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1.Introducció.
En la Geologia Social (una de les noves branques de les Ciències Geològiques) es proposa una
nova metodologia per a caracteritzar i estudiar els dos elements geològics clau en el
desenvolupament sostenible i ètic de la societat (AYALA 1999 i 2002).
Els recursos i els riscos geològics, per tal d'ampliar conceptes que permetin realitzar estudis i
establir directrius de gestió més adaptades a la situació social del nostre voltant. (AYALA et
altri, 2004). Tot i així, en aquesta presentació ens centrarem fonamentalment en les
repercussions sobre la societat dels riscos geològics, tant dels naturals com dels induïts (KRAAS
et altri, 2005).

2. Treball.
S´ha treballat en zones molt concretes del nostre territori i en una zona pilot de l´Amèrica
llatina. Dintre del nostre territori s´ha treballat a la ciutat de Barcelona (al Barri del Carmel) i a
la població de Sallent (al Barri de l´Estació), en zones afectades habitades, afectades per
esfondraments.
A l´Amèrica llatina s´ha treballat a la ciutat de Llima (amb les ONG “Mineria pel
desenvalupament” i “Geòlegs del Món”) en zones habitades afectades per esllavissades.
En l´actualitat s´està treballant al municipi de Riells del Far, en una zona habitada
(fonamentalment per urbanoitzacions), afectada per esllavissament d´una vessant.

3. Conclusions.
Les conclusions són molt positives. Creiem que es fonamental que els experts en Geologia i
branques afins (geòlegs, enginyers geòlegs, enginyers de mines, enginyers civils) expliquen a la
població civil els problemes derivats de les obres públiques que els poden afectar.
En aquest sentit, la experiència ha estat enormement positiva, aproximant els problemes
geològics i les seves solicions a la població en general, i en particular a la població afectada.
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Al mateix temps, ha estat positiva al intentar donar solucions pràctiques als problemes
originats.
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