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Presentació

La memòria anual d’activitats de Delegació del Col·legi de Geògrafs a Catalunya (DCGC) presenta els 

treballs desenvolupats en coordinació amb la Junta directiva de l’Associació de Geògrafs Professionals 

de Catalunya (AGPC) durant l’any 2017.

El 2017 ve marcat sobretot per la renovació de la Junta de Govern. Com es va explicar a l’Assemblea 

anual, aquesta nova Junta vol ser un projecte de continuïtat, d’impuls i d’integració.
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1. Activitats
1.1. Bases de treball

a) Mapa de la geografia professional de Catalunya

Es tracta d’una eina col·laborativa i voluntària d’identificació i caracterització professional dels geògrafs 

i geògrafes catalanes. Ha de servir per actualitzar i ampliar el coneixement dels perfils professionals, 

però també, per a difondre les iniciatives i no ja solament als col·legiats sinó també a la resta de 

geògrafs que ho desitgin.

Durant el 2017 s’ha iniciat la primera fase dels treballs. Les tasques desenvolupades han estat:

•Unificació de les bases de dades de col·legiats disponibles (directori i finestreta única).

•Cerca d’informació de geògrafs a les xarxes socials. 

•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).

b) Pla Estratègic de la Geografia professional de Catalunya 2020-2030

La nova junta vol elaborar un document participatiu i estratègic que diagnostiqui l’estat de la salut de la 

professió, estableixi els reptes a mig i a llarg termini del col·lectiu i formuli propostes per assolir-los. 

Aquest treball es vol iniciar durant el  2018 una vegada es disposin dels primers resultats del mapa de 

geògrafs i de les xarxes de treball.
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1.2. Programes personalitzats

a) Defensa de la professió

Durant el 2017 ens han arribat 16 sol·licituds d’intervenció dels serveis jurídics en relació a la defensa 

de la professió. Algunes de les sol·licituds han estat desestimades bé per trobar-se fora de termini, per 

no entrar dins de les nostres competències o bé per no veure viable la defensa. 

També hem donat suport a companys d’altres delegacions de l’Estat per defensar el seu dret a exercir la 

professió en àmbits com la mobilitat. La resta han estat resolts de la següent manera:

•Gener 2017. Plaça Tècnic medi ambient, Ajuntament de Banyoles. Rectificació de les bases i acceptació

dels geògrafs. FAVORABLE.

•Març 2017. Plaça Tècnic medi ambient. Ajuntament del Vendrell. Estimació de les al·legacions 

presentades i modificació de les bases incorporant els titulats en Geografia. FAVORABLE.

•Maig 2017. Plaça Tècnic medi ambient. Ajuntament de Bigues i Riells. Rectificació de les bases i 

acceptació dels geògrafs. FAVORABLE.

•Octubre 2017. Plaça d'Agent d'ocupació i desenvolupament local. Ajuntament de Terrassa. RECURS 

DESESTIMAT

1. Activitats
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b) Assessorament personalitzat d’orientació professional

Des de l’any 2016 els serveis centrals del Col·legi, van oferir un servei d’assessorament gratuït als 

col·legiats associats pel que fa a l’orientació professional en situacions d’atur o bé per a redefinir la 

trajectòria professional. Durant el 2017 vam tenir la sol·licitud de 5 col·legiats que van demanar 

assessorament personalitzat.

Diferents membres de les juntes de la DCGC i de l’AGPC en funció del seu perfil professional i d’acord 

amb les necessitats dels sol·licitants, han realitzat aquest assessorament. A més, quan ha estat 

necessari, aquestes persones han estat redirigides a altres geògrafs externs a la junta, quan les 

demandes es referien a temes molt específics o bé les demandes tenien a veure amb la realitat 

professional de la geografia fora d’Espanya.

