 

GEÒGRAFS SOBRE EL PLA DE RESTAURACIÓ AMBIENTAL DE L’ÀREA 

INCENDIADA D’ANDRATX, ESTELLECS I CALVIÀ. Una representació del 

Col·legi de Geògrafs presentà el 12 de novembre de 2013, a la Conselleria 

d‟Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears, les 

consideracions tècniques bàsiques que va redactar el mateix Col·legi sobre 

l‟avanç del Pla de Restauració Ambiental de les superfícies forestals afectades 

pel gran incendi del 26 de juliol i dies següents, elaborat per aquesta 

Conselleria. El Pla de Restauració de l‟àrea incendiada d‟Andratx, Estellencs i 

Calvià estableix sis objectius principals i cinc eixos d‟actuació, tots ells amb 

clares referències als aspectes propis de la disciplina geogràfica, com són el 

risc ambiental, la distribució espacial de les distintes comunitats vegetals, els 

processos d‟erosió i desertificació, el paisatge o el canvi climàtic. En relació 

amb aquests objectius i eixos, el Col·legi de Geògrafs ha fet unes aportacions 

perquè s‟uneixin a les que han realitzat sobre aquesta qüestió altres col·legis 

professionals que exerceixen les seves responsabilitats en l‟àmbit del medi 

ambient. La col·laboració del Col·legi de Geògrafs en la redacció final d‟aquest 

Pla s‟inscriu en la seva participació dins la subcomissió de restauració Tot(s) 

per la Serra, en la qual també participen representants d‟altres col·legis 

professionals i col·lectius, així com representants de la Conselleria i dels 

ajuntaments d‟Andratx, Estellencs i Calvià. 

 

 

ADHESIÓ DEL COL·LEGI DE GEÒGRAFS DE LES ILLES BALEARS 

CONTRA LES PLATAFORMES PETROLÍFERES A EIVISSA I 

FORMENTERA. La delegació balear del Col·legi de Geògrafs es va sumar, 

com a entitat convidada, a participar en l‟Aliança contra les prospeccions 

petrolíferes al golf de València (projecte Cairn Energy), impulsada pel Fons per 

a la Conservació d‟Eivissa (Ibiza Preservation Fund), i a la que també s‟hi ha 

sumat al llarg del 2013 un ampli conjunt d‟entitats i particulars que s‟han 

manifestat contra el projecte. 
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2. REUNIONS DE LA JUNTA DE GOVERN, JUNTA TERRITORIAL, JUNTA 
AMPLIADA I ASSEMBLEES,  

 

 

Reunió de la Junta de Delegacions Territorials a València. El 16 de febrer 

de 2013 es varen fer a València diferents reunions de la Junta de Delegacions 

Territorials del Col·legi de Geògrafs, a les que assistí el president de la 

delegació balear, i en la que es varen debatre temes com l‟aprovació del 

reglament de pèrits judicials, el codi deontològic del Col·legi, els pressupostos 

preventius per a l‟any 2013, o el nomenament del delegat territorial del Col·legi 

a Extremadura. També es va debatre l‟establiment d‟una quota reduïda de 

col·legiació per a geògrafs en situació d‟atur, proposta que es va sotmetre a 

aprovació en l‟assemblea general feta a Bilbao el 16 de març. Igualment, la 

Junta Directiva informà de l‟estat d‟aprovació dels Estatuts definitius del Col·legi 

de Geògrafs, i d‟un acord de col·laboració amb l‟Instituto Geogràfico Nacional 

(www.ign.es) pel qual el Col·legi de Geògrafs disposarà d‟una seu col·legial 

també a la ciutat de Madrid. Finalment, es presentà als membres de les 

delegacions una novedosa iniciativa de cooperació internacional del Col·legi de 

Geògrafs, amb la denominació de COMPASS Acciones geográficas de 

cooperación, per la qual els geògrafs interessats podran participar en accions 

socials de cooperació internacional a països en desenvolupament.  

 

Assemblea general de col·legiats de la delegació balear del Col·legi de 

Geògrafs (28 de febrer). El 28 de febrer de 2013 es va fer a Palma 

l‟Assemblea General anual de col·legiats, en la que es féu un repàs de la 

memòria d‟activitats i econòmica de l‟any 2012, i s‟informà del pla d‟acció del 

Col·legi per a l‟any 2013. Aquest pla contemplava ja tant el reforç de la 

presència institucional del Col·legi i el col·lectiu de geògrafs als diferents òrgans 

de l‟Administració, com l‟establiment d‟un premi d‟investigació per a estudiants 

universitaris del Grau en Geografia, que incentivi la investigació sobre temàtica 

geogràfica i estableixi relacions de proximitat entre el Col·legi i els futurs 

graduats. També es destacà l‟interès de la delegació en treball per donar 

continuïtat als cursos de formació específica. Tots tres objectius fonamentals 

s‟han vist acomplits per la delegació. La informació específica sobre això es 

descriu a aquesta mateixa Memòria d‟Activitats.  

