MEMÒRIA ACTIVITATS REALITZADES 20112012
Creació de la Web de l'AGEIB (2011-2012), amb els següents apartats:
actualitat (recull de premsa i opinió sobre geologia a les balears o
sobre opinió dels geòlegs, events d'interès...); activitats (amb el
recull de totes les activitats fetes per l'AGEIB: conferències,
geoberenars, geolodies, etc); socis (apartat amb contrasenya per a la
comunicació entre socis sobre la feina en la AGEIB); galeria
fotogràfica de geologia de les Balears; etc.
Incorporació al correu electrònic de l'AGEIB d'adreces de varis
colectius professionals o socials (GOB, Colegi de Geògrafs de Balears,
Associació de Llicenciats en Ciències Ambientals, etc..) axí com de
particulars interessats per tal de donar publicitat i difusió de les
activitats de l'AGEIB.
Participació de l'AGEIB en la organització dels Geolodies 2011 i 2012
a càrrec de la Sociedad Geológica de España (mitjançant els seus socis
a les Illes, també socis de l'AGEIB), en quan a preparació de les
excursions, les guies de camp, aportació de part del material
necessari, dels monitors i pel que fa a part de la difusió dels
events.
Creació de l'activitat “Geoberenar” amb la realització de 6
Geobernears.
Creació de COMISSIONS específiques de treball amb diferents objectius
d'interès
per
als
socis
de
l'AGEIB,
mitjançant
assemblea
aextraoridnària (2011) i amb un espai de feina en l'apartat de socis
de la web, i quedant de la següent manera i amb les següents tasques
realitzades:
PATRIMONI NATURAL:
Solicitud a la Conselleria de Medi Ambient del borrador de decret de
patrimoni natural (punts d'interès geològic).
RECURSOS:
Assistència a la reunió informativa de la paralització del PHIB.
PROJECTES:
Revisió dels projectes que haurien de reclamar.
EL GEÒLEG A L'ADMINISTRACIÓ:
Escrits a varis organismes per a la inclusió del geòleg: Ajuntament de
Pollença per beca de medi ambient a estudiants, Consell de Mallorca
per excavacions paleontològiques.
Primer recull de la RLT de la CAIB (relació de llocs de treball) per a
un futur revisar-ho i presentar-ne una proposta.
-

Participació Pública en el Pla Forestal de les Illes Balears (2012).
Adquisició d'un ordinador portàtil (2012) i d'un canó de projecció
(2011) per a la gestió de l'AGEIB (web, correu, i altres), per a la
projecció de presentacions en els conferències i per videoconferències
amb els socis fora de Mallorca.
Iniciació de la creació d'un itinerari geològic tipus folletó
divulgatiu de la illa de Cabrera, amb dues campanyes inicials de camp,
al juny i al novembre de 2012.
Iniciació a l'estiu de 2012 de la organització d'un grup de feina per
a la elaboració d'una guia geològica de les Illes Balears, mitjançant
vàries reunions, i prevista per a acabar al desembre de 2013. Contacte
amb una editorial alemana per a la seva possible edició.
Varis
escrits
d'opinió
a
premsa
(aigües
termals,
exploració
d'hidrocarburs, fonts ufanes, tagomago) així com entrevista a la
presidenta sobre l'AGEIB.
Realització de 10 conferències (8 al 2011 i 2 al 2012).
Geoporcelles anuals.
Sopar anual (febrer de 2012.
Dues
Assemblees
generals
(2011
i
2012)
i
dues
Assemblees
Extraordinàries (2011 Creació Comissions, 2012 Creació grup Guia
Itineraris Geològics).
Participació per part de l'AGEIB en la organització de les sortides de
camp per al Congreso Nacional de Taludes que es celebrarà a Palma
l'abril de 2013. A títol personal s'ha oferit a varis geòlegs a formar
part del Comitè Organitzador i de la Organització de les Sortides de
Camp. L'AGEIB ha demanat constar com a entitat col·laboradora per tal
de donar-nos difusió. (2012)
Comunicació per part de l'AGEIB al ICOG de les feines exclusives que
no podem desenvolupar i que ens són assignades professionalment, a rel
d'una consulta feta per part de la institució.
Suport a la candidatura presentada per part d'un soci de l'AGEIB
col·legiat a l'ICOG per al lloc de delegat de les Illes Balears.
Gestions administratives i burocràtiques derivades de la pròpia
activitat de l'AGEIB.

