Barcelona, 28 d’abril de 2021

El Consell de Ministres del Govern Espanyol aprova el “REAL DECRETO por el
que se aprueba la segregación de la delegación catalana del Ilustre Colegio
Oficial de Geólogos”
El Consell de Ministres d’ahir, dimarts 27 d’abril, ha aprovat la segregació de la delegació catalana de l’Ilustre
Colegio Oficial de Geólogos; un pas previ i indispensable per a que el Parlament de Catalunya pugui procedir a
la creació del “Col·legi de Geòlegs de Catalunya” com a entitat totalment independent de l’estructura de
l’ICOG.
Quan l’any 2002 es va crear la Delegació Catalana de l’Ilustre Colegio Oficial de Geólogos, els impulsors de la
iniciativa, amb el suport dels col·legiats Catalans, van marcar clarament l’objectiu d’aconseguir un col·legi
Català, propi i desvinculat orgànicament del col·legi estatal.
La tramitació no fou gens senzilla, i no va ser fins l’any 2013 quan es va poder tancar el procediment
administratiu amb l’entrega de tota la documentació per a es procedís amb la segregació de la delegació
catalana de l’estructura estatal al llavors “Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente”
Tot i estar l’expedient correcte, la tramitació ha tingut períodes de total estancament durant anys. Per part
nostra, la insistència i gestions mai s’han aturat i no ha estat fins avui que s’ha arribat al darrer pas, que ha
estat l’aprovació per part del Consell de Ministres del Reial Decret que aprova la nostra segregació.
Ara, el pas següent, és la tramitació per a la creació del nostre Col·legi propi, que haurà de ser aprovat pel
Parlament de Catalunya.
Des d’aquí, agrair a tots els col·legiats i col·legiades el seu suport i confiança en el procés, i a tots aquells que
han fet possible que avui sigui una data important dins el col·lectiu de geòlegs de Catalunya. Aquesta fita sols
es veurà superada el dia que es faci l’aprovació al Parlament de Catalunya de la creació del Col·legi de Geòlegs
de Catalunya.
També agrair l’actitud mantinguda sempre pels representants de l’Ilustre Colegio Oficial de Geólogos i per totes
les Delegacions que el conformen, que sempre han respectat i donat suport a aquesta iniciativa, amb total
cordialitat, treball conjunt i col·laboració. De ben segur continuarem treballant plegats per a potenciar la nostra
professió i el paper del geòleg a la societat.
Ara ens toca a tots plegats treballar per a la creació d’un nou Col·legi que sigui modern, actiu, inclusiu,
igualitari, competent i que estigui al servei de la nostra societat.
Tots hi estem convidats per a fer-ho possible.

Ramon Perez Mir
President Col·legi Oficial de Geòleg de Catalunya
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