 

Reunió de la Junta General Ampliada i Assemblea General de col·legiats a 

Bilbao. El dia 16 de març de 2013 es va fer a Bilbao una reunió de la Junta 

general ampliada del Col·legi de Geògrafs, més la seva assemblea general 

anual, a la que assistí el president de la delegació balear. En la reunió, a més 

de l‟aprovació del pressupost i l‟acta de l‟assemblea anterior, s‟aprovà el Codi 

Deontològic del Col·legi de Geògrafs i el Reglament de Perits Judicials 

Geògrafs. També s‟aprovà l‟inici de la tramitació i creació de l‟Organització No 

Governamental (ONG) COMPASS, acciones geográficas de cooperación. 

http://www.ign.es/
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Assemblea General extraordinària de la delegació del Col·legi de Geògrafs 

de les Illes Balears (20 de maig). El dia 20 de maig de 2013 es va fer a la seu 

del Col·legi de Geògrafs a Palma una assemblea extraordinària convocada per 

a tractar la situació de la Societat Geogràfica de les Illes Balears (SOGIB), i 

trobar una solució per donar continuïtat a aquesta associació. En aquest 

assemblea es decidí la convocatòria d‟una nova assemblea extraordinària en la 

que es pogués comptar amb l‟assistència dels dos membres no presents de la 

Junta Gestora de la SOGIB, que a hores d‟ara no són col·legiats. Per aquest 

motiu, es decidí que el Col·legi de Geògrafs tramitaria la convocatòria d‟una 

assemblea conjunta de socis de la SOGIB i col·legiats, en la que es decidís, si 

fos el cas, la formació d‟una nova Junta Directiva que substituís l‟actual Junta 

Gestora. Aquesta assemblea es va fer el 27 de juny de 2013. 

 
 
REUNIONS DE GESTIÓ INTERNA DE LA DELEGACIÓ TERRITORIAL 
BALEAR DEL COL·LEGI DE GEÒGRAFS: 
 

12 de gener de 2013. Reunió de la Junta de Govern de la delegació balear del 

Col·legi de Geògrafs. 

 

7 de febrer de 2013. Reunió de la Junta de Govern de la delegació balear del 

Col·legi de Geògrafs. 

 

12 de març de 2013. Reunió de la Junta de Govern de la delegació balear del 

Col·legi de Geògrafs. 

 

25 d’abril de 2013. Reunió de la Junta de Govern de la delegació balear del 

Col·legi de Geògrafs. 

 

26 de setembre de 2013. Reunió de la Junta de Govern de la delegació balear 

del Col·legi de Geògrafs. 

 

9 de desembre de 2013. Reunió de la Junta de Govern de la delegació balear 

del Col·legi de Geògrafs. 
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3. REUNIONS, ACTES I ACCIONS DE REPRESENTACIÓ I PROJECCIÓ 

INSTITUCIONAL 

 

 

REPRESENTACIÓ DEL COL·LEGI DE GEÒGRAFS A LA MESA 

D’ASSESSORAMENT TÈCNIC DE L’ESPAI NATURAL DE ES CARNATGE 

(PALMA). El dia 12 d‟abril de 2013, el representant titular del Col·legi de 

Geògrafs designat el 18 de gener per a representar-lo en la Mesa 

d‟Assessorament Tècnic de l‟Espai Natural de Es Carnatge, Sr. Pablo Balaguer 

Huguet, es reuní a Palma en la primera reunió convocada pel Tinent de Batle 

de l‟Àrea d‟Infraestructures i Coordinació Territorial, després de les anteriors 

convocatòries fetes per l‟anterior equip de govern de l‟Ajuntament de Palma. 

 

REPRESENTACIÓ DEL COL·LEGI DE GEÒGRAFS A LA MESA 

D’ASSESSORAMENT TÈCNIC DE L’ESPAI NATURAL DE ES CARNATGE 

(PALMA). El dia 12 d‟abril de 2013, el representant titular del Col·legi de 

Geògrafs designat el 18 de gener per a representar-lo en la Mesa 

d‟Assessorament Tècnic de l‟Espai Natural de Es Carnatge, Sr. Pablo Balaguer 

Huguet, es reuní a Palma en la primera reunió convocada pel Tinent de Batle 

de l‟Àrea d‟Infraestructures i Coordinació Territorial, després de les anteriors 

convocatòries fetes per l‟anterior equip de govern de l‟Ajuntament de Palma. 

 

REUNIÓ AMB LA REGIDORIA DE CULTURA DE L’AJUNTAMENT DE 

PALMA. Una representació del Col·legi de Geògrafs es reuní el dia 28 de maig 

de 2013 amb la directora de l‟Àrea de Cultura, Sra. Mª José Massot Ramis 

d‟Ayreflor, per tractar de tancar un acord de col·laboració que fes possible la 

institucionalització de les „sortides geogràfiques‟ que ve organitzant la delegació 

balear del Col·legi de Geògrafs en els últims anys, i que tinguin com a temes 

d‟anàlisi els referits a distints aspectes geogràfics del municipi de Palma.  

