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ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIO DE GEOTÈRMIA CELEBRADA EL DIA 1 
DE DESEMBRE DE 2011 

 
- LLOC : Seu de l’Il�lustre Col�legi de Oficial de Geòlegs, Delegació de Catalunya. 
 
- ASSISTENTS:  

Joan Escuer 
Xavier Cuello 
Jaume Balaguer 
Francesc Beni 
Lorenzo Zafrilla 
Daniel Trisant 
Marina Arsó 
Miquel Pérez 
Maria Albó 
Xavier Alemany 
David Núñez 
Pep Corominas 
Ferran Ginette 
Albert Pujadas 
Jordi Ferrer 
 
Excusa la seva assistència: Joaquim Roset. 
 
 

- ORDRE DEL DIA:  
 1 – Lectura, modificació i aprovació de l’acta de la passada reunió. 

2 – Reunió amb ICAEN.  
3 – Curs de geotèrmia – reunions mantingudes. 
4 - Torn obert. 

 
 

 
- La reunió s’inicia a les 18:30 h.- 

 
 
1.LECTURA, MODIFICACIÓ I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA PASSADA REUNIÓ. 

 
Es llegeix l’acta i s’aprova. 
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2. REUNIÓ AMB ICAEN. 

 
El Joan Escuer s’ha reunit avui amb la Sra. Maite Masià, directora de l’ICAEN, i la Sra. Anna 

Mundet, Cap de Divisió de Gestió Energètica. Se’ls ha entregat els dos exemplars de les guies 
tècniques d’instal�lacions (simples i complexes) elaborades per la comissió. La primera impressió 
és positiva. També han acollit bé la idea plantejada de crear una taula de geotèrmia amb els 
principals agents. Semblen interessats en col�laborar i se’ls hauria de proposar quines persones 
haurien de formar part d’aquesta taula. 

 
 

3. CURS DE GEOTÈRMIA – REUNIONS MANTINGUDES. 
 
S’ha contactat amb la Isabel Fernandez de Geotrainet. El programa de formació (curs 

d’instal�ladors i curs de dissenyadors) ja acabat. També s’ha contactat amb Javier Urchueguía 
(coordinador de Geoplat en temes de formació) per explicar el nostre interès en organitzar un 
curs.  

 
Geotrainet vol ser entitat pròpia i d’àmbit europeu i per tal de poder sumar-nos al tema de 

la oficialitat haurem d’esperar i treballar en paral�lel col�laborant amb Geoplat. 
Per tant, Geotrainet es convertirà en atorgador de títols oficials de dissenyador, instal�lador 

i perforador, en sonda vertical. L’objectiu ha de ser que el nostre curs sigui reconegut. Es podria 
convidar a les persones que van participar a Geotrainet: Isabel Fernández, Borja Saenz i Javier 
Urchueguia. L’objectiu és que el geòleg tingui i se li reconegui la competència tècnica.  

 
Es decideix contactar amb la Comissió de Formació de GEOPLAT i sol�licitar a la Margarita 

de Gregorio passar de ser membres informats a ser membres actius. 
 
En Joan Escuer va parlar amb David Gómez de la UAB. Estan interessats en la organització 

del curs, a nivell posgrau. Es podria començar amb la bomba de calor geotèrmica, per una banda, 
i en els aspectes de ventilació geotèrmica, que seria un tema més senzill i es podria implementar 
ràpid.  

Pel que fa a la UB, el Lluís Cabrera també ha mostrat el seu interès, però no hi ha res 
concretat. 

 
Queda convocada una sessió de treball pel dilluns 19/12/2011 a les 18 h. a COLGEOCAT, 

per parlar del contingut del curs. Assistiran: Daniel Trisant, Miquel Pérez, Ferran Ginette i Albert 
Pujades.  

El Joan Escuer serà l’enllaç amb la UB i la UAB. Es necessitaria un programa per parlar amb 
ells.  
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4. TORN OBERT. 
 
S’han aplaçat les compareixences a la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural i a la Comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya. 
Encara no tenim confirmades les dates.  

 
S’està treballant en el recull d’exemples d’instal�lacions geotèrmiques a Catalunya. 
 
Es demana que, qui no ho hagi fet, enviï la documentació resultant de les traduccions de 

les normatives, per tal de posar-ho a la Web i a la biblioteca del col�legi. 
 
 

CALENDARI PROPERA REUNIÓ: 
 
S’estableix que la propera reunió sigui al gener 2012. Més endavant, es confirmarà la data. 

 
 
 

-A les 20:30 h. es tanca la reunió- 
 
 