1.2. Programes personalitzats
1. Activitats

c) Emprenedoria i empresa

El darrer trimestre de 2017 s’han iniciat els treballs per a definir, programar i organitzar una trobada 

amb joves a l'entorn del tema "Joves emprenedoria i empleabilitat", integrant en la sessió espais per 

explicar l’enfocament i percepcions que tenen les juntes sobre el tema, per captar l’opinió dels 

col·legiats (especialment dels joves), i per avançar alguna intervenció relacionada amb l’emprenedoria i 

empresa. 
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1.3. Xarxes i programes sectorials

Grups de treball

L’any 2017 s’ha continuat treballant en diferents comissions i grups de treball per tal de promoure les 

activitats d’un determinat àmbit temàtic. Mentre que les comissions estan formades per membres de 

les juntes directives, els grups, si bé estan formats en bona part pels membres de les dues juntes, estan 

oberts a la participació de tots els associats/col·legiats. 

Actualment, atesa la dificultat per a mantenir la continuïtat dels grups de treball es preveu organitzar 

trobades temàtiques per tractar d’identificar els aspectes més estratègics de cada àmbit. 

De forma temporal s’ha creat un nou grup de treball per a donar suport als companys de la URV i als 

Serveis Generals del Colegio de Geógrafos per a treballar de forma conjunta i coordinada en 

l’organització de les IX Olimpiada de Geografia d’Espanya que se celebrarà a la Tarragona l’abril de 

2018.

1. Activitats
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1.4. Responsabilitats públiques

a) Participació en comissions i òrgans assessors de l’administració

Des de la DCGC continuem assistint a les sessions del Consell Rector de l’Institut Cartogràfic i  Geogràfic 

de Catalunya, de les Comissions d’Urbanisme i de la resta d’òrgans assessors de la Generalitat de 

Catalunya dels què formem part. També hem agilitzat les renovacions i substitucions (per demanda 

pròpia o per exigència legal) d’alguns representants del Col·legi en alguns d’aquests òrgans.

La DCGC participa en:

•Comissió d'Experts per a la reforma de les polítiques d'ordenació territorials i d'urbanisme a Catalunya. Elena Rodríguez 

Armalé. 

•Comissió de Política Territorial i d'Urbanisme de Catalunya. Representant: Robert Casadevall, suplent: Elena Rodríguez 

Armalé.

•Observatori del Paisatge: Representant: Jordi Barot Arqued, suplent: Mariàngels Trèmols Gironell. 

•Comissió de Delimitació Territorial de Catalunya: Representant: David Mongil Juárez, suplent: Montserrat Guerrero Lladós.

•Consell Rector de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya: ostenta el càrrec de vocal del consell rector el president de la 

DCGC, David Mongil Juárez. 

•Intercol·legial, representant a la Taula Lletrada: David Mongil.

Comissions Territorials d'Urbanisme (CTU): 

•Barcelona. Representant: Elena Rodríguez Armalé, suplent: Victòria Carbonell Martínez.

•Comarques Centrals. Representant: Jordi Barot Arqued, suplent: Francesc Sánchez Martínez.

•Lleida. Representant: Carme Bellet Sanfeliu, suplent: Jaume Busquets. 

•Camp de Tarragona. Representant: Josep Oliveras, suplent: Rafael Colom Alastruey.

•Terres de l'Ebre. Representant: En aquests moments no tenim representants.

•Alt Pirineu. Representant: Marta Pallarès, suplent: Jordi Barot.

•Girona. Representant: Josep Bassó, suplent: Anna Bou.

1. Activitats
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1.4. Responsabilitats públiques

b) Relacions institucionals 

I Jornada Feina i Futur (URV)

L’11 de maig la DCGC va participar a la Jornada Feina i Futur organitzada per la Facultat de Turisme i 

Geografia de la URV.  Concretament, vam protagonitzar la sessió inaugural de la jornada, en la què vam 

poder exposar els perfils professionals de la Geografia i el programa de treball del Col·legi pels propers 

anys.

1. Activitats

Vam aprofitar per aprendre de les diverses 

presentacions i experiències de geògrafs convidats, de 

l’opinió, coneixements i energia dels estudiants, i de la 

conducció i opinió dels companys del Departament. La 

jornada ens va permetre aprofundir en tres línies de 

treball que considerem cabdals: la col·laboració amb la 

Universitat, el contacte i suport als joves geògrafs, i 

l’enfortiment de la xarxa col·legial més enllà de l’àmbit 

metropolità barceloní.

