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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2020 DE LA DELEGACIÓ DE 

CATALUNYA DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI OFICIAL DE GEÒLEGS 
 

 

ASSISTENTS  

1 vots delegats a Roger O. Gibert. 

 

LLOC I HORA 

Assemblea telemàtica per GoToMeeting. Dimecres 22 d’abril de 2020, inici 18:30 h. 

 

ACTA D’ACORDS 

0. Benvinguda i presentació de la dinàmica de l’assemblea. 

Degut a la crisis sanitària viscuda al nostre país es va haver de cancel·lar l’Assemblea General 

Ordinària que estava programada pel 14 de març. Posteriorment, es va decidir realitzar-la 

per mitjans telemàtics. 

 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.   

Es llegeix i s’aprova per unanimitat, 16 vots més 1 vot delegat, sense cap abstenció. 

 

2. Ratificació dels nomenaments dels càrrecs interins del Consell de Govern. 

Com a conseqüència de la dimissió del Xavier Cuello, exvicepresident del Col·legi, es va 

haver de buscar un nou vicepresident. D’aquest manera es va decidir que una vocal passes 

a ser la vicepresidenta (V. Solà) i, en conseqüència, caldria incorporar un nou membre com 

a vocal (P. Buxó). Per tant, aquesta ratificació busca l’aprovació d’aquests dos nous càrrecs. 

Es comenta i s’aprova per unanimitat, 17 vots més 1 vot delegat, sense cap abstenció. 

 

3. Discussió i aprovació, si s’escau, de la memòria d’activitats de la Delegació de Catalunya 

de l’any 2019. 

Es comenta i s’aprova per unanimitat, 17 vots més 1 vot delegat, sense cap abstenció. 

 

4. Estat de comptes de l’any 2019. Pressupost de la delegació per a l’any 2020. 

Es comenten i s’aproven els comptes del 2019 per 17 vots a favor més 1 vot delegat, sense 

cap abstenció.  

Es presenta el pressupost 2020 que ja s’havia fet arribar als col·legiats. Però, també, es 

presenta un nou pressupost 2020 modificat i ajustat en conseqüència a la crisis sanitària. 
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Es comenten i s’aproven els comptes per 18 vots a favor més 1 vot delegat però amb una 

abstenció. 

 

5. Informe d’activitats previstes per la Delegació de Catalunya per a l’any 2020. 

Es comenta i s’aprova per unanimitat, 16 vots més 1 vot delegat, sense cap abstenció. 

 

6. Precs i preguntes. 

No hi ha precs ni preguntes. 

 

 

 

ANNEX. DESENVOLUPAMENT DE L’ASSEMBLEA. 

  

0. Benvinguda i presentació de la dinàmica de l’assemblea. 

Roger O. Gibert dóna la benvinguda als assistents, comenta el canvi del format de l'assemblea i 

exposa la dinàmica que tindrà l'assemblea. Posteriorment, Manuel Regueiro, president de 

l’ICOG, va dir unes paraules sobre l’evolució del col·legi durant el 2019 i com el veu en 

l’actualitat. Comenta que s’ha evolucionat amb el format de l’assemblea d’aquest any. L’any 

2019 va ser un bon any pel col·legi de geòlegs i, s’espera que, aquest any no es perdin col·legiats 

i, fins i tot guanyar-los però que degut a les eleccions que tindran lloc és una mica incert. També, 

felicita el treball fet per totes les delegacions en front a la crisis sanitària, fent referencia la 

rapidesa en que es va elaborar el Pla d’Ajuda als Col·legiats – COVID-19. Comenta que els cursos 

online i webinar és el que ha tingut més èxit durant l’estat d’alarma. Arrel d’aquests fets es 

planteja un parell de coses: la necessitat o no te tenir seus físiques i el canvi de paradigma en el 

servei d’un collegi professional cap al seus col·legiats. Per tant, comenta que s’ha de replantejar 

el futur de com ha de ser el col·legi. M. Reguerio exposa que si fos escollit novament president, 

treballaria cap aquest objectiu. 

  

1. Lectura i aprovació, si s’escau,  de l'acta anterior. 

Roger O. Gibert, secretari del Consell de Govern, llegeix l’acta corresponent de l’assemblea del 

2019 i s’aprova per unanimitat, 16 vots més 1 vot delegat, sense cap abstenció. 

