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ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIO DE GEOTÈRMIA CELEBRADA EL DIA 
30 DE GENER DE 2012 

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

Joan Escuer 
Pep Corominas 
Marina Arsó 
Jaume Balaguer 
Maria Albó  
Jordi Ferrer 
Albert Pujadas 
Ferran Ginette 
 
Excusa la seva assistència: Joaquim Roset, 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 18:15 h.- 

 
 
1.LECTURA, MODIFICACIÓ I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA PASSADA REUNIÓ. 

 
Es llegeix l’acta i s’aprova. 
 
 

2. REUNIÓ SESSIÓ DE TREBALL COMISSIÓ 19/12/2011. 
 
En Miquel Pérez, Daniel Trisant, Jordi Ferrer i Albert Pujades, tots de Girona, comenten que 

assistiran alternativament a les reunions de la comissió per tal d’optimitzar costos. 
L’Albert Pujadas explica que es van reunir prèviament a la sessió de treball del 19 de 

desembre per parlar del tema de formació. Consideren adequat fer un primer plantejament de 
curs en petit format, sobre el qual es pogués desenvolupar una curs més gran.  

A la sessió de treball del 19 de desembre es va plantejar, però, començar pel curs en 
format gran, considerant el paraigües de Geotrainet. 
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La idea seria treballar en dues línies:  
- plantejament d’un curs més bàsic, per oferir-lo relativament ràpid  
- i plantejament d’un curs més elaborat en quant a continguts, ponents, etc.  
 
Es va preparar un temari de 7 punts, pensat per un curs formatiu d’un mínim de 40 hores 

amb un preu mínim estimat de 2.000 €. La idea seria que aquest curs portés l’aval de Geotrainet. 
Es passarà el guió preparat als membres de la comissió per tal que tothom pugui aportar idees. 

 
El Jordi Ferrer comenta que, respecte les subvencions, hi ha el tema de Emplea Verde, que 

dona subvencions per estaments com col�legis, empreses públiques, etc. sobretot per tema de 
formació. 

 
 

3. GESTIONS REALITZADES CURS DE GEOTÈRMIA. 
 
Després de la reunió amb l’ICAEN, l’Anna Mundet (Divisió de Gestió Energètica de l’ICAEN) 

es va posar en contacte amb nosaltres, mostrant el seu interès en crear la taula de geotèrmia que 
els vam plantejar. Primer es crearia en petit comitè, on estarien representats l’ICAEN, l’IGC, la 
Direcció General d’Energia i Mines i COLGEOCAT. I un cop perfilades les línies de treball i actuació, 
la idea serà obrir la taula a més participació. 

 
El 15 de febrer hi ha una reunió a Brussel�les, on assistirà Javier Urchueguía, per tot el 

tema de formació. Hi ha altres països interessats en el tema de Geotrainet. A Espanya es 
vincularia amb GEOPLAT i el representant seria ell.  

Per altra banda, ja s’ha sol�licitat ser membres actius del Grup de Formació de GEOPLAT, 
que està previst es reuneixi amb posterioritat a la reunió de Brussel�les. 

 
En Joan Escuer s’ha reunit amb en Lluis Cabrera (UB) i s’han plantejat dues propostes. Per 

una banda fer una jornada de divulgació orientada a l’alumnat de la Universitat, que desconeixen 
totalment el tema, i paral�lelament organitzar un workshop per professionals. El workshop seria 
un taller per 20-30 persones, on s’explicarien aspectes més concrets.  

 
Estem pendents tancar una reunió amb el David Gómez de la UAB. La idea seria fer el 

mateix independentment o de forma complementària amb la UB. 
 
També hi ha la UPC, però caldria pensar amb qui contactar per aquest tema. 
 
Es considera interessant fer les jornades sobre la perspectiva del degoteig i obertes a molts 

perfils professionals, fent incidència en la importància i el paper de la geologia. 
També es proposa contactar amb altres col�legis professionals (arquitectes, enginyers 

tècnics, industrials, etc.) i dissenyar un producte a mida, sempre exposant què és el que aporta la 
geologia a la geotèrmia. 
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Es defineixen doncs 4 línies de treball, 2 de divulgació i 2 de formació:  
1- divulgació pura i dura via Universitats i dirigida a estudiants; 
2- tallers (workshops) més concrets per geòlegs o no que vulguin aprofundir en la 

temàtica; 
3- divulgació entre àmbits professionals que no siguin geòlegs (arquitectes, enginyers, 

instal�ladors, etc.); 
4- i una línia amplia avalada per Geotrainet. 
 
De cara a la propera reunió caldria pensar en els continguts de les dues propostes de 

formació en format reduït.  
I just després de Setmana Santa, dimecres 11 d’abril, es podria fer el primer workshop i la 

primera acció de divulgació a alumnes de la Universitat. Això ha quedat compromès amb la UB.  
 
 

4. TORN OBERT. 
 
El dimecres 1 de febrer està programada la compareixença d’en Joan Escuer a la Comissió 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural del Parlament de Catalunya. 
L’exposició es centrarà en les aplicacions de la geotèrmia, des de la somera a la profunda, en el 
medi rural. Aquesta serà una tasca de divulgació als diputats.  

 
Es mostra el servei en proves del visor de geotèrmia de l’IGC.  
 
 

CALENDARI PROPERA REUNIÓ: 
 
No s’estableix cap data per la propera reunió. 
 

 
 

-A les 20:15 h. es tanca la reunió- 
 
 