Durant el 2017 s’han ampliat les relacions amb altres entitats vinculades amb la geografia. A 

continuació es destaquen els principals actes amb els quals la DCGC i l’AGPC han col·laborat. Volem 

destacar que s’està treballant per a poder signar un conveni marc de col·laboració amb l’Institut 

Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) en el què s’acordin línies d’actuació conjunta.
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Jornada la Ciutat de 2050

El 2017 hem participat mes activament en la Intercol·legial Catalana, de la què en som membres, i que 

integra a 100 Corporacions Professionals a Catalunya. L'Associació té com a finalitats reforçar la 

presència social dels Col·legis Professionals, divulgar les seves funcions d'interès general, impulsar 

projectes comuns, actuar com a interlocutors amb les administracions i estudiar qüestions que afectin 

el col·lectiu transversal, d'acord amb els seus principis i valors.

1.4. Responsabilitats públiques
1. Activitats

b) Relacions institucionals 

En col·laboració amb el Col·legi d'Ambientòlegs de 

Catalunya (COAMB), que lidera la iniciativa, el Col·legi 

d'Arquitectes de Catalunya (COAC) i el Col·legi d'Enginyers 

de Telecomunicació, Electrònica i Multimedia Audiovisual 

(TELECOS) vàrem organitzar la jornada "La Ciutat del 2050", 

que es celebrarà 14 de juny i amb l’objecte reflexionar 

sobre les tendències i previsions de futur en la planificació i 

gestió de l'habitat urbà des de diferents camps d’actuació

(ambientòlegs, enginyers, arquitectes, geògrafs). La sessió

s’articulà en quatre sessions, una definida per cada 

col·lectiu. La sessió protagonitzada pels geògrafs va anar a 

càrrec de l’Oriol Estela, Director del Pla Estratègic 

Metropolità de Barcelona. 9



Tertúlia-debat “Llei de Territori: Mirades crítiques” (11 de juliol)

Des de la DCGC vàrem participar com a ponents i vàrem col·laborar en la gestió de la trobada “Llei de 

Territori: Mirades crítiques” organitzada per la Societat Catalana d'Ordenació del Territori (SCOT). 

També es comptà amb la col·laboració del COAMB.

La trobada pretenia, en un context informal i amb una cervesa a la mà, debatre i reflexionar sobre 

l'avantprojecte de la Llei de Territori des d'una perspectiva crítica i mirant d'incorporar visions 

innovadores, de caràcter ambiental, geogràfic, econòmic, social, etc., donat que suposa una 

transformació molt rellevant dels fonaments jurídics i tècnics sobre els quals s'ha de desenvolupar 

l'activitat urbanística i d'ordenació del territori.

b) Relacions institucionals 

1.4. Responsabilitats públiques
1. Activitats

L'acte començà amb una introducció per part de Robert 

Casadevall, representant del Col·legi de Geògrafs a la 

Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya, 

i de Sergi Miquel, coordinador de la Comissió de Territori 

del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya. Després s’obrí

un debat transversal entre els assistents.
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1.4. Responsabilitats públiques

b) Relacions institucionals

1. Activitats

11



Actualització del llistat de pèrits

Com cada any, s’ha obert la convocatòria per incorporar-se o actualitzar les llistes de pèrits judicials 

geògrafs per al 2018. 

La inclusió a les llistes és voluntària i ha de ser feta amb total responsabilitat professional, per poder 

respondre degudament a les demandes que els òrgans judicials plantegin. El llistat provisional de pèrits 

es va publicar el 5 de desembre obrint-se un període d'al·legacions i/o reclamacions abans de fer la 

publicació del llistat definitiu. El llistat definitiu publicat el 22 de desembre consta de 9 pèrits geògrafs.

