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PRESENTACIÓ
La Junta de Govern de la delegació territorial del Col·legi de Geògrafs de les Illes Balears
(DTIB) presenta aquesta Memòria d’Activitats de l’any 2014, en la qual es detallen les
activitats realitzades per la delegació al llarg d’aquest període, i les que es relacionen
pròpiament amb els serveis col·legials.
El punt a destacar és la proclamació d’una nova Junta de Govern de la delegació territorial
del Col·legi de Geògrafs de les Illes Balears després del procés electoral previ que s’inicià
amb la convocatòria extraordinària d’eleccions el dia 22 de gener de 2014. La nova Junta es
constituí dia 3 de març de 2014 segons els resultats electorals de dia 25 de febrer de 2014, la
qual està conformada per nou geògrafs amb la intenció de donar una continuïtat a la
presència del Col·legi, així com també, d’ampliar el ventall de serveis per als col·legiats.
Seguidament es detallen les activitats i accions desenvolupades per la delegació del Col·legi
de Geògrafs a les Illes Balears durant l’any 2014.

1. AL·LEGACIONS I ESCRITS DE CONSIDERACIONS
PRESENTADES PER LA DELEGACIÓ DEL COL·LEGI DE
GEÒGRAFS A LES ILLES BALEARS
Resolució del 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. Dia 11 de
juliol de 2013 els serveis jurídics del Col·legi de Geògrafs presentaren un recurs protestatiu
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.
En data de 18 de juliol de 2014, es rep la notificació de la resolució de la consellera
d'Administracions Públiques per la qual es desestima el recurs presentat pel Col·legi de
Geògrafs.
Entre els arguments utilitzats per desestimar el recurs presentat, es pot llegir:
"[...]
Des del SOIB i un cop consultats els plans d'estudis de la UIB dels Títols Oficials respectius,
es considera que les titulacions que només atorguen les competències que permeten
desenvolupar les capacitats i funcions que es requereixen per a la tasca d'Orientador són:
Diplomatura en Relacions Laborals, 3 anys de les llicenciatures de Psicologia, Pedagogia o
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Ciències del Treball. S'assenyala que aquestes titulacions s'emmarquen en el món social i
del treball i se centren en l'estudi de la persona, l'entorn sociolaboral, mètodes i tècniques
d'intervenció sociolaboral, eines tecnològiques. Se'ls capacita per a la intervenció social en
l'àmbit laboral. Per tant, per a aquestes titulacions l'orientació suposa una disciplina
aplicada.
[...]
Respecte del pla d'estudis del títol oficial de Grau en Geografia de la UIB, el SOIB conclou
en el seu informe que no es destaca cap camp que tingui una relació directa amb les
funcions d'orientació laboral que s’estiguin desenvolupant en aquests moments en el SOIB,
que cap de les competències que es presenten en el document (pla d'estudis) s'ajusta a les
necessàries per al desenvolupament de les funcions d'orientació laboral.
[...] "
Adhesió del Col·legi de Geògrafs de les Illes Balears a l’Aliança Mar Blava. La DTIB
està adherit a l’Aliança Mar Blava que té com objectiu la defensa dels elements del medi
marí i a la vegada està en contra de les prospeccions petrolieres arreu de les Illes Balears i la
costa peninsular. En aquest sentit el col·legi fa la funció de suport a l’Aliança però sense cap
tipus de compromís ni de posicionament.
Participació a la segona fase del procés de redacció dels Plans de Gestió des Espais
Xarxa Natura 2000 a Mallorca i Formentera.
Palma, dilluns 17 de novembre. Es van avaluar les zones costaneres i terrestres de l'illa de
Mallorca. Quines són les normatives de protecció dels hàbitats i de les seves espècies. El
treball va estar compost per un grup interdisciplinari, entre ells, biòlegs, hotelers, geògrafs,
PIMEN, GOB i el Col·legi de Geògrafs.
Es van tractar problemàtiques típiques de l'illa, com ara les praderies de Posidònia, la
vulnerabilitat de les zones de cries d'aus, l'estat de conservació de la Milana, la protecció
dels diferents hàbitats i la necessària eradicació de les espècies invasores. Així com
l'obtenció de pressupostos, per dur a terme, la política de la xarxa, el necessari compliment
de la normativa que s'haurà actualitzar a la situació actual d'aquests anys i la possible
conscienciació de la població sobre el medi natural i la seva participació amb els agents
públics.
Formentera, dilluns 24 de novembre. Per a la redacció del Pla de Gestió de Xarxa Natura
2000 a Formentera, el col·legi va presentar les següents aportacions:


