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LA RECERCA EN LA INDUSTRIA GEOLOGICA PRIVADA:

ESTAT ACTUAL I PERSPECTIVES

Pere Mascarenas i Rubies * Rebut: desembre 1983

RESUME
La recherche dans I'industrie geologique privee : etat actuel et perspectives

Les rapports entre les industries geologiques privees et les centres de recherche

geologique sont toujours et partout difficiles mais peuvent aboutir a des collaborations plus

etroites; nous proposons quelques possibles methodes.

INTRODUCCIO

Per iniciar el tema cal veure primer en

clue consisteix una indusfria geologica pri-
vada. Per regla general es tracta d'empre-

ses o societats quc Bolen fer uns estudis
geologies tic superficie o de profunditat,
valent-se duns mitjans senzills, uncs vega-

des mecanics o geofisics de prospeccio i
ct'altres d'analisi geoquimica, geomorfolo-
gica, petrologica o mineralogica. La fina-

litat cf'aqucstes indiustries sol ser assesso-

rar d'altres empreses publiques o priva-

des, o be tecnics daltres branques, res-

pecte a punts concrets i que acostutnen a

ser una pctita part d'un programa mes

ampli, pet-6 la importancia de la qual sem-

bla que va creixent darrerament.

POSSIBILITATS DE RECERCA

Si es to en compte que en tota empresa
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privada es indispensable assolir uns guanvs
economics, i que les del tipus que ens ocu-
pen presenten un caracter practic, privat
i sovint de gestio urgent, cs poden deduir
les poques possibilitats i 1'escas interes de
recerca que, en general, comporten.
A tot aixo, cal afegir-hi la diversitat d'as-

pectes que la Geologia industrial o aplica-
da presenta. Per un canto Ies prospeccions
per tat de trobar materies primeres: mi-
nerals, aigi es subterranies, materials per
a la construccio (argiles, pedra, ciments,
guix, etc.) o be petroli. Per un altre canto
hi ha la Geotecnia, que comprcn la meca-
nica de roques i la de sols, la finalitat de
les quals es basicament col-taborar en l'es-
tabilitat de les construccions publiques
(proses, ponts, talussos, tuncls) o privades
(edificacions i instal-lacions de tot tipus).

Cal assenvalar tambe quc, quan una fei-
na geologica es pagada, les dales i els in-
formes corresponents passen a ser propie-

tat de qui l'ha encarregat i no de la propia
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industria, encara que les dades, despres PERSPECTIVES
de ser tingudes en compte, en la major
part dels casos son arxivades i/o obli-
dades.
No cal tampoc insistir a fer notar els

problemes que podria originar, en certs
camps geologies, la publicacio de dades de
prospeccio en concessions de mines, de
petrolis, de pedreres, geotecniques, etc.,
que en caure en mans d'altres empreses
pollen proporcionar avantatges a la com-
petencia i originar «perdua de mercat».
Aixo es tin let arreu del mon i no seria

prou cientific creure que les Jades publi-
cades en les innombrables revistes tecni-
ques o cientffiques (del petroli, per exem-
pie) son el resultat de recerques, quan gai-
rebc sempre son pures descripcions o re-
lacions de Jades entre les quals manquen
les essencials, que son les considerades se-
cretes.
En resum, les possibilitats son molt re-

duides o be, en el millor dels casos, diff-
cils, la qual cosa es compren si es valoren
les dificultats que els centres oficials de
Recerca (Universitat, CSIC i Escoles T^c-
niques) ja tenen per si mateixos i que es
innecessari relacionar aqui.

SITUACIO ACTUAL A CATALUNYA

No difereix gens de qualsevol altre in-
dret, encara que hi ha estats en que les
Jades dels informes o estudis geologies
es recullen sistematicament i s'arxiven (en
biblioteques o en banes de dades) per tal
de poder ser estudiades en una circums-
tancia concreta, tant per part de la matei-
xa Administracio corn per part d'empreses
o de particulars. Tanmateix, em sembla
oportu mencionar un cas, que llunv de ser
I'unic en el camp geologic, si que fou el
primer en geotecnia. Es tracta del «Mapa
Geotecnic de Barcelona» i altres munici-
pis de les rodalies (VENTAYOL et al., 1978).
Es un mapa a escala 1:25.000 elaborat par-
tint de milers de sondeigs geotecnics, fets
per a Ia construccio d'edificis, i que son
a I'arxiu de LOSAN, S. A. El planol es edi-
tat a 4 tintes i en catala, encara que, per
motius aliens als autors, va acompanyat
chin fuller explicatiu en castella.
Encara que els coautors i coeditors son

vuit, la feina principal va cOrrer a carrec
del geoleg Albert Ventayol, el qual, pos-
teriorment, hi bass la seva tesina de lli-
cenciatura.

A no ser quc les coxes canviin molt, la
possibilitat en on futur immediat son sem-
blants a les ja exposades per a l'actuali-
tat. Hi ha, tanmateix, un camp ja obert
pero potser poc aprofitat. Es tracta de la
col•laboracio entre Ia industria i les enti-
tats, equips o persones dedicades a la re-
cerca.

La coHaboracio pot ser de tres tipus:

a) Que les dades acumulades en la tas-
ca rutinaria de la industria puguin ser
aprofitades per a determinades finalitats
de recerca sempre i quan la industria hi
estigui d 'acord per no significar un des-
avantatge per al propi mercat. Ps un
camp de collaboracio que la es iniciat, a
vegades amb molt bons resultats, en el
camp de treballs cientifics o de tesis doc-
torals.

b) Que materials i tcstimonis de son-
deigs, gairebe sempre extrets amb elevats
costos i emprats nomes en un aspecte molt
restringit (el perseguit en la feina de pros-
peccio), poguessin ser lliurats a entitats
dedicades a la recerca per tal de trcure'n
totes Ies dades que se'n puguin obtenir,
abastant altres camps que son importants
per a ]a ciencia i que no ho son prow per
a la industria (tant per la diferent inten-
cio dels estudis com per ]a manca de pres-
supost). Aixo podria abastar tambe camps
de ]a Biologia (Edafologia, Palcontologia,
Palinologia) i fins i tot de I'Arqueologia.

c) Concertar plans d'investigacio entre
la industria i els centres cicntifics que per-
metin contrapartides quc ajudin a millo-
rar les tecniques i ]a metodologia general-
ment utilitzades per I'cmpresa coliabora-
dora, dins d'uns terminis flies o menvs de-
IInits.
Aquesta col•laboracio, tanmateix , exigeix

un clima de confianca per part de la in-
dustria i unes aportacions economiques
tals que la condicionen, de moment, a una
tercera fase, una vegada aconseguits prow
resultats mitjancant els dos punts inte-
riors.

Nomcs que s'aconsegueixi iniciar o in-
tensificar la col-laboraci6 en algun d'a-
quests tres aspectes, sera ja un gran pas
per a una relacio mes estreta entre cis
cientifics que treballem a la industria i cis
que ho fan en la recerca.

Si cis punts basics que aqui es plante-
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'It'll arribcn a nroduir resultats considera-
bles, probablcment sera el moment de ges-
tionar la naixenca d'una «Institucio Geo-
i6gica de Col•laboracio Industrial i Cienti-
fica», amb la missio de fomentar aquesta
participacio mutua que, en definitiva, es
Ia clau del desenvolupament cientific, tec-
nic i industrial en el camp de la Geologia.
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