
 

Aquest workshop s’ha realitzat gràcies 
a la col·laboració de: 

• Departament de Geoquímica, Petrologia i Prospecció 
Geològica. Facultat de Geologia-UB 

 

• Facultat de Geologia. Universitat de Barcelona 
 

• Institut de Recerca de l’Aigua-UB 

 
 
 
 

• Barcelona Knowledge Campus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Universitat de Barcelona 

C/ Martí i Franquès s/n, Facultat de Geologia, 
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del 2013 

Facultat de Geologia 
Aula Magna 

EMPLAÇAMENTS 
CONTAMINATS: 

 
Caracterització i tècniques de remediació 

de sòls i aigües subterrànies 
contaminades 

- 12:30 h Recàrrega artificial com a 
tècnica de millora de la qualitat 
de les aigües subterrànies. 

Sr. Enric Queralt, Director 
tècnic Comunitat d’usuaris 
d’Aigües de la Vall Baixa i del 
Delta del riu Llobregat 
(CUADLL) 

- 13:30 h Torn de preguntes/Col·loqui 

- 14:00 h Pausa-Dinar 

- 15:30 h Importance of contaminant 
mass storage and release from 
lower permeability zones. 

Dra. Beth Parker, University of 
Guelph 

- 16:30 Biodegradació microbiana 
d’hidrocarburs i bioremediació 

Dra. Magda Grifoll, Universitat 
de Barcelona 

- 17:30 h Torn de preguntes/Col·loqui 

 

 

És una activitat del 



 
 

PROGRAMA 

Dimecres, 22 de Maig: 

- 9:00 h Acta de Benvinguda al 
Workshop. 

Dr. Manel Viladevall, 
Vicerector de Professorat 

- 9:30 h La contaminació del sòl 
d’origen puntual a 
Catalunya. Situació actual i 
reptes de futur. 

Sr. Josep Anton Domènech , 
Agència Catalana de Residus 
(ACR) 

Polluted Sites 
Els medis contaminats són un dels principals focus de preocupació de la societat 
actual. Per abordar aquest tipus de problemàtica, es requereix d’estudis 
interdisciplinaris entre els que destaquen els mètodes 
geofísics i hidrogeològics.  

 

- 10:30 h Pla d’emergències per episodis 
de contaminació a l’Ebre aigües 
avall de l’embassament de Flix 

Sra. Montse Font, Cap de servei de 
Gestió d’Emergències de 
Catalunya 

- 11:30 h Pausa- Cafè 

- 12:00 h Anàlisi de risc de sòls i aigües 
subterrànies contaminades: una 
eina en la presa de decisions. 

Sr. Domènech, Domo Enginyeria i 
Geologia Ambiental S.L. 

- 13:00 h Torn de preguntes/Col·loqui 

- 13:30 h Pausa-Dinar 

- 15:30 h Characteristics of chlorinated 
solvent plumes in fractured 
sedimentary rock. 

Dra. Beth Parker, University of 
Ghelph 

- 16:30 h Torn de preguntes/ col·loqui 

 

Dijous, 23 de Maig 

- 9:00 h Metodologia d’investigació 
d’emplaçaments contaminats 

Sr. Ferran Ginette, Novaterra 

- 10:00 h Tècniques de caracterització de 
la contaminació: Prospecció 
geofísica i monitorització. 

Sra. Encarna Busquets, URS 

- 11:00 h Pausa-Cafè 

- 11:30 h Investigación de la 
contaminación con fases densas 
en medios fracturados, el caso de 
la contaminación por HCH 
(lindano) en Sabiñánigo (Huesca). 

Sr. Jesús Fernàndez, Diputación 
de Aragón  

-  