 

 

REPRESENTACIÓ DEL COL·LEGI DE GEÒGRAFS A UN COL·LOQUI 

SOBRE LA LLEI DE COSTES. El Col·legi de Geògrafs de les Illes Balears 

participà com a representant convidat al Col·loqui sobre la reforma de la Llei de 

Costes que es féu el dia 30 de maig de 2013 a Can Alcover (Palma), i que 

comptà també amb la participació d‟altres experts en temes territorials: Joan 

Morey (degà del Col·legi Oficial d‟Arquitectes de les Illes Balears), Alfredo 

Barón (Esquerra Unida) i Margalida Ramis (GOB). De la part del Col·legi de 

Geògrafs, intervingué el geògraf col·legiat Miquel Mir Gual.  
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EN L'ESPAI-TEMPS. HOMENATGE A LA GEÒGRAFA ALÍCIA BAUZÀ. Una 

representació del Col·legi de Geògrafs assistí el 15 de juliol de 2013, a Can 

Alcover (Palma), a l‟acte d‟homenatge retut a la geògrafa i col·legiada 

mallorquina Alícia Bauzà van Slingerlandt, i organitzat pel Departament de 

Ciències de la Terra de la UIB i el Grup d'Investigació sobre Sostenibilitat i 

Territori.  

 

REUNIÓ TÈCNICA AMB REPRESENTANTS D’ARCA I EL GRUP 

D’ORNITOLOGIA BALEAR, SOBRE LES NOVES OBRES D’ACCÉS DE LA 

BARRIADA DEL MOLINAR. Una representació del Col·legi de Geògrafs es 

reuní el dia 23 de juliol de 2013 amb representants del Grup d‟Ornitologia 

Balear i l‟associació ARCA per tractar la problemàtica territorial derivada de les 

obres de construcció dels nous accessos a la barriada de Es Molinar (Palma). 

 

REUNIÓ DEL COL·LEGI DE GEÒGRAFS AMB LA CONSELLERIA 

D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI (GOVERN DE LES ILLES 

BALEARS). El dia 20 de setembre de 2013 una representació de la delegació 

balear del Col·legi de Geògrafs es reuní amb la directora general de Medi 

Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic, del Govern de les Illes 

Balears, Sra. Neus Lliteres, per tractar el tema de l‟incendi forestal que cremà 

part de la comarca d‟Andratx i la seva perifèria. A la reunió s‟hi sumà el Col·legi 

Oficial de Biòlegs de les Illes Balears.  

 

http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?coduo=3184&lang=ca
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En representació del Col·legi de Geògrafs, el president expressà la seva 

preocupació en relació amb els criteris tècnics amb els que s‟actuarà per 

restituir el bosc, i, a més d‟oferir la seva col·laboració experta al respecte, 

demanà a la Conselleria participar en la Comissió Tècnica creada a l‟efecte, de 

la que finalment els geògrafs formaran part. En aquest sentit, el Col·legi de 

Geògrafs redactà i registrà en la Conselleria d‟Agricultura, Medi Ambient i 

Territori un text de consideracions sobre l‟incendi d‟Andratx, informació que pot 

esser consultar en l‟apartat d‟al·legacions i escrits de consideracions de la 

present Memòria d‟Activitats. A part, el representant del Col·legi de Geògrafs 

s‟interessà per l‟estat de redacció i tramitació del nou Pla Forestal, sobre el qual 

la directora informà que es preveia que quedés en fase d‟exposició pública a 

partir del mes de novembre de 2013.  

 

PARTICIPACIÓ DEL COL·LEGI DE GEÒGRAFS A LA SUBCOMISSIÓ DE 

RESTAURACIÓ DE TOT(S) PER LA SERRA. El 14 d‟octubre de 2013 dos 

representants del Col·legi de Geògrafs participaren en la reunió de la 

subcomissió de restauració Tot(s) per la Serra, organitzada i coordinada per la 

Conselleria d‟Agricultura, Medi Ambient i Territori, del Govern de les Illes 

Balears. A la reunió assistiren també representants dels col·legis professionals 

de Biòlegs, Enginyers de Forests i Enginyers Tècnics Forestals, dels 

ajuntaments d‟Andratx, Estellencs i Calvià, i les associacions La Trapa-GOB, 

Paratge Natural Serra de Tramuntana i Xarxa Forestal. La reunió fou presidida 

pel conseller Sr. Gabriel Company, i s‟hi va presentar l‟esborrany del Pla de 

Restauració Ambiental de la zona afectada per l‟incendi que a l‟estiu va calcinar 

2.400 Ha als municipis d‟Andratx, Estellencs i Calvià. Aquest Pla, elaborat pel 

Servei de Gestió Forestal de la Direcció General de Medi Natural, Educació 

Ambiental i Canvi Climàtic, es divideix en cinc grans eixos d‟actuació i preveu 

actuacions en les matèries següents: de seguretat, sobre unes 205,31 Ha; de 

lluita contra els fenòmens erosius, en unes 850,38 Ha, i de suport a la 

regeneració de formacions arbrades, en unes 56,24 Ha.  

 

El Col·legi de Geògrafs va poder constatar que el Pla de Restauració Ambiental 

de l‟àrea incendiada d‟Andratx, Estellencs i Calvià s‟ha elaborat a partir d‟una 

àmplia documentació tècnica, més la bibliografia científica disponible als 

serveis tècnics especialitzats en protecció de vida silvestre, sanitat forestal, 

planificació d‟espais protegits i gestió forestal, que s‟integren en aquesta unitat. 

