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ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIO DE GEOTÈRMIA CELEBRADA EL DIA 
23 D’OCTUBRE DEL 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 
Pep Corominas 
Lorenzo Zafrilla 
Maria Albó 
 
Excusen la seva assistència: Joaquim Roset, Xavier Alemany, Jordi Ferrer. 
 
 

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

2 – Reunió Clúster de Geotèrmia de Catalunya. 
3 – Formació 
4 - Torn obert. 

 
 

 
- La reunió s’inicia a les 18:20 h.- 

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

 
Es llegeix l’acta i s’aprova.  
 
 

2. REUNIÓ CLÚSTER DE GEOTÈRMIA DE CATALUNYA (03/10/2012). 
 
A la primera reunió han assistit empreses catalanes de bombes geotèrmiques de calor. Els 

objectius estan per definir, però principalment la idea és muntar projectes i millorar les ventes del 
col�lectiu. COLGEOCAT s’ha compromès en el tema de la formació i pel tema de la qualitat de les 
instal�lacions.  

En Daniel Trisant i l’Albert Pujadas mencionen que s’ha de vigilar que la geologia tingui 
més presència en el clúster i que intentaran assistir a properes reunions. 
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3. FORMACIÓ. 

 
GEOPLAT ha enviat una enquesta pel grup de formació de geotèrmia, que s’ha de 

respondre abans del 26/10. Els resultats s’aprovaran via Assemblea General. 
Es decideix:  
1 – SÍ, a la promoció a través de GEOPLAT d’una entitat amb personalitat jurídica per 

canalitzar les activitats de Geotrainet a Espanya. 
2 – SÍ, a participar activament a les activitats d’aquesta com a National Training 

Coordinator de GEOTRAINET. 
3 – SÍ, en actuar com National Training Institution en alguna de les activitats que 

organitzaria GEOPLAT. 
4 – Sobre el potencial de mercat per la formació en geotèrmia somera:  
a) nombre de dissenyadors interessats en formar-se anualment: 50 en l’àmbit de 

Catalunya i 250 a nivell d’Espanya. 
b) nombre de perforadors interessats en formar-se anualment: 50 en l’àmbit de Catalunya 

i 250 a nivell d’Espanya. 
c) preu/cost del procés formatiu: mínim a partir de 500 € per un curs de 50 hores. 
 
Es remetran les respostes com a COLGEOCAT. 

  
 

4. TORN OBERT. 
 
No es fan aportacions. 
 
  

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

 
 


