Comissió Tècnica de l’Aigua (2018 – 2019, 3er any)
17a Reunió grup de treball: 21/11/2018

Assistents:
Enric Queralt
Emili Orejudo
Òscar Franch, nou President (o Coordinador)
Excusen: Elena Esplandiu, Xavier Serra, Pere Badiella, Albert Acedo.

1.

Relleu a la Presidència de la Comissió.
Serveixin aquestes línies per agrair molt sincerament a Enric Queralt el fet de posar-se al
capdavant de la Comissió Tècnica de l’Aigua ara fa més de 2 anys, iniciant-ne les tasques,
establint una base de qualitat tècnica, aportant sempre iniciativa i temes de debat
interessants per al desenvolupament inicial de la Comissió.

Esperem i desitgem segueixis aportant la teva visió i experiència a la Comissió en la
mesura que et sigui possible, sàpigues sempre hi seràs ben rebut. No era fàcil arrencar i
per tant cal felicitar-te per la feina feta durant tot aquest temps. Rep si us plau aquest
petit tribut com a agraïment en nom de tots els presents i absents. Moltes gràcies Enric !

A partir d’aquest moment pren el relleu de la Presidència (o Coordinació) de la Comissió
n’Òscar Franch, membre de la Comissió des del seu inici i geòleg amb ganes d’assentar la
base, continuar i ampliar l’activitat general, però sobretot atorgar un salt important pel
que fa al grau de visibilitat i difusió de la informació. Tant de bo prengui decisions
importants per a la correcta continuïtat i salt de qualitat de la Comissió. Ànims, salut i
sort.
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2.

Exposició dels objectius de la Comissió per a l’any 2018 - 2019.
Mitjançant una breu presentació Power Point (adjunt en la carpeta d’actes d’aquest
tercer any), el nou President mostra als membres presents els objectius a assolir per part
de la Comissió de cara a aquest tercer any. Són els següents:



Assentar la base.
Es tracta de continuar la tasca principal realitzada fins ara, és a dir, aportant debat
intern dins la Comissió sobretot en la següent temàtica (exemples):
o Hidrogeologia
o Riscos geològics per acció de l’aigua (tema de molta actualitat últimament per
desgràcia)
o Termalisme, aigües termals
o Regadiu
o Obres hidràuliques



Incrementar i ampliar la temàtica (exemples):
o Hidràulica
o Hidrologia
o Hidrometria
o Abastament d’aigua potable
o Sanejament
o Geotèrmia
o Mineria
o Intrusió marina
o Altres que resultin afins o bé d’interès comú



