
2a Comissió aigua     14/09/2016 

Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalunya 

 

Assistents: 

 

Enric Queralt (president comissió) 

Elena Esplandiu 

Xavier Serra 

Raquel Prieto 

Gal·la Serra 

Pere Badiella 

Òscar Franch 

Miguel Ángel Bordallo 

 

Es reprèn el debat de cadascun dels treballs que la comissió havia de portar a terme, identificats 

tots ells com a clars objectius en la primera reunió del 15 de juny.  

 

Per a cadascun dels treballs, en primer lloc s’explica què s’ha fet i es mostren diverses opinions, 

en segon lloc es manté un debat exposant i contrastant idees noves i constructives per tal de 

continuar realitzant les tasques i en tercer i últim lloc s’acorda concretar i entrar més en detall 

per tal d’aconseguir els objectius marcats: 

 

1. Plans d’inundació. 

Responsable: Elena 

a. Plans Inuncat englobats dins del Duprocim (Document únic de protecció civil 

municipal), són plans autonòmics que cal revisar cada 4 anys. 

b. Cercar informació sobre el que l’ACA i ICGC tenen fet i el que recomanen a nivell 

d’estudis geomorfològics. 

c. Analitzar Directives d’inundació i concretar el paper del geòleg. 

Objectius prioritaris: conèixer en detall el que s’ha fet i iniciar la redacció del paper del 

geòleg com a ‘tècnic competent’ per tal que pugui entrar a formar part dels grups 

interdisciplinaris que redacten els Duprocim. 

  

http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil_a_catalunya/plantilles_plans_municipals/acces_a_les_plantilles/documents/Duprocim/Guia_Document-unic-Proteccio-Civil-municipal_versio-inicial.pdf
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil_a_catalunya/plantilles_plans_municipals/acces_a_les_plantilles/documents/Duprocim/Guia_Document-unic-Proteccio-Civil-municipal_versio-inicial.pdf


2. Reconeixement del geòleg en el sector aigua. 

Responsable: Gal·la 

a. Identificades clarament 27 tasques generals de l’hidrogèoleg. 

b. Cal conèixer més en la coordinació entre el Colgeocat i centres d’estudi i recerca 
com ara Universitats o l’Institut de l’Aigua de la UB, o l’Institut Català de Recerca de 
l'Aigua (ICRA). 

Es proposen idees concretes com ara: 1) contactar amb programes de medi ambient de 

TV3 (Tomàs Molina), 2) que es creï una aplicació tipus ‘wikiloc’ (ràpida, senzilla i gratuïta) 

per tal de divulgar àgil i fàcilment la hidrogeologia i 3) contactar amb el senyor Mata 

(professor geòleg universitari jubilat que realitza sortides de camp), per tal que el 

Colgeocat pugui divulgar-ne la seva important tasca. 4) dotar-nos d’un llistat de 

continguts hidrogeològics en xarxa ja existents per a la seva divulgació. 

Objectius prioritaris: Idear un pla de divulgació global del perfil professional d’un 

hidrogeòleg en mitjans de comunicació.  

 

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

Responsable: Òscar 

a. Introducció de les Qualificacions professionals i la seva importància per al 

reconeixement del geòleg en el sector de l’aigua (i en altres sectors). Es detecta que 

en el catàleg nacional de qualificacions no hi ha el reconeixement necessari. 

b. Identificat l’Institut Català de Qualificacions professionals com a entitat amb la qual 

el Colgeocat haurà de mantenir contacte per tal de certificar professionalment els 

hidrogeòlegs (posteriorment altres perfils del geòleg relacionat amb el cicle integral 

de l’aigua per exemple). 

 

Objectius prioritaris: redactar amb detall i en format corresponent, les tasques d’un 

hidrogeòleg (aprofitant les ja exposades en l’apartat anterior) per tal que el Colgeocat 

pugui arribar a acords (mitjançant probablement convenis) amb la Generalitat per tal 

que es pugui certificar un hidrogeòleg, com a primer cas. 

 

4. La gestió de l’aigua a Catalunya. 

Responsable: Enric 

a. S’identifica la problemàtica del mal estat general dels aqüífers més importants a 

Catalunya mitjançant 2 llistes. 

b. Revisar les millores que l’ACA proposa en aquests aqüífers en el Pla de Gestió del 

Districte de Conca Fluvial de Catalunya. 

Objectius prioritaris: obtenir informació de l’estat de l’aqüífer (sobretot piezòmetres) 

en determinades zones urbanes de Barcelona, per tal d’estudiar i concretar millores en 

l’estat d’un dels aqüífers continguts en la llista i donar a conèixer a l’ACA aquestes 

propostes si es considera oportú. 

 

http://www.ub.edu/aigua/es/
http://www.icra.cat/
http://www.icra.cat/
http://icqp.gencat.cat/ca/
http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P46600176421381934582085
http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P46600176421381934582085


Data propera reunió: 19 d’octubre de 2016. 