1.4. Responsabilitats públiques

c) Suport professional al sistema públic

1. Activitats
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Al llarg de 2017 la DCGC ha posat en coneixement dels col·legiats i els associats les informacions 

públiques de diferents anvantprojectes de llei, plans i programes per a poder fer-hi aportacions en 

relació amb els aspectes ambientals, així com d'altres suggeriments relatius a diferents plans i 

programes.  Particularment, s’ha participat més activament en els següents projectes de llei i plans, 

considerats d’especial interès:

1.5. Iniciatives socials

a) Posicionament responsable davant de lleis, plans i projectes de formació

1. Activitats

Esmenes al Projecte de Llei d'Arquitectura

A finals de 2016 la DCGC, el Col·legi d'Ambientòlegs (COAMB), 

Col·legi de Biòlegs (CBC) i el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs 

(COLPIS) va dirigir un document a tots els grups polítics del 

Parlament de Catalunya, per tal que en poguessin disposar amb 

anterioritat a la presentació del projecte de Llei per part del 

Govern. El document expressava l’opinió i els motius de 

preocupació dels col·legis professionals envers el darrer text 

del Projecte de Llei d’Arquitectura, després que el mes de maig 

el projecte de llei no va reeixir per manca de consens. 

Hem participat activament (incloent una compareixença i una assistència al parlament) en l’elaboració

de la Llei d’Arquitectura, que finalment ha recollit la pràctica totalitat d’esmenes que vam realitzar des 

del Col·legi.
13



Avantprojecte a la Llei de territori

Amb la publicació de l’Avantprojecte de la Llei de Territori, des del Col·legi hem fet un esforç per 

conèixer i transmetre l’opinió del col·lectiu davant d’una iniciativa de tanta importància i envergadura. 

En aquest sentit:

•Vam obrir un canal per rebre totes les aportacions de qualsevol col·legiat.

•Vam 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.

•Vam ser convidats i vam participar com a “fila zero” a la jornada que sobre l’Avantprojecte de Llei va 

organitzar la Comissió Intercol·legial de Territori i Urbanisme.

•Vam participar com a ponents i vam col·laborar en la gestió de la trobada “Llei de Territori: Mirades 

crítiques”.

El resultat d’aquest procés fou el document d’observacions i suggeriments, que vam fer arribar al 

Departament de Territori i Sostenibilitat amb l’objectiu que la nostra opinió col·lectiva ajudi tenir un 

millor marc regulador de l’ordenació el territori i l’urbanisme a Catalunya.

1.5. Iniciatives socials

a) Posicionament responsable davant de lleis, plans i projectes de formació

1. Activitats
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1.5. Iniciatives socials

a) Posicionament responsable davant de lleis, plans i projectes de formació

1. Activitats

Concurs de la Rambla de Barcelona

Per invitació de l'Ajuntament de Barcelona, i juntament amb altre col·legis professionals, la delegació

territorial, representada pel President David Mongil, va formar part de la Mesa de Contractació i 

Qualificació del relativa al contracte de serveis referit a la "Redacció d'Estratègies d'Actuació i Projecte 

de Urbanització de La Rambla de Barcelona". El paper de la delegació va focalitzar-se en la valoració

dels aspectes sotmesos a judici de valor de les propostes presentades pels equips que van presentar 

ofertes a dit contracte.

La valoració de la participació en aquets jurat i comitè d'expert es valora molt positiva tant pel 

contingut i importància del projecte com per la forma i metodologia en que es va desenvolupar la 

valoració de les ofertes, en la que els membres del jurat partíem d'uns criteris clarament definits i 

transparents i de absoluta autonomia per avaluar els projectes. Igualment, cal informar que 

l'ajuntament va decidir remunerar la participació dels col·legis professionals amb 1.200 euros + IVA.

15



1.5. Iniciatives socials

b) Olimpíades de Geografia

El 2017 la URV va presentar, amb la col·laboració i suport de la nostra delegació, la seva candidatura a 

organitzar la IX edició de les Olimpíades de Geografia d’Espanya. Els Serveis Generals del Colegio de 

Geógrafos varen comunicar la designació de dita candidatura com seu oficial de les Olimpíades de 

Geografia d’Espanya de l’any 2018.  Des de la DCGC considerem les Olimpíades com un projecte 

estratègic que ajuda a enfortir les relacions entre el Col·legi i les universitats i donar projecció i 

visibilitat externa a la Geografia davant futurs estudiants universitaris, les seves famílies i el sistema 

educatiu en general. A mateix temps, creiem que permet nodrir d’alumnes els futurs graus en 

Geografia.

