COL·LEGI OFICIAL DE GEÒLEGS
DELEGACIÓ DE CATALUNYA
Memòria d’actuació 2003

Presentació

Carles Hellín Escribano
President de la Delegació

Aquest segon any de camí de la nostra
Delegació també ha estat un èxit. Estem
consolidant els serveis de la Delegació,
visats, col·legiacions, reclamacions,
intervencions, administració general, etc.
Donada la bona marxa de la Delegació, la
seu del Carrer Fontanella s’ha quedat
petita i farem el trasllat per l’any 2004 a
unes noves instal·lacions, millor
adequades, a l’Avinguda Paral·lel, 144-146
de Barcelona, fet que ens fa ratificar la
bona tasca que s’està realitzant.
A nivell social el Col·legi de Geòlegs a
Catalunya també s’està assentant i estem
demostrant la vital importància d’aquesta
professió. Part del nostre reconeixement
social s’ha degut als problemes geològics
que ha tingut l’obra de l’AVE MadridLleida. Permeteu-me que m’extengui en
aquest tema. La reivindicació dels nostres
col·legues d’Aragó, i el nostre recolzament,
ha posat de manifest que la geologia
encara no es té prou en compte a nivell
social. En canvi, ha quedat prou demostrat
la vital importància de la geologia en
l’ordenació del territori. Molt a pesar
d’alguns dirigents polítics, es constata que
s’han de fer més estudis geològics, fets
per tècnics competents, en condicions
econòmiques òptimes i que el estudis
geològics s’han de tenir en compte.
Probablement s’haguéssin pogut evitar
problemes com els tristament succeïts a
Saragossa. En conseqüència, i si
recapacitem, el greu problema geològic de
la línia AVE de Madrid-Lleida ha demostrat
a la societat que la GEOLOGIA ÉS
NECESSÀRIA. Tanmateix, i com ja
sabreu, la Delegació de Catalunya va fer
una roda de premsa el dia 7 de Març de
2003 per explicar la problemàtica AVE, i
d’altres, i per reivindicar la necessària

presència del geòlegs i la geologia en
l’ordenació del territori. La roda de premsa
va ésser un gran èxit mediàtic.
Els diferents membres de Consell de
Govern hem mantingut diferents reunions
amb càrrecs de l’administració catalana
per tal d’afiançar la nostra opinió i la
presència pública. Així s’han establert
diferents compromisos de col·laboració,
convenis i protocols, que permetin integrar
la geologia amb més força a nivell decisori
i establir noves pautes de possibles vies
de sortides professionals.
Des d’aquest organisme públic, podem
afirmar que la geologia i el món
professional es troba en un moment dolç i
que no el podem desaprofitar. Hem
d’ésser capaços de reclamar a la societat i
la resta de professions el lloc que ens
pertoca. El que més en sap de GEOLOGIA
és un GÈOLEG, això s’ha d’expressar
prou clar a la societat i ha de quedar palès
davant d’altres tècnics. Un GÈOLEG és un
titulat superior i les seves compensacions
professionals han d’estar d’acord amb la
seva titulació, capacitació i responsabilitat.
Permeteu-me que ens fem una autocrítica:
hem de demostrar que les nostres feines
són molt importants i que s’han de
remunerar conforme a la seva importància
i conforme a la signatura d’un titulat
superior que les fa. La mentalització a la
societat de la nostra vàlua ha de començar
per fer-nos-la nosaltres mateixos i després
demostrar-ho dia a dia amb una bona
tasca professional i ben remunerada. Des
del Col·legi us animem a què demostreu
sense cap trava aquestes prescripcions.
Des del Col·legi seguirem treballant amb
força, constància i tenacitat per tal
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d’aconseguir pas a pas la consolidació i
reconeixement de la professió de la
geologia i anant obrint noves vi es de
desenvolupament professional. Amb
l’esforç de tots plegats ho aconseguirem.
El pròxim any també es presenta
esperançador per la professió. No defallim.
Permeteu-me, ja per últim, que faci una
sèrie d’agraïments. Agraïr a la resta de
membres de Consell de Govern la seva
dedicació quasi altruista, tasca fosca però
imprescincible. El meu reconeixement als
meus companys i amics de Consell de
Govern. Agraïr el continu recolzament per
part dels membres de Junta de Gobierno
del Col·legi, seu central de Madrid. Agraïr
el diàleg, cordialitat i col·laboració
continuada amb les altres Delegacions.
Agraïr a la nostra administrativa la seva
imprescindible tasca. A la Facultat de
Geologia de la Universitat de Barcelona. Al
Servei Geològic de la Generalitat de
Catalunya, per desgràcia amb poc marge
de maniobra tècnica i administrativa. Als
diferents geòlegs i geòlogues de

l’administració que ens han recolzat i
expressat les seves ideies. A vosaltres,
per denunciar alguns problemes o per
expressar noves ideies. Per últim, agraïrvos la vostra confiança.
Tanmateix, permeteu-me una especial
reconeixement per l’Ilustre Presidente Sr.
Luís E. Suárez Ordóñez i la Junta de
Gobierno del Col·legi Oficial de Geòlegs
d’Espanya per la seva encomiable tasca al
front del Col·legi en aquest últims anys. Si
fem una retrospectiva del que era el
col·legi en el anys 80 i el que és ara,
podem constatar el fort creixement del
col·legi, l’afiançament i difusió social, la
bona gestió col·legial, la consensuació
amb les delegacions de les decisions
col·legials importants, la bona negociació
política amb altres administracions i
associacions, ... L’enhorabona a tots i
totes i, la continuació d’aquesta correcta
línia col·legial.

Rebeu una cordial salutació.
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Consell de Govern

El Consell de Govern es va reunir en onze ocasions:
L’11 de gener, el 7 de febrer, el 26 de març, el 9 d’abril, el 27 de maig, el 16 de juny, el 22 de
juliol, el 25 de setembre, el 15 d’octubre, el 19 de novembre i el 19 de desembre, sempre en
sessió ordinària.
President

Vivepresident
Marcelo Devincenzi
Vocals
Sr. Carles Hellín Escribano

Sr. Alvaro Arasa i Tuliesa
Fomació

Secretari

Sr. Joan Escuer i Solé
Desenvolupament Professional

Sr. Ramon Perez i Mir

Tresorer

Sra. Laura León i Amat
Noves Tecnologies
Sr. Joan Recasens i Bertran
Assegurances i Responsabilitat Civil
Sr. Marcelo Devincenzi Fabetti
Màrqueting i Assessoria Jurídica

Sr. Xavier Cuello i Vivas
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Comissions Tècniques

Com l’exercici anterior s’ha continuat treballant amb les cinc comissions creades l’any
anterior:
Formació
Alvaro Arasa i Tuliesa
Desenvolupament Profesional
Joan Escuer i Solé
Noves Tecnologies
Laura León i Amat
Assegurances i Responsavilitat Civil
Joan Recasens i Bertran - Carles Hellín Escribano
Màrqueting
Marcelo Devincenzi

Aquest any 2003 s’han creat tres
comissions més:
Del conveni signat el 24 de gener de 2003,
entre el Departament de Política Territorial
i Obres Publiques i el Col·legi de Geòlegs
de Catalunya es crea una Comissió
Técnica i es nomena com a representant
al Sr. Marcelo Devincenzi i el Sr. Carles
Hellín.

