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Presentació 
 
 
 

 
 
Carles Hellín Escribano 
President de la Delegació 

 
Benvolguts col·legiats: 
 
Aquest tercer any de camí de la nostra 
Delegació també ha estat també un èxit. 
La nova seu ens ha permès donar més 
serveis als col·legiats, generals, 
d’administració, de visats, de formació i 
major presència social. La formació 
continuada del geòleg és necessària en 
una societat de continua evolució; en 
aquest sentit el pla de formació del 2004 i 
la formació que s’està preparant en el 
col·legi és una de les línies principals de 
serveis al col·legiats; es evident que la 
formació de base universitària no és el 
suficientment adequada a les 
circumstàncies del mercat, i a tal efecte, el 
col·legi ja ha començat a treballar plegats 
amb el món universitari per formar nous 
llicenciats millor preparats a les 
condiciones laborals. La especialitat de la 
geotècnia segueix essent la de major 
proporció de professionals en dedicació; 
però no es la única: la geologia s.s, la 
hidrogeologia, la paleontologia, l’ordenació 
del territori, el medi ambient i la 
contaminació de sols,  la geofísica, la 
mineria i recursos naturals, ... són altres 
disciplines que el col·legi hi està treballant 
per tenir major presència social i tècnica. 
Si tornem al món de la geotècnia, aquest 
any se’ns ha presentat el problema de les 
acreditacions i la qualitat en els estudis; 
com ja sabeu, el col·legi està treballant 
força; permeteu-me donar les gràcies als 
membres de Consell de Govern que hi 
estan dedicant hores i hores; insistir-hi en 

què la qualitat del estudis geotècnics, i en 
general de qualsevol projecte, ha de 
passar per un bon coneixement de la 
disciplina i uns honoraris d’acord amb la 
responsabilitat que s’assumeix quan es 
signa aquests documents. Permeteu-me 
donar l’enhorabona a la associació 
ACEGAC, una nova associació 
empresarial del sector de la geologia, que 
vetllarà pels interessos empresarials del 
sector conjuntament amb les altres ja 
existents. Tal i com sempre s’ha insistit, 
perquè la geologia sigui important en la 
societat, s’ha de tenir un col·lectiu 
professional reconegut, de major 
presència en l’administració i en les 
normes i lleis; entre d’altres, això passa 
per tenir més geòlegs en el lloc que 
correspon de l’administració i uns serveis 
geològics públics adequats. 
 
Per acabar, permeteu-me obrir el torn 
d’agraïments:  a tots vosaltres per la vostra 
confiança, a les persones que ens heu 
ajudat, a nova l’administració per a la bona 
recepció, a les universitats, a altres 
col·lectius, al President del ICOG i resta de 
membres de Junta de Govern, a la resta 
de Delegacions d’Espanya, al Col·legi de 
Geòlegs d’Andalusia, a les administratives 
de la delegació, i finalment, a la resta de 
membres de Consell de Govern de la 
Delegació. El Col·legi som tots; amb 
l’esforç de tots, amb el temps i la 
constància s’aconseguiran noves fites. 
 
Rebeu una cordial salutació.
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Consell de Govern 
 
 
 
El Consell de Govern es va reunir en onze ocasions: 
 
L’14 de gener, el 18 de febrer, el 10 de març, el 28 d’abril, el 19 de maig, el 16 de juny, el 22 
de juliol, el 15 de setembre, el 21 d’octubre, el 24 de novembre i el 17 de desembre, sempre 
en sessió ordinària. 
 
President 
 
Sr. Carles Hellín Escribano 
 
Secretari 
 
Sr. Ramon Perez i Mir 
 
Tresorer 
 
Sr. Xavier Cuello i Vivas 
 
 
Vivepresident  
 
Marcelo Devincenzi 
 
Vocals 
 
Sr. Alvaro Arasa i Tuliesa 
Fomació 
 
Sr. Joan Escuer i Solé 
Desenvolupament Professional 
 
Sra. Laura León i Amat 
Noves Tecnologies 
 
Sr. Joan Recasens i Bertran 
Assegurances i Responsabilitat Civil 
 
Sr. Marcelo Devincenzi Fabetti 
Màrqueting i Assessoria Jurídica
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Comissions Tècniques 
 
 
 
Com l’exercici anterior s’ha continuat treballant amb les cinc comissions creades l’any 
anterior: 
 
Formació 
Alvaro Arasa i Tuliesa 
 
Desenvolupament Profesional 
Joan Escuer i Solé 
 
Noves Tecnologies i màrqueting 
Laura León i Amat 
 
Assegurances i Responsavilitat Civil 
Joan Recasens i Bertran - Carles Hellín Escribano 
 
Assessoria jurídica 
Marcelo Devincenzi 
 
 
A més a més, durant aquest exercici s’ha 
treballat amb amb les següents 
comissions: 
 
Arran del conveni signat l’any 2003, entre 
el Departament de Política Territorial i 
Obres Publiques i el Col·legi de Geòlegs 
de Catalunya s’ha prorrogat una any més 
el treball amb la Comissió Técnica, 
representada pel Carles Hellín. 
 
