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COMISSIÓ DIVULGACIÓ. 2a reunió 13/06/2018 
 

ASSISTENTS: 

Emilio Orejudo Ramírez 
Òscar Franch Armengol 
Elena Esplandiu i Cazan 
Pere Badiella Abril 
Ramon Costa i Rocarol 
Jordi Jubany Casanovas 
Isaac Camps Gamundi 
Sebastian Vazquez 
 
Excusen: Joaquim Roset, Ana Trigo, Òscar Jané i Marta González 
 

S’ha decidit que es compartirà un Drive amb tots els documents i les actes d’aquesta 

comissió per tal de facilitar l’accés a les dades i poder treballar de forma més àgil i 

conjunta.  

1. Competències del geòleg dins l’administració.  

a. Problemàtica en les places d’oposició referent a la professió del geòleg. 

En Jordi Jubany treballarà en la línia per fer una demanda formal a la 

direcció general de la funció publica juntament amb la junta del 

COLGEOCAT. 

b. La geologia en l’educació secundària. 

S’han detectat dos punts a treballar: Les matèries que s’imparteixen en 

l’educació secundària i les oposicions de professorat que limiten l’accés 

dels geòlegs (tant per els coneixements que s’avaluen com per les places 

a les que s’opta). Aquests temes s’hauran de tractar amb el departament 

d’ensenyament. 

2. Promoció de la geologia en les empreses. 

a. Donar a conèixer les tasques que realitzen els geòlegs per fomentar la 

contractació d’aquests en sectors on és fonamental la seva presència. 

El Ramon Costa prepararà una llista d’empreses a les quals divulgarem 

la funció del geòleg per tal de fer-ne valdre les aptituds. La llista la 

adjuntarem al Drive compartit per poder augmentar-la entre tots.  



 

 

 
 
 

c/Casp 130 – Edifici COACB – Planta 3ª, despatx nº 10 - 08013 Barcelona. Tel. 934 250 695 | info@colgeocat.org - www.colgeocat.org 
 

 

3. Estratègia de comunicació. 

a. Plantejar una estratègia de comunicació. En l’acta s’adjunta un esborrany 

d’una primera proposta. 

El document es treballarà pel Drive per anar-lo completant. 

Responsable: Isaac Camps 

b. Pla de comunicació del COLGEOCAT. S’ha començat a implementar. 

La comissió podria participar en la divulgació de la següent forma:  

- Fer preguntes de geologia destinades al Twitter en format enquesta. 

- Fer la Base de recursos vinculada ala pagina web (Punt 4). 

2. Base de recursos geològics. 

a. Elaborar una base de recursos per tal de donar resposta a les demandes o 

poder oferir-los si s’escau.  

Es generarà una base de recursos al Drive entre tots.  

Data propera reunió: 26 de Setembre del 2018 a les 17:30. 

 

 

 

 