El conveni signat el 7 de juliol de 2003
amb l’entitat organitzadora del Fòrum de
les Cultures, Barcelona 2004 es crea una
Comissió Técnica i es nomena com a
representant del Col·legi al Sr. Xavi Cuello.
El conveni signat el 28 d’agost de 2003, es
crea una Comissió Mixta de Grup de
Treball entre el Depertament de Medi
Ambient i el Col·legi de Geòlegs, on es
nomena al Sr. Ramon Perez i Mir com a
representant del Col·legi de Geòlegs de
Catalunya.
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Pressupost 2003

L’exercici econòmic del passat any es
podria definir com el de la consolidació de
la tresoreria de la Delegació de Catalunya
del Col·legi de Geòlegs. Aquest fet ens ha
permès plantejar-nos uns objectius cada
cop de major envergadura i solvència a fi
d’oferir als nostres col·legiats més i millors
serveis i obrir en la societat un espai de
reconeixement per la nostra professió en
tots els seus àmbits d’actuació. És en
aquest marc que volem incloure la creació
de la nostra pàgina web, la creació del
domini colgeocat.org i l’arrendament d’un
local que haurà de servir per la nova Seu
del col·legi dels geòlegs de Catalunya.
Les reserves econòmiques les tenim
distribuïts en 3 entitats financeres. La
compte corrent de BANKINTER manté un
saldo de 2.526,60 €. Aquest compte que
ha servit pels traspassos de capital amb la
Seu Central del ICOG a Madrid actualment
és inactiva i properament es procedirà a la
seva cancel·lació.
La compte de CAIXA DE CATALUNYA a la
fi de l’exercici del 2003 conserva uns
actius de 60.610,37 €. En aquesta compte
recauen majoritàriament tots els
pagaments dels serveis, personal i
activitats; així com els ingressos
procedents dels visats i altes col·legials
que s’efectuen per transferència. A partir
del segon trimestre es procedirà a estudiar
la regulació d’aquest actius i la reserva de
capitals a termini fix per períodes de curta
durada, de sis mesos com a màxim. Us
faig esment del segon trimestre atès que
de forma immediata s’han de cobrir les
despeses de condicionament i equipament
de la nova seu; de liquidació de la deute
amb la Companyia Asseguradora; i de
tancament de comptes amb la Delegació
Central tal i com especifica el règim
financer dels nostres estatuts.
Amb la tercera entitat financera de treball,
el BANC DE SABADELL, un cop es va
possibilitar els pagaments dels serveis
col·legials mitjançant targeta crèdit la
compte corrent van mostrar un creixement
progressiu sense pràcticament despeses
associades, fins assolir una xifra a final
d’any de 19.850,27 €. En aquest punt cal
fer esment a la reserva de 7.500 € a
termini fix en un producte anomenat

SABADELL ESTALVI, els interessos del
qual reverteixen en la primera compte.
Aquest capital immobilitzat es
conseqüència de l’aval de primer
requeriment que es sol·licitava segons les
condicions contractuals per l’arrendament
del nou local. Per part de la propietat
aquestes condicions, amb l’aval i la fiança
dipositada, es justificaven en cobrir una
part del temps que correspondria a una
reclamació judicial per impagament. Val a
dir que les clàusules finals acordades van
ser el resultat d’unes complexes
negociacions sobre les que es van assolir
millors condicions sobre les propostes
inicials per part de la propietat, i que
representaven un escull en la resolució de
l’arrendament.
En un altre ordre de coses des d’aquesta
tresoreria, us volem anunciar que la
Comissió mixta Junta – Delegacions que
estudia la redacció dels Estatuts del
Consell Superior de Col·legis de Geòlegs i
dels Col·legis Autonòmics a aprovat una
propera auditoria per quantificar els bens
actuals i el patrimoni de totes les
Delegacions de l’Estat.
L’anàlisi final que fem és objectivament
molt satisfactori, on destaca un excedent
d’explotació favorable al Col·legi en
58.116,94 €, que representa un marge
positiu del 41,2%. Tal i com feia esment a
l’inici de l’informe aquest apunt visualitza
una economia forta i solvent que ens fa
capaços de conduir-nos cap a majors
reptes, marcant-nos com objectius bàsics
que el Col·legi es posi al servei del geòleg
professional i li serveixi de llançadora cap
a un major reconeixement en la societat
catalana.
En el tancament del present exercici, a 31
de desembre de 2003 l’estat de tresoreria
de les 3 comptes corrents, el dipòsit a
termini corresponent a l’import de l’aval i el
remanent de caixa assoleix un import total
de 91.102,57 €, amb els saldos següents:
BANKINTER
CAIXA DE CATALUNYA
BANC DE SABADELL
SABADELL ESTALVI
CASH
TOTAL

2.526,60
60.610,37
19.850,27
7.500,00
615,33
91.102,57

€
€
€
€
€
€
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Els moviments generats es desglossen tal i com s’observen a continuació:

DEU (Despeses)

2003

% Part.

COMPRES

160,85

0,19

CURSOS

1.706,00

2,05

LLOGUERS

5.141,32

6,19

REPARACIONS

135,84

0,16

PROFESSIONALS

2.650,53

3,19

ASSEGURANCES

15.005,05

18,07

COMISSIONS

1.448,62

1,74

PUBLICITAT

867,17

1,04

MAT.OFICINA

7.272,85

8,76

MISSATGERS

2.661,07

3,20

SUMINISTRES

8.322,12

10,02

FUNDACIO

300,00

0,36

PERSONAL

18.080,04

21,77

DESPESES REPRESENTACIÓ

16.301,93

19,63

IMPOSTOS IMPUTABLES

3.001,66

3,61

Total Despeses

83.055,05

DEU (Inversions)

2003

% Part.

INFORMATICA

2.031,07

18,97

MOBILIARI

873,20

8,16

DISSEÑY WEB

7.801,57

72,87

Total Inversions

10.705,84

HAVER (Ingressos)

2002

% Part.