Així mateix, s‟han utilitzat i consultat les bases documentals de les entitats 

nacionals i internacionals més directament implicades en l‟elaboració i 

l‟execució de plans de restauració de terrenys afectats per incendis forestals. 

Sobre el Pla de Restauració Ambiental, el Col·legi de Geògrafs feu un escrit 

d‟aportacions tècniques, informació que pot esser consultada en aquesta 

mateixa Memòria d‟Activitats. 
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REUNIÓ TÈCNICA DEL COL·LEGI DE GEÒGRAFS AMB EL COL·LEGI 

OFICIAL D’ARQUITECTES DE LES ILLES BALEARS. PROPOSTA DE 

REFORMA DEL FRONT MARÍTIM DE PALMA. El president de la delegació 

balear del Col·legi de Geògrafs es reuní el dia 18 de desembre de 2013 a la 

seu del Col·legi Oficial d‟Arquitectes de les Illes Balears (COAIB), convocat a 

l‟efecte, per a tractar els aspectes tècnics de la proposta de reforma urbanística 

del sector de Llevant del front marítim de Palma, proposta redactada per un 

equip d‟arquitectes i avalada pel Col·legi Oficial d‟Arquitectes. El Col·legi de 

Geògrafs es comprometé, després de debatre la proposta, a redactar-hi un 

escrit de consideracions que contempli i opini sobre els aspectes 

específicament geogràfics i urbanístics de la proposta.  

 

 

INICIATIVA DEL COL·LEGI DE GEÒGRAFS PER A L’ELABORACIÓ DEL 

CATÀLEG, INVENTARI I CARTOGRAFIA D’ELEMENTS ETNOLÒGICS I 

INFRASTRUCTURES RURALS DE LA FINCA DE LA TRAPA (ANDRATX, 

MALLORCA). En relació amb els treballs de restitució de les àrees afectades 

per l‟incendi a la zona sud-occidental de la Serra de Tramuntana, els òrgans 

gestors de la finca de La Trapa i la delegació balear del Col·legi de Geògrafs 

acordaren l‟adjudicació voluntària al Col·legi de l‟estudi de catalogació, inventari 

i cartografia d‟elements etnològics i infrastructures rurals de La Trapa (Andratx, 

Mallorca). Per a l‟elaboració d‟aquest catàleg, sota la coordinació del mateix 

Col·legi de Geògrafs, s‟ha comptat amb voluntariat específic, prèvia 

convocatòria als col·legiats i altres interessats perquè participin en els treballs 

d‟aquest estudi. D‟un conjunt de 14 voluntaris inicialment inscrits, ha participat 

en la primera jornada de camp 7 voluntaris.  
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Aquesta primera jornada es va fer el dia 22 de desembre de 2013, en la que 

s‟inventarià el conjunt marjat del sector NE de les cases de La Trapa. El 

Col·legi de Geògrafs preveu tenir enllestit l‟estudi en el mes de març de 2014, 

després de vàries jornades de camp a fer dins d‟aquest mateix any. Així mateix, 

amb aquest catàleg s‟espera completar una base de dades geogràfica que 

servirà per a la presa de decisions pel que fa a la conservació del patrimoni 

etnològic de la finca, i per a futurs estudis científics relacionats amb els espais 

marjats de l‟àmbit mediterrani. 
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4. MITJANS DE COMUNICACIÓ 

 

El dia 7 de febrer de 2013, el president de la delegació del Col·legi de 

Geògrafs a les Illes Balears, Gabriel Alomar Garau, participà a la Cadena SER 

amb una intervenció radiofònica a propòsit de la nova i anomenada „Llei del Sòl‟ 

de l‟àmbit balear. 

 

El dia 31 de desembre de 2013, el Col·legi de Geògrafs va ser portada a la 

premsa d'Eivissa i Formentera (en concret, al diari Última Hora), a propòsit de 

la presentació d‟un text de consideracions sobre la revisió del Pla Especial de 

Protecció i Reforma Interior de sa Penya, La Marina i eixample de Vara de Rey 

(PEPRI d'Eivissa). En aquest text, el Col·legi de Geògrafs considera que 

l‟actualització del planejament urbanístic de les barriades històriques de la 

ciutat d‟Eivissa obre una oportunitat d'aconseguir la seva regeneració, i aposta 

per evitar que aquestes barriades es transformin en parcs temàtics dedicats 

només al turisme, atribuint-los uns usos i equipaments de caràcter únicament 

turístic, de manera que es pugui preservar la seva identitat cultural i el seu 

paisatge urbà històric.  