1. Activitats

L'Olimpíada de Geografia és un concurs d’àmbit estatal 

entre estudiants de segon de batxillerat, amb l’objectiu 

d’estimular l'estudi de la Geografia i donar a conèixer la 

vessant professional d'aquesta disciplina. La URV i la UDG 

varen participar en les fases locals de la VIII Olimpíada de 

Geografia d’Espanya, celebrades el març de 2017 a 

Santiago de Compostela. José Luis Vázquez, de León, va 

obtenir el primer premi. Els següents dos estudiats 

premiats foren Pau Costa, de Girona y Gonzalo Marcos, d’

Extremadura.
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1.5. Iniciatives socials

c) Premi Jordi Amorós

1. Activitats

El jurat estarà format per especialistes en els diversos camps de la geografia, nomenat per acord de la 

Junta de la DCGC i l’AGPC. El premi és únic i consisteix en un diploma i una dotació de dos-cents 

cinquanta euros (250 €), que pot estar subjecte a retenció d'IRPF, i 1 any de col·legiació gratuïta. Podrà

ser declarat desert, i també podrà ser concedit ex aequo. També, a criteri del jurat, es podrà atorgar un 

accèssit, sense dotació econòmica, però amb 1 any de col·legiació gratuït.
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1.5. Iniciatives socials

d) Tallers

Des de l’àmbit social, l’any 2017 s’han encetat els treballs per tal que l’any 2018 puguin iniciar-se 

activitats de col·laboració amb el tercer sector. 

En particular, s’han mantingut reunions amb els responsables de cartografia i SIG de Metges Sense 

Fronteres per a conèixer el treball que estan desenvolupant relacionat amb el SIG en els territoris en 

els què treballen. A més, s’estan cercant diverses línies de col·laboració i poder-les materialitzar en un 

conveni de col·laboració. Per exemple, difonent i participant activament en mapejos col·laboratius, 

col·laborant en el procés de validació de dades, difonent les accions de MSF en alguna jornada o curs 

col·legial, organitzant per els un curs de recollida de dades de camp etc.). Fóra recomanable 

formalitzar-ho amb un conveni de col·laboració.

1. Activitats
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1.6. Atenció al col·legiat

a) Borsa de treball

b) Assessorament fiscal i laboral

La borsa de treball es nodreix amb les ofertes de treball que arriben des de les diferents institucions i/o 

empreses privades, i en la mesura del possible de la pròpia recerca i gestió per part de la DCGC.

L’any 2017 s’ha notat una augment lleuger de les ofertes de treball publicades a la web, destacant que 

s’han publicat més ofertes de treball a nivell de Catalunya i Espanya que a l’estranger. Aquesta 

tendència ja es va iniciar l’any 2016.

Des l’any 2014 la DCGC ofereix un servei professionalitzat i especialitzat per a l’atenció dels col·legiats i 

associats, en relació a l’orientació sobre qüestions fiscals i laborals per a l’exercici de la professió. El 

2017 des de l’assessoria Codina s’han atès a 6 persones, si bé la secretaria comuna de la DCGC i de 

l’AGPC també ha continuat resolent altres consultes relacionades amb les competències dels geògrafs, 

els honoraris, els peritatges, el visat, sobre l'assegurança professional i de responsabilitat civil, sobre la 

creació de societats professionals i sobre l’homologació de títols estrangers. Finalment, també s’han 

atès consultes sobre les quotes d'aturats i sobre cursos propis i de les universitats.

1. Activitats
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1.7. Eines informatives i comunicatives

a) Web

1. Activitats

La Junta precedent a l’actual, en la seva darrera reunió de 6 d’abril, va donar per finalitzat el període 

de rodatge i va donar per acabat el procés de disseny del nou web de la DCGC i de l’AGPC, que es va 

posar en funcionament el novembre de 2016. La nova Junta ha continuat treballant en la millora del 

web, per tal de dotar-lo de la màxima utilitat per al col·lectiu. 