LLIBRES

69,92

0,05

CURSOS

460,00

0,33

CUOTES COL·LEGIATS

3.621,82

2,57

VISATS

134.761,47

95,46

SERVEIS

1.009,10

0,71

INGRESSOS FINANCIACIÓ

88,59

0,06

GESTIÓ DE DELEGACIÓ

1.161,09

0,82

Total ingressos

Excedent d’explotació

141.171,99

58.116,94
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Gestió Jurídica i Administrativa

Assessoria Jurídica General
Des del mes d’agost es diposa de servei
d’Assessoria Jurídica atès per personal
qualificat, ja sigui per gent de la pròpia
Delegació com per un abogat. El Sr.
Marcelo Devincenzi és qui dirigeix
l’assessoria jurídica de la Delegació de
Catalunya del Col·legi Oficial de Geòlegs.

També s’ha intervingut en el cas de
l’emissió de tota la documentació de visats
realitzats per una col·legiada durant el
període laboral amb la seva empresa per
ésser mostrats per la defensa davant del
jutge, ja que es dubtava de la seva
capacitat profesional.

Des de fianals de 2003 la Delegació ha
establert un conveni amb una signatura
d’advocats per a l’activació de l’Assessoria
Jurídica i Professional. En la seva primera
actuació s’ha fet acte de presència
juntament amb representants d’altres
Col·legis Professionals a la Vista del
Recurs 524/01-1 al Jutjat del Contenciós
Administratiu nº 3 de Barcelona, presentat
pol Col·legi d’Enginyers de Camins Canals i
Ports contra la Generalitat de Catalunya
per la creació d’una plaça de Responsable
de Projectes de la Direcció General de
Ports i Transpors que va ser assignada a
un geòleg, el nostre company Jordi Jubany.

L’ Assessoria Jurídica ha posat a disposició
de tots els col·legiats i col·legiades una
adreça de correu electrònic específica per
aquest tipus de consultes:
juridica@colgeocat.org. Tots els companys
que desitgin plantejar-nos consultes sobre
la competència profesional dels geòlegs,
temes laborals y de seguretat social,
normatives geològiques, exercici
professional, propietat intelectual i/o
recursos administratius poden enviar la
seva consulta a la mateixa adreça.
.

Secretraria
L’Àrea de Secretaria de la Delegació de
Catalunya del Col·legi de Geòlegs, ha
tingut una activitat durant el 2003, dirigida a
la normalització en la prestació de serveis
al Col·legiat, així com a un major
creixement de la seva tasca dins la
Delegació.
Durant l’any 2003, s’han donat d’alta un
total de 73 nous geòlegs, el que suposa un
creixement del 20 % respecte el número de
col·legiats que érem a 31 de desembre de
2003, arribant a la xifra de 439 Geòlegs
Col·legiats.

any passat hem arribat a un increment del
20 %, de manera que l’increment de
Geòlegs Col·legiats a partir de la creació de
la Delegació a Catalunya ha estat de 112
altes, el que representa un 34 %.
En quant al número de visats de projectes
que s’han fet durant el 2003, ha estat de
1293, el que representa un increment del
223 % respecte el 2002.

Projectes Visats
1500
1300

Geòlegs Col·legiats

1293

1100

460
900

440

439

420
400

500

380

366

360
340
320

700

400

300
31/12/2002

327

300
04/02/2002
Així doncs,
durant el31/12/2002
2002 vàrem21/12/2003
tenir un
increment de Col·legiats del 12 %, i aquest

31/12/2003

Ha estat clarament un any de fort increment
de nombre de projectes vi sats, tant per la
necessitat de tenir una cobertura en forma

-9-

d’Assegurança (en el 96 % dels Visats s’ha
sol·licitat l’Assegurança Voluntària).
Aquest increment de l’activitat de
Secretaria ha produït ha finals d’any una
situació complicada en el moment de tenir
que enviar circulars o altra documentació,
el que ha portat a el Consell de Govern a
considerar la necessitat tant de canviar de
Seu del Col·legi com d’ampliar el personal
Administratiu.
La nova Seu estarà a l’Avinguda de
Paral·lel 144-146 de Barcelona, i disposa
2
de 140 m amb sortida al carrer.

públic en general, de manera que el
Col·legiat hi pugui anar a consultar
bibliografia, tenir una reunió amb clients, a
fer un curs, conferències, a comprar llibres
o mapes i fins hi tot a fer un cafè en bona
companyia.
A finals d’any, s’ha procedit a la
Contractació a partir de Concurs, d’un
despatx d’arquitectura per tal que faci el
disseny de la distribució de la nova Seu,
així com la tria de mobiliari. Al mateix
temps, el despatx d’Arquitectura es farà
càrrec de la Direcció de l’Obra i
contractació d’industrials.
Els objectius que ens vàrem marcar per el
2003 han estat totalment assolits, ja que
s’ha arribat a una normalitat en el procés
de gestió de la documentació, així com en
els temes més formals.

L’objectiu proposat és el de fer una
Delegació oberta a tots els Geòlegs i al

Des de Secretaria confiem en que el 2004
es produeixi un increment en el número de
geòlegs Col·legiats més gran si cap que en
el 2003, i que el número de Visats
s’incrementi de manera notable, el que
sense cap dubte voldria dir que la professió
de Geòleg està en un bon moment i amb
potencial de creixement

Assamblea General
El 28 de febrer va tenir lloc a l’Aula Magna
de la Facultat de Geologia de la Universitat
de Barcelona l’Assamblea General, acte on
hi va participar tot el col·lectiu de geòlegs i
geòlogues.

A l’assamblea general hi van assistir unes
50 persones.

Es va presentar la memoria d’activitats de
la Dlegació de Catalunya del Col·legi Oficial
de Geòlegs durant l’exercici 2002. Es va fer
l’estat de comptes per part de la Tresoreria
del Col·legi i els pressupostos per l’any
2003. Es va presentar l’informe d’activitats
previstes de cada comissió técnica per
l’any 2003.
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Activitats
Convenis
Enguany s’han signat els següents
convenis de col·laboració:
El 7 de juliol es va signar un conveni de
col·laboració amb el FORUM 2004, a l’acte
hi van assistir en Carles Hellín, president
de la delegació i en Xavi Cuello com a
representant de la comissió mixta entre la
Delegació de Catalunya del Col·legi Oficial
de Geòlegs i l’entitat organitzadora del
Fòrum.
El 28 de juliol es va signar el conveni amb
el Departament de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya, on a l’acte hi van asistir el
Secretari General del Departament, en
Carles Hellín, President i en Marcelo
Devincenzi, vicepresident i representant de
la comissió mixta creada per a
desenvolupar el conveni.