 
 

 
 

 



14 
 

5. PROMOCIÓ I DIVULGACIÓ DE LA GEOGRAFIA  

 

 

PREMI D’INVESTIGACIÓ DEL COL·LEGI DE GEÒGRAFS PER A 

ESTUDIANTS UNIVERSITARIS DEL GRAU EN GEOGRAFIA. La delegació 

balear del Col·legi de Geògrafs ha tingut la iniciativa pionera a les Balears, com 

també en relació amb la resta de delegacions territorials de l‟Estat, d‟establir un 

premi d‟investigació a per estudiants universitaris del Grau en Geografia, la 

primera edició del qual es va convocar l‟any 2013 amb una data límit de 

recepció dels treballs que va ser ampliada fins al dia 22 de juny. La 

convocatòria d‟aquest premi, a iniciativa del president de la delegació balear, es 

va fer amb l'objectiu d'estimular la redacció de treballs d'iniciació a la recerca en 

el camp de la geografia, i apropar els estudiants al món de la geografia 

professional. El premi s‟ofertà a un treball acadèmic inèdit realitzat per 

estudiants universitaris del Grau en Geografia de la Universitat de les Illes 

Balears (UIB), i la seva dotació s‟establí en 200 € (més la possibilitat d‟un 

accèssit de 50 €). En resultà guanyador Daniel Capó Esteva, alumne de quart 

curs del Grau en Geografia de la UIB, amb un treball sobre el fenomen de l‟illa 

de calor urbana a la barriada del Coll d‟en Rabassa (Palma). També s‟hi va 

concedir un accèssit, dotat amb 50 € i diploma, al treball Evolució urbanística 

d’Inca, presentat conjuntament pels alumnes Maria Jesús Joya Cuerva i Josep 

Munar Bernat. Els premis foren entregats en un acte formal que es feu el 9 de 

juliol a la seu del Col·legi de Geògrafs a la ciutat de Palma. 
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El Premi del Col·legi de Geògrafs va tenir un ample ressò als mitjans de 

comunicació de les Balears, tant televisius i radiofònics, com de la premsa 

escrita. Així, el Diario de Mallorca, el dia 15 de juliol, dedicà un complet 

reportatge al treball guanyador, tot destacant que, amb la convocatòria d‟aquest 

premi, “La geografia profesional se acerca a los alumnos”.  
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IV OLIMPIADA ESPAÑOLA DE GEOGRAFIA (MADRID). Els dies 13 i 14 

d‟abril de 2013 es va fer a Madrid la fase final de la IV Olimpiada de Geografia, 

que organitza anualment el Col·legi de Geògrafs, i en la que participaren els 

tres primers classificats de cadascuna de les fases territorials (Illes Balears, 

Cantàbria, Aragó, Comunitat Valenciana, Madrid, Múrcia, Extremadura i 

Catalunya), amb un total de 33 participants. La prova consistí en resoldre un 

qüestionari de 100 preguntes, en les que es combinà gràfiques i cartografia. En 

resultà guanyador l‟alumne Gonzalo Linares Matás, de Múrcia, i com a segon i 

tercer classificats quedaren respectivament els alumnes Jana García Reyes, de 

Santander, i Beatriz Conejero María, d‟Alacant. La prova finalitzà amb l‟entrega 

de diplomes de participació a tots els alumnes i centres participants.  

 

 

 
 

 

 

ENTREGA DELS PREMIS DE LES OLIMPÍADES DE GEOGRAFIA A LES 

ILLES BALEARS. El dia 20 de juny de 2013 es va fer al Campus de la 

Universitat de les Illes Balears l‟acte de lliurament dels premis als alumnes 

guanyadors de les olimpíades escolars. L‟acte va ser presidit per la senyora 

Isabel Cerdà, directora general d‟Ordenació, Innovació i Formació Professional 

del Govern de les Illes Balears, i la doctora Margalida Payeras, vicerectora 

d‟Alumnes, Titulats i Ocupabilitat de la Universitat de les Illes Balears.  
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Els alumnes premiats de l‟Olimpíada de Geografia reberen un diploma 

acreditatiu, i un val de la Conselleria d‟Educació, Cultura i Universitats per 

adquirir material didàctic, informàtic, audiovisual o bibliogràfic. Els guanyadors 

de la VII Olimpiada de Geografia han estat els següents: 

 

Primer classificat: Diego García Moreno. IES Porto Cristo 

Segon classificat: Rafel Coll Darder . IES Madina Mayurqa 

Tercer classificat: Mònica Rivera Gutiérrez. IES Ramon Llull 

Accèssits Menorca: Lluís Martínez García. IES Pasqual Calbó 

Accèssit Mallorca: Nabil Nicolás Tala López. IES Mossèn Alcover 

 

 
 

 

XXIII CONGRESO DE GEÓGRAFOS ESPAÑOLES. ESPACIOS INSULARES 

Y DE FRONTERA. UNA VISIÓN GEOGRÁFICA. Representants de la 

delegació del Col·legi de Geògrafs a les Illes Balears participaren activament en 

l‟organització i el desenvolupament del XXIII Congreso de Geógrafos 

Españoles, que es va fer al Campus de la UIB entre els dies 23 i 25 d‟octubre 

de 2013. El Congrés, organitzat pel Departament de Ciències de la Terra de la 

Universitat de les Illes Balears, amb la col·laboració del Col·legi de Geògrafs, 

es va obrir amb una conferència del geògraf Eduardo Martínez de Pisón, amb 

el títol de Geografías de islas y de fronteras, i s‟estructurà en forma de tres 

ponències (Espacios insulares y de frontera, Métodos y técnicas en la 

geografía del siglo XXI i La diversidad desde la Geografía), tres conferències 

convidades, dues taules redones i cinc sortides geogràfiques de camp, a més 

d‟un ample programa social que inclogué les reunions dels grups de treball de 

la Asociación de Geógrafos Españoles i la seva Assemblea General.  
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La presència del Col·legi de Geògrafs al Congrés es materialitzà amb la 

