
10a reunió grup de treball aigua 25/10/2017 
Colgeocat 

 

Assistents: 

Gal·la Serra 

Elena Esplandiu 

Enric Queralt 

Pere Badiella 

Excusen: Raquel Prieto, Xavier Serra, Emili Orejudo, Oscar Franch, 

 

0. Comentari inicial: 

En data 20 de setembre s’havia de celebrat reunió del grup de treball. Aquesta reunió es va 
decidir anular pels esdeveniments polítics del moment els quals la comissió d’aigua no podia 
obviar. En aquest sentit la present comissió d’aigua s’adhereix al manifest signat pel col·legi de 
geòlegs.  

1. Divulgació punt interès hidrogeològic. 
A) Campanya twitter  
Es fa una revisió sobre la campanya de twitter la qual es dóna per finalitzada. Al drive es 
poden consultar l’estadística d’aquest resultats. Les conclusions són: 

• El més vist és sobre el naixement del Garona però ja es portava dies en 
tendència creixent. Això vol dir que el context, és important. Els tuïts que fan 
referència al Pirineu han agradat. 

• El procés (dates finals de setembre principis d’octubre) afecta negativament 
a la campanya). 

• Les basses de Ventalló van ser polèmiques al seu moment. El tuït ha generat 
més compromisos en proporció la gent que l’ha vist. 

• El juliol és un bon mes per fer tuïts. 



 

El numero de tuït cal consultar-lo a la taula corresponent 

B) Següent pas: 

D’acord amb la reunió que vam fer el primer semestre amb la Direcció de Medi Natural 
(Nàdia Herrero) es proposa desenvolupar els següents punts d’interès hidrogeològic: 

• Pont de Bar Responsable Elena Esplandiu 
• Garona Responsable Pere Badiella  
• Carrova- Molinàs Responsable Pere Badiella 

 

2. Divulgació punt interès d’aigua termal. 
Responsable Enric Queralt  
Es farà un llistat de punts a Catalunya d’aigües termals per a la següent reunió  

 

3. Sòls contaminats (Flix i d’altres) 
Responsable: Elena Esplandiu 
L’article es dóna per acabat. Es deixa una setmana però per als últims comentaris i es 
demanarà de publicar a la web del col·legi.  

 

4. Epígrafs, codis relacionats amb l’activitat del geòleg 
Responsable: Òscar Franch 
a. De moment queden tots els epígrafs recollits en fulla excel, més endavant caldrà 

valorar si cal seguir amb aquest tema o bé ja hem arribat a l’objectiu de la comissió 
(pendent). 



 

5. Article a nivell de conca del Ter i del Llobregat sobre contaminació d’aqüífers. 

Pendent 

Responsable: Enric Queralt i Jordi Muntaner (Geoserveis) 

 

6. Acreditació empreses de sondatge. 

Es discuteix sobre de quina manera l’administració com ara l’ACA podria requerir a les 
empreses de sondatge que acompleixin certs requisits tècnics o bé com fer-los requerir 
permís de perforació (pendent). 

Responsable: Emili Orejudo. 

L’Emili ha fet la consulta a l’ACA, al departament d’aigües subterrànies. Hi ha protocols 
d’instal·lació de piezòmetres i de mostreig, però es troben a faltar manuals sobre la 
construcció de pous i d’assajos de bombeig. 

 

Data propera reunió: dimecres 22 de novembre de 2017, 17:00h. 