El 18 de maig  es va fer una sessió de formació interna en la que què hi van assistir la secretària tècnica 

del col·legi -que és qui, bàsicament, ha de fer les actualitzacions-, membres de la Junta que poden 

donar suport en la gestió i el manteniment, a més del president del Col·legi. Si bé, en un principi, 

s’havia previst externalitzar l’assessorament i la gestió dels aspectes de major complexitat tècnica del 

web, per tal d’estalviar recursos econòmics,  i donat que en la nova Junta hi ha persones amb 

coneixements tècnics i informàtics suficients per a fer-ho,  es va optar per assumir internament, 

també, les tasques de major complexitat.

D’altra banda, des del mes de novembre de 2017, per motius tècnics, ens hem vist obligats a tancar 

provisionalment el web i posar a disposició dels usuaris una pàgina amb les funcions bàsiques per 

poder atendre les demandes i necessitats dels col·legiats i associats, en espera de poder  enllestir el 

web amb els serveis complets i optimitzats.
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b) Xarxes socials i mailings

Durant el 2017 s’ha deixat d’elaborar el butlletí Geonotícies que s’enviava bimestralment als col·legiats 

ja que es va considerar més escaient enviar periòdicament correus electrònics informant de les noticies 

sobre l’activitat de la DGCG i l’AGPC. En paral·lel, s’ha intensificat l’activitat a les xarxes socials, en 

particular al Twitter que a finals d’any ja comptava amb 2.300 seguidors. En la mateixa data, el 

Facebook va comptar amb 776 fans a Facebook i 454 membres a Linkedin.

1.7. Eines informatives i comunicatives
1. Activitats



Durant el mes de febrer de 2017 es va iniciar el procés electoral de la DCGC. El mes de març es va fer la 

proclamació definitiva de la única candidatura presentada a la Junta de Govern de la DCGC. Un cop 

finalitzat el període de presentació de reclamacions, i de conformitat amb el que estableixen els 

Estatuts i reglament electoral, el 31 de març de 2017 es va proclamar definitivament la candidatura 

encapçalada pel Sr. David Mongil Juárez.

2. Organització i gestió administrativa

2.1. Procés electoral de la DCGC

El mes de maig es van celebrar l'assemblea que van ratificar 

el nomenament del nou equip que configuren la Junta de 

Govern amb la següent composició:

•President: David Mongil Juárez

•Vice-presidenta: Elena Rodríguez Armalé

•Tresorer: Josep coma Guitart 

•Secretària: Núria Pérez Sans

•Vocals: Andreu Blanch Bou, Jordi Barot Arquet, Néstor 

Cabañas López, Victòria Carbonell Martínez, Heura Cuadrado 

Nuet, Marta Pallarès Blanch, Mariona Prat Vandellós, Sergi 

Rasero, Martínez, Francesc Sánchez Martínez, Marc Serra 

Sabé i Marc Vila Recio.
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2.1. Procés electoral de la DCGC

Destacar que en l’Assemblea es va aprovar la modificació de l’article 12 del Reglament intern de la 

DCGC pel que fa a la regulació de la composició de la Junta. Aquesta modificació va permetre ampliar el 

nombre de membres que formen part de la Junta de Govern.

En aquest article es recull que la composició de la Junta ha 

d’estar formada per 7 càrrecs: presidència, vicepresidència, 

secretària, tresoreria i tres vocalies. L’elevat nombre 

d’iniciatives que es desenvolupen i de serveis obligatoris com 

voluntaris, implica una certa dificultat per assumir aquestes 

funcions amb aquesta estructura. Per això, a la  pràctica i 

d’acord amb el treball conjunt amb l’AGPC, les tasques es 

repartien entre 14 persones. El fet que persones de la junta de 

l’AGPC no siguin escollides ni estiguin compromeses en el marc 

d’un procés electoral, fan que la seva legitimitat per exercir 

com a representants d’una institució de dret públic sigui 

qüestionable.

