
 

 

 

Programa  

 

Biotractaments: recerca i 
innovació per a un 
desenvolupament sostenible 
 

Barcelona, 8 de juny de 2011 

 

 
Estem innovant a Catalunya en biotecnologies ambientals? Què 
estem fent en les principals aplicacions dels biotractaments com els 
residus, les aigües, els sòls i l’aire? Cap a on hem avançat els 
darrers anys? Sabem quins són els reptes i necessitats futures per a 
un desenvolupament sostenible?  

 
Biocat reuneix en aquesta jornada investigadors, empresaris i 
professionals d’empreses biotecnològiques que treballen aquestes 
aplicacions mediambientals amb l’objectiu de compartir coneixement, 
fomentar les col·laboracions i identificar possibles àmbits d'aplicació per a 
les empreses, centres de recerca i tecnològics, unitats de transferència 
tecnològica de les universitats catalanes i tots aquells professionals que 
des d’altres sectors industrials tinguin interès potencial per aquesta 
temàtica.  

 

Dia: dimecres, 8 de juny de 2011  
Hora: de 9.15h a 14h 
Lloc: Museu Colet • C/ Buenos Aires, 56 • Barcelona  
 
 

Inscripció gratuïta. Places limitades. 
Confirmació d’assistència, abans del 2 de juny, a: 
innovacio@biocat.cat 
  



 

 

9.15h Registre 

9.30h Benvinguda 
Dra. Montserrat Vendrell, directora general — Biocat 

9.45h Els tractaments biològics en la tecnologia ambiental: estat actual i reptes 
de futur 

 Dra. Irene Jubany, responsable de la Unitat de Sòls i Aigües subterrànies de 
l’Àrea de Tecnologia Ambiental — Fundació CTM Centre Tecnològic 

10.30h  La innovació en biotractaments  

La microbiologia ambiental i les implicacions per a la salut humana  
Dr. Anicet Blanch, catedràtic de Microbiologia — Universitat de Barcelona (UB) 

Biotractaments ambientals d’efluents gasosos  
Dr. Javier Lafuente Sancho, director del Departament d’Enginyeria Química — 
Escola d'Enginyeria de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 

11.10h  Pausa cafè 

11.40h  La innovació en biotractaments 

La bioremediació com a alternativa per a la recuperació de sòls i aqüífers  
Sra. Georgina Vidal, directora — Enginy Biorem  

Parets verdes per a la depuració de l’aigua 
Dr. Jochen Scheerer, director — ASEPMA-ABM Group 

Biorefineries: un escenari per a la revalorització de residus 
Dra. Mercè Balcells, directora — Centre de Desenvolupaments Biotecnològics i 
Agroalimentaris de la Universitat de Lleida (UdL) 

12.40h  Taula rodona 

Modera: Dr. Joan de Pablo Ribas, catedràtic d’Enginyeria Química — UPC i 
Fundació CTM Centre Tecnològic 

Intervenen: 
Dra. Irene Jubany — Fundació CTM Centre Tecnològic  
Dr. Anicet Blanch — Universitat de Barcelona (UB) 
Dr. Javier Lafuente Sancho — Escola d'Enginyeria de la UAB 
Sra. Georgina Vidal — Enginy Biorem  
Dr. Jochen Scheerer — ASEPMA-ABM Group 
Dra. Mercè Balcells — Centre de Desenvolupaments Biotecnològics i 
Agroalimentaris de la Universitat de Lleida (UdL) 

13.15h Torn obert de paraules 

13.30h Aperitiu  

 
 
Organitza: 
   

 
 
Col·labora: 
 

  
 


