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ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIO DE GEOTÈRMIA CELEBRADA EL DIA 9 
DE MAIG DE 2012 

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

Joan Escuer 
Ferran Ginette 
Daniel Trisant 
Albert Pujadas 
Jaume Balagué 
 
Excusen la seva assistència: Marina Arsó, Joaquim Roset, Lorenzo Zafrilla, Pep Corominas. 
 
 

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

2 –  
3 –  
4 - Torn obert. 

 
 

 
- La reunió s’inicia a les 18:00 h.- 

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

 
Es llegeix l’acta i s’aprova.  
 
 

2. TAULA DE GEOTÈRMIA. 
 
El dilluns 14 de maig està convocada la primera taula de geotèrmia, on assistiran el Joan 

Escuer, l’Anna Mundet i el Francesc Vidal de Ciurana de l’ICAEN, l’Eduard Vall de la DGEM i la 
Carme Puig de l’IGC. 

Està previst plantejar la necessitat d’un inventari, de conèixer la potència instal�lada, la 
manca de regulació, la necessitat d’una reglamentació de tipus ambiental consensuada per totes 
les parts, etc. Segons el plantejament que es faci en aquesta taula, s’aprofitarà per vehicular les 
respostes a donar al Parlament de Catalunya, després de la Compareixença a la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, el passat 1 de febrer.  

Respecte al document 20 20, que defineix el concepte de geotèrmia erròniament, es podria 
incloure la puntualització en una de les respostes a una pregunta formulada al Parlament. 
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La DGEM va demanar un recull de casos singulars catalans. Es prepararà un document 
introductori, que tindrà una taula on consti nom i dades principals, els diferents casos i un annexe 
amb la informació ampliada. Els membres de la comissió que vulguin, poden aportar les seves 
pròpies feines al recull d’exemples. 

 
 
3. GRUP DE TREBALL DE FORMACIÓ DE GEOPLAT. 

 
El passat 16 d’abril es va reunir el Grup de Treball de Formació de GEOPLAT, on van 

assistir el Javier Urchueguía, la Cristina Santiago del CEDEX, la Confederación Nacional de 
Instaladores, l’IDAE, Rehau, l’Iñizo Arrizabalaga de Telur, José Borja i un representant de Visiona. 
El Geotrainet es considera una molt bona experiència. Hi ha 15 països interessats en 
institucionalitzar-ho a nivell europeu. La EFG (European Federation Geologist), on l’ICOG té 
presència, té un pes important.  

La FCIHS vol fer un primer congrés tipus GeoEner a Barcelona, sobre geotèrmia – 
hidrogeologia. 
 
 
4. JORNADA DIVULGATIVA UAB. 
 

Es decideixen els temes a tractar i s’assignen els ponents per a cada punt. 
Es facilitarà una plantilla amb el logo de COLGEOCAT, per a tots els ponents. 
El títol de la jornada serà “Introducció a la termogeologia. Geotèrmia i disciplines 

emparentades”. 
S’estableix un màxim 30 minuts per exposició i de 30 diapositives per ponència.  
Es faran dos torns de preguntes, un abans de la pausa i l’altre al final.  
 
Cada ponent ha de preparar un guió dels aspectes que tractarà a la seva ponència. 

S’estableix el 14 de maig per entregar els guions, que es penjaran al dropbox de la comissió. Es 
fixen els dies 15 i 16 per tal que els ponents contactin entre ells per consensuar continguts i evitar 
repetició de temes, i el dia 17 en Joan Escuer farà la revisió global. Es convoca una reunió de 
ponents el 23 de maig a les 18 h. a COLGEOCAT, per posar en comú les exposicions. 

 
 

5. TORN OBERT. 
 
No hi ha aportacions. 
 
  

CALENDARI PROPERA REUNIÓ: 
 
No s’estableix cap data per la propera reunió. 
 

 
-A les 19:45 h. es tanca la reunió- 


