MEMÒRIA D'ACTIVITATS DEL COL·LEGI DE GEÒGRAFS
A LES ILLES BALEARS, ANY 2006
Palma de Mallorca, abril de 2007

Als tres anys de la formació de la delegació territorial del Col·legi de
Geògrafs a les Illes Balears, el mes de març de l’any 2004, la seva Junta
de Govern presenta la següent memòria d’activitats corresponents a
l’any 2006, que contempla i resumeix les principals accions
desenvolupades al llarg de l’any, així com els acords a què, de manera
novedosa, ha arribat amb la Societat Geogràfica de les Illes Balears,
com també el grau d’assoliment dels convenis de col·laboració en curs
que el Col·legi de Geògrafs manté a les Illes Balears, més la valoració
que se’n fa de tot plegat. Tot això en un marc de treball en el qual la
delegació territorial balear ha vist augmentar significativament el seu
nombre de geògrafs col·legiats, i en el que també ha pogut comprovar
la seva consolidació com a entitat que es fa present en la societat balear
a partir de l’organització o la seva participació en conferències, jornades,
i seminaris de temàtica o interès geogràfic, de tots els quals s’ha fet
oportunament ressó els mitjans de comunicació illencs.
Altrament, la delegació territorial haurà de veure tancar, l’any
2007 en curs, la seva legislatura i amb ella la seva primera etapa com a
organització destinada a la creació d’instruments d’inserció laboral per
als geògrafs i joves geògrafs, la millora de l’accés dels professionals als
serveis que ofereix el Col·legi i anàlisi de la problemàtica específica dels
geògrafs professors d’ensenyament secundari, o la profundització i
formalització de les relacions entre el Col·legi i la societat de les Illes
Balears. A hores d’ara (abril de 2007), el Col·legi de Geògrafs té a les
Illes Balears un número de 100 geògrafs col·legiats, de distintes
procedències professionals. La delegació territorial manté obert també,
entre altres línies d’inserció professional, el seu borsí de treball, en el
qual hi ha registrats 12 col·legiats, als quals s’han fet arribar les
distintes ofertes de feina que han arribat, per diferents vies, a la
delegació, i entre les quals destaca la que ofertà, el gener de 2006, el

Consorci d’Informàtica Local de Mallorca, i que sol·licitava un llicenciat
en Geografia amb l’especificació explícita d’una especialitat en Sistemes
d’Informació Geogràfica. Per altra banda, el Tribunal Superior de Justícia
ha renovat l’interès i necessitat de comptar amb pèrits geògrafs, i per
això ha tornat a dirigir-se a la delegació balear del Col·legi de Geògrafs
per tal de proveïr-se dels geògrafs interessats a participar en citacions
judicials que hagin de menester l’opinió d’un geògraf professional.

1 - CONVOCATÒRIA I ASSISTÈNCIA A ACTES I REUNIONS
La delegació territorial del Col·legi de Geògrafs a les Illes Balears ha
participat i intervingut en actes i reunions a les quals ha estat
convocada, i les quals es detallen a continuació:
-

-

-

-

-

-

Dia 30 de gener de 2006, Lluïsa Dubon Pretus, expresidenta del
Col·legi de Geògrafs a les Illes Balears, assistí a la nova
convocatòria de reunió de l’anomenada Mesa de Diàleg sobre el
Parc de les Estacions.
El dia 1 d’abril de 2006, la delegació territorial del Col·legi de
Geògrafs a les Illes Balears celebra a Palma la seva assemblea
general ordinària, coincidint amb l’assemblea general del Col·legi
de Geògrafs, que reuní a la ciutat les distintes delegacions
territorials de l’Estat espanyol.
El Col·legi de Geògrafs a les Illes Balears participa en
l’organització i desenvolupament del VIII COLOQUIO Y JORNADAS
DE CAMPO DE GEOGRAFÍA URBANA. LOS ESPACIOS URBANOS
POSFORDISTAS, que es celebrà el mes de juny al conjunt de les
illes Balears.
El dia 15 de juny de 2006, té lloc a la seu del Col·legi de Geògrafs
a les Illes Balears, organització convocant, una xerrada
informativa sobre les oposicions convocades per l’Institut Balear
de la Naturalesa (IBANAT), a càrrec de Biel Perelló, geògraf i
membre del comité d'empresa de l’IBANAT. El contingut de la
xerrada es concretà en la informació relativa a les places
convocades i el seu accés per a geògrafs.
El dia 18 de setembre de 2006 té lloc la primera reunió de
coordinació entre el Col·legi de Geògrafs a les Illes Balears i la
SOGIB, en virtud de la signatura del conveni de col·laboració entre
ambdues entitats, signat el 24 de juliol de 2006. En aquesta
reunió es marquen les línies a seguir l’any en curs, i un pla de
treball.
La delegació territorial balear del Col·legi de Geògrafs organitza
les Jornades Tècniques sobre la Nova Legislació en l’Avaluació

