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Assistents: 

Òscar Franch, Elena Esplandiu, Gal·la Serra 

Excusen: Enric Queralt, Emili Orejudo, Xavier Serra, Pere Badiella, Albert Acedo. 

 

1. Exposició dels objectius de la Comissió per a l’any 2018 - 2019. 

Mitjançant una breu presentació Power Point (adjunt en la carpeta d’actes d’aquest 

tercer any), el nou President mostra a les membres presents els objectius a assolir per 

part de la Comissió de cara a aquest tercer any. A mode de recordatori són: 

 Assentar la base,  

 Incrementar i ampliar la temàtica,  

 Difondre externament algunes tasques dutes a terme internament,  

 Ampliar lligams amb altres institucions/entitats afins.  

 Impulsar intensament el grau de visibilitat i difusió de l’activitat de la Comissió. 

 

2 Incrementar la temàtica. 

 Cal incrementar la temàtica i aportar la visió de cadascun dels membres, escrivint un 

article individual de cada membre amb periodicitat anual mínim i sobre la temàtica en la 

qual cadascú és especialista. Així per exemple, les 2 membres assistents aportaran 2 

articles, un sobre riscos geològics relacionats amb l’acció de l’aigua (Responsable: Elena 

Esplandiu) i un altre sobre obres hidràuliques amb l’experiència de la Línea 9 del metro 

(Responsable: Gal·la Serra). 

 

3 Lligams amb altres institucions, s’ha contactat repetidament amb membres del Clúster 

de l’Aigua (CWP, Catalan Water Partnership) per tal de poder reunir-se i explicar possibles 

sinèrgies i col·laboracions. Malgrat aparent interès per part de CWP, les dates de nadal pel 

mig i la participació del CWP en jornades tècniques no ho han fet possible, però hi ha la 

intenció de realitzar la trobada properament. Responsable: Òscar Franch. 

 

4 Difondre externament algunes tasques dutes a terme internament. 

 Es publicarà feina feta internament com ara l’article tècnic de les Fonts del Llobregat. 

(Publicat a Linkedin el 18/01/2019).  

 Es poden publicar també plànols de riscos fets amb Instamaps. 
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5 Impulsar intensament el grau de visibilitat i difusió de l’activitat de la Comissió 

Es mostra un llistat de properes publicacions possibles a Linkedin i Twitter referents a 

informació de divers tipus: formació, ofertes de feina, articles tècnics procedents de fonts 

de notícies o de fonts tècniques oficials (USGS, etc), informació elaborada internament, 

etc. S’aprova que es realitzin les publicacions sempre que tinguin afinitat amb els 

objectius de la Comissió. 

Cada dilluns i cada dijous hi haurà una publicació: 2 publicacions per setmana, 8 al mes. 

D’aquestes 8, una al mes serà un article ‘d’elaboració pròpia’ per part d’un membre de la 

comissió, el proper està previst pel 28 de gener. 

El número de publicacions pot veure’s incrementat si hi ha informació d’interès urgent de 

ser coneguda pels membres seguidors. 

La sortida de la Comissió a Linkedin ha estat de moment tot un èxit, amb 41 membres 

seguidors de caire professional totalment afí. 

Més endavant s’estudiaran les estadístiques sobre qui veu les publicacions (quin perfil de 

membres són), quines publicacions interessen més (de quin tipus són les més 

interessants), si els membres seguidors creixen i com són, etc. 

 

Malgrat tot, continua la molt baixa assistència de moment aquest any a les reunions de la 

Comissió, motiu pel qual s’aprofita per fer una crida a assistir en la mesura que sigui possible 

a la propera reunió i a col·laborar en tot allò que es pugui pel bé de la correcta continuïtat de 

la Comissió. 

 

 

Data propera reunió: dimecres 20 de febrer de 2019, 17:00h. 


