
5a Comissió aigua     25/01/2017 

Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalunya 

 

Assistents: 

 

Enric Queralt (president) 

Xavier Serra 

Gal·la Serra 

Elena Esplandiu 

Pere Badiella 

Excusen: Emili Orejudo, Òscar Franch, Raquel Prieto, Fidel Ribera 

 

 

1. Plans d’inundació. 

S’aparca tema 

2. Divulgació. 

Responsable: Xavi Serra / Raquel Prieto 

a. Pendent que Raquel informi sobre la passada reunió de 24/11/16 a Manresa 

plataforma de divulgació de patrimoni geològic Patgeomine. La Comissió hi serà 

present a través de Raquel Prieto ja que en Xavi Serra no hi podrà assistir. Amb 

posterioritat envia email el qual s’inclou a l’acta  

a. XXXXXXXX 

Responsable: Enric Queralt.  

b. Iniciada la campanya via twitter de 26 indrets o zones de Catalunya amb relació 

aigua i geologia. El hastag per seguir-ho és #hidrogeocat. Els twits es faran dilluns i 

dijous es repetiran. D’aquí un mes es mirarà les estadístiques generades de 

visaulització i impacte.  

Els tuits es fan des de @colgeocat i es mirarà que es puguin replicar a facebook per 

ampliar la seva visibillitat. 

Responsable Xavier Serra 

c. Dels 26 punts seleccionats en prendrà un per fer-ne un post: una epxlicació de 100 

paraules amb imatges i enllaços ampliant la informació 

Responsable col·legi 

http://www.patgeomine.com/


d. La web del Colgeocat probablement millorarà durant el 2017 ja que es preveu 

disposar de més recursos. 

Responsable Gal·la 

e. Comparar el nostre llistat amb els punts d’interès geològic per veure si se’n pot 

afegir algun. 

Responsable Pere 

f. Ampliar el llistat de 26 punts hidrogeològics 

Elena Esplandiu 

g. Fer un article sobre el tema de contaminació de sòls i aigües, explicant d’on venim i 

cap on anem. Remarcant el RD9/2005, què es  feia abans i què es fa ara (per exemple 

l’evolució en nombre d’expedients de l’ACA i de l’ARC), passant per FLIX i altres 

episodis “sonats” del nostre territori. Com a conclusió reivindicar el paper del geòleg 

en aquest sector. Potser és un dels camps on el geòleg s’ha fet valdre més i en aquest 

sentit és dominant.  

 

h. Estudiar, preguntar, valorar si val la pena fer cursos específics d’altres temàtiques 

que puguin donar major fortalesa al paper del geòleg.  

 

Responsable: Enric 

3. La gestió de l’aigua a Catalunya. (pendent) 

Pendent parlar amb Mª José Chesa de Bcasa (antiga Clabsa) com a interlocutora 

vàlida a l’hora de demanar informació de l’aqüífer de Barcelona. 

Emili preguntarà a l’ACA sobre els PABCAT existents a Catalunya Pla D’abastament i 

distribució d’aigua en alta de Catalunya. 

 

4. De cara a la propera reunió es planteja d’abordar nous temes. 

 

Data propera reunió: dimecres 8 de març de 2017 

http://www.dopec.com/appdocs/projecte/03008-01/03008-01_10.pdf
http://www.dopec.com/appdocs/projecte/03008-01/03008-01_10.pdf