 

2. Ratificació dels nomenaments dels càrrecs interins del Consell de Govern. 

Ramon Pérez, president del Consell de Govern, agraeix l’assistència dels presents i esmenta els 

diferents canvis que han hagut dins del Consell de Govern l’any 2019. Hi van haver un parell de 

canvis: Xavier Cuello, vicepresident del Consell de Govern fins a l’agost de 2019, va deixar el  
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càrrec i va ser substituït per la Vinyet Solà. En conseqüència, el càrrec que deixà vacant V. Solà 

com a vocal va ser ocupat per en Pere Buxó, nova incorporació al Consell de Govern.   

S’aprova per unanimitat, 17 vots més 1 vot delegat, sense cap abstenció. 

 

3. Discussió i aprovació, si s’escau, de la memòria d’activitats de la Delegació de Catalunya 

de l’any 2019. 

Ramon Pérez, president del COLEGOCAT, agraeix l’assistència dels presents i explica l’activitat 

del col·legi durant el passat any 2019. Introdueix la memòria d’activats de l’any 2019 dient que 

va ser un any molt marcat pel canvi climàtic tant a nivell mundial com a Catalunya. 

- Exposa les diferents activitats institucionals que s’han dut a terme durant el 2019 amb els 

diferents Grups de Treball i Consells Assessors dels quals el COLGEOCAT forma part. També, 

s’han realitzat reunions amb l’administració i ha estat present en diversos actes organitzats 

per varies entitats. Com per exemple, la reunió amb la delegada del Govern a Catalunya, 

Excm. Sra. Teresa Cunillera, participació en diferents actes d’homenatges, congressos, 

jornades. També, assistència a entregues de premis com el Premi Ramon Margalef 

d’Ecologia 2019, xerrades a col·legis professionals, etc. 

- També, es va assistir a la xerrada que té lloc a la Facultat de Geologia de la Universitat de 

Barcelona davant als alumnes de primer del Grau de Geologia. El president del COLGEOCAT 

llença un missatge motivador i mostra una visió professional del sector. A més a més, va 

esmentar la xerrada que es realitza durant l’acte de graduació dels estudiants del grau a la 

mateixa facultat. 

- Esmenta els canvis que hi ha hagut al Consell de Govern (esmentats a l’apartat núm. 2) i la 

nova incorporació administrativa, la Núria Conesa.  

- En col·laboració amb el Geoparc Mundial Unesco Orígens, del qual el COLGEOCAT forma 

part de la taula científica, va redactar el “Protocol de bones pràctiques”, que serà 

desenvolupat i aplicat progressivament a tot el conjunt d’activitats realitzades a la zona del 

patrimoni del Geoparc amb finalitats didàctiques i de recerca.   

- A llarga del 2019, el Col·legi ha rebut al voltant d’una cinquantena de consultes de 

temàtiques variables.  

- Des de l’Observatori del GeoRisc es va decidir, degut al gran nombre de fortes nevades que 

es van produir durant l’hivern, enviar durant els mesos de febrer i març el Perill d’Allaus de 

l’ICGC a traves del Butlletí. 

- El Sopar de Nadal es celebrà el passat 20 de desembre i hi van assistir més d’un centenar 

de persones. Durant el sopar es va fer entrega del 13è Premi de Treballs de Recerca de 

Geologia i de Ciències de la Terra, el Carmina Virgili 2019 a en Xavier Querol, els Premis ICOG 

a l’Excel·lència Acadèmica 2019, el Concurs GEOFOTOS 2019 i la xerrada de Joan Martí,  
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guanyador del guardó Carmina Virgili 2018. També, es va comptar amb la presencia i el 

discurs del president de l’ICOG, Manuel Regueiro i de l’honorable Conseller de Territori i 

Sostenibilitat de Catalunya, Damià Calvet. 

- A nivell de col·legiats: es comenta que el número de col·legiats segueix essent baix, hi ha 

més homes (un total de 343) que dones (un total de 129) i la relació entre baixes i altes és 

similar. 