Difondre externament algunes tasques dutes a terme internament.
Els membres de la Comissió de l’Aigua formen un grup multidisciplinari amb àmplia
experiència en sectors i entitats com ara l’Aca, la Cuadll, grup Agbar, riscos geològics,
obres hidràuliques, formació en hidrogeologia, mineria, etc. Aquest fet és una sort i cal
aprofitar-ne les opinions variades, enriquint el coneixement dins i fora de la Comissió.
S’estableix com a nou objectiu que cada membre redacti un petit article (no més d’un
full) sobre un tema que tingui a veure amb el seu propi sector o entitat, mostrant una
visió interessant, tant pels propis membres de la comissió, com per altri de fora.
Es tracta sobretot de sintetitzar en un sol full les següents 3 parts:
o Breu exposició del tema, si és i/o problemàtic, si és d’interès i perquè.
o Oferir informació contrastada i que resulti interessant i/o nova pel lector.
o Mostrar la vostra opinió o bé concretar conclusions de solució.
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L’objectiu és publicar cadascun d’aquests articles mitjançant les xarxes socials
(s’explica més endavant) i arribar a un públic més ampli, fent més obert el debat i
arribant a un gruix de destinataris més amplis que no pas només els propis membres
de la Comissió. És a dir que els destinataris seran els propis membres, altres geòlegs i
també tota aquella persona (amb formació geològica o no) que mostri interès per la
temàtica. En aquest aspecte la Comissió segur guanyarà en visualització.
Cal pensar doncs que ha de ser un article 1) planer (perquè el públic és molt ampli),
però alhora 2) amb un mínim de rigor tècnic i 3) a poder ser que creï debat o resulti
interessant. Com que seran articles difosos per les xarxes socials, cal que 4) el
contingut eviti sempre possibles polèmiques, fonts de conflicte o que algú en pogués
demanar responsabilitats civils o penals, motius pels quals prèviament a ser difosos
seran revisats en cada reunió de la Comissió, aprovats i posteriorment difosos per
part del Col·legi. Caldrà ser curós de no aixecar mala maror, no és l’objectiu.
La tasca encomanada no és urgent, tenint en consideració que la propera reunió serà
al gener i que la darrera serà al juny, restarà doncs un total de 6 reunions per a la
temporada 2018 – 2019. Com que a les reunions solien assistir uns 6 membres, els
números ja surten i per tant cada mes es revisarà i posteriorment publicarà cadascun
d’aquests articles. Malgrat hi ha temps, es proposa que durant les vacances de Nadal
(i així puguem començar l’any vinent amb feina feta a revisar), cadascun dels membres
faci l’exercici de 1) triar un tema, 2) reflexionar sobre allò que es vol explicar, 3)
argumentar-lo adequadament i 4) treure’n conclusions o mostrar opinió. Així per
exemple, el primer que podem revisar i publicar és aquest article que Alvaro Arasa ens
ha fet arribar i que per tant es difondrà cap al mes de gener. Gràcies Alvaro, té molt
bon aspecte, aquesta és la idea.
Per tal de posar només alguns exemples concrets (no han de perquè ser aquests
obligatòriament, només és una proposta), el President proposa els següents temes a
cadascun dels membres habituals i per tant responsable:
o

Emili Orejudo: explicar quines són les noves directrius actuals de l’Aca, en que
s’està invertint, com està sortint l’Aca de la crisi, què és el Pla de Gestió de
Districte de Conca Fluvial, quines són les directrius i objectius de l’Aca pels
propers anys o coses que es podrien millorar.

o

Enric Queralt: definir què és una Comunitat d’Usuaris i/o de Regants, quantes
n’hi ha a Catalunya, quines són, com s’agrupen, quines són les tasques
principals i objectius, què aporten i a qui i quin pot ser el seu futur.

o

Pere Badiella: pel que fa a les obres hidràuliques o empreses del sector, com
es treballa ara, què es fa bé i què malament, quines males pràctiques són
habituals, establir un petit decàleg de bones pràctiques, com es pot millorar.
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o

Òscar Franch: mostrar la visió de quina mena de servei és el sanejament i
l’abastament d’aigua potable d’un municipi, explicar el concepte de
municipalització i cap a on va el futur de l’abastament en general a Catalunya.

o

Elena Esplandiu: enumerar quins són els riscos geològics associats a l’acció de
l’aigua, quina influència té l’administració en la prevenció, què s’està fent, com
es pot millorar. És un tema de molta actualitat degut a recents ‘incidents’, ja
que no es poden titllar d’accidents.

o

Xavier Serra: explicar com influeix l’aigua en la mineria, en què es fa servir, en
què entorpeix, si són certs els rumors de recuperar l’extracció de determinats
minerals al pirineu, quines conseqüències pot tenir això i sobretot donar la
visió enriquidora que tens al treballar habitualment al continent africà. La
Comissió pot assolir un nivell de visualització important si l’article és en anglès.