Millora de la informació cartogràfica amb caràcter general en diversos formats i en
diferents suports.
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Actualitzar les bases de dades dels projectes realitzats, doncs sembla, que hi ha
millors bases de dades o projectes fets per diverses administracions que no han estat
incorporats al document.
Incloure no només les dades de pesca professional sinó també fer estudis sobre pesca
recreativa perquè encara que no ho sembli és a vegades és més important del que
pensem i en casos concrets o en espècies concretes esdevé la pesca recreativa a
intensiva per exemple la pesca del raor.
L'augment de la vigilància en tots els sentits tant en pesca com per a la celebració de
festes il·legals (party boat).
Prohibició d'extracció de sorra dels fons marins en tots els casos.
La regulació de les excursions marítimes.
La formació dels agents de l'autoritat sigui Policia Local sigui Guàrdia Civil que
sàpiguen quan s'estan cometent irregularitats amb espècies invasores. Per exemple si
un ciutadà està sembrant a casa Carpobrotus la policia ha de poder conèixer aquesta
planta per dir que no es pot sembrar.
Així mateix també la formació per als guies turístics i per als empleats de les
empreses turístiques que són els que han d'informar els turistes de quines són les
activitats que es poden o no poden fer els espais protegits i per quin motiu.
Altres aportacions que es van comentar són:
 Cursos de formació i educacional per a joves.
 Coordinació pesquera entre les diverses confraries.
 Crear una borsa de voluntaris.
 Retirar la cartellera obsoleta i crear una nova més simple i llegible.
 El control dels emissaris per part d'Abaqua.
 La instal·lació de hidròfons per mesurar el soroll submarí i poder detectar les
possibles perforacions o sondejos petrolífers.
 Incloure serveis ambientals com a mesura correctora.

2. REUNIONS DE LA JUNTA DE GOVERN,
TERRITORIAL, JUNTA AMPLIADA I ASSEMBLEES

JUNTA

Assemblea general dels col·legiats de la Delegació Balear del Col·legi de Geògrafs. La
reunió anual va tenir lloc dia 23 de gener de 2014 a la seu de la delegació. Els temes a tractar
foren: aprovació de l’acta de l’assemblea general anterior, aprovació de la memòria
d’activitats de l’any 2013, memòria econòmica de l’any 2013 i convocatòria d’eleccions
extraordinàries de la Junta de Govern de la Delegació Balear.
Assemblea General Ordinària del Col·legi de Geògrafs i Reunió de la Junta General
Ampliada. Dia 15 de març de 2014 tingué lloc al saló d’actes del Centre Cívic Casa
Golferichs de Barcelona la reunió anual ordinària on hi assistí el president Eugenio Sanchis.
A la sessió es tractaren els següents punts: aprovació de l’anterior acta de l’Assemblea
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General celebrada a Bilbao, informe de l’estat de tramitació dels Estatuts, liquidació de
l’exercici econòmic 2013, memòria d’activitats de l’any 2013, programa d’actuacions de
l’any 2014 i pressupost preventiu de l’any 2014. El mateix dia es realitzà la reunió de la
Junta general ampliada del Col·legi de Geògrafs.