- Respecte els visats: es tanca l’any 2019 amb 1.401 visats que representa una disminució de 

35 visats respecte el 2018. En els darrers tres anys s’ha estabilitzat el número de visats. Els 

visats que predominen són els d’estudis geotècnics. La resta de visats representen el 18% 

dels visats. 

- Convenis i acords: es recorda que es disposen de convenis i acords amb diverses 

institucions, empreses i entitats. Com per exemple, el conveni de formació amb Geolnet on 

els nostres col·legiats tenen descomptes especials per a cursos online. També, tenim 

convenis amb FCIHS, Pimec, CEPSA, BIZBarcelona, Expominer, etc. El conveni més aprofitat 

pel col·legiats és el servei d’assessorament i confecció de la declaració de renta de forma 

gratuïta. 

- Imatge i comunicació: es comentà la presencia a les xarxes socials. El número de seguidors 

actuals són: 383 a Facebook, 850 a Twitter (1641 tweets) i més de 600 contactes a Linkedin. 

El Blog té al voltant de 5600 visites i l’Instagram iniciat a finals d’any amb 171 seguidors i 14 

publicacions. S’envia mensualment el Butlletí i s’ha estrenat la nova web. 

- A nivell formatiu: es comenten les diferents activitat de formació realitzades. Entre aquestes 

tenim els Cafès del COLGEOCAT. També, el Curs de especialista en investigació i recuperació 

d’aigües subterrànies i sòls contaminats, que compta amb una jornada presencial que tindrà 

lloc el proper dia 3 d’abril.  

- Es comenten les diverses activitats dutes a termes per les diferents comissions de treball: 

o La Comissió de Medi Ambient ha tingut una intensa activitats amb les consultories 

ambiental especialitzades en l’àmbit de la prevenció de la contaminació del sòls (EC-

SOL). 

o La Comissió Tècnica de l’Aigua ha estat molt activa i han realitzat diferents articles 

i segueixen amb la tasca divulgativa per Twitter i Linkedin. 

o La Comissió de Divulgació realitzant diferents activitats amb l’objectiu de donar a 

conèixer la geologia i les tasques que poden dur a terme els geòlegs professionals.  

o La Comissió de Geotèrmia ha estat bastant activa realitzant xerrades i sessions 

formatives sobre aquesta temàtica. 

-  En el Sector en premsa, diferents membres (Ramon Perez, Joan Manuel Vilaplana, Albert 

Pujades, Isaac Camps) del COLGEOCAT han ates a diferents medis de comunicació. 
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-  Destacar l’activitat d’alguns dels nostres col·legiats. Per una banda, Albert Martinez, 

premiat pel millor Treball de Premsa Especialitzada en Viatges i Turisme. Per l’altre banda, 

tenim l’Isaac Camps, col·legiat que realitza diferents trobades per a dibuixar la geologia.  

S’aprova per unanimitat, 17 vots més 1 vot delegat, sense cap abstenció. 

 

4. L’estat de comptes de l’any 2019. Pressupost de la delegació per a l’any 2020. 

Lluis Fructuoso, Tresorer del Col·legi, comenta l’estat de comptes de l’any passat i del pressupost 

per l’any següent. 

 

Estat de comptes de l’any 2019. 

-  Les despeses de l’any 2019 han estat encapçalades per les assegurances (55.620,49 €) 

seguides del personal (48.379,95€). També, destacar la despeses per cursos i jornades d’un 

total de 18.790€. 

-  Els ingressos del 2019 han sigut d’un total de 234.252,20€. 

-  El balanç de l’exercici de 2019 dóna un resultat de 10.569,12€.  

-  Liquidació de gestió econòmica amb seu central ICOG de 45.115,90€. 

- El tancament amb les diferents entitats bancaries és positiu ja que s’observa un saldo final 

de 314.647,34€. 

-  Observant l’evolució històrica del Col·legi es pot veure com desprès de 5 anys de recuperació 

i estabilització al 2018, el 2019 s’ha vist una reducció de la despesa. Es comenta que en el 

curs 2018-2019 del Curs d’Especialista en investigació i recuperació d’aigües subterrànies i 

sòls contaminats hi ha 31 persones matriculades. 

S’aproven els comptes del 2019 per 17 vots a favor més 1 vot delegat, sense cap abstenció. 