El 27 d’agost es va signar el conveni amb
el Departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya. A l’acte hi van
asistir en Carles Hellín, president de la
delegació i en Ramon Perez, Secretari de
la Delegació. D’aquest Conveni s’ha creat
una Comissió Mixta per tal d’establir
objectius comuns en matèria de
contaminació de sòls, gestió
hidrogeològica, formació conjunta i altres
necessitats mútues que puguin sorgir. Us
podem constatar la bona acceptació per
part del Conseller i la necessitat de treballar
plegats.

Acte associat al Fòrum 2004
El 27 de novembre el Col·legi Oficial de
Geòlegs de Catalunya va cel·lebrar un acte
vinculat als eixos temàtics del Fòrum de
Barcelona 2004 amb el títol RISCOS
GEOLÒGICS I RECURSOS NATURALS:
LES GRANS PROBLEMÀTIQUES DELS
PAÏSOS EMPOBRITS a la Sala d’actes del
Col·legi de Periodistes.
A la xerrada va intervindre Francesc Badia
del Fòrum Universal de les Cultures, Xavi
Cuello membre de la Delegació de
Catalunya del Col·legi Oficial de Gèolegs i
Roger Mata de l’ONG Geòlegs del Món.
L’acte va conlcoure amb una taula rodona
entre tots els assistents.
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Sortides en Premsa
Durant aquest any 2003 han aparegut
nombroses referències a la nostra professió
en premsa, ràdio i televisió. Es va crear la
figura de Portaveu del Col·legi on es va
nombrar al Sr. Ramon Perez. Algunes
d’elles, sense dubte, que han donat lloc a
certa polèmica. Però, sense entrar a valora
aquesta circumstància, no tenim dubte que
el resultat ha estat positiu i la figura del
geòleg avui apaerix més en els mitjans de
comiunicació que fa tan sols un parell
d’anys.

10/05 Ràdio Argentona –
Entrevista a la vocal de noves tecnologies
per parlar de la nova web del Col·legi.
29/05 Ràdio L’Hospitalet – “La
vida al dia, per Mabel Moreno”
27/08 Radio Intereconomia
entrevista al Vice-president
3/10
Cadena SER Lleida
entrevista al vocal desenvolupament
professional

Aquests són alguns dels medis on s’ha
aparegut:
Ràdio
4/03
ONA Catalana - “Els matins
amb Josep Cuní”
6/03
COM Ràdio – “La
República de Joan Barril” entrevista al
Secretari per explicar la problemática de
l’AVE.
13/03 CATALUNYA Ràdio –
“Versió Original de Toni Clapés

3/10

Onda Rambla

3/10

Catalunya Ràdio

TV
6/03
TV3 – “Bon dia” entrevista
al President per tal d’explicar la
problemàtica geològica de l’AVE i d’altres
actuacions, com el de no tenir en compte el
factor geològic en els projectes d’edificació
o plans d’ordenació de les ciutats.
20/03 TV3 – “Bon dia” entrevista
al President del Col·legi per explicar les
problemàtiques geològiques.

Roda de Premsa
7/03
Col·legi de Periodistes Diferents membres del Consell de Govern
van realitzar una Roda de Premsa respecte
la posició oficial davant els successos dels
col·lapses del terreny a Saragossa en les
àrees de projecció de la línia de l’AVE. Es
va fer entrega d’un manifest als medis de
comunicació i d’unes demandes i propostes
en materia geológica.
Els medis de comunicació van reconèixer
les nostres reinvindicacions i la necessitats
de realitzar més estudis geològics en
qualsevol tipus d’obra que interactuï amb el
terreny.
El Manifest era el següent:
1Que l’anàlisi i conclusions de
l’article publicat a la revista Tierra y
Tecnología sobre la problemàtica del traçat
de l’AVE a Saragossa publicat pels nostres
companys d’Aragó s’ajusten a la realitat del

model geològic de la zona i per tant els hi
donem el nostre ple suport.
2Que la problemàtica plantejada no
només es concentra a la zona d’Aragó. En
altres zones de la traça dins el territori
català es podrien desenvolupar patologies
de característiques similars.
3Que els responsables tècnics de
l’administració i el GIF són ben
coneixedors, que a més de la problemàtica
de solubilitat dels guixos plantejada
existeixen altres incidències que són de
gran importància pels projectes
d’enginyeria com ara assentaments del
terreny, expansivitats dels sòls,
esllavissaments, zones inundables i que
malgrat que les obres de referència han
estat projectades, realitzades i dirigides per
equips multidisplinars no hi ha cap geòleg
en els nivells alts de decisió.
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4Que apart de la problemàtica
referent a l’AVE considerem que
l’administració (estatal, autonòmica i
municipal) no és prou exigent en el seu
compliment de la legislació i normativa en
matèria geològica existent (Llei
d’Urbanisme, Llei de Residus, Llei de
Patrimoni Cultural, normativa del formigó).
A tall d’exemple no hi ha compliment a
l’elaboració d’estudis geotècnics visats per
geòlegs a les obres privades del territori
quan la normativa del formigó així ho
obliga. Aquest fet pren especial rellevància
quan el 25% de les patologies sofertes en
els habitatges són per desconeixement del
terreny.

5Que totes aquestes mancances es
deuen a un greu dèficit en el coneixement
geològic i les seves aplicacions i que des
del Col·legi ens oferim a les
administracions i institucions que ho
creguin convenient a exercir com a òrgan
consultor i/o assessor mitjançant els
convenis o tractes que es creguin
convenient.
Finalment els tècnics no podem debatre els
arguments polítics i deixem aquest paper
en mans dels propis polítics. Per la nostra
banda, el nostre col·lectiu professional
sol·licita una major inversió en
infraestructura geològica i la incorporació
del geòleg professional en la societat.

Cursos
La Delegació de Catalunya del Col·legi
Oficial de Geòlegs durant l’any 2003 ha
realitzat i ha assistít a diferents cursos i
jornades:
- Jornades sobre el Patrimoni Geològic
cel·lebrades a Salardú el 9 de juliol.

- Curs sobre Acreditació d’Entitats
Ambientals. Norma UNE - EN 45004,
cel·lebrat a Sabadell el 17 de setembre.
- Curs del CRECIT cel·lebrat el 18 i 19 de
setembre.
- Jornades l’Administració davant la Llei
d’Ordenació de l’Edificació (LOE): com a
legitimadora i com a agent, cel·lebrades a
Tarragona el 19 de març.

Gestió de recursos humans i materials

Equipaments
Durant aquest any hem adquirit un
ordinador portátil Notebook model HP
compaq nx7000, per atreballar tant des de
la Delegació com per fer xerrades i
presentacions.