Del conveni signat el 7 de juliol de 2003 
amb l’entitat organitzadora del Fòrum de 
les Cultures, Barcelona 2004, durant 
aquest any 2004 s’ha treballat amb la 
Comissió Técnica representada pel Sr. 
Xavi Cuello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El conveni signat el 28 d’agost de 2003, es 
crea una Comissió Mixta de Grup de 
Treball entre el Depertament de Medi 
Ambient i Habitage i el Col·legi de 
Geòlegs, on es nomena al Sr. Ramon 
Perez com a representant del Col·legi de 
Geòlegs de Catalunya. 
 
D’aquest acord amb el DMAH en surt una 
nova Comissió Mixta amb la Direcció de 
Patrimoni Natural, on és representada per 
la Sra Laura León. 
 
Entre el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos 
(ICOG) i la resta de Delegacions es crea 
una Comissió Mixta per treballar els  
temes del futur Consejo Superior. El 
reresentant és el Sr. Àlvaro Arasa. 
 



  

 - 7 - 

Pressupost 2004 
 
 
 
Un cop més es presenten les comptes de 
l’exercici econòmic de l’any anterior amb 
vistes a la seva votació en la propera 
Assemblea General, tal i com disposa en la 
seva tramitació els Estatuts de l’Il·lustre 
Col·legi Oficial de Geòlegs.  
  
El procediment de presentació de la 
tresoreria, tal i com està actualment 
articulat, té l’inconvenient de que al 
efectuar-se abans del tancament, l’exercici 
comptable real pot donar origen a 
imprecisions i errors de valoració, des del 
moment que s’elabora aquest informe fins 
que es produeix el tancament definitiu de la 
tresoreria, quan es presenta en 
l’Assemblea General Ordinària. Aquest fet, 
que ja va ser detectat en el passat exercici, 
es va plantejar als òrgans de govern del 
ICOG en la passada Assemblea, i en 
aquest sentit es va sol·licitar l’aplaçament 
del procés d’aprovació dels comptes i de 
les assemblees generals. Un cop estudiada 
la qüestió es va veure que aquesta 
modificació no seria possible atès que 
l’endarreriment de la presentació de les 
memòries i les corresponents assemblees 
havia de representar també la modificació 
dels Estatuts i, en conseqüència, del Real 
Decret 1378/2001 d’aprovació del Estatuts 
del ICOG.    
 
Aquest passat 2004 ha estat un any clau en 
el desenvolupament de la Delegació de 
Catalunya del Col·legi Oficial de Geòlegs. 
S’ha fet un esforç considerable en 
l’ampliació dels serveis als nostres 
col·legiats, amb vistes al dimensionament 
que anava assolint la Seu. Com no podia 
ser d’un altre manera l’increment en un 
84% dels recursos generats per visats 
sobre l’anterior exercici, ha estat destinat 
en inversions sense precedents en la 
història de la nostra Delegació.  
 
 
 

 
 
 
 
Ha estat gràcies als nostres col·legiats com 
s’ha pogut tirar endavant les obres de 
adequació i condicionament de la nova 
Seu, amb un cost que arriba entorn als 
45.000€; l’ampliació del personal 
administratiu que suposa una duplicació en 
aquesta despesa sobre el 2003 (passa de 
18.080,04 a 32.681,01€); o la posada en 
marxa del pla de formació amb uns 
ingressos de 16.550€. Les expectatives 
econòmiques que ens aporta el pla de 
formació i, que suposen el 6,13% dels 
ingressos de la tresoreria, són positives de 
cara al 2005. Els cursos que finalment no 
ha estat possible tirar endavant, però han 
generat una despesa que sí ha calgut 
comptabilitzar-la. Per tant, amb el nou pla 
de formació pel 2005, que s’ajusta encara 
més a les necessitats i a la voluntat dels 
geòlegs catalans, sens dubte, l’any vinent 
millorà aquests marges de benefici 
respecte aquest exercici.  
 
Amb vistes al 2005 cal dir que  els 
fonaments econòmics sobre els que 
recolza la Delegació de Catalunya del 
Col·legi Oficial de Geòlegs són ferms i 
estan preparats per suportar els nous 
reptes que els geòlegs catalans estiguin 
disposats a sol·licitar-nos a aquesta Junta 
de Govern.    
 
Finalment, la compta de resultats aboca un 
excedent d’explotació provisional de 
2.943,45€. Les reserves econòmiques que 
tenim distribuïdes entre les entitats 
financeres més el dipòsit de caixa va 
ascendir a data 31 de desembre del 2004 a 
80.584,74€, segons els saldos  següents: 
 
BANKINTER    2.511,60 € 
CAIXA DE CATALUNYA 55.381,27€ 
BANC DE SABADELL  13.473,64€ 
SABADELL ESTALVI    7.500,00€ 
CASH     1.718,20 € 
 
TOTAL    80.584,74€
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Els moviments generats es desglossen tal i com s’observen a continuació: 
 

DEU (Despeses) 2004 % Part. 
COMPRES   
CURSOS 19.381,68 7,3 
LLOGUERS 16.415,69 6,2 
REPARACIONS 1.040,40 0,4 
PROFESSIONALS 7.642,50 2,9 
ASSEGURANCES 99.873,08 37,4 
COMISSIONS BANC 2.259,09 0,8 
PUBLICITAT 3.070,00 1,2 
DESPESA OFICINA 7.785,65 2,9 
MISSATGERIA 7.136,78 2,7 
SUBMINISTRES 5.767,29 2,2 
PERSONAL 32.681,01 12,2 
DESPESES REPRESENT. 38.043,32 14,3 
AMORTITZACIO 4.752,50 1,8 
IMPOSTOS 10.240,89 3,8 
INFORMATICA I WEB 1.356,99 0,5 
GTOS.VARIS 4.667,39 1,7 
GESTIO DELEG 4.805,71 1,8 

