
4a Comissió aigua     16/11/2016 

Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalunya 

 

Assistents: 

 

Enric Queralt (president) 

Xavier Serra 

Raquel Prieto 

Pere Badiella 

Emili Orejudo 

Òscar Franch 

 

Es reprèn el debat de cadascun dels treballs que la comissió porta a terme explicant l’avanç del 

què s’ha fet respecte la última reunió.  

1. Plans d’inundació. 

Responsables: Elena i Raquel 

Objectius prioritaris: detallar més les 12 funcions del geòleg identificades, ampliar la 

informació sobre les recomanacions de l’ACA i ICGC a nivell geomorfològic, analitzar 

les directives d’inundació i proposar tècniques de millora per a la simulació. 

 

2. Reconeixement del geòleg en el sector aigua. 

Responsable: Xavi Serra / Raquel Prieto 

a. Diverses persones, entitats i empreses adherits (o no) a la plataforma de divulgació 

de patrimoni geològic Patgeomine es reuniran a la UPC de Manresa el proper 

dijous 24 de Novembre a les 15.30h. La Comissió hi serà present a través de Raquel 

Prieto ja que en Xavi Serra no hi podrà assistir. 

 

b. El Colgeocat divulgarà aproximadament amb periodicitat setmanal o cada dues 

setmanes un recorregut geològic de la llista dels 27 identificats fins al moment. 

L’objectiu és: 1) Crear twits de 140 caràcters amb el títol del recorregut i un link 

(enllaç a wikilocs per evitar temes de privacitat i drets d’imatge en fotografies), 2) 

generar un abstract de 100 paraules i 3) editar un tríptic bàsic d’interès divulgatiu 

geològic però pel públic en general. El resultat final serà un fitxer pdf amb tot 

detallat, s’agafa com a exemple ja el de les Fonts del Llobregat. 

 

http://www.patgeomine.com/
http://www.patgeomine.com/


c. La web del Colgeocat probablement millorarà durant el 2017 ja que es preveu 

disposar de més recursos. Inclús pot ser que una persona a mitja jornada pugui 

realitzar les tasques d’edició de les fitxes dels recorreguts geològics divulgatius. 

 

A partir d’anteriors reunions resten pendents de valorar idees identificades en 

anteriors reunions com ara: 1) contactar amb programes de medi ambient de TV3 

(Tomàs Molina), 2) que es creï una aplicació tipus ‘wikiloc’ (ràpida, senzilla i gratuïta) 

per tal de divulgar àgil i fàcilment la hidrogeologia i 3) conèixer més en la coordinació 

entre el Colgeocat i centres d’estudi i recerca com ara Universitats o l’Institut de 

l’Aigua de la UB, o l’Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA).  

Objectius prioritaris: en un fitxer Excel ens repartim de moment i entre tots, la feina 

d’omplir les columnes de twit i link de cadascun dels 27 recorreguts identificats.  

 

3. Promoure la certificació de cursos vinculats amb la geologia i l’aigua. 

Responsable: Òscar i Gal·la, Emili 

a. Un cop redactada la documentació que creiem haurien de tenir les certificacions 

professionals (amb totes les aportacions fetes), l’Emili ha contactat amb l’Oficina 

d’acreditació de la Generalitat però la resposta a la consulta ha acabat sent com a 

mínim dispersa, confusa, poc clara o poc concisa. 

 

Objectius prioritaris: Òscar investigarà i preguntarà sobre aquest tema a l’Institut 

Català de Certificacions Professionals i al SOC, per tal d’esbrinar per on es pot 

continuar abordant la consulta de com acreditar-se i sobretot cercar en primera 

instància quin és realment l’interlocutor vàlid. 

 

 

4. La gestió de l’aigua a Catalunya. 

Responsable: Enric 

a. Òscar identifica finalment a Mª José Chesa de Bcasa (antiga Clabsa) com a 

interlocutor vàlid a l’hora de demanar informació de l’aqüífer de Barcelona. 

Malgrat que la petició s’ha de continuar realitzant de manera oficial mitjançant 

instància a lliurar en districte, el contacte ja sap que li demanarem informació. Es 

penja la sol·licitud en la carpeta 4 del Drive (Pla de Gestió d’aigua). 

b. Emili preguntarà a l’ACA sobre els Pabcat existents a Catalunya Pla D’abastament i 

distribució d’aigua en alta de Catalunya. 

Objectius prioritaris: Enric es posarà en contacte amb Mª José Chesa per tal de fer-li 

saber què li demanarem. L’objectiu és estudiar i concretar millores en l’estat  dels 

aqüífers continguts en la llista i donar a conèixer a l’ACA aquestes propostes si es 

considera oportú. 

Data propera reunió: dimecres 18 de gener de 2017. (Bon any nou !)  

http://www.ub.edu/aigua/es/
http://www.ub.edu/aigua/es/
http://www.icra.cat/
http://www.dopec.com/appdocs/projecte/03008-01/03008-01_10.pdf
http://www.dopec.com/appdocs/projecte/03008-01/03008-01_10.pdf