presència del president estatal, Antonio Prieto Cerdán, i el secretari de la 

delegació de les Illes Balears, Eugenio Sanchís Moreno, a la taula redona 

Desarrollo local, Geografía y Crisis; també amb la presència del president de la 

delegació balear, Gabriel Alomar Garau, com a moderador de la ponència 

Métodos y técnicas en la geografía del siglo XXI; i, per últim, amb la presència 

del vocal de la Junta de Govern, Valentín Castillo Salcines, a la taula redona 

Globalización y Geografía: el nuevo orden mundial desde la nueva óptica 

geográfica. 

 
 
 
 
6. CURSOS DE FORMACIÓ DEL COL·LEGI DE GEÒGRAFS 
 
 
El Col·legi de Geògrafs ha organitzat i programat al llarg de 2013 dos cursos de 

formació específica i actualització professional: Curs de Sistemes d‟Informació 

Geogràfica i cartografia digital amb Quantum GIS, i Curs de tècnic en Avaluació 

d‟Impactes Ambientals, aquest últim en col·laboració amb el Col·legi Oficial de 

Biòlegs de les Illes Balears (COBIB). 

 

El Curs de SIG i cartografia digital amb Quantum GIS s‟impartí a la seu del 

Col·legi de Geògrafs a Palma, i es completà amb el nombre màxim d‟alumnes 

establert. El curs va tenir una durada total de 20 hores, i es féu entre els dies 6 i 

el 15 de maig de 2013. Amb l‟organització d‟aquest curs, el Col·legi de 

Geògrafs donava compliment a una de les parts programàtiques referides a la 

formació i l‟actualització professional dels geògrafs de les Illes Balears, en 

aquest cas formació sobre Sistemes d‟Informació Geogràfica amb programari 

no comercial, com és precisament Quantum GIS. La major part de la tasca 

docent l‟assumí el geògraf col·legiat Miquel Ginard Ballester, Master of Science 

en Gestió i Aplicacions d‟Informació Geogràfica [GIMA MSc] per la Utrecht 

University. 

 

El Curs de Tècnic en Avaluació d’Impactes Ambientals s‟impartí a la seu 

palmesana del Col·legi Oficial de Biòlegs de les Illes Balears, previ acord entre 

aquesta entitat i la delegació balear del Col·legi de Geògrafs, entre els mesos 

d‟octubre i novembre de 2013, i amb una durada de 65 hores. El curs comptà 

amb 11 alumnes inscrits, i els recursos didàctics varen ser facilitats per 

l‟associació GEOINNOVA, comptant-se per a l‟ocasió amb professorat expert 

en aquest àmbit de coneixement (en concret, els geògrafs Daniel Ramis 

Santandreu i Felip Morell, i la Dra. en Biologia, Joana Mª Cursach).  
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Per altra part, ja que la delegació balear del Col·legi de Geògrafs ve impartint 

cursos formatius d‟actualització professional en geografia des de l‟any 2010, 

s‟ha marcat com a propòsit aconseguir la certificació professional dels seus 

cursos, per a la qual cosa iniciarà les passes per acreditar-se com a centre 

formador o col·laborador de la xarxa depenent del Servei d'Ocupació de les 

Illes Balears (SOIB). 

 

Es tracta del primer curs que organitzà a les Balears el Col·legi de Geògrafs 

orientat específicament a formar geògrafs en l‟elaboració d‟estudis d‟avaluació 

d‟impacte ambiental, amb l‟objectiu de conèixer el procediment per a avaluar 

l‟estat previ de projectes constructius i d‟activitat respecte al seu entorn 

ambiental i socioeconòmic, aprendre a gestionar-ne els factors d‟alteració, i 

dissenyar accions de correcció. Així mateix, la delegació programà aquest curs 

en atenció a la demanda implícita manifestada pel col·lectiu de geògrafs en 

relació a la necessitat d‟adquirir formació sobre les tècniques d‟avaluació 

ambiental. El curs es dissenyà en forma de 15 sessions presencials teorico-

pràctiques, de 4 hores de durada cada una (3 sessions setmanals), i inclogué 

sessions dedicades a conèixer la gestió ambiental en l‟àmbit autonòmic de les 

Illes Balears, i a analitzar el procés de tramitació administrativa d‟aquesta mena 

d‟estudis.  
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Per altra part, la delegació del Col·legi de Geògrafs a les Illes Balears ha 

desenvolupat l‟any 2013 una plataforma Moodle per a la impartició de cursos 

de formació en la modalitat on-line. Aquesta iniciativa, pionera en relació a la 

resta de delegacions territorials del Col·legi de Geògrafs, pretén no només 

donar cobertura formativa als col·legiats de les illes de Menorca, Eivissa i 

Formentera, sinó també als interessats de territoris que no formen part de 

l‟arxipèlag de les Balears. La plataforma Moodle és a hores d‟ara plenament 

operativa, i el Col·legi de Geògrafs ha d‟establir encara els acords necessaris 

per a dotar-se d‟un cos docent que doni contingut a la plataforma, en forma 

dels diferents cursos de formació que es puguin establir. 