La nova proposta aprovada eleva el nombre mínim de vocalies 

a 7 i sempre en nombre imparell. Aquest tipus d’ampliacions 

s’han donat al Col·legi estatal, també alguna delegació i el 

COAMB també te una junta d’unes 14 persones. 23
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2.2. Col·legiats

La DCGC compta amb 373 col·legiats i 4 pre-col·legiats el que representa un descens del 3,4% en el 

nombre col·legiats respecte 2016. Respecte al nombre de pre-col·legiats hi ha hagut un descens de 3 

pre-col·legiats en bona mesura per la incorporació d’aquests com a col·legiats.

2.3. Quotes

Pel que fa a les quotes, es manté l’ordinària en 120€ l’any i la Quota jove, fixada en 60€ l’any, fins a 4 

anys desprès d’obtenir la titulació.

Així mateix, continuen les quotes especials per a persones en situació d’atur, residents a l’estranger o 

discpacitats (60€) i per a persones jubilades (20€). Paral·lelament, les quotes per a precol.legiats (a 

partir del 1er curs de grau) es fixen en 20€ la individual, i en 1€ la col·lectiva (per a les associacions de 

joves geògrafs/es, a través de la signatura d’un conveni entre l’associació en qüestió i el Col·legi).
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2.4. Reunions de la junta

Com es ve fent des de l’any 2015, les reunions no han estat mensuals, sinó cada mes i mig o dos mesos,  

atès es considera oportú mantenir també reunions periòdiques entre els diferents grups de treball o 

sessions monogràfiques sobre un tema en particular, tenint les juntes un caràcter més operatiu. 

L’any 2017 la DCGC ha celebrat de manera conjunta amb AGPC totes les reunions de la Junta Directiva. 

La junta ha dut a terme 8 reunions (7 presencials i 1 virtual), a banda dels contactes permanents 

(presencials, telefònics o via correu electrònic) per tal de poder desenvolupar les activitats. En aquest 

sentit, s’ha de fer esment que a partir de l’aprovació en l’Assemblea sobre la modificació de l’article 14 

del Reglament intern de la DCGC, s’ha regulat la possibilitat de fer reunions a distància per causes 

sobrevingudes o urgents. 

La secretaria tècnica, a més, també dóna suport als diferents grups de treball que ha posat en marxa la 

DCGC i l’AGPC facilitant la informació necessària, la reserva de sales per a realitzar les reunions, entre 

d’altres. 

La tardor de 2017 el Col·legi ha comptat amb un alumne en pràctiques que ha donat suport en la 

primera fase dels treballs del Mapa de geògrafs de Catalunya. Es tracta d’en Luís Blasi de la UB.
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2.5. Model territorial

Des de la DCGC estem participant en la Comissió de Model Territorial que va crear el Col·legi Estatal. En 

David Mongil forma part d'aquesta comissió i la suplent n’és la Mariona Prat. El 30 de setembre 

s’organitzà una reunió a Barcelona en la que hi participaren diferents representants de les delegacions 

territorials i dels Serveis Generals del Col·legi.  Es van plantejar els aspectes que es consideren clau per 

afrontar un canvi de model col·legial. Es treballa en la identificació de les despeses estructurals del 

col·legi i en la identificació de treballs a desenvolupar:

•Fer un llistat amb les despeses estructurals 

•Estimar quin percentatge de despeses de Servicios Generales y de les delegacions territorials 

s’inverteixen en despesa estructural.

•Quantificació d’escenaris econòmics A (Colegio únic) i B (Consell de Col·legis per creació d’alguns 

col·legis autonòmics).

•Valoració i millores dels serveis i accions que impliquen més despeses (serveis jurídics, comissions 

bancàries, duplicitat de servidors, duplicitat de serveis d’atenció al col·legiat, etc.).

•Llistat, quantificació i tipificació dels ingressos del Serveis Generals i les delegacions territorials.

•Establiment d’una eina de comunicació que faciliti el contacte i reunió virtual de la Comissió.
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