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1a Comissió aigua   15/6/2016 
Col·legi Oficial de geòlegs de Catalunya 
 

Assistents: 

Emilio Orejudo- Junta govern col·legi 
Oscar Franch Armengol 
Elena Esplandiu 
Xavier Serra Castellà 
Raquel Prieto 
Fidel Ribera 
Daniel Sanchez 
Gal·la Serra 
Pere Badiella 
Enric Queralt (president comissió) 
 
Excusen:  

Josep Maria Masich Polo 
Albert Sabanés i Fiter 
Jordi Montaner 

 

Després de la presentació dels participants es parla sobre els treballs a portar a terme per part de la comissió i 
s’acorda començar a treballar en: 

1. Plans d’inundació    -  
Responsable: Elena 

a. Revisió de guies existents 
b. Mirar ACA i ICGC el que tenen fet, el que recomanen a nivell d’estudis geomorfològics... 
c. Mirar Directives d’inundació i quin és el paper del geòleg 

Objectiu prioritari: Conèixer el que hi ha fet sobre el tema 

2. Reconeixement del geòleg en el sector aigua   
Responsable: Gal·la 
Fer una diagnosi per després potenciar-ne la divulgació. 

a. Mirar experiències d’altres països 
b. Tema saurí.  
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c. El paper del geòleg en el sentit ampli. Per exemple pot fer modelació hidràulica de xarxes 
d’aigua d’abastament o sanejament, i terrenys on domina més el mercat com és la 
contaminació i descontaminació d’aqüífers 

d. Cas hisenda. Ens donem d’alta al capítol de “otros” 
e. Avui en dia l’administració sempre parla del “tècnic competent” sense entrar a detallar. 

Objectiu prioritari: tenir una primera diagnosi 

3. Promoure la certificació de cursos vinculats amb la geologia i l’aigua 
Responsable Fidel 

a. Què pot fer el col·legi per prestigiar la formació de postgraus i màsters no reconeguts. Tema 
graus o postgraus... 

Objectiu prioritari: tenir una primera diagnosi sobre cursos universitaris, de fundacions del propi 
col·legi...  

4. La gestió de l’aigua a Catalunya  
Responsable Enric 

a. Congrés biennal de l’Associació amics de l’aigua 
b. Quin és el posicionament del comissió d’aigua del col·legi envers els grans temes de gestió de 

l’aigua del nostre país. 
Objectiu prioritari: estructurar un índex de treball sobre els temes a tractar. 

 

 

Data propera reunió entre el 15-17 de juliol de 2016 

 
 


