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COMISSIÓ TÈCNICA DE L’AIGUA (2017 – 2018, 2ON ANY) 
4A REUNIÓ GRUP DE TREBALL: 04/04/2018 

 
 
 

Assistents:  
Enric Queralt 
Elena Esplandiu 
Emili Orejudo 
Òscar Franch 
 
Excusen: Xavier Serra, Gal·la Serra, Pere Badiella, , Albert Acedo, Albert Casas 
 
 
1. Divulgació punt interès hidrogeològic. 

A) Campanya per a Patrimoni Natural  

 S’han enviat les 4 fitxes de punts d’interès hidrogeològic a Nàdia Herrero de 

Patrimoni Natural: 1) Estany de Banyoles i Clot d’Espolla, 2) Brolladors 

descàrrega massís dels Ports i Montsià, 3) Naixement dels Uelhs deth Joèu (riu 

Garona) i 4) Pont de Bar. La seva resposta és que hi estan treballant juntament 

amb altres fronts per abordar el tema d’incloure els punts d’interès 

hidrogeològic. 

 
B) Divulgació punt interès d’aigua termal. 

 S’ha iniciat la campanya de tuiter sobre aigua termal. hasthtag #hidrogeocat  

 Es proposa realitzar al llarg de l’any un nou inventari de fonts picants, 

preferiblement en formats propis de l’ICGC: Instamaps i/o Vissir.  

Concretament es farà un llistat en excel amb les coordenades UTM ETRS 89 de 

les fonts picants i se’n començarà a cercar informació properament. 

Responsable: Òscar Franch 
 
2. Nova comissió. 

Des de la comissió aigua es creu la nova comissió de divulgació però cal que el Col·legi la 
formalitzi i ara entra en període electoral.  
Sorgeixen les següents iniciatives a desenvolupar al llarg de l’any o fins i tot a més llarg termini: 

 Establir un concurs fotogràfic de Geologia. 

 Proposar informació d’una tesi doctoral sobre el subsòl de Barcelona (òbviament 

demanant permís i informant prèviament al seu/va autor/a). Vincles amb UB. 

Responsable: Elena Esplandiu 

 Divulgar patrimoni i monuments. Vincles amb UB. 

Responsable: Raquel Prieto 

 Divulgar quines tesis s’estan fent i possibilitat de publicar l’anunci a la web del Col·legi. 

Vincles amb UB. 

Responsable: Gal·la Serra  
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 Recuperar i recopilar publicacions referents a geologia en general de mitjans de 

comunicació (per exemple TV3). Possibilitat que es puguin visualitzar des de la web del 

Col·legi o bé anunciar-ho per internet en altres webs. 

Responsable: Òscar Franch  

 Resumint, en primera instància caldrà preparar bé tota la informació que es vulgui 

divulgar (informació per instituts de batxillerat, tríptics, etc) i en segon terme establir 

els contactes i els canals de comunicació (tv3, ràdio, etc). 

 
3. Formació-autoformació. 

Emili Orejudo presentarà properament requisits per la nova ISO 17.020 referent a la presa de 
mostres d’aigua i sòls i un llistat d’empreses acreditades pel mostreig d’aigua subterrània 
segons oficina d’acreditació ambiental. 
 
4. Relacions Universitat – col·legi  

 Comunicació fluida actes facultat- col·legi 

 Establir una coordinació de con divulgar la geologia. 

 Iniciatives existents: Plataforma TELLUS / El sarró del geòleg 

 Muntar un cinefòrum amb 8 sessions a l’any (excepte juny, juliol, agost i desembre). 

 Com accedir als mitjans de comunicació, xarxes socials. 

 CCCT Comissió Catalana de Ciències de la Terra 

és l'organització que impulsa l'ecosistema de la geologia i les ciències de la terra a Catalunya i 
treballa per transformar la ciència i la tecnologia en creixement econòmic regional i en impacte 
social. 
La seva estratègia en diferents punts clau: 

 Sensibilització i promoció de l'ecosistema, creant eines i estratègies per a millorar el 
coneixement del sector de les ciències de la Terra català i incrementar la seva projecció 
tant a nivell nacional com internacional, amb l'objectiu de posicionar-nos com a 
referent. 

 Augmentar la seva presència i divulgació en la societat. 
 Afavorir la recerca i el desenvolupament o tutelar processos d’emprenedoria, factors 

essencials per al creixement del sector. 
 
Data propera reunió: dimecres 16 de maig de 2018, 17:00h. 
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