-

d'Impacte Ambiental a les Illes Balears, que es feren a La
Misericòrdia, de Palma, el mes de novembre de 2006, amb un
total de 98 inscrits. Les Jornades foren objecte d’un ampli resum
informatiu a la premsa local, entre la qual s’ha de destacar el
Diario de Mallorca, de dia 26 de novembre de 2006.
Els dies 24 i 25 de novembre de 2006 tenen lloc sengles reunions
de la Junta de Govern a Barcelona, amb l'assistència, per part de
la delegació balear, de Gabriel Alomar Garau (secretari), en
representació de la que fou presidenta de la delegació, Lluïsa
Dubon Pretus. Entre d'altres aspectes de l'ordre del dia, es
presentaren els informes sobre les noves titulacions de grau (i en
particular, la que afecta a la titulació de Geografia, promogudes
dins de l'anomenat procés de Bolonia, i sobre l’anomenat
“Manifest per una nova cultura del territori”.

2 – NOTÍCIES D’INTERÈS
L’1 de març de 2006 entra en funcionament el servei de visat del
Col·legi de Geògrafs. Tota la informació referida a la naturalesa, el marc
legal de referència i funcionament del servei, es pot consultar
pertinentment dins l’anomenat Reglamento del Servicio de Visado i al
Manual de Procedimiento, a disposició dels col·legiats balears a través
de la seva pròpia plana web. La delegació territorial balear no ha
registrat, a hores d’ara, cap visat de projectes de part dels seus
geògrafs col·legiats.
Jordi Salewski, geògraf eivissenc col·legiat, obté el primer premi del II
Concurs on-line “Comparteix els racons de les Illes”, promogut per la
conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les Illes
Balears, per la seva proposta de recorregut virtual per la zona des Puig
des Molins.
El Col·legi de Geògrafs emet el carnet de col·legiat, fruit de l’acord
subscrit amb Tecnocredit, dins el conveni de col·laboració que manté per
a professionals amb aquesta secció financera del Banc SabadellAtlántico.

3 – CONVENIS DE COL·LABORACIÓ
La delegació balear del Col·legi de Geògrafs i la Societat Geogràfica de
les Illes Balears signaren, el dia 24 de juliol de 2006, un conveni de
col·laboració amb el qual les dues entitats, atès que comparteixen uns

interessos comuns que es concreten en la promoció i defensa de la
professió dels geògrafs, volen enfortir el col·lectiu de geògrafs a les Illes
Balears i contribuir a la seva consolidació social.

4 – ESPAI WEB
La plana web de la delegació balear del Col·legi de Geògrafs
(www.geografos.org/baleares) ha continuat exercint la seva funció
fonamental de servir de butlletí digital a través del qual els geògrafs en
general i els col·legiats de les Illes Balears en particular tenen al seu
abast la informació sobre les activitats desenvolupades per la delegació,
com de les notícies generades per la mateixa, així com de les ressenyes
i notes informatives de caràcter intern que el Col·legi de Geògrafs ha de
posar en coneixement dels col·legiats.

5 – PRESÈNCIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
L’objectiu de projecció social del paper del geògraf com a agent actiu de
participació en el desenvolupament social i territorial dins l’àmbit balear,
s’ha vist correspost, novament, en forma de presència als diferents
mitjans de comunicació, tant per mitjà de notícies aparegudes als diaris
informant sobre els actes de presentació institucional del Col·legi de
Geògrafs a les Illes Balears, com per mitjà d’entrevistes i intervencions
televisives i radiofòniques.
Així, el Diario de Mallorca, en data de 26 de novembre de 2006,
publica un ampli reportatge sobre les Jornades Tècniques sobre la Nova
Legislació en l’Avaluació d'Impacte Ambiental a les Illes Balears.
El mateix Diario de Mallorca es fa ressó de l’interès de la delegació
territorial balear del Col·legi de Geògrafs en el pla d’ordenació del Parc
de les Vies de Palma, i publica una notícia que s’encapçala amb el
següent titular: “Los geógrafos instan a crear el Parc de les Vies para
reducir la presencia de coches" (Diario de Mallorca, 2 de julio de 2006).
Amb motiu de la celebració i participació del Col·legi de Geògrafs
en el VIII Coloquio y jornadas de campo de Geografía Urbana. Los
procesos urbanos posfordistas, celebrat a les Illes Balears el mes de
juny de 2006, Diario de Mallorca, el dia 22 de juny de 2006, publica una
notícia que titula “Compromesos amb el territori” (Diario de Mallorca, 22
de juny de 2006).