 
 
 
7. CONVENIS / ACORDS DE COL·LABORACIÓ 

 

El Col·legi de Geògrafs signà el 19 de setembre de 2013 un acord de 

col·laboració específica amb el Museu d‟Art Modern i Contemporani de Palma 

(Es Baluard), per a la impartició en les seves instal·lacions del curs d‟iniciació al 

dibuix de paisatge, programat i organitzat pel mateix Col·legi. Aquest curs no es 

va arribar a impartir, en no assolir-se el nombre mínim d‟inscripcions, que es va 

establir en 8 alumnes. Fruit de l‟acord de col·laboració signat amb el Museu 

d‟Es Baluard, el Col·legi de Geògrafs preveu una nova convocatòria d‟aquest 

mateix curs durant l‟any 2014.  

 
 

 

8. INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ COL·LEGIAL 

 

El Col·legi de Geògrafs de les Illes Balears ha editat i distribuït entre els 

col·legiats, de manera ininterrompuda i fins el mes de desembre de 2013, 72 

números del Butlletí Informatiu Electrònic (BIE), que té una periodicitat 

mensual, i que començà a distribuir-se per correu electrònic, en format de 

lectura PDF, el mes de gener de l‟any 2008.  

 

La web de la DTIB (http://illesbalears.geografos.org) ha mantingut al llarg de 

l‟any 2013 el ritme habitual de visites, si bé es detecta un decrement constant a 

partir del mes de juliol. El sistema de control d‟aquestes visites, Google 

Analytics, indica que entre l‟1 de gener i el 31 de desembre de 2013 el nombre 

d‟usuaris que han visitat la web és de 1.125, xifra similar a la dels 1.303 

visitants de l‟any anterior. El mes de maig fou el més actiu, amb 198 visites, 

seguit del mes de juny, amb 181, i gener amb 178. 

  

 

 

http://illesbalears.geografos.org/
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Per altra part, la delegació balear del Col·legi de Geògrafs ha mantingut 

actualitzats els perfils oberts a les xarxes socials Facebook i Twitter, en una 

aposta per la utilitat i la visibilitat social que proporcionen aquestes plataformes, 

que serveixen, a més a més, d‟eina fonamental per a la cohesió del col·lectiu 

de geògrafs, així com d‟espais d‟intercanvi sobre l‟activitat professional de la 

Geografia i les notícies i informacions de caràcter o interès geogràfic que es 

generen a l‟àmbit regional de les Illes Balears. La presència de la delegació 

balear a Facebook i Twitter complementa, a més a més, a la que també tenen 

els serveis generals del Col·legi de Geògrafs i les delegacions d‟altres 

Comunitats Autònomes. 

 

Per altra part, el Col·legi de Geògrafs ha mantingut obert el servei d‟atenció al 

públic a la seva seu a Palma (tant sota demanda com sense demanda prèvia), 

en un nombre no inferior a 12 ocasions al llarg del 2013, sense comptar els 

dies en els que la seu ha estat oberta amb motiu de les reunions de la Junta de 

Govern o del Grup de Treball de Paisatge, com també per les reunions 

informals de membres de la Junta o la impartició de cursos de formació. 

 

En relació amb el borsí de treball per a geògrafs col·legiats que gestiona la 

delegació de les Illes Balears, en el mes de gener de 2013 es va redactar un 

llistat d‟Administracions i entitats públiques i privades de les Balears, 

potencialment col·locadores de geògrafs. Aquest llistat, si bé no té un caràcter 

exhaustiu, sinó orientatiu i prospectiu, va ser enviat per correu, el 9 de gener,  

als col·legiats inscrits al borsí de treball, amb un recordatori segons el qual la 

delegació té editat un complet Dossier del Geògraf Professional (Geodossier), a 

disposició dels geògrafs, que serveix de document i carta de presentació de les 

activitats professionals que desenvolupen els geògrafs. Sobre aquest 

Geodossier, se n‟han vingut repartint exemplars tant entre els geògrafs 

col·legiats i no col·legiats de les Balears com a les diferents reunions que el 

president ha mantingut periòdicament amb diferents òrgans de l‟Administració 

Pública (Govern Balear, Consells Insulars i Ajuntaments). 

 

 

8.1. CONSULTES COL·LEGIALS 

 

Les consultes col·legials rebudes s‟han realitzat principalment a través del 

correu electrònic i telefònic, i en la seva majoria s‟han resolt en un marge de 

temps d‟un o dos dies. Les consultes s‟han referit a temes com els següents: 

Estat de tramitació del carnet col·legial o procediment per a sol·licitar-lo; formes 

i models de facturació de treballs realitzats per geògrafs; llistat de pèrits 

judicials geògrafs, borsí de treball; procediment per a obtenir la clau d‟accés de 

la Finestreta Única col·legial; canvi de direcció de correu electrònic per a la 

tramesa d‟informació col·legial; informació sobre el procediment de participació 

en el Premi d‟Investigació del Col·legi de Geògrafs per a estudiants universitaris 
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del Grau en Geografia; i sol·licituds d‟informació sobre els cursos de formació 

que oferta o té previst oferir a les Illes Balears el Col·legi de Geògrafs. A 

continuació es detalla una part de les consultes rebudes: 

