ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIO DE GEOTÈRMIA CELEBRADA EL DIA
12 DE MARÇ DE 2012
- LLOC : Seu de l’Illustre Collegi de Oficial de Geòlegs, Delegació de Catalunya.
- ASSISTENTS:
Joan Escuer
Ferran Ginette
Daniel Trisant
Marina Arsó
Joaquim Roset
Maria Albó
Pep Corominas
Excusa la seva assistència: Lorenzo Zafrilla, David Núñez, Xavier Alemany.

- ORDRE DEL DIA:
1 – Lectura, modificació i aprovació de l’acta de la passada reunió.
2 – Resultat sessió treball comissió 19/12/2011.
3 – Gestions realitzades curs de geotèrmia.
4 - Torn obert.

- La reunió s’inicia a les 18:00 h.-

1.LECTURA, MODIFICACIÓ I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA PASSADA REUNIÓ.
Es llegeix l’acta i s’aprova.

2. COMPAREIXENÇA AL PARLAMENT DE CATALUNYA (01/02/2012).
Es respondran per escrit les preguntes formulades pels diputats a la compareixença del
Joan Escuer a la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural del
Parlament de Catalunya.
Estem pendents que ens informin de la data per la compareixença a la Comissió de
Territori i Sostenibilitat.
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3. FORMACIÓ. APORTACIONS AL TEMARI. REUNIÓ AMB UAB.
Cal atendre el compromís d’organitzar jornades de divulgació de geotèrmia pels estudiants
de la UB i la UAB. Les jornades serien al matí, d’introducció a la geotèrmia, a nivell bàsic i
plantejat en línia pedagògica, i s’haurien de cobrir amb personal de la comissió.
S’ofereix voluntària la Maria Albó per parlar d’alta entalpia (Islàndia). En Joan Escuer farà
una ponència introductòria i també participarà el Ferran Ginette.
Es convocarà una sessió de treball dels que participaran com a ponents per consensuar
continguts i posar en comú el material disponible.
Respecte la taula de geotèrmia formada per experts segons parlat amb l’ICAEN, encara no
hi ha novetats. Es contactarà novament amb l’Anna Mundet per saber com està el tema.
El Lorenzo Zafrilla, membre de la comissió, ha estat en contacte amb Xavier Sanchez Vila
de la UPC. La formació s’hauria de vehicular a través de la Fundació UPC. Primer seria necessari
presentar un projecte que segueixi formalment un protocol marcat per Bolonya, per valorar la
seva viabilitat i establir un número mínim d’assistents. El projecte hauria d’estar signat per un
professor de la UPC. Es valora que a la UPC es podria donar una formació més reglada. Quan sigui
el moment, s’hauria de contactar amb la Fundació per saber les passes a seguir i els requisits a
complir.
Respecte al tema del workshop o taller sobre temes concrets, com per exemple el TRT, es
tractaria de fer-los en petit comitè, i sota el paraigües de la UB i la UAB, inclús també de la UPC.
Els tallers serien curts, s’explicarien coses molt concretes, i estarien dirigits a qualsevol
professional, no només geòlegs. Es considera convenient inclús fer examen, per avaluar
l’aprenentatge i donar un certificat.
La suma dels workshops podrien ser el contingut per incorporar a la formació en un curs
complet. L’ideal seria poder compaginar-ho amb Geotrainet. Sinó seria una línia de formació
pròpia.
El Geotrainet serà la substitució a la formació reglada, ja que a tot arreu es tracta d’una
formació post-universitària.

4. TORN OBERT.
No es comenta res més.

CALENDARI PROPERA REUNIÓ:
No s’estableix cap data per la propera reunió.
-A les 19:30 h. es tanca la reunió-
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