Comissió Tècnica de l’Aigua (2017 – 2018, 2on any)
3a reunió grup de treball: 24/01/2018
Assistents:
Enric Queralt
Pere Badiella
Elena Esplandiu
Raquel Prieto
Oscar Franch
Albert Acedo
Gal·la Serra
Excusen: Xavier Serra, Emili Orejudo

1.

Divulgació punt interès hidrogeològic.
A) Campanya per a Patrimoni Natural


S’han fet les fitxes de 4 punts d’interès hidrogeològic: 1) Estany de Banyoles i
Clot d’Espolla, 2) Brolladors descàrrega massís dels Ports i Montsià, 3)
Naixement dels Uelhs deth Joèu (riu Garona) i 4) Pont de Bar.

B) Divulgació punt interès d’aigua termal.


Del total de 18 punts a Catalunya d’aigües termals, se n’han fet 14. Manca
doncs acabar-los i fer una revisió final, ja que s’ha vist que en alguns punts la
temperatura no es prou elevada com per ser considerat termalisme. (És bo
recordar que el hasthtag #hidrogeocat ha de ser en tots els tuits, però està bé
que també hi hagi hashtags dels municipis en concret).



Es proposa realitzar al llarg de l’any un nou inventari de fonts picants,
preferiblement en formats propis de l’ICGC: Instamaps i/o Vissir.



Nàdia Herrero, de la Direcció de Medi Natural no ha respost encara a la petició
que se li va fer respecte els punts d’interès hidrogeològic. Se li enviarà de nou
la informació generada i es preguntarà com porten aquest tema.
Responsable Enric Queralt

2.

Nova comissió.

Des de la comissió aigua es creu la nova comissió de divulgació però cal que el Col·legi la
formalitzi i ara entra en període electoral.
Sorgeixen les següents iniciatives a desenvolupar al llarg de l’any o fins i tot a més llarg termini:








3.

Establir un concurs fotogràfic de Geologia.
Proposar informació d’una tesi doctoral sobre el subsòl de Barcelona (òbviament
demanant permís i informant prèviament al seu/va autor/a). Vincles amb UB.
Responsable: Elena Esplandiu
Divulgar patrimoni i monuments. Vincles amb UB.
Responsable: Raquel Prieto
Divulgar quines tesis s’estan fent i possibilitat de publicar l’anunci a la web del Col·legi.
Vincles amb UB.
Responsable: Gal·la Serra
Recuperar i recopilar publicacions referents a geologia en general de mitjans de
comunicació (per exemple TV3). Possibilitat que es puguin visualitzar des de la web del
Col·legi o bé anunciar-ho per internet en altres webs.
Responsable: Òscar Franch

Formació-autoformació.

Emili Orejudo presentarà properament requisits per la nova ISO referent a la presa de mostres
d’aigua i sòls.

Data propera reunió: dimecres 21 de febrer de 2018, 17:00h.