 

Presentació pressupost de l’any 2020. 

- L’any 2020 es preveu encapçalat per despeses d’assegurances i de personal. Seguit per les 

despeses del cursos i jornades i d’activitats i representació. Es pot veure que la dotació 

d’amortització immobilitzat és positiu.  

- El major percentatge d’ingressos es preveu que vinguin pels visats (2/3 dels ingressos), 

seguit per gestió de la delegació i d’activitats i cursos. 

- Inicialment, es presenta el pressupost que es va fer arribar als col·legiats a principis d’any i, 

després, es va mostrar un nou pressupost, reajustat i adaptat a les condicions excepcionals 

que estem vivint en aquest 2020 degut al COVID-19.  

- El pressupost inicial presentat per l’exercici del 2020, tenia previst un resultat d’equilibri. 

però la situació atesa a la crisi del COVID-19, genera una incertesa i possibles desviacions 

respecte de la previsió.  
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- Degut a la situació sanitària viscuda, s’estima un resultat de 31.000,00€ de dèficit del 

superàvit (s’aproxima a 10% remetent actual en tresoreria).  

- Es demana que es tingui en compte que el pressupost inicial presentat en el termini abans 

de l’assemblea va ser realitzant prèviament a viure la situació actual però que, a la vegada, 

cal tenir en compte aquest nou pressupost ajustat a la situació actual. 

S’aproven els comptes per 18 vots a favor més 1 vot delegat però amb una abstenció. 

 

5. Informe d’activitats previstes per la Delegació de Catalunya per a l’any 2020. 

Es comenten els diferents projectes que es pretenen dur a terme l’any 2020.  

- Avançar i finalitzar el procés de segregació de COLGEOCAT del ICOG.  

Es comenta el contacte amb la Sr. Teresa Cunillera i que el moment en que es va parlar el 

govern estatal no estava format i s’havia d’esperar a que es constitueix i entres en 

funcionament. Actualment, s’està reprenent el contacte per tal d’enllestir el tema de la 

segregació.   

- Donar i dotar d’estructura estable i funcional a l’Observatori del Georisc.  

Es comenta que s’ha finalitzat el primer projecte de l’Observatori i la intenció es seguir 

endavant i donar-li més importància i activitat. 

- Valorar i decidir si canviar el Sopar de Nadal per un Sopar de Primavera.  

Es comenta la possibilitat de canviar el Sopar de Nadal per un de Primavera per tres raons: 

dificultat en la disponibilitat dels col·legiats, el clima impedeix la possibilitat de realitzar part 

del sopar a l’aire lliure i el preu.  

Una altra opció, es fer una trobada de primavera on a part d’incloure altres activitats 

(concursos, premis...) tindria com a principal l’Assemblea General Ordinària. 

- Avançar en la incorporació de nous col·legiats. 

Es parla cercar maneres que incentivar als carnets joves a col·legiar-se. 

- Re-edició Guia Serveis Professionals. 

Es comenta que aquest 2020 es presentarà la nova guia de serveis professionals on es 

trobarà tot la informació actualitzada. 

- Re-edició Llibre Professió del geòleg. 

Es parla de re-editar el llibre Professió del Geòleg. 

- Projecte noms de carrers.  

Es comenta el projecte antic que cal reimpulsar que consisteix en donar noms de geòlegs a 

carrers d’on eren aquests geòlegs importants. D’aquest amanera se’ls hi dona 

reconeixement i, també, es fa més present la professió del geòleg en la societat. 

- Portar a terme la 7ª Edició del Curso de Especialista en Investigación y Restauración de 

Aguas Subteráneas y Suelos Contaminados. 
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S’exposa la nova edició del curs de sòls contaminats on s’espera que aquesta nova edició 

també sigui tot un èxit.  

- Realització de la 6ª Edició de la Jornada “Sòls contaminats i aigües associades”. 

L’anomenada “Jornada Presencial”. 

Es comenta que la jornada presencial corresponent a la 6ª edició es farà per via telemàtica 

i que comptarà amb la participació de diferents professionals de gran renom en el sector. 

Per exemple: tècnics del MITECO, professionals del País Basc i investigadors de la UB. 