També s’ha adquirit un doblegador de fulls i
cartes per tal d’agilitzar la feina de
secretaria.

Plantilla
Laboral indefinit: 1
(Administrativa)
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Reunions
El 15 de Gener de 2003, el President, el
Secretari i el Vocal de Desenvolupament
Professional vàrem tenir una visita de
cortesia amb el Honorable Conseller de
Politíca Territorial i Obres Públiques
(DPTOP), Sr. Felip Puig; d’aquella reunió
vàrem coincidir en la necessitat de
col·laborar-hi en benefici d’ambdues parts.
D’aquella primera reunió va sortir un
Conveni de Col·laboració del Col·legi i del
Departament PTOP. D’aquest conveni els
objectius principals són: establir vincles de
comunicació continuada en matèria
geològica, cursos de formació conjunta,
participació conjunta en preparació de
normativa específica. A l’Honorable
Conseller Sr. Puig li vàrem expressar la
necessitat de tenir un Servei Geològic
Públic independent, i regulat sota criteris
estrictament geològics per tal d’aconseguir
una bona gestió en l’ordenació del territori
tenint en compte els criteris geològics, fet
que considerem de vital importància.
Tanmateix se li va expressar la necessitat
de que l’administració catalana demani
estudis geològics adequats i ben
remunerats per tal de la seva bona
adequació a cada problema del territori.

el reglament de la Llei d’Urbanisme, per tal
d’incorporar els estudis geològics com a
documents indispensables per les llicències
urbanístiques. Se’ls v aexoresar que els
estudis geològics (hidrogeològics,
inundaciones, moviments de terra,
col.lapses, ...) són de vital importància en la
gestió d’ordenació del territori, estalvi de
costos i vides i que s’han de realitzar en
condicions òptimes, ben remunerades i per
tècnics competents.
Com ja sabreu l’ICOG està immers en un
procés de creació del Consejo Superior de
Colegios de Geólogos Autónomicos i dels
Estatuts dels Colegios de Geólogos
Autonómicos. El nostre representant és
l’Àlvaro Arasa. És de vital importància pel
benefici del Col.legi i dels geòlegs establir
uns criteris estatutaris equilibrats i
beneficiosos per tot el col·lectiu.
El President i el Secretari van asistir a una
reunió amb l’ACE (Associació de
Consultors d’Estructures) per tal d’establir
uns protocols adequats per fer estudis
geotècnic. És important conèixer les
condicions geològiques per fer estudis
geotècnics adequats. El Col·legi va
expressar que l’ACE vetlli en la necessitat
de fer els estudis geotècnics ben pagats,
per tècnics geòlegs col·legiats, evitar
l’intrusisme de Llicenciats en Cc.
Geològiques NO Col·legiats.
El dia 3 de Març el President i el VicePresident van assistir en una visita de
cortesia amb el Secretari General del
Departament de Mediambient, expressant
la necessitat de col·laborar plegats en
benefici de la societat. D’aquesta reunió va
sorgir la signatura del Conveni de
Col·laboració el dia 27 d’Agost amb el
Honorable Conseller Ramon Espadaler.

El dia 24 de Febrer, el President i el
Secretari, es vàren reunir amb el
Subdirector General de Qualitat Ambiental
del Departament de Mediambient de la
Generalitat de Catalunya per tal d’establir
uns vincles de col·laboració en matèria
geològica en projectes i estudis ambientals
sobretot en estudis mediambientals del
subsòl. D’aquella reunió es varen establir
unes pautes de treball.
El dia 24 de Febrer, el President i el Vocal
d’Assegurances es van reunir amb
representants polítics per mirar d’actuar en

S’han fet reunions amb el Degà de la
Facultat de Geologia de la Universitat de
Barcelona, el rector de la Universitat de
Barcelona el Director del Departament de
Terreny de la Universitat Politècnica de
Catalunya. Considerem que la Llicenciatura
de Cc. Geològiques s’ha d’adequar a les
noves necessitats professionals i en hem
posat a la disposició de les Universitats per
tal de traure llicenciats més preparats i
ajudar als professorat en la seva docència.
En aquesta línia i d’acord amb el Conveni
de Bolonia sobre unificació europea per
estudis universitaris el Col·legi s’ha posat a
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disposició de les Facultats de Geològiques
en la realització dels nous plans d’estudis.
El dia 10 de Setembre, el President i el
Secretari, en representació del col·lectiu de
geòlegs català, va asistir a la recepció reial,
del S.A.R. Príncep d’Espanya, amb motiu
dels 25 anys del Col·legi de Geòlegs. Us
hem de dir que S.A.R. es va interessar per
la nostra professió i la problemàtica
geològica de l’AVE i desitjant la ràpida
ressolució.
El Col·legi de Geòlegs ha preparat les
DEMANDES GEOLÒGIQUES que es varen
presentar a tots els partits polítics perquè
les incloguin en els seus programes
geològics per les eleccions municipals i
autonòmiques d’aquest any.
Lamentablement la classe política no
sembla adonar-se de la problemàtica
geològica per la societat en estalvi de
diners i prevenció. Aquestes demandes
són les següents:
1 - Infraestructura geológica. Realització
de mapes geològics a escala 1:25.000,
mapes temàtics, mapes de riscos naturals,
etc.
2 - Ordenació del territori i
desenvolupamnt sostenible. Aplicació de
criteris geològics i la infraestructura
geológica en l’ordenació del territori i el seu
creixament sostenible.

7 – Control de despesa en l’obra publica.
Estudis geològics i de Riscos Naturals com
a metodologia de disminució costos de
realització i manteniment d’infraestructura
pública.
8 – Educació. Aplicació d’assignatures de
geologia i ciències de la terra com a
obligatoria en cicles formatius d’educació
secundària per aplicació de coneixaments
integrals de les ciències i la técnica.
9 – Servei Geològic de Catalunya.
Desvinculació del Servei Geològic de
l’empresa pública ICC. Actuació el Servei
Geològic com a servei públicpotent dotat
d’infraestructura i pressupost propi, capaç
de respondre les necessitats geologiques i
d’assessorament independent a tos els
departaments de la generalitat i resta de la
societat.
10 – Medi ambient. Contaminació
d’aqüífers. Contaminació de subsòl. Estudis
geològics per abocadors i dipòsits
subterranis especials.
11 – Estudis geotècnics. Realització dels
estudis geotècnics com a certificats de
qualitat i seguretat en les obres publiques i
privades.
12 – Creació de centres de recerca en
materia geológica . Per aplicació de noves
tenologies en materia geológica per a la
seva aplicació posterior a la societat.

