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ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIO DE GEOTÈRMIA CELEBRADA EL DIA 
26 DE MAIG DE 2011 

 
- LLOC : Seu de l’Il�lustre Col�legi de Oficial de Geòlegs, Delegació de Catalunya. 
 
- ASSISTENTS:  

Ferran Ginette 
Daniel Trisant 
Joaquim Roset 
Pep Corominas 
Lorenzo Zafrilla 
Xavier Alemany 
Jordi Ferrer (skype) 
 
Excusen la seva assistència: Joan Escuer, Ramon Pérez, Marina Arsó. 
 
Hi assisteix convidada l’Anna Sotos, per tal de donar suport en l’aixecament de l’acta. 
 

- ORDRE DEL DIA:  
 1 – Lectura, modificació i aprovació de l’acta de la passada reunió. 

2 – Resultat reunió amb Sr. Albert Batalla, de la Comissió d’Economia i Empresa del 
Parlament de Catalunya.  

3 – Benchmarking. 
4 – Exemples d’instal�lacions geotèrmiques a Catalunya. 
5 - Torn obert. 

 
 

 
 

- La reunió s’inicia a les 18:45 h.- 
 
 
 
1.LECTURA, MODIFICACIÓ I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA PASSADA REUNIÓ. 

 
Es llegeix l’acta i s’aprova. 
 
 

2. RESULTAT REUNIÓ AMB SR. ALBERT BATALLA, DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA I 
EMPRESA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA. 

 
En Joan Escuer es va reunir amb el Sr. Albert Batalla, de la Comissió d’Economia i Empresa 

del Parlament de Catalunya. Es van exposar els beneficis i les avantatges de l’energia geotèrmica i 
va comentar que parlaria amb el Conseller.  
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Un altre tema és organitzar un curs competent de geotèrmia, i liderar-ho, abans que 
s’avanci un altre col�lectiu, per a que hi hagi una relació íntima entre geotèrmia i geòleg. El 
plantejament seria un curs d’alt nivell, i intentant portar algun dels savis europeus, del nivell del 
David Banks. L’objectiu del curs seria explicar poca geologia i molta enginyeria. La idea seria que 
tingués una durada de 100-150 hores, amb un número petit d’inscripcions (20-25 persones) i un 
valor econòmic important per matricula, i plantejat de cara al 2012. La cobertura docent es faria 
sota el paraigües de la UAB. Per tant, seria una titulació pròpia de l’Autònoma, però amb un 
referent de Colgeocat.  

 
 

3. BENCHMARKING. 
 
En Ferran Ginette comenta que, segons el quadre elaborat, la normativa específica la fa 

Mines. Es fa difícil establir patrons, i es comenta que on es detecten més diferències són a Suècia, 
Suïssa, Irlanda i Regne Unit, on treballen amb més flexibilitat, tot i que sempre hi ha una autoritat 
regional que porta un control. A la resta de països que figuren al quadre, regulen el projecte amb 
una Llei de Mines similar a la nostra. La informació es força senzilla: es tracta de complir 
l’estàndard de la normativa i en alguns casos concrets complir una normativa en funció de 
l’afectació de les aigües subterrànies. Posar tot això en un document extens és complicat. 

L’objectiu últim del document a elaborar és presentar-lo a Mines, per atendre la seva 
demanda sobre com està regulat el tema a Europa, alhora que van demanar que expliquéssim 
algun cas paradigmàtic a Catalunya i a l’estranger. El problema de donar exemples de Catalunya 
és que els casos més coneguts estan fets per la mateixa empresa.  

L’objectiu final de tota aquesta gestió és demostrar a Industria la viabilitat d’aquest tema.  
 

 
 

4. EXEMPLES D’INSTAL�LACIONS GEOTÈRMIQUES A CATALUNYA. 
 
Es comenta que a l’Hospital de Sant Pau s’està instal�lant geotèrmia, de manera que podria 

ser un exemple a afegir. S’han de buscar exemples dispersos i que no siguin elaborats per la 
mateixa empresa. Interessa la varietat i demostrar que la seva aplicabilitat és universal, ja que 
serveix per poliesportiu, estació de metro (com l’exemple del metro de Madrid, amb instal�lació 
geotèrmica posada a la paret), hospitals, etc., així com la seva capacitat d’estalvi, amb una 
energia que tenim disponible aquí i que està a tot arreu perquè és ubiqua. 

En base a aquests criteris, es concreta que tothom busqui exemples per exposar a la 
propera reunió i preparar el dossier per presentar a l’administració.  

 
 
 

5. TORN OBERT. 
 
A la reunió participa el Jordi Ferrer via Skype. Planteja la possibilitat de treballar d’aquesta 

manera per properes reunions. A banda d’algun problema de connexió en algun moment donat, 
ha pogut participar i estar al corrent de l’evolució dels temes. 
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Ell mateix ha proposat que es podria informar als col�legiats que, aquells que estiguin 
interessats, se’ls pot fer arribar la informació que rebem habitualment d’EGEC i GEOPLAT. També 
seria una manera de captar més membres per participar i treballar dins la comissió. 

 
 

CALENDARI PROPERA REUNIÓ: 
 
S’estableix que la propera reunió de la comissió sigui dimarts 28 de juny a les 18:00 h. al 

col�legi.  
 
 
 

-A les 20:30 h. es tanca la reunió- 
 
 

Responsable de l’acta:  
 

Anna Sotos Guerrero 
Secretària de Presidència 

Il�lustre Col�legi Oficial de Geòlegs 
Delegació de Catalunya 

asoto@colgeocat.org 