 
 
HAVER (Ingressos) 2004 % Part. 
LLIBRES 127,65 0,05 
CURSOS 16.550,00 6,13 
QUOTES 2.884,60 1,07 
VISATS 248.721,93 92,17 
ALTRES 1.232,75 0,46 
ING.FINANC 346,49 0,13 
ING.GESTIÓ DELG   
 
 

Total Ingressos 269.863,42 
 

Excedent d’explotació                                                                              2.943, 45€ 
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Gestió Jurídica i Administrativa 
 
 
 
Assessoria Jurídica General 
 
Aquest ha esta el primer any complert de 
funcionament de l’Assessoria Jurídica de la 
Delegació de Catalunya del Col·legi Oficial 
de Geòlegs i els cassos que s’han resolt, 
han estat satisfactoris. Aquest servei és 
atès per personal qualificat, ja que s’ha 
contractat a diferents bufets d’advocats. La 
direcció de l’assessoiria jurídica s’ha dut 
entre dos membres de Consell de Govern, 
el Sr. Marcelo Devinzenzi i el Sr. Joan 
Escuer.  
 
S’ha actuat en diferents cassos jurídics, 
amb un total de vuit consultes, ja sigui per 
demanda de la propia Delegació com per la 
d’algun col·legiat. S’ha treballat en la 
redacció d’una demanda a l’administració 
per l’exigència del visat col·legial en els 
informes dels diferents estudis geològics i 
geotècnics. També s’ha demanat un 

informe per a laobligatorietat de les 
acreditacions en els assaigos in situ. A més 
a més, de l’aplicació de la llei d’urbanisme 
en un cas d’extracció d’aigua en pous. 
Finalment, s’han resolt els dubtes rebuts 
d’alguns col·legiats. 
 
Us recordem que l’ Assessoria Jurídica 
està a disposició de tots els col·legiats i 
col·legiades on teniu disponible una adreça 
de correu electrònic específica per aquest 
tipus de consultes: juridica@colgeocat.org. 
Tots els companys que desitgin plantejar-
nos consultes sobre la competència 
profesional dels geòlegs, temes laborals y 
de seguretat social, normatives 
geològiques, exercici professional, propietat 
intelectual i/o recursos administratius poden 
enviar la seva consulta a la mateixa adreça

. 
 
. 
Secretraria 
 
L’Àrea de Secretaria de la Delegació de 
Catalunya del Col·legi de Geòlegs, durant 
els tres primers mesos de l’any ha tingut 
una activitat basada en l’acondicionament 
general de la Seu, així també com la 
direcció en la prestació de serveis al 
Col·legiat. 
 

 
Durant l’any 2004, s’han donat d’alta un 
total de 61 nous geòlegs, el que suposa un 
creixement del 16 % respecte el número de 
col·legiats que érem a 31 de desembre de 
2004, arribant a la xifra de 500 Geòlegs 
Col·legiats. 

Col·legiats

327 328 334 337
348

356
364 366

379 381 387 391 396 400 403 405
414

428 434 441 444 448
456 463 465 472 475 475 481 486 491 491

300

350

400

450

500

550

600
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Així doncs, durant el 2003 vàrem tenir un 
increment de Col·legiats del 20 %, i aquest 
any passat hem arribat a un increment del 
16 %, de manera que l’increment de 
Geòlegs Col·legiats a partir de la creació de 
la Delegació a Catalunya ha estat de 173 
altes, el que representa un 52 %. 
 

 
En quant al número de visats de projectes 
que s’han fet durant el 2004, ha estat de 
2354, el que representa un increment del 
405 % respecte el 2003. 
 
 

TOTAL VISATS

-20
30
80

130
180
230
280
330
380

MESOS

N
º 

VI
SA

TS

VISATS DEL 2002 VISATS DEL 2003
VISATS 2004

 
 
Ha estat clarament un any de fort increment 
de nombre de projectes visats, tant per la 
necessitat de tenir una cobertura en forma 
d’Assegurança (en el 96 % dels Visats s’ha 
sol·licitat l’Assegurança Voluntària). 
 
A principi d’any s’ha contractat un despatx 
d’interioristes per tal d’organitzar, 
estructurar i decorar la nova Seu de la 
Delegació de Catalunya del Col·legi Oficial 
de Geòlegs. 
 
La distribució general de la Delegació 
consta d’un espai amb un gran aparador a 
peu de carrer, una recepció on hi ha les 
dues administratives, una sala polivalent on 
s’imparteixen els cursos de formació, les 
xerrades, assemblees, rodes de premsa, 
exposicions i qualsevol acte que requereixi 
un gran espai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’objectiu és el de fer una Delegació oberta 
a tots els Geòlegs i al públic en general, de 
manera que el Col·legiat hi pugui anar a 
consultar bibliografia, tenir una reunió amb 
clients, a fer un curs, conferències, a 
comprar llibres o mapes i consultar les 
darreres novetats. 
 