3 - Aplicació de a legislació vigent en
materia geológica i ciències de la terra.
4 - Patrimoni geològic. Creació de Parcs
geològics catalans. Potenciació de la figura
del geòleg en els PEIN i Parcs Naturals.
Adequació de la legislació catalana en
materia de protecció, estudi i accés dls
geòlegs al patrimoni geològic.
5 - Funció píblica. Accés del geòleg en els
llocs de direcció i gestió com a tècnic
competent en llocs de materia geológica
dins de l’administració pública i centres de
recerca. Figura del geòleg municipal.
Normativa de les RPT per accés a ofertes
publiques obertes a tots els professionals
competents.
6 - Ús i gestió de l’aigua adequat.
Aprofitament de les aigües subterrànies, ús
i gestió adequat dels cursos fluvials:previsió
i control, inventari de pous d’aigua.
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Vocalies
Vocalia de Formació

Vocal :Alvaro Arasa

Des de de la Vocalia de Formació hem
intentat estar presents en diferents actes
relacionats, així com en la preparació i
coordinació d’un seguit de cursos que
constituiran el primer pla de formació del
Col·legi de Geòlegs de Catalunya.
En el marc dels diversos aconteixements
de caràcter geològic en els que el
COLGEOCAT ha participat durant el 2003,
la vocalia fe formació hem estat presents a:
Jornades sobre Patrimoni Geològic,
Salardú, 8-11 de juliol de 2003. En
aquestes jornades varem tenir l’ocasió de
formar part de la taula rodona que va
aportar, entre altres temes, nous elements
de discusió sobre el rol del geòleg en
l’actual societat, així com també el
protagonisme que hauria de tenir el Col·legi
de Geòlegs com a referent del nivell
d’organització que ens ha de caracterítzar.
Es va tractar de la ponència que va tenir
lloc al Senat, durant l’any 2002-2003,
dedicada a”l’estudi de la situació de les
ensenyances científiques en l’educació
secundària” i el seu document final.
Aquesta respectada institució i el document
final elaborat es van oblidar per complert de
la Geologia.
El fet de plantejar el problema va comportar
que es demanés al Col·legi de Geòlegs un
protagonisme que no acaba de tenir, a la
qual cosa es va argumentar que, “si bé el
Col·legi de Geòlegs éstà molt interessat en
ser part implicada, no podem deixar de
costat que una bona part del col·letiu de
geòlegs actual no està col·legiat, la qual
cosa no acaba de facilitar la nostra tasca
de coordinació i reivindicació amb elevades
estàncies”, tanmateix es va acceptar el
repter de fer portar aquestes inquietuts a
les intitucions corresponents. La taula va
concloure en la necessitat de potenciar la
necessitat d’estar col·legiat per poder tenir
més capacitat negociadora. També es van
tractar algunes de les problemàtiques de

futur que es poden desprendre de les
situacions que està vivint la Geologia i les
Ciències de la Terra en els curriculums
d’ensenyament.
En un marc, molt més social, la vocalia de
formació va ser present a les Jornades
sobre ordenament de territoris i
subsidències, Sallent, 29-30 de setembre
de 2003. En aquestes jornades varem
participar com a col·lectiu que representa
un conjunt de professionals que són
coneixedors del subsòl i de les seves
característiques intrínseques que el
caracteritzen. El fet és que un sector de la
població de Sallent resta molt preocupat
pels problemes de subsidència que afenten
el seu barri, del qual, si més no,
segurament acabaran marxan degut als
problemes que es prodeuixen en les
edificacions. La necessitat de fer una
ordenació del territori es fa evident davant
d’aquestes problemàtiques. Els geòlegs hi
tenim un paper fonamental. Com a
coineixedors de les problemàtiques que
giren al voltan dels riscos geològics
considerem que podem ser profitosos per
al conjunt de la societat.
En fí, des de la vocalia de Formació s’ha
vingut treballant amb la línia de poder
coordinar a un conjunt de gèolegs que
mostren voluntat i aptituds per impartir
cursos sobre temàtiques que responen a
les seves experiències i especialitats. Des
d’aquí, encoratjar al nostre col·lectiu per a
que s’anime a valorar les seves
possibilitats, d’aquesta manera ens
enriquirem amb les aportacions de
coneixements i experiències pròpies.
El fet de coordinar diferents persones, que
treballen en el dia a dia i tenen les seves
agendes atapides de compromisos, dificulta
certament la tasca de poder posar-nos
d’acord per tal d’establir un calendari que
s’ajuste a les necessitats de tothom.
Tanmateix, l’esforç i la voluntat d’aquests
companys de tirar endavant un projecte de
formació per al nostre col·lectiu, no tan sols
serveix per posar-nos en marxa, també són
aquests professionals els que formaran part
del que podríem anomenar l’inici de l’escola
professional de geologia del Col·legi de
Geòlegs de Catalunya. En aquest sentit,
hem de felicitar-nos per la nova seu de
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COLGEOGAT, on podrem disposar d’espai
sucient per realitzar sessions teòricopràctiques.
A continuació es presenta el calendari
provisional dels cursos que es realitzaran
durant l’any 2004. Es tracta d’una primera
aproximació a la tipologia i dates en que es
podran fer aquests cursos. Si no s’indica el

Gener
Febrer
Març
Març
Abril
Abril
Maig
Juny
Juliol
Juliol
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

contrari els cursos es faran a la nova seu
del COLGEOCAT. La durada dels cursos
varia entre una i tres jornades. La
possibilitat de que en el marc de cada curs
es puguin dur a terme petites experiències
de caràcter pràctic, permetrà als assistents
disposar de certificacions teòricopràctiques.

CURS O JORNADES

COORDINACIÓ

DATES

Introducció a les patologies de la construcció.
Caracterització de medis de baixa permeabilitat.
Introducció al Miramon.
LLEIDA.
Aigües minerals naturals. Perímetres de
protecció.
Esllavissades del terreny i gestió del territori.
Introducció a la geofísica
Legislació geològica i peritatge judicial

Carles Arenas
Jordi Guimerà
David Fargas

3-4-5
24-25-26
1

Joan Santamaria

28-29-30

Jordi Amigó
Carles Hellin
Luis E. Suarez
Josep Querol
Alvaro Arasa

24-25-26-27
16-17-18
1-2

Francesc Candel

14-15-16

F. Carceller

23-24-25

Luis Fructuoso
Ramon Perez
Agustí Collado

27-28-29
24, 25, 26
15-16-17

Procediments y didàctica de la Geologia i
Ciencies de la Terra
Introducció a l’estimació d’assentaments.
Introducció a les tècniques de reconeixement de
sòls
Acreditació entitats ambientals. UNE- EN 45004.
Terrenys contaminats
Introducció a la construcció de tunels.