MEMÒRIA ECONÒMICA DEL COL·LEGI DE GEÒGRAFS
A LES ILLES BALEARS, ANY 2006

INGRESSOS:
Els ingressos obtinguts pel Col·legi de Geògrafs a les Illes Balears durant
l’any 2006 provenen bàsicament de la transferència del 50% de l’import
de les quotes dels col·legiats de les Illes Balears, que efectua el Col·legi
central en quatre períodes (cada trimestre). Durant l’any 2006 s’han
rebut les quotes corresponents als tres primers trimestres d’aquest any
(2.351,25 €) i les corresponents al segon semestre de l’any 2005
(1.288,12 €).
Altres ingressos corresponen a l’ajut econòmic rebut del SITIBSA per
a la realització de les agendes de l’any 2007, les quals s’han distribuït
entre els col·legiats, ajut que ascendeix a 174 euros (150 € + IVA).
Ingressos any 2006.
Col·legi de Geògrafs - Illes Balears
5%

95%
Quotes col·legiats

Subvenció SITIBSA

Ingressos Any 2006
Quotes col·legiats
Subvenció SITIBSA
TOTAL

3.639,37
€
174,00 €
3.813,37
€

DESPESES:
Les despeses que durant l’any 2006 ha tingut el Col·legi de Geògrafs a
les Illes Balears es poden agrupar en les següents categories:


Despeses per lloguer. El 2006 s’ha realitzat el pagament de 7
mesos de lloguer corresponents a l’any anterior, pagament que
no es va efectuar en el seu moment a causa de la demora en la
transferència del 50% de les quotes per part del Col·legi
central. Així, durant el 2006 s’ha pagat el lloguer corresponent
a 19 mesos (12 mesos del 2006 i 7 mesos pendents del 2005).



Despeses per desplaçaments. S’agrupen aquí les despeses
dels desplaçaments dels membres de la Junta Directiva a actes
en representació de la Delegació del Col·legi de Geògrafs
(Congrés de Geografia Urbana de l’AGE celebrat arreu de les
Illes Balears, i Junta de Govern celebrada a Palma), que
ascendeixen a 277,56 euros (el 82% de les despeses d’aquest
tipus), més les despeses de desplaçaments derivats de la
signatura de convenis i reunions diverses (taxis), que suposen
el 18% de les despeses d’aquesta categoria (60,65 €).



Despeses per material i serveis diversos. Correspon a
despeses de material fungible, enviaments de cartes per
correus, material informàtic, etc. Ascendeix a 512,42 euros.



Despeses de personal. Des de mitjans del mes de novembre
de 2006, la delegació territorial del Col·legi de Geògrafs a les
Illes Balears compta, juntament amb la SOGIB, amb una
persona que col·labora setmanalment amb les tasques
administratives i l’organització d’actes i esdeveniments. Els dos
mesos de l’any 2006 van ser pagats íntegrament per la
delegació territorial (414,38 €, més la corresponent retenció del
15% d’IRPF, que gestiona directament la tresoreria general), i
durant el 2007 es pagarà a parts proporcionals entre ambdues
entitats.



Despeses bancàries. Es deriven de les comissions per
manteniment pel compte bancari i de les operacions realitzades
amb altres entitats bancàries. Durant l’any 2006 aquestes
despeses ascendeixen a 19,50 euros.

Despeses Any 2006.
Col·legi de Geògrafs - Illes Balears
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19,50
512,42
338,21
1.627,93
414,38
2.912,44

€
€
€
€
€
€

A continuació es presenten les despeses de les activitats i actes
més destacats realitzats pel Col·legi de Geògrafs de les Illes Balears
durant l’any 2006:
Relació de despeses per actes i
activitats
Congrés Geografia Urbana (AGE)
Assamblea i Junta de Govern a Palma
Junta de Govern a Barcelona
Jornades AIA (conjuntament amb la SOGIB)

145,41
310,68
28,21
237,62

€
€
€
€

BALANÇ:
De la combinació de les despeses i els ingressos en resulta que, durant
l’any 2006, la Delegació del Col·legi de Geògrafs a les Illes Balears ha
obtingut un benefici de 900,93 euros. Aquest benefici s’explica per
vàries raons:


L’augment del nombre de col·legiats, la qual cosa suposa un
increment dels ingressos derivats de les quotes.



La recepció, durant el 2006, del 50%
corresponents al darrer semestre del 2005.



L’obtenció d’ajuts econòmics
determinades activitats.



La realització de diversos actes i activitats conjuntament amb la
SOGIB, tot compartint amb aquesta entitat les despeses
corresponents.
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