2.1. REUNIONS DE GESTIÓ INTERNA DE LA DELEGACIÓ TERRITORIAL
BALEAR DEL COL·LEGI DE GEÒGRAFS DURANT L’ANY 2014
La Junta de Govern de la DTIB s’ha reunit d’ordinari en les següents ocasions:
27 de gener de 2014. Reunió extraordinària de la delegació del Col·legi de Geògrafs de les
Illes Balears relatiu a la convocatòria d’eleccions extraordinàries de renovació de la Junta de
Govern de la delegació per al dia 17 de març de 2014. El termini màxim d’una setmana a
partir del 28 de febrer de 2014 i publicada a la web corporativa, s’elabora les fases i dates
clau del procés electoral.
3 de març de 2014. Reunió i acta de constitució de la Junta de Govern renovada de la
Delegació Territorial del Col·legi de Geògrafs a les Illes Balears, proclamada segons els
resultats electorals de dia 25 de febrer de 2014, del quadrienni 2014-2018. A la mateixa data
de constitució es tracten els següents punts: traspàs d’atribucions i competències de
secretaria de la DTIB, presentació dels membres de la nova Junta i aspectes relatius al
compte bancari de la DTIB.
24 de març de 2014. Reunió ordinària de la Junta de Govern de la Delegació del Col·legi de
Geògrafs de les Illes Balears.
12 de maig de 2014. Reunió ordinària de la Junta de Govern de la Delegació del Col·legi de
Geògrafs de les Illes Balears.
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2 de juliol de 2014. Reunió ordinària de la Junta de Govern de la Delegació del Col·legi de
Geògrafs de les Illes Balears.
10 d’octubre de 2014. Reunió ordinària de la Junta de Govern de la Delegació del Col·legi
de Geògrafs de les Illes Balears.

3. REUNIONS, ACTES I ACCIONS DE REPRESENTACIÓ I
PROJECCIÓ INSTITUCIONAL
Reunió institucional amb el Departament de Ciències de la Terra de la UIB. Dia 10
d’abril, va tenir lloc la reunió institucional de la Delegació del Col·legi de Geògrafs i el
Departament de Ciències de la Terra de la Universitat de les Illes Balears.
Els participants foren el Director del Departament Dr. Miquel Grimalt i el Subdirector Dr.
Antonio Ordinas de la UIB i el President Sr. Eugenio Sanchis i Vicepresident Sr. José Ma
Torrens del Col·legi de Geògrafs. La reunió va ser a la Universitat de les Illes Balears.
El motiu de la reunió va ser principalment, la presentació de la nova junta de la Delegació de
Geògrafs de les Illes Balears i lliurar del dossier de les Sortides Professionals del Geògrafs,
elaborat pel Col·legi de Geògrafs Estatal, adient per a trobar objectius comuns en la nova
etapa de la Delegació a les Illes Balears.
Els punts de vista comuns que es trobaren són els següents:






Col·laboració amb el desenvolupament de les noves tecnologies, juntament amb els
itineraris culturals dins l’àmbit geogràfic.
Potenciar el paper dels geògrafs dins l’ensenyament i promoure la geografia en els
estudiants més joves i el professorat als instituts de les Illes Balears.
Realització de cursos impartits per professorat col·legiat i dirigits als geògrafs fora
del propi ensenyament universitari.
Activar la plataforma Moodle i promoure les aplicacions tecnològiques, focalitzantles a les sortides professional dels nous geògrafs.
Elaborar una tasca en comú entre membres del col·legi i el Departament de Ciències
de la Terra, per l’ús de les instal·lacions de la Universitat i l’intercanvi de
coneixement entre el Departament i el Col·legi.

Representació de la DTIB a les Jornades d’Inserció Professional de 16 de maig
organitzada per la Facultat de Filosofia i Lletres de la UIB. Des del Col·legi i en
col·laboració amb el Departament de Ciències de la Terra de la UIB es va organitzar
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aquestes jornades. Diferents membres de l’actual Junta Directiva, El president Eugenio
Sanchis i els vocals Raúl Castillo i Daniel Ramis, varen presentar el serveis que ofereix el
Col·legi de Geògrafs, així com els perfils professionals, la importància de la pròpia
disciplina i les principals sortides professionals.
A més el col·legi va convidar a participar en aquestes jornades a l'Agència de
Desenvolupament Local Palma Activa, que van explicar el perfils del emprenedor i els
diferents serveis que ofereixen per a l'assessorament i acompanyament d'emprenedors, així
com la cessió de locals per al desenvolupament de noves activitats professionals.
Invitació a realitzar aportacions i suggeriments als diferents documents tècnics:


Reglament Insular de Mallorca de desenvolupament de la Llei 2/2014, de 25 de
març, d’ordenació i ús del sòl. Departament d’Urbanisme i Territori del Consell de
Mallorca. 25 de juliol.



Proposta del Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears per al Front Marítim
de la Ciutat de Palma. Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears. 10
d’octubre.



Document de Treball de les Normes Tècniques de Planejament (NTP). Direcció
General d’Ordenació del Territori, del Govern Balear. 5 de desembre.