5-6-7

Vocalia de Desenvolupament Professional

Vocal: Joan Escuer

Com ja sabeu la vocalía de
desenvolupament professional té com a
principal objectiu aconseguir que la
professió de geòleg tingui un nivell de
reconeixement social i econòmic similar al
d’altres professions amb al mateix nivell
d’exigència acadèmica que la nostra.
Aquesta tasca ha de ser una lluita continua
i en aquest sentit tenim molta feina a fer.
De tota manera cal assenyalar que la
nostra feina, la dels geòlegs em refereixo,
és poc coneguda a la societat. En aquest
sentit han sigut paradigmàtiques les
notícies sortides en premsa aquest any
2003 en referència amb l’AVE. Tot i la
propaganda que han reportat a la professió

els problemes existents al traçat de l’AVE
Madrid-Lleida, l’idea que la societat té de la
geologia professional continua sent molt
esbiaixada. De les més de quaranta
tasques que els estatuts del Col.legi
aprovats i publicats al BOE contemplen
només una mínima part es coneguda
suficientment per la societat. Per tal de
donar resposta a aquesta problemàtica des
de la vocalia de desenvolupament hem
iniciat algunes propostes. Una es l’edició
d’una mena de llibre blanc sobre la
geologia professional a Catalunya. En
aquest document ha de quedar reflectit tot
el potencial que el nostre col·lectiu pot
aportar a la societat, i res millor per fer-ho
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que els propis protagonistes contin d’una
forma entenedora qui són, què fan i quines
són les aportacions de la nostra professió a
la societat. Aquest document serà doncs
una carta de presentació de la nostra
professió i caldrà donar-li la difusió
adequada.
L’Institut Cartogràfic de Catalunya i la
Delegació tenen pendent de signar el
conveni dirigit a la col·laboració entre
ambdues institucions a diferents nivells,
degut a l’incertesa ocasionada pels canvis
que hi pugui haver en la cúpula de l’ICC
desprès de les eleccions dels 16 de
novembre de 2003. De tota manera la
voluntat hi és.
De forma similar aquesta incertesa també
és dona a un altre nivell en referència al
Reglament de Patrimoni Cultural vigent
aprovat durant la primera meitat de l’any
2002. Després del canvi a la Conselleria de
Cultura tornem a estar en una situació
d’espera. La comissió formada per
representants de Museus, Universitats,
ICC, i el propi Col.legi ha adreçat a la nova
consellera una carta assabentant-la de la
situació, recordant-li que l’administració ja
es trobava examinant la nova redacció que
vàrem proposar així com la petició del canvi
de denominació del Servei d’Arqueologia
per Servei d’Arqueologia i Paleontologia
(des del Col·legi es pressionà per obtenir
un Servei de Paleontologia independent
però de moment no hi ha hagut resposta).
Des del Col.legi es veu amb extrema
preocupació el caire que està agafant
l’aplicació del Reglament en vigor. Només
.

per citar un exemple flagrant, cal dir que hi
ha expedients oberts a professors
universitaris pel fet de recollir mostres...
¡sense contingut fossilífer! amparant-se en
que la zona on es van recollir era un
continuu paleontològic, figura aquesta que
no existeix ni en el Reglament ni en la Llei
de Patrimoni Cultural i que no te cap ni
peus des d’un punt de vista acadèmic.
Considerem que gran part del problema
prové de la manca de competència del
personal que està a càrrec dels temes
paleontològics en el Departament de
Cultura. De fet, qui aprova els permisos
d’exploració i fins i tot d’excavació és el
Servei d’Arqueologia on evidentment no hi
figura cap tècnic competent en
paleontologia. Des del Col.legi considerem
aquesta situació inadmissible i pensem
encetar actuacions en aquest sentit un cop
assessorats pel servei jurídic.
En referència als cursos programats fruit de
la col·laboració amb la vocalia de formació,
finalment es duran a terme el 2004. En
l’informe de la vocalia de formació trobareu
tots els detalls.
En la memòria de l’any passat es va
avançar que des de la vocalia s’havien
impulsat l’elaboració d’una base de dades
de pèrits per poder oferir serveis de
peritació tant als jutjats com advocats
particulars així com la creació d’una borsa
de treball a la nostra delegació. Ambdues
coses ja són una realitat mercès a la
col·laboració amb la secretaria i la vocalia
de noves tecnologies

Vocalia de Noves Tecnologies

Vocal: Laura León

Aquest any s’ha avançat molt pel que fa a
les noves tecnologies de la Delegació de
Catalunya del Col·legi Oficial de Geòlegs.
Primer varem crear el domini colgeocat.org
i des del mes d’abril que ja disposem d’un
plana web. S’ha desglossat tant una part
pública, obert a tot el públic en general i
amant de les ciències de la terra, i una part
privada, restringida als col·legiats per tal

d’oferinr uns serveis per a la pràctica de la
professió i amb certes avantages. Ha estat
redactada en les dues llengües oficials, el
català i el castellà.
Consta de les següents seccions:
col·legiació, activitats, borsa de treball,
concursos, fòrums, servei a emreses,
servei de visats, documentació i geoteca, a
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més a més, al llarg de l’any s’han anat fent
ampliacions d’altres seccions segons les
necessitats, ara com un apartat de
legislació i un altre de sentències.
La web de la Delegació de Catalunya del
Col·legi Oficial de Geòlegs
www.colgeocat.org durant els vuit mesos
de funcionament (abril-desembre 2003) ha
Informe de sitio para: colgeocat.org
Gráfico
mensual
Total de las fechas: 46.228

gestionat 5 beques, 13 ofertes de treball, 7
subvencions i 111 licitacions.
En aquest mateix període la website ha
estat vistada 46.228 vegades amb un
promitg mensual de 5.136,44 vegades.