 
 
Des del mes de juliol que la ONG–Geòlegs 
del Món gaudeix d’un espai propi que li ha 
cedit la Delegació, amb ús de telèfon, 
software, sala de reunions, etc. tot el 
necessari per al seu correcte funcionament. 
Els podreu trobar tots els matins en horari 
d’oficina. 
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Els objectius que ens vàrem marcar per el 
2003 han estat totalment assolits, ja que 
s’ha arribat a una normalitat en el procés 
de gestió de la documentació, així com en 
els temes més formals. 
 
Des de Secretaria confirmem que durant el 
2004 s’ha produït un fort increment en el 
número de geòlegs Col·legiats, així com en 
el número de Visats. S’ha funcionat en 

plena normalitat des del primer trimestre, 
tenint en compte les obres i, pel 2005 
pretenem donar un bon servei a tots els 
col·legiats i col·legiades, informar-vos que 
disposeu d’un espai comú on poder trobar 
l’ajut necessari per tirar endavant la 
professió o bé iniciar-la i, l’objectiu és anar 
consolidant la professió i les tasques 
realitzades, millorant cada dia i, si pot ser, 
engrescar-nos en nous projectes.

 
 

 



 - 12 - 

Activitats 
 
 
Assamblea General 
 
El 27 de febrer va tenir lloc a la nova Seu 
de la Delegació de Catalunya del Col·legi 
Oficial de Geòlegs l’assamblea general 
ordinària, acte on van asistir uns 30 
col·legiats. A la taula hi havia representats 
el President de l’ICOG, Sr. Luis Suàrez i 
una membre de la Junta de Cnsell de 
Govern de Madrid, així com el President de 
la Delegació, Sr. Carles Hellín, el Secretari 
Sr. Ramon Pérez  i el Tresorer Sr. Xavier 
Cuello. 
 
Es va presentar la memoria d’activitats de 
la Delegació de Catalunya del Col·legi 
Oficial de Geòlegs durant l’exercici 2003. 
Es va fer l’estat de comptes per part de la 
Tresoreria del Col·legi i els pressupostos 

per l’any 2004. Es va presentar l’informe 
d’activitats previstes de cada comissió 
técnica per l’any 2004. Finalment es va fer 
un torn de preguntes i respostes. 
 

 
 
Manifest 
 
Arran de l’espantós atemptat de l’once de 
març a Madrid, la Delgació de Catalunya 
del Col·legi Oficial de Geòlegs i, en nom de 
tots els col·legiats i col·legiades, vàrem 
manifestar el nostre rebutx a qualsevol  
tipus de terrorisme, on vam expresar la 
nostra solidaritat a Madrid pels actes 

succeïts i, que tant dolor varen provocar a 
tots els ciutadans d’aquest país. On el 
respecte a la vida està per sobre de 
qualsevol idea política, aquí i a la resta del 
món. 
 

 
 
Convenis i col·laboracions 
 
Enguany s’han signat els següents 
convenis de col·laboració: 
 
Al mes de juny es va signar un conveni de 
col·laboració amb l’entitat d’assistència 
sanitària SANITAS, la ratificació va anar a 
càrrec del Sr. Ramon Perez, secretari de la 
Delegació de Catalunya del Col·legi Oficial 
de Geòlegs. Les aventages són tant pels 
col·legiats com pels seus familiars. 
 

També s’ha signat un conveni amb la 
Universitat de Barcelona, així tots els 
cursos del II Pla de Formació 2005 que ha 
preparat el Col·legi seran reconeguts com 
Crèdits de Lliure Elecció.  
 
S’ha col·laborat amb algunes de les 
tasques que ha dut l’Associació Juvenil 
Francesc Calvet Rovira de la Univesitat de 
Barcelona 
 

 
Actes i reunions 
 
. 
El 28 de juny de 2004, el Col·legi Oficial de 
Geòlegs, Delegació de Catalunya, va 
cel·lebrar la Trobada d’Estudiants Geòlegs 
amb el títol: PASSAT, PRESENT I FUTUR 
DEL GEÒLEG. ELS GEÒLEG AL 
CIBERESPAI. Va ser una xerrada informal 
entre estudiants de darrers cursos de 

carrera i el responsable de Formació, Sr. 
Àlvaro Arasa i la vocal Sra. Laura León. Hi 
va assistir  un grup reduït d’estudiants, 
però va ser profitós per als assistents. 
 
S’ha donat supot a la creació de la nova  
ASSOCIACIÓ D’EMPRESES DE 
GEOLOGIA APLICADA DE CATALUNYA 
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(AEGAC), l’objectiu d’aquesta és qualsevol 
activitat mercantil relacionada amb la 
geologia aplicada i les ciències de la terra.  
 
El 17 de desembre va tenir lloc el sopar de 
Nadal de la Delegació de Catalunya del 
Col·legi Oficial de Geòlegs. Va tenir lloc a 
l’Hotel SERHS-Campus de Bellaterra 
(UAB), on hi van assistir uns 45 col·legiats. 
Vàrem convidar al Secretari de Política 
Territorial del DPTOP, el Sr. Oriol Nel·lo, 
així també a la Doctora Carmina Virgili, la 
qual se li va fer el guardó de “Millor Geòleg 
de l’any”. També es va fer l’entrega del 
Primer Concurs de fotografia Geológica, als 
tres millors premis. 
 
Aquest any també ha estat un any de força 
treball. Conjuntament amb altres membres 
de Consell de Govern i d’altres membres a 
nivell nacional, s’ha continuat la línia de 
reunions amb les diferents administracions, 
amb la societat i amb altres institucions.  
 