4. PROMOCIÓ I DIVULGACIÓ DE LA GEOGRAFIA
VIII Olimpíades Geogràfiques locals a la Universitat de les Illes Balears i als centres
adscrits d’Eivissa i Menorca. El dia 20 de febrer de 2014 es celebraren les olimpíades de
Geografia
on
hi
participaren un total de
115
alumnes.
Al
principi de la jornada
el vicepresident José
Maria Torrens Calleja
intervingué per donar a
conèixer la feina dels
geògrafs i la feina
realitzada a partir del
Col·legi de Geògrafs.
En aquesta edició els
tres primers qualificats
que representaren a la nostra comunitat a l’Olimpíada Estatal de Jaca foren: Miquel Àngel
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Bauzà Ramis (IES Madina Mayurqa), Júlia Ametler Preto (IES Pasqual Calbó) i Marc
Massanet Amengual (IES Santa Margalida).

V Olimpíada Espanyola de Geografia, Jaca. Els dies 5 i 6 d’abril de 2014 s’ha realitzat a
Jaca la fase final de la V Olimpíada de Geografia que organitza anualment el Col·legi de
Geògrafs on hi participaren els tres primers classificats de cadascuna de les fases territorials
assolint un total de 45 participants. La prova consistí en respondre 100 preguntes tipus test
que combinà gràfiques i cartografia. El primer premi fou per Paola Petri del Col·legi
Maristas de Chamberí de Madrid, el segon per Sofía Beatriz Matos Marqués de l’IES Lucía
de Médano de Salmanca i el tercer per Jaime Marín Corbí del Col·legi Esclavas del Sagrado
Corazón de València.

5. CURSOS DE FORMACIÓ DEL COL·LEGI DE GEÒGRAFS
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A l’any 2014 no s’ha impartit cap curs de formació, encara que hi havia programat el curs
d’Avaluació d’Impacte Ambiental, el qual es va suspendre per no obtenir el nombre mínim
d’alumnes.
Es preveu que a l’any 2015 es realitzin cursos en matèria d’Avaluació d’impacte ambiental i
de Sistemes de Informació Geogràfics. També en aquest mateix any s’està programant
realitzar les “Sortides Geogràfiques” les quals s’impartiran a través d’experts sobre la
temàtica.

6. CONVENIS / ACORDS DE COL·LABORACIÓ
El Col·legi de Geògrafs àmplia l'acord de col·laboració amb ESRI Espanya. El conveni
ofereix condicions avantatjoses concretes per als seus integrants a l'hora de participar en
esdeveniments i / o altres activitats, però per sobre de tot confirma l'èxit que ha suposat
l'acord de col·laboració signat per ambdues parts en els últims anys. La continuïtat de
l'acord, seguirà possibilitant que col·legiats i empleats del Col·legi de Geògrafs, accedeixin a
significatives reduccions sobre el cost dels cursos de formació impartits per Esri Espanya,
tant en modalitat online com presencial.
Gràcies a aquest conveni, la Delegació Territorial del Col·legi de Geògrafs de Balears
disposa, a la seva seu, de 15 llicències d'ArcGis, les quals s'utilitzaran en el curs de SIG que
es té previst impartir al llarg del 2015.
Conveni de col·laboració educativa entre l'Institut Superior del Medi Ambient i el
Col·legi de Geògrafs. Gràcies a les gestions realitzades durant el 2014, el dia 14 de gener de
2015 es va signar el conveni amb l’objectiu d'establir línies de cooperació entre ambdues
entitats en matèria d'educació en l'àmbit del medi ambient, amb la finalitat de promoure i
facilitar l'accés dels geògrafs col·legiats i estudiants de geografia precol·legiats, a la millora i
actualització de la seva qualificació professional en aquest àmbit.
El conveni comportarà l'accés dels geògrafs col·legiats a reduccions sobre l'import de la
quota dels cursos impartits per l'ISM.
Tota la informació sobre l'ISM
http://www.ismedioambiente.com

i

la

seva

oferta

formativa

es

troba

a:

El Col·legi de Geògrafs ha signat un conveni de col·laboració amb Ravanetto, empresa
especialista en regals d'empresa ubicada a Manacor, la qual ofereix serveis de marxandatge i
regals personalitzats per a empreses amb un ampli catàleg en línia (al web es pot realitzar un
pressupost amb els articles personalitzats seleccionats) de venda a l'engròs de més de 9.000
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referències de regals publicitaris organitzats en diferents categories, els quals poden ser
personalitzats amb diferents tècniques.
Aquest conveni, amb una validesa inicial de dos anys prorrogables, permetrà establir un
catàleg de productes promocionals propis del Col·legi de Geògrafs, alhora que ofereix a tots
els col·legiats i precol·legiats una sèrie d'avantatges econòmics mitjançant descomptes
comercials del 12% en qualsevol de les compres que realitzen mitjançant la web de
Ravanetto.

7. INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ COL·LEGIAL
La DTIB ha editat una nova pàgina web amb noves seccions, amb més informació i molt
més innovadora i actual per tal de donar una bona comunicació i serveis als col·legiats.
L’enllaç per accedir-hi és: http://illesbalears.geografos.org/

Des de la seva posada en marxa, el passat 8 de gener i fins data d'avui, segons la informació
obtinguda a través de Google Analytics, la pàgina web ha rebut 234 visites, de 133 usuaris
diferents.
Les xarxes socials Facebook i Twitter s’han mantingut actualitzades en una aposta per la
innovació i visibilitat social que proporciones aquestes plataformes. L’enllaç per accedir-hi
són: Facebook (https://www.facebook.com/GeografsIllesBalears?fref=tsvvv) i Twitter
(https://twitter.com/GeoIllesBalears).
Actualment la pàgina de Facebook del col·legi compta amb un total de 124 seguidors.
El Col·legi de Geògrafs de les Illes Balears ha substituït el nom del Butlletí Informatiu
Electrònic per Línies Geogràfiques on s’ha editat dos números, abril i juny de 2014, per
donar a conèixer els nous membres de la Junta Directiva així com les diferents informacions
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del període. El pròxim any, 2015, es tornarà a posar en marxa la seva edició informant de les
darreres notícies que afecten a la temàtica geogràfica.

7.1. CONSULTES COL·LEGIALS
En aquest any 2014 hi ha hagut una consulta col·legial demanant informació sobre com
formar part de la llista de pèrits judicials i a on descarregar els documents necessaris.
Una altra consulta col·legial ha estat conèixer si els geògrafs tenim competències en matèria
de certificació energètica. Realitzades les consultes pertinents, es va poder comprovar que
els geògrafs, si bé podem col·laborar en aquest tipus d'estudis, en cap cas poden emetre
aquesta certificació.
També hi hagut altres consultes puntuals sobre el canvi de col·legiació d’una comunitat
autònoma a una altra.
Les respostes als col·legiats s’han resolt en una brevetat de tres a quatre dies com a màxim.

8. SECRETARIA, ALTES I BAIXES COL·LEGIALS
A dia 2 de març de 2015 i d’acord amb les dades de la Finestreta Única col·legial, la
delegació territorial del Col·legi de Geògrafs de les Illes Balears té 93 col·legiats, nombre
menor a la de l’any anterior, 98 col·legiats al gener de 2013. Els motius principalment són:
manca de treball com a conseqüència de la crisi econòmica i financera que fins ara ens ha
afectat i no emprar els serveis que ofereix el Col·legi de Geògrafs.
En relació a les altes i baixes col·legials no relacionades amb el procés de regularització que
dugué a terme el col·legi l’any 2013, a dia 2 de març de 2015 el nombre d’altes col·legials
ha estat de 10 col·legiats i 2 precol·legiats, per tant, 1 col·legiació més i 1 precol·legació
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superior si ho comparem amb dades de l’any anterior (9 altes col·legiats i 1 alta
precol·legial). Referent a les baixes, el nombre total ha estat de 8, xifra superior en 3 si ho
comparem amb la temporada anterior. Les dades no són tan negatives com preveiem si tenim
en compte que hem començat a sortir de la conjuntura econòmica.
Des de la secretaria del Col·legi de Geògrafs s’ha tramitat la convocatòria per formar part
del llistat definitiu de pèrits judicials geògrafs l’any 2015. Segons l’article 341 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. S’obrí una nova convocatòria per a la formació de
la llista de pèrits judicials del Col·legi de Geògrafs per a l’any 2014 i el resultat definitiu de
pèrits judicials per aquest any 2015 és de 9, xifra superior en 5 si ho comparem amb dades
de 2014.
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