Fechas: 01/01/2003 - 31/12/2003

Sesiones

Páginas vistas

Accesos

Bytes

Promedio mensual: 5.136,44

Páginas
vistas
15.000

0
1/2003

4/2003

7/2003

10/2003

12/2003

Dins la website han visitat 5.827 pàgines i s’ha transferit 231,94 Mb de bites.
Informe de sitio para: colgeocat.org

Fechas: 01/12/2003 - 31/12/2003

Tráfico Sumario
Total de sesiones

1.158

Total de páginas vistas

5.827

Total de accesos

45.214

Total de bytes transferidos

231,94MB

Promedio de sesiones por día

37,35

Promedio de páginas vistas por día

187,96

Promedio de accesos por día

1.458,51

Promedio de bytes transferidos por día

7,48MB

Promedio de páginas vistas por sesión

5,03

Promedio de accesos por sesión

39,04

Promedio de bytes por sesión

205,10KB

Promedio de duración de sesión

284seg
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Pel que fa a la pomoció de la pàgina web,
s’han realitzat 15 altes als diferents
buscadors nacionals i motors de recerca
més destacats, tant de tipus general i
especialitzat.
També hem ofert a tots els col·legiats i
col·legiades una bústia de correu elcetrònic
personal del col·legi
nomdelcolegiat@colgeocat.org
El mes de desembre va sortir el primer
número del butlletí electrònic de la
Delegació de Catalunya del Col·legi Oficial
de Geòlegs. Es tracta d’un butlletí
bimensual que s’envia a tots els col·legiats i
col·legiades i a més a més aquell públic en

general interessat en les tasques que
realitza el propi col·legi.
Com l’any anterior des d’aquesta vocalia
s’ha assistit a l’acte organitzat pel Grup
Banc de Sabadell al World Trade Center el
24 de novembre, degut al coveni signat
amb l’entitat Tecno-Crèdit, on es reuniexen
tots els Col·legis i Assossiacions
Professionals adherits a aquesta entitat.
Encara ens queda molta feina per fer i
moltes ofertes aventatgoses per tothom,
aprofitant-nos de les noves tecnologies i la
societat de la informació. Pel proper any
volem incorporar la signatura digital i el
visat electrònic. Són projectes costosos i de
llarga durada, però esperem poder-vos-els
oferir l’any vinent.

Vocalia d’Assegurances i Responsabilitat Civil

Vocal: Joan Recasens

Aquests any el Col·legi de Geòlegs ha
signat una nova pòlissa d’assegurances pel
Visat Col·legial. Aquesta nova pòlissa
permet obtenir més quantitat econòmica
per sinistre i millorar algunes prestacions
col·legials.
Us haig de recordar que aquesta pòlissa
cobreix a aquells estudis i projectes que
estiguin visat amb l’assegurança.
Permeteu-me recordar-vos que la
responsabilitat professional, la que
correspon a la signatura d’estudi o projecte,
és de vital importància per cobrir els errors
que es puguin tenir. El visat col·legial amb
assegurança us cobreix aquesta
responsabilitat.
Aquest any s’ha publicat la nova normativa
sobre grues la qual demana un estudi
geotècnic realitzat per tècnic competent i
visat en el seu Col·legi professional.
Aquesta ITC (Instrucció Tècnica
Complementària) permet assegurar un
bons fonaments en aquests tipus
d’estructures donat els últims successos.
Els geòlegs són els tècnics més adequats
per aquests tipus d’estudis ja que són bons
coneixedors del terreny i permeten
discriminar els assaigs que s’han de fer en

l’àrea de la ubicació de les grues, tenint en
compte el factor geològic local i regional.
També us anunciem que el CTE (Codi
Tècnic d’Edificació), pel que respecte a
l’apartat de l’estudi geotècnic té unes
millores respecte a les normatives anteriors
(NTE): millora les campanyes geotècniques
i geològiques per tal d’assegurar un bon
estudi del terreny. El CTE, d’acord amb la
LOE, Ley de Ordenación de la Edificación,
serà el document tècnic legal obligatori a
seguir en el moment que entri en vigor. Sí
que us podem dir que la redacció està molt
avançada i el Col.legi ha participat. Des
d’aquesta vocalia hem d’insistir-hi que
l’estudi geotècnic és obligatori d’acord amb
la normativa d’instrucció de formigó
estructural, EHE, Artícle 4, R.D. 2661/1988
com un dels documents obligatoris a
presentar en un projecte constructiu.
D’acord amb aquesta normativa es
obligatori independentment de
l’Assegurança Desenal i s’ha de fer en
qualsevol tipus de projecte constructiu. Els
geòlegs hem de reinvidicar a la resta de
professionals i promotors aquesta
prescripció i que l’estudi geotècnic ha
d’ésser per tècnics competents, com els
geòlegs, ben remunerats i visats. El Col·legi
ja li ha expressat aquesta prescripció al
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Servei d’Habitatge de la Generalitat i a la
resta d’administracions tant en quant
assegurar la qualitat de l’edifici i el visat
col·legial com a procediment legal
indispensable.
Aquesta vocalia vol fer èmfasi de la
responsabilitat civil i penal que representa
la signatura d’un estudi o projecte. Quan es
signa un document s’ha de considerar els
condicionants de l’estudi i les garanties de
qualitat òptima i la responsabilitat que
representa; els estudis i projectes s’han de
realitzar conforme a la seva responsabilitat

(per exemple un error de càlcul d’un estudi
geotècnic podria representar una
recimentació per valor d’algunes decenes
de milers d’euros). Els estudis i projectes
s’han de fer conforme a la titulació,
capacitació, responsabilitat i degudament
visats.
Aquesta vocalia segueix treballant en les
millores de les condicions de les
assegurances als col·legiats, a les
empreses del sector, i en el reconeixement
de la signatura d’un geòleg com a un titulat
superior perfectament competent.

Vocalia de Màrqueting i Comunicació

Vocal: Marcelo Devincenzi

La comunicació àgil i continua, així com la
informació actualitzada al col·legi varen ser
plantejats com objectius bàsics de la nostra
activitat com a Junta de Govern. En aquest
sentit el desenvolupament de la nostra
pàgina web www.colgeocat.org ha significat
un gran pas en lamaterialització d’aquesta
ideia.
Creiem que tant el disseny com el contingut
i l’arquitectura del nostre portal és dòptima
qualitat. Des d’aquest pretenem que tant
els col·legiats i col·legiades com aquelles
persones interesadse en la nostra
professió, estiguin al dia de les nostres
activitats, esdeveniments, cursos de
formació, noticies, enllaços geològics i
serveis al col·legiat. És d’especial interés
l’àrea de legislació on es recullen i es
reculliran totes aquelles lleis, normes i
reglaments que afecten al
desenvolupament de la professió. Fins el
moment es poden baixar del portal de
manera directa i en format PDF un total de
57 disposicions.

en paper, amb el conseqüent estalvi de
temps i diners. Per altra banda, quantes
vegades hem rebut per correu tradicional
informació col·legial d’un curs que ja ha
passat. Pretenem que això també formi part
del passsat geològic.
Per últim, volem recordar-vos a tothom que
s’ha de mantenir viu aquest mitjà, per tant,
us animem a utilitzar el Foro que es troba
dins l’Àrea de Club d’Amics.

Com eina de comunicació adaptant -se als
temps d’avui en dia s’ha creat el Butlletí on
line, gestionat íntegrament per via internet.
Aquest medi reemplaçarà, en la mesura del
possible, l’enviament de correspondència
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