9a Comissió aigua

12/07/2017

Colgeocat

Assistents:
Emili Orejudo
Gal·la Serra
Elena Esplandiu
Òscar Franch
Excusen: Fidel Ribera, Raquel Prieto, Enric Queralt, Xavier Serra i Pere Badiella

1. Divulgació punt interès hidrogeològic.
Responsable Xavier Serra (pendent)
a. Dels 26 punts seleccionats en prendrà un per fer-ne un post: una explicació de 100
paraules amb imatges i enllaços ampliant la informació
Responsable Gal·la, Elena i Raquel
b. Comparar el nostre llistat amb els punts d’interès geològic per veure si se’n pot
afegir algun. Se n’han comparat alguns i s’ha detectat que hi ha llocs
hidrogeològics emblemàtics de Catalunya que no estan a l’inventari d’espais
d’interès geològic o si hi són la referència hidrogeològica és molt petita.
S’acorda avançar en la inclusió d’aquests registres a l’inventari d’espais d’interès
geològic.
Responsable Pere
c. Ampliar el llistat de 30 punts hidrogeològics (en farà encara més).

Es va elaborar els plànols Instamaps i es va parlar amb Nàdia, responsable de Territori i
Sostenibilitat per explicar el que s’ha fet perquè s’incorporin els punts d’interès
hidrogeològic. Diu que l’any 2018 n’incorporaran.

Al setembre segurament es mirarà de preparar un tríptic perquè Nàdia ho pugui presentar i
si tot va bé es posarien 3 o 4 punts més perquè ho facin becaris o estudiants de mestratges
i desenvolupin el punt.

2. Sòls contaminats (Flix i d’altres)
Responsable: Elena Esplandiu
d. L’Elena reparteix una còpia que entre tots podem mirar de refer, si cal.

3. Epígrafs, codis relacionats amb l’activitat del geòleg
Responsable: Òscar Franch
e. De moment queden tots els epígrafs recollits en fulla excel, més endavant caldrà
valorar si cal seguir amb aquest tema o bé ja hem arribat a l’objectiu de la
comissió.

4. Article a nivell de conca del Ter i del Llobregat sobre contaminació d’aqüífers.
Responsable: Enric Queralt i Jordi Muntaner (Geoserveis)

5. Acreditació empreses de sondatge.
Es discuteix sobre de quina manera l’administració com ara l’ACA podria requerir a les
empreses de sondatge que acompleixin certs requisits tècnics o bé com fer-los requerir
permís de perforació.
Responsable: Emili Orejudo.
L’Emili ha fet la consulta a l’ACA, al departament d’aigües subterrànies. Hi ha protocols
d’instal·lació de piezòmetres i de mostreig, però es troben a faltar manuals sobre la
construcció de pous i d’assajos de bombeig.

Data propera reunió: dimecres 20 de setembre de 2017, 17:00h.