Aquest any, i degut al canvi de govern, 
autonòmic i estatal, s’ha tornat a iniciar una 
nova ronda d’entrevistes i presentacions 
amb els nous representants. Si puc dir que 
la resposta ha estat molt bona, i s’ha 
coincidit en la necessitat de treballar 
plegats, ja que la geologia pot aportar 
moltes millores de gestió i en benefici de la 
societat. A tal efecte, ens hem reunit amb 
l’Excel·lentíssim Ministre d’Indústria Sr. 
José Montilla,  amb el Honorable Conseller 
del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge (DMAH), Sr. Salvador Milà, amb 
el Honorable Conseller del Departament de 
Política Territorial i Obres (DPTOP) 
Públiques, Sr. Joaquim Nadal, amb el 
Secretari de Planificació Territorial del 
DPTOP Sr. Oriol Nel·lo, amb el Secretari 
General d’Habitatge Sr. Ricard Fernández, 
amb la Diputació de Barcelona, amb el 
Gerent de l’Agencia Catalana de Residus, 
amb la sots directora de Patrimoni Cultural 
del Departament de Cultura, amb el Gerent 
de GISA del DPTOP, amb el Gerent de 
l’ACA de DMAH, amb representants dels 
Grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, amb el Director del CADS 

(Consell Assessor de Desenvolupament 
Sostenible) del Departament de 
Presidència, amb la Directora de Turisme, 
Sra. Isabel Galobardes, amb el cap de 
Infrastrucutres de la Diputació de 
Barcelona, Sr. Jordi Labòria, així com 
diferents tècnics i sots directors de la 
Direcció General de Medi Natural (DMAH) i, 
amb altres tècnics de l’administració 
catalana i estatal. 
 
Entre d’altres, s’han al·legat i realitzat 
propostes als texts de: La modificació de la 
Llei d’Urbanisme, la creació de 
l’Observatori del Paisatge, Avantprojecte 
Llei del Paisatge, els nous Estatuts 
d’Autonomia de Catalunya, s’han enviat als 
partits polítics les demandes geològiques 
per incloure-les en els seus programes, al 
Departament d’Ensenyament, a UNESPA 
(Unió empreses d’assegurances), a AOCTI 
(associació empreses de control tècnic), al 
Departament de Comerç, Turisme i 
Consum (DCTC), al nou text sobre impacte 
ambiental en el sector dels àrids. 
 
Permeteu-me constatar la bona sintonia i 
acollida que s’ha tingut amb els 
Departaments de DMAH i DPTOP de la 
Generalitat de Catalunya, en especial del 
seus respectius Consellers. Donat la 
situació social, permeteu-me destacar el 
tracte especial del Honorable Conseller Sr. 
Joaquim Nadal i del Secretari General Sr. 
Oriol Nel·lo. Sembla clar que el Col·legi i la 
Generalitat de Catalunya es marquen 
objectius conjunts de millorar el servei a la 
societat catalana. 
 
Internament, s’ha atès i en la mesura que 
ha sigut possible, totes les peticions dels 
col·legiats, tant en quant a dubtes 
professionals, tècnics, jurídics, legislatius 
i/o administratius. 
 
 
 
 
 
. 
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Gestió de recursos humans i materials 
 
Equipaments 
 
Durant aquest any hem adquirit diversos 
aparells de precissió per a l’estudi i la 
pràctica de la petrología o geomorfologia, 
com són un estereoscop, un microscopi 
binocular i un microscopi petrogràfic.  
 

 
 

Tots aquests aparells són a la Seu de la 
Delegació del Col·legi per a fer-ne ús i 
estan disponibles a tots els col·legats i 
col·legiades que ho necessitin i ho sol·licitin 
prèviament a secretaria. 
 
També s’ha adquirit el material bàsic per al 
treball diari de les dues administratives, un 
segon ordinador, impresora, scanner, 
fotocopiadora, càmara digital, etc.  
 
S’ha disposat l’oficina amb xarxa 
inalámbrica WI-FI, on està conectat el 
software i l’ADSL sense fils.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Plantilla 
 
Degut a l’expansió de la delegació en tots 
els seus camps, ja sigui pel nou espai 
adquirit, per tenir més recursos materials i 
econòmics, al mes de febrer es va 
contractar una segona administrativa. 
Primer com a mitja jornada i posteriorment 
jornada comperta. 

 
Laboral indefinit: 1 
(Administrativa) 
 
Laboral temporal: 1 
(auxiliar administrativa) 
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Vocalies 
 
 
Vocalia de Formació 
 
Durant aquest exercici, des de la Vocalia 
de Formació hem treballat amb el I Pla de 
Formació - 2004 per al col·lectiu de 
geòlegs de Catalunya. La resposta ha estat 
bona. Tanmateix, l’èxit que han tingut molts 
dels cursos relacionats en el camp de la 
geotènica, ha estat desigual per a la 
hidrogeologia, la informàtica o la geofísica. 
 
 

 
 
 
Seguint la mateixa línia, esperem que els 
apunts que acompanyem del II Pla de 
Formació-2005 sigui una oferta 
engrescadora per al nostre col.lectiu.  
 
