
 

COMUNICAT 

Arran de la recent publicació a la revista “Tierra y Tecnología” del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos, de 
l’article: “La Geología versus el Dogma Climático (1ª parte)” per part del geòleg Enrique Ortega Gironés, s’ha 
reunit de forma extraordinària el Consell de Govern del Col·legi de Geòlegs de Catalunya per tal d’emetre 
unànimement el següent comunicat: 

 

- La revista “Tierra y Tecnología”, s’edita per part del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos des de l’any 
1991. El seu tarannà ha estat sempre el d’una revista de divulgació de la Geologia com a eix 
principal, ja sigui amb la presentació de treballs concrets de caire científic, tècniques de 
investigació, articles d’opinió i també articles d’entreteniment amb la geologia com a element 
comú.  
 

- Els autors són els únics responsables dels articles que s´hi publiquen. Tot i amb això, considerem 
que la revista ha de vetllar pel compliment de criteris de qualitat científica en els seus continguts, 
tot seguint la línia editorial. 
 

- A criteri del Consell de Govern del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, l’article “La Geología versus 
el Dogma Climático (1ª parte)”, no es pot considerar un article científic, ni tècnic, ni d’opinió, ni 
d’entreteniment, sinó més aviat un article ideològic que pretén trobar justificació i raonament a 
uns posicionaments contraris al consens científic actual. És per això, que considerem que no 
s’hauria d’haver publicat en la revista Tierra y Tecnología, ja que no hi haurien de tenir cabuda 
articles ideològics. 
 

- Entenem i compartim el sentiment de molts professionals de la Geologia i membres d’altres 
col·lectius que s’han sentit molestos pel contingut de l’article, en la mesura que qüestiona els seus 
treballs, dedicació, mètode científic, alhora que menysté milers de treballs científics fets amb 
rigor. 
 

- Instem a que el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos revisi els criteris de publicació i valori la no 
publicació de la segona part de l’article, entenent aquest fet no com una retallada del dret de 
llibertat d’expressió, sinó com una línia editorial en que no hi té cabuda l’ús d’una revista d’un 
col·lectiu professional com a medi per a difondre posicionaments ideològics que no tenen com a 
objectiu la divulgació de la ciència i de la professió. 

 

Barcelona, a 14 de desembre de 2022 

Consell de Govern Col·legi de Geòlegs de Catalunya 


