COMISSIÓ DIVULGACIÓ. 3a reunió 26/09/2018
ASSISTENTS:
Albert Vidal
Ana Isabel Trigo Fernández
Isaac Camps Gamundi
Ramon Costa i Rocarol
Enric Queralt Creus
Elena Esplandiu i Cazan
Excusen: Joaquim Roset, Òscar Franch Armengol, Pere Badiella Abril, Jos Carbonell, Jordi
Jubany Casanovas, Emilio Orejudo Ramírez, Mireia, Sebastian Vasquez i Marta González.

S'ha decidit fer la propera reunió de la comissió de divulgació a la facultat de Ciències
de la Terra de la Universitat de Barcelona a proposta del degà d'aquesta facultat.
1. Competències del geòleg dins l’administració.
a. Problemàtica en les places d’oposició referent a la professió del geòleg.
En Jordi Jubany treballarà en la línia per fer una demanda formal a la
direcció general de la funció publica juntament amb la junta del
COLGEOCAT.
L'Albert Vidal comenta que les últimes places d'oposicions que van sortir
per a geòlegs a l'administració van ser al 1993.
La junta del COLGEOCAT ja està treballant per tal d'aclarir per quin
motiu no s'obren places amb l'objectiu de tornar a introduir la figura del
geòleg dins l'administració.
b. La geologia en l’educació secundària.
S’han detectat dos punts a treballar: Les matèries que s’imparteixen en
l’educació secundària i les oposicions de professorat que limiten l’accés
dels geòlegs (tant pels coneixements que s’avaluen com per les places a
les que s’opta). Aquests temes s’hauran de tractar amb el departament
d’ensenyament.
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2. Promoció de la geologia
a. En les empreses.
Donar a conèixer les tasques que realitzen els geòlegs per fomentar la
contractació d’aquests en sectors on és fonamental la seva presència.
El Ramon Costa ha preparat una llista d’empreses a les quals
divulgarem la funció del geòleg per tal de fer-ne valdre les aptituds. La
llista està adjuntada al Drive per poder augmentar-la entre tots. Les
empreses amb les que s'ha contactat i han respost interessades son les
següents: Enel, Foment de Construccions i Contractes i el Col·legi
d'Enginyers. El Ramon Costa s' encarregarà de fer les visites a les
empreses i al col·legi.
b. En altres entitats.
El Centre Excursionista de Catalunya s'ha afegit a la comissió per tal de
buscar sinergies per animar als joves excursionistes a estudiar geologia.
Una de les idees és crear un grup de voluntaris per fer activitats
relacionades amb la geologia. L'Albert Vidal, vocal de ciència del CEC
comenta que hi ha intencions de treballar amb la facultat de Ciències de
la Terra de la UB.
3. Estratègia de comunicació.
a. La primera proposta de l'estratègia de comunicació està adjuntada al
Drive compartit de la comissió divulgació.
https://docs.google.com/document/d/1nbCI6UfWgk5ODpjOI9iWHMH_
mNLCCVC_rLhLb4_Vj7g/edit?usp=sharing
b. Pla de comunicació del COLGEOCAT. S'ha plantejat fer un pla de
comunicació des de el Col·legi per fer visible la geologia, utilitzant com
a base inicial la proposta de comunicació de la comissió i creant una
agenda comuna de les activitats relacionades amb la geologia que es fan
arreu de Catalunya. Es planteja la possibilitat de pagar algú per fer
aquesta feina a poder ser geòleg. La proposta es realitzarà a la pròxima
reunió del Consell de Govern del COLGEOCAT.
Data propera reunió: Dimarts 23 d'Octubre del 2018 a les 17:00. Lloc: Facultat de
Ciències de la Terra de la UB. C/Martí i Franquès, s/n, 08028 Barcelona
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