Des d’aquí, també volem fer-vos sabedors 
que hem signat un conveni amb la 
Universitat de Barcelona, de manera que 
tots els cursos que oferim al II Pla de 
Formació - 2005 són reconeguts com a 
Crèdits de Lliure Elecció per als alumnes 
que els realitzen. Actualment estem 
treballant per a que els Crèdits de Lliure 
Elecció també el reconegue la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Remarcar per al 
col.lectiu de joves geòlegs i professorat en 
general, que el Departament 
d’Ensenyament ha reconegut el curs 
“Procediments y didàctica de la Geologia i 
Ciencies de la Terra” en el seu Pla de 
Formació Permanent del Professorat 
segons ressolució de data 14-5-04. 
 
A continuació us adjuntem una síntesi del II 
Pla de Formació - 2005. Si no s’indica el 
contrari els cursos es faran a la seu del 
COLGEOCAT. La durada dels cursos és en 
general de tres jornades, a excepció del 
curs d’hidrogeologia que té una durada de 
quinze jornades. Tots els cursos tenen una  

 
 
 
 
 
dedicació específica a temes conceptuals i 
procedimentals, la qual cosa permetrà als  
assistents disposar de certificacions teórico 
- pràctiques. Les dates són susceptibles de 
variar. 
 
1.- Curs d’introducció a les fonamentacions 
especials. Març, 23-24-25. Conceptes i 
procediments: 24 hores. Part pràctica: 6 
hores. L'objectiu del curs és començar  a 
conèixer el món de les patologies 
mitjançant un tractament introductori i 
globalizador dels conceptes que envolta 
aquesta problemàtica en l’edificació. 
Professor: Carles Arenas (Geòleg) 
2.- Curs de legislació per a projectes 
geològics i peritatges judicials. Abril, 28-29-
30 Conceptes i procediments: 24 hores. 
Part pràctica: 6 hores. Els geòlegs tenim la 
possibilitat de poder actuar com a pèrits en 
dictamens sobre funcions professionals 
tipificades. Es fa necessari un bon 
coneixement de la legislació vigent. 
Professor: Josep Querol (Geòleg) 
 
3.- Curs d’introducció a les tècniques de 
reconeixement de sòls. Maig, 4, 5, 6 
Conceptes i procediments: 24 hores. Part 
pràctica: 6 hores. El sòl és un recurs 
natural molt difícil i costós de renovar tota 
vegada que la vida i els mitjans de vida 
sobre la terra depenen de la capacitat dels 
sòls per produir. Per conèixer millor el sòl , 
est Curs et proposa caracteritzar-lo física i 
químicament , amb dades de camp i de 
laboratori. Professor: Dr. David Badia 
(Professor Escola d'Agrònoms) i Dr. 
Fernado Carceller (Geòleg i Bióleg) 
 
4.- Curs d’esllavissades del terreny i gestió 
del territori. Maig, 18, 19, 20. Conceptes i 
procediments: 24 hores. Part pràctica: 6 
hores. El fort creixement urbanístic, obliga 
a l’administració fer previsions, de manera 
que la zonificació de la perillositat del 
terreny exposada als principals tipus 
d’esllavissaments, és un fet necessari. 
Professor: Jordi Amigó (Dr. Geòleg); 
Ramón Copons (Geòleg) 
 
5.- Curs d’investigació, caracterització i 
sanejament de terrenys contaminats. Juny, 
1, 2, 3. Conceptes i procediments: 24 
hores. Part pràctica: 6 hores. Les diferents 
activitat antròpiques comporten sens dubte 
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una important producció de residus que no 
sempre són tractats degudament. Aquestes 
actuacions condicionen la qualitat dels 
terrenys  amb una clara incidència en altres 
medis. Professor: Enric Cura (Enginyer 
Químic; Jordi Boronat (Biòleg); Ramon 
Pérez (Geòleg); Carles Hellín (Geòleg); 
Agència de Residus de Catalunya; SGS 
Esp. de Control; Med. Cons. Ambientals  
 
6.- Curs de Procediments y didàctica de la 
Geologia i Ciencies de la Terra. Juliol, 4, 5, 
6. Conceptes i procediments: 24 hores. 
Part pràctica: 6 hores. La possibilitat de 
realitzar un seguit de procediments comuns 
en geologia, així com la discussió del 
procés didàctic,  ens aproparà de manera 
pràctica al coneixement bàsic de les 
ciències de la terra. Professor: Alvaro 
Arasa (Dr. Geòleg) 
 
7.- Curs d’introducció a l’estimació 
d’assentaments. Juliol, 13, 14, 15. 
Conceptes i procediments: 24 hores. Part 
pràctica: 6 hores. La problemàtica que 
comporta el determinar els possibles 
assentaments que es produiran en un 
terreny en aplicar-li una carga és de gran 
importancia en ingenieria geològica. 
Professor: Francesc Candel;  Joan Verbón 
(Ing. geòlegs) 
 

8.- Curs de La hidrogeología en el medio 
ambiente. Setembre, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 21, 
22, 23. Octubre, 5, 6, 7, 19, 20, 21. 
Conceptes i procediments: 80 hores. Part 
pràctica: 50 hores. La problemàtica de 
l’aigua augmenta de dia en dia. La recerca 
de recursos i una millor gestió del cicle de 
l’aigua són de gran rellevància en la 
societat actual i futura. Professor: Jordi 
Guimerà (Dr. Geòleg) ; Joan Santamaría 
(Geòleg); Eduard Vall (Geòleg); Antoni 
Borrell (Dr. Químic); Josep Mas (Geòleg) 
Pedro Luís Bermejo (Geòleg); Alvaro Arasa 
(Dr. Geòleg) ; Jordi Valero (Ing. Técnico 
Forestal); Carles Hellin (Geòleg) 
 