Ampliar lligams amb altres institucions/entitats afins.
Cada setmana la Comissió enviarà un mail al Clúster de l’Aigua (CWP, Catalan Water
Partnership) amb un llistat de licitacions publicades durant aquella setmana per part
de l’Administració. Aquest llistat és un filtre de licitacions relacionades amb el sector
de l’aigua (abastament, sanejament, regeneració d’aigües, laboratori, etc) el qual pot
resultar de gran interès pel gran nombre d’empreses que formen part del CWP.
D’aquesta manera la Comissió estableix un lligam clar amb una entitat afí i al mateix
temps s’assabenta i mostra estar alerta del que s’està fent o més ben dit executant
en alguns àmbits del sector de l’aigua a Catalunya. Responsable: Òscar Franch
Més endavant s’espera poder establir també relacions amb altres actors importants
dins del sector com ara el món universitari, empresarial o entitats que realitzin recerca
i investigació. Així per exemple i en la mesura que sigui possible, s’estarà atent amb
l’Icgc, el Flumen, l’Asac, l’Aeas, el Ctfc, l’Icra, l’Idra, el Grahi, Bcasa, entre d’altres.



Impulsar intensament el grau de visibilitat i difusió de l’activitat de la Comissió.
Avui en dia resulta gairebé més important que es visualitzi la feina que un fa, que no
pas saber-ne molt d’un tema i que ningú ho vegi. Òbviament la base de la temàtica ha
de tenir un mínim de rigor tècnic, però si no es difon, la tasca es condemna a l’oblit.
Des d’aquest punt de vista doncs, les xarxes socials són el canal de comunicació idoni
(si se’n fa un ús correcte) per tal difondre informació: és 1) immediat, 2) segur (o sigui
que segur que la informació arriba al lector) i 3) arriba a tot el món (per tant a
destinataris molt amplis, geòlegs i no geòlegs).
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La bona feina feta l’any anterior incloïa la publicació mitjançant Twitter de punts
d’interès geològic, entre d’altres tasques de collita pròpia elaborades per la Comissió.
A partir d’ara i addicionalment (es continuarà fent servir Twitter) es farà servir
sobretot LinkedIn per tal que la Comissió es faci ressò de notícies importants del
sector i les pugui fer arribar fàcilment a un públic variat. Així per exemple i partint de
1) l’equip multidisciplinari i expert de la Comissió, 2) les nombroses fonts d’informació
variades (revistes tecnològiques com ara iAgua, TecnoAgua, contactes amb món
universitari i empresarial, etc) i sobretot a partir 3) d’estar a l’aguait permanentment i
constantment de la pròpia activitat del sector (articles i publicacions de la xarxa), la
Comissió publicarà també unes 10 vegades al mes aproximadament (2 publicacions
Linkedin a la setmana), articles o informació d’interès com ara 1) avanços tecnològics
a nivell empresarial o de recerca, 2) formació, 3) ofertes de treball, 4) opinions
d’altres experts, etc. Una tasca important serà prepara un llistat de publicacions que
el Col·legi o la Comissió pròpiament (s’està debatent) farà en aquest aspecte.

El fet de publicar per LinkedIn pot resultar molt important pels següents motius:
1) Permetrà una visualització moderna de les activitats de la Comissió.
2) Permetrà que tots els membres estem al corrent del que fa la Comissió (no tots
els membres a dia d’avui poden presenciar-se i això els permetrà estar al corrent i
involucrar-se més ja que no podien, com probablement el cas d’Alvaro Arasa).
3) Permetrà que l’àmbit i els destinataris s’ampliïn.
4) Permetrà proposar debat i solucions a problemàtiques.
5) Permetrà poder arribar probablement a l’administració.
6) Permetrà probablement establir lligams i relacions amb entitats afins.

Per tant, quan el Col·legi en doni el vistiplau en la forma i la primera publicació resulti
una realitat, s’us enviarà un mail per tal que cadascun dels membres se’n faci
seguidor (molt recomanable) i acte seguit convidi a d’altres possibles seguidors.
Aquest fet farà guanyar visibilitat a la Comissió i per tant pot resultar un salt
qualitatiu importantíssim, per no dir definitiu en segons quin aspecte.

Els objectius són ambiciosos i van més enllà del que en un any es pugui fer, per tant us
convido a ser proactius i estar alerta properament al mail i a les xarxes socials...
Bon any i pròsper 2019 ! Salut !

Data propera reunió: dimecres 16 de gener de 2019, 17:00h.
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