 

8 de gener de 2013. Petició d‟un col·legiat sobre la possibilitat que el Col·legi 

de Geògrafs es posicioni públicament en relació amb les retallades 

pressupostàries que han afectat a l‟entitat Espais de Natura Balear de la 

Conselleria d‟Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes 

Balears, entitat tradicionalment col·locadora de geògrafs. La delegació va 

cursar aquesta petició, dirigint-se per carta a la Conselleria, manifestant la seva 

disconformitat amb l‟esmentada reducció pressupostària. També es va redactar 

un comunicat de premsa sobre aquesta qüestió, enviat a diferents mitjans de 

comunicació de les Balears.  

 

23 de gener de 2013. Consulta d‟un col·legiat sobre la disponibilitat al Col·legi 

de Geògrafs d‟un imprès-formulari ASUME. 

 

3 de maig de 2013. Petició d‟un col·legiat sobre la possibilitat que el Col·legi de 

Geògrafs faci una col·laboració en forma de publicacions (lot de llibres) a lliurar 

amb motiu de la III Copa de Balears de Recorreguts de Caça, prova de caràcter 

benèfic en favor de l‟Associació Espanyola Contra el Càncer. La delegació 

entregà per a l‟ocasió un lot de llibres, dels disponibles per a aquests efectes al 

fons bibliogràfic del Col·legi de Geògrafs. 

 

15 de maig de 2013. Consulta d‟un col·legiat sol·licitant informació sobre la 

iniciativa de cooperació internacional impulsada pel Col·legi de Geògrafs, 

Compass, acciones geográficas de cooperación.  

 

 

9. SECRETARIA. ALTES I BAIXES COL·LEGIALS 

 

A dia 22 de gener de 2013, d‟acord amb les dades de la Finestreta Única 

col·legial, la delegació territorial del Col·legi de les Illes Balears té 98 col·legiats, 

xifra que representa un decrement de 25 col·legiats respecte de la xifra de l‟any 

anterior (123 col·legiats a dia 5 de febrer de 2012). Aquest decrement queda 

explicat principalment pel procés de regularització dels col·legiats que no 

estaven al corrent de pagament de la quota col·legial, procés que es va iniciar 

en el mes d‟abril de 2013. El procés de regularització dels impagaments 

comença amb l‟enviament d‟una carta certificada al col·legiat –amb justificant 

de recepció– avisant-lo de la seva situació irregular, i informant-lo que si no es 

rep resposta afirmativa, s‟interpreta com una negativa a pertànyer al Col·legi de 

Geògrafs, i es procedirà a donar-lo de baixa en un termini concret, amb un 

marge aproximat d‟un mes entre la carta d‟avís i la baixa.  
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Per aquest procediment s‟ha enviat un total de 33 cartes als col·legiats en 

situació irregular. D‟aquest total, només 2 col·legiats han respost i han 

regularitzat la seva situació, mentre que s‟ha donat de baixa a 30 col·legiats, a 

l‟espera de resoldre la situació d‟un col·legiat. 

 

Pel que fa a les altes i baixes col·legials no relacionades amb el procés de 

regularització dels impagaments, a dia 22 de gener de 2014 hi ha hagut 9 altes 

col·legials (2 més que en l‟any anterior) i una alta precol·legial (el nombre total 

de precol·legiats és a hores d‟ara de 3). Pel que fa a les baixes, han estat un 

total de 5, menys que l‟any anterior. Aquestes dades indiquen que en el darrer 

any el nombre d‟altes ha estat major que el del període anterior, i que el 

nombre de baixes ha estat inferior. La valoració que en fa el Col·legi de 

Geògrafs és, per tant, molt positiva, ja que si bé l‟any anterior es preveia que la 

conjuntura socioeconòmica negativa afavoriria les sol·licituds de baixa, l‟any 

2013 ha registrat un balanç contrari a aquesta previsió. Això sembla indicar que 

l‟actual conjuntura econòmica no està afectant, en general, les noves 

col·legiacions, tot i que sí es pot haver manifestat en els impagaments. 

 

Per altra part, els serveis de Secretaria del Col·legi de Geògrafs han tramitat la 

convocatòria per a formar part del llistat de pèrits judicials geògrafs l‟any 2014. 

Aquesta convocatòria s‟ha fet en el marc de la Llei 1/2000, de 7 de gener, 

d‟Enjuiciamiento Civil, que regula el peritatge judicial, i que preveu que s‟instarà 

als Col·legis professionals perquè remetin una llista de col·legiats interessats a 

actuar com a pèrits de la seva especialitat. Així, per acord la Junta de Govern 

del Col·legi de Geògrafs, en sessió feta el 16 de març de 2013 a Bilbao, a finals 

del 2013 s‟obrí una nova convocatòria per a la formació de la llista de pèrits 

judicials del Col·legi de Geògrafs per a l‟any en curs. En el cas de la delegació 

de les Illes Baleares, el llistat definitiu de pèrits geògrafs per al 2014 ha quedat 

finalment integrat per 4 col·legiats.  

 

 

 

 