9.- Curs d’acreditació entitats ambientals. 
UNE-EN 45004. . NOVEMBRE, 9, 10, 11. 
Conceptes i procediments: 24 hores. Part 
pràctica: 6 hores. El desenvolupament de la 
Llei d’Intervenció Integral de l’Administració 
Ambiental, implica per al camp d’actuació 
ambiental, i en particular dels geòlegs, una 
necessitat d’adaptació de les seves 
estructures i personal als requeriments de 
la normativa si es vol mantenir o millorar el 
reconeixement professional. 
Professor: Rodrigo Radovan (Biòleg); Lluís 
Fructuoso (Geòleg) 
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Vocalia de Desenvolupament Professional
 
L’activitat duta a terme durant el 2004 s’ha 
centrat en les relacions amb altres 
institucions per tal de potenciar la figura del 
geòleg i la professió.  
 
Un dels principals objectius que té marcada 
la vocalia és la potenciació d’un organisme 
que aglutini, en la mesura del posible, la 
geologia aplicada en l’administració. Amb 
l’Institut Geològic de Catalunya es tracta de 
recuperar i potenciar una institució que té 
els seus orígens en el Servei Geològic de 
la Mancomunitat de Catalunya (1914). 
Perdut el 1923 amb la dictadura de Primo 
de Rivera, la Generalitat republicana va 
recuperar el Servei Geològic el 1935 i 
desaparegué un altre cop el 1939 amb la 
dictadura franquista. La Generalitat dels 
temps actuals va tornar a recuperar un cop 
més el Servei Geològic de Catalunya l’any 
1979, quedant llavors adscrit al 
Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques. L’any 1997, el Servei Geològic 
de Catalunya va ser incorporat dins 
l’organigrama de l’Institut Cartogràfic de  
 
Catalunya, perdent d’aquesta manera la 
majoria de les funcions que realitzen els 
Instituts Geològics dels països del nostre 
entorn socioeconòmic i cultural. Actualment 
moltes d’aquestes funcions es troben 
repartides entre diversos departaments de 
la Generalitat i, també a les Diputacions, fet 
que representa una pèrdua de capacitats 
de control i gestió de l’urbanisme i del 
subsòl. D’altra banda, la dilució del Servei 
Geològic en el sí de l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya, determina que la major part de 
les funcions que, en un entorn com el 
nostre, hauria d’exercir un Institut Geològic 
modern, només es duguin a terme 
parcialment o moltes no es realitzin. 
Respecte aquest tema hem tingut reunions 
amb diverses entitats i persones, destacant 
el Conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques Joaquim Nadal, i el Secretari de 
Planificació Territorial del mateix 
departament Oriol Nel.lo.  
 
Els que vàreu venir al sopar de Nadal vàreu 
poder sentir com el propi Oriol Nel.lo es va 
comprometre en aquest tema. Des de la 
vocalia en farem un estret seguiment. 
 
Pel que fa a la problemàtica amb el 
Reglament de Patrimoni Cultural vigent els 
progressos han estat escadussers. 
Després del canvi a la Conselleria de 

Cultura i diverses entrevistes estem en una 
situació estancada. Si bé, el reglament és 
vigent, el nou equip del Departament de 
Cultura té intenció de crear el Museu 
Nacional d’Història Natural de Catalunya i, 
amb aquest, modificar lleis i reglaments. 
Mentre tant, el reglament és vigent, tot i 
que les interpretacions restrictives per part 
del Departament de Cultura han tingut una 
derrota jurídica. En la sentència núm. 
178/04 del Jutjat Contenciós Administratiu 
de Barcelona de data 29 d’octubre de 2004, 
es reconeix que només formen part del 
patrimoni cultural els elements geològics o 
paleontològics relacionats amb l’ésser 
humà i amb els seus orígens i antecedents. 
De tota manera el Col·legi de Geòlegs està 
preparant un conveni marc amb el 
Departament de Cultura per establir 
col·laboracions. 
 
S’han mantingut converses amb 
representats d’universitats per adequar els 
futurs plans d’estudis a les noves 
exigències socials. 
 
L’Institut Cartogràfic de Catalunya i la 
Delegació del Col·legi de Geòlegs tenen 
enllestit un conveni dirigit a la col·laboració 
entre ambdues institucions que esperem es 
signi en breu. 
 

 
 
Per últim, i de forma anecdòtica, aquesta 
vocalia va gestionar la compra de diverses 
peces (minerals, fòssils i rèpliques) que 
podeu gaudir com a ornamentació de la 
Delegació. Les peces inclouen una 
Aragonita procedent del Marroc, una rosa 
del desert procedent d’Algèria, una peça 
amb un conjunt d’equínids de procedència 
francesa, una rèplica d’archeopterix i, una 
magnífica septaria de procedència Belga. 
Així mateix es va procedir a la compra de 
trenta peixos fòssils procedents d’Estats 
Units que estan destinats a obsequis de 
tipus institucional o com a dotació per cobrir 
premis i homenatges.
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Vocalia de Noves Tecnologies i Màrqueting
 
 

 
 

Aquest any podem assegurar que la web 
de la Delegació de Catalunya del Col·legi 
Oficial de Geòlegs www.colgeocat.org ha 
funcionat plenament, durant tots els mesos 
de l’any i, amb la totalitat de continguts i 
seccions previstes.  
 