- Manteniment de la pàgina web i xarxes socials (mapa geòlegs, temes informàtics...).  

S’està acabant de treballar amb la pàgina web, concretament amb l’actualització del mapa 

del geòleg. També, es comenta de donar-li més importància i més visualització a les xarxes 

socials. 

- Creació d’un curs sobre la petjada de carboni / Leapfrog.  

S’està treballant en l’elaboració de dos cursos: el primer, un curs sobre la petjada del 

carboni i, el segon, un curs sobre modelització geològica 3D.  

- Coordinació de la Comissió de Medi Ambient per a l'actualització de la Guia d'Investigació 

d'Emplaçaments Potencialment Contaminats.  

Es comenta la necessitat de revisa i actualitzar la guia ja que s’ha convertit en document de 

referencia i per a la investigació d’emplaçament contaminats.    

- Seguiment d'accions en el desenvolupament de l'Agència de la Natura de Catalunya i 

l'Estratègia Catalana de Biodiversitat. 

Es comenta la intenció d’estar al corrent de la creació de l’Agència de la Natura de 

Catalunya. Seguiment de l’Estratègia Catalana de Biodiversitat ja que recull el patrimoni 

geològic i paleontològic de Catalunya. 

- Impulsar la Comissió de Divulgació tant a nivell institucional com amb els col·legiats.  

Es comenta de crear, juntament amb la resta d’institucions, entitats que en formen part de 

la comissió, una pàgina web que sigui una mena de mapa de Catalunya que reculli totes les 

activitats, xerrades, simposis, trobades, sortides geològiques que s’estan organitzant pel 

nostre país.    

- Elaboració d’un curs sobre QGIS aplicat.  

Es comenta la voluntat de crear un curs QGIS que estaria constituït per dues parts. La 

primera part on s’introduiria el propi software (capes, escriptori, taules, composició mapes, 

composició gràfica, bases dades sondejos) i altres softwares adaptats com el de risc 

geològics (caiguda de roques, despreniments) i mapes de inundabilitat. La segona part, on 

geòlegs experts en cartografia geològica on poguessis instruir amb el coneixement. 
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- Impulsar Els Cafès del COLGEOCAT. 

Es comenta la intenció de seguir amb els cafès presencials però s’exposa la voluntat 
d’introduir “cafès” telemàtics (i/o gravar-los) ja que d’aquesta manera els “cafès” arribarien 
a més gent i, així, tothom que ho vulgui pogués assistir. També, d’aquesta manera, es facilita 
que els ponents puguin ser geòlegs de fora del país. Es comenta que, en al llarga del temps, 
es podria mantenir aquests dos tipus de “cafès”.  

- Creació d’un curs d’assaigs geotècnics in situ.  

S’exposa la creació d’un curs presencial d’assaigs geotècnics in situ enfocant-lo d’una 
manera més exhaustiva acadèmicament parlant. També, es parla que, en un futur, aquest 
curs es podria complementa amb una part online.   
Per unanimitat s’aproven els projectes per a l’any 2020, 16 vots més 1 vot delegat, sense 

cap abstenció. 

- Pla de comunicació de la Feina del Geòleg.  

Es comenta la intenció de realitzar uns clips sobre la feina que desenvolupa i dur a terme el 

geòleg en el seu dia a dia. 

6. Precs i preguntes.  

No van haver-hi precs ni preguntes. 

Igualment s’obrí un torn obert de paraula on es va comentar: moure part del capital a entitats 
bancàries amb criteris ètics i territorials. També, afegir al curs de QGIS la formació de mapes en 
línia. Es comentà la idea de fer petits clips on s’expliqués la professió del geòleg i com treballa, i 
anar-ho penjant periòdicament a la web. Es comenta la necessitat de mantenir els paisatges 
geològics nets i visibles, com per exemple la colada de lava de Castellfollit de la Roca. 
 

S’agraeix l’assistència de tots i la feina feta per la Junta de Govern i el personal d’administració. 

 

 

 

Es tanca l’assemblea a les 21:10 h. 

 

 

 

 

 

Ramon Pérez i Mir      Roger O. Gibert i Elias 

President Consell de Govern     Secretari Consell de Govern 

COLGEOCAT       COLGEOCAT 

mailto:info@colgeocat.org