Estem convençuts i satisfets del serveis 
ofertats, de la constant actualització de la 
website, reforçant aquelles seccions més 
consultades, on s’ha classificat per 
matèries  l’apartat de “LEGISLACIÓ” per a 
una millor recerca i, renovant d’altres que 
no han estat tant operatives o funcionals, 
com seria el cas de la substitució, dins 
l’àrea pública, del fòrum “Club d’amics de la 
geologia” per una secció anomenada 
“ACTUALITAT”, on hi ha notícies 
relacionades amb el mateix Col·legi. 
Enguany la web ha sofert un creixement 
generalitzat pel que fa al trànsit i 
transferència d’informació. La web ha estat 
visitada 113.117 vegades amb un promitg 
mensual de 9.426, 41 vegades. 
 
Hem tingut un trànsit major al del l’exercici 
anterior, on s’ha més que doblat el número 
de visitants. Hi ha hagut un cabal de 
11.080.097.188 MB en el correu electrònic.  
 
S’han donat d’alta 163 noves bústies de 
correu electrònic personalitzades amb el 
nomdelcolegiat@colgeocat.org, ja sabeu 
que són gratuïtes i per a tots aquells  
col·legiats que ho sol·licitin. 
 
Per als col·legiats i dins la part privada de 
la web hem gestionat 14 ofertes de treball, 
8 beques i subvencions, 13 sentències, 139 
concursos públics i, s’han penjat 75 lleis a 
la part pública de la web, on podem 
assegurar que és una de les seccions més 
interessants per a tots la qual seguirem 
reforçant i ampliant. 
 
S’han editat 3 butlletins electrònics amb 
informació destacada de les darreres 
activitats, cursos i trobades. 
 
El passat mes de juny vam aconseguir el 
distinitiu acreditatiu que atorga l’Agència de 
Qualitat d’Internet (IQUA) mitjançant una 
auditoria. Aquest segell de qualitat 
representa el compliment d’uns codis de 
conducta a la xarxa a través de la web del 
Col·legi de Geòlegs de Catalunya. 
 

 
www.iqua.es 
 
Des d’aquesta vocalia s’ha organitzat el 
Primer Concurs de Fotografia Geològica 
 
 

.  
 
Per ésser la primera edició, ha estat un 
concurs moderat, on s’han presentat 20 
obres de temàtica diversa i, posteriorment, 
s’ha fet una exposició de totes elles a la 
mateixa Seu de la Delegació del Col·legi de 
Geòlegs, la qual ha durant fins a finals de 
desembre. S’han otorgat tres premis en 
metèl·lic, més un obsequi. 
 

 
 
Per a la realització d’aquest concurs i de 
l’exposició, s’ha comptat amb la 
col·laboració del Banc de Sabadell i de la 
Fundació Photograpfic Social Vision, 
www.photographicalsocialvision.com 
 
Durant l’exposició de les obres s’ha 
obtingut el premi al Jurat Popular, amb la 
fotografia guanyadora titulada “Flutes 
trencats” que ben aviat serà ampliada i 
penjada a una de les parets, on formarà 
part de la decoració del Col·legi.  
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Des d’aquí vull agraïr la vostra participació i 
animar-vos per la propera edició del 
Concurs de fotografia que organitzarem 
l’any vinent. 
 
Ja fa temps que anem al darrera de la 
consolidació del visat electrònic i, com a 
consequüència, de la signatura digital. Hem 
fet tràmits amb certes empreses que 
ofereixen aquest servei i, alhora, des de 
l’ICOG s’ha demanat oferir aques servei. 
S’està treballant en fase de prova amb 
l’empresa X-Tend Now  del Banc de 

Sabadell i esperem que properament ja 
sigui operatiu. 
 
Des d’aquesta vocalia s’han tramitat les 
invitacions per a tots vosaltres a l’exposició 
EXPOMINER’05. Acte que es cel·lebra 
cada any a principis de mes de setembre, 
on tots els aficionats al món de la 
paleonotologia, gemologia i mineralogia 
poden veure exemplars d’arreu del món i, si 
s’escau, adquirir-ne a preus més 
econòmics. 
 
 

 
 
Vocalia d’Assegurances i Responsabilitat Civil 
 
 
Un dels problemes importants que es té a 
nivell professional és la responsabilitat civil, 
penal i les assegurances. Des d’aquesta 
vocalia, s’insisteix en la necessitat 
d’assumir els riscs professionals d’acord 
amb la capacitació personal, els honoraris 
adequats i l’obtenció d’una assegurança de 
responsabilitat civil.  
 
Com ja sabeu, el visat col·legial comporta 
una assegurança civil professional (RCP) 

amb un mínim de 300.000,00 euros; a més 
comporta la defensa jurídica. A tal efecte, el 
visat col·legial a més d’ésser un deure 
col·legials es pot obtenir una cobertura 
d’assegurances. 
 
Des d’aquesta vocalia s’han atès els dubtes 
al respecte i s’han assessorat en 
l’assegurança opcional al visat col·legial i/o 
d’altres tipus d’assegurances empresarials.

 
 
 


