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Microplàstic en 
el medi ambient: 
impactes sobre 
els ecosistemes i 
la salut humana

14 i 15 de gener  
de 2021

Les activitats es faran de 
manera presencial o per 
via telemática, en funció 
del nivell d’alerta a causa 
de la COVID-19

Les activitats es faran de 
manera presencial o per 
via telemática, en funció 
del nivell d’alerta a causa 
de la COVID-19

Inscripcions a:  
<miguel.oliver@uib.es>

Activitat 
gratuïta

Finançat per la Xarxa Temàtica 
d’Excel·lència Net4sea (Xarxa Científica 
d’Anàlisi del Risc i Exposició a 
Contaminants Emergents en el Medi 
Marí, www.net4sea.es) de l’Agència 
Nacional d’Investigació, Ministeri 
de Ciència, Innovació i Universitats 
(CTM2017-90890-REDT)

Organitzat en col·laboració amb la 
Comissió Acadèmica del Programa 
de Doctorat en Ciència i Tecnologia 
Química, el Departament de Química  
i la Facultat de Ciències

taller



14 de gener
Aula Magna de l’edifici Guillem Cifre de Colonya

• 9.30 a 9.40 h. Introducción al workshop y a la red temática NET4SEA (Dr. 
Manuel Miró, UIB)

Bloc I: Impacte del micro/nanoplàstic  
en el medi marí

• 9.40 a 10 h. «Impacto químico de los microplásticos en el Medio Marino de 
Galicia» (Dra. Nieves Carro, INTECMAR, Galicia) 

• 10.10 a 10.30 h. «From macro to nanoplastics: should we care about polymers 
only? » (Dra. Montserrat Filella, Universitat de Ginebra, Suïssa)

• 10.40 a 11 h. «Plásticos de derivados de la acuicultura: impactos y efectos en 
las redes tróficas marinas» (Dra. Salud Deudero, IEO-Illes Balears)

• 11.10 a 11.50 h. Pausa cafè

• 11.50 a 12.10 h. «Los microplásticos en el medio marino: un estresor múltiple» 
(Dr. Jesús Gago, IEO-Vigo)

Bloc II: Contaminants químics persistents i  
emergents associats al (micro)plàstic

• 12.20 a 12.40 h. «Adsorción de contaminantes orgánicos en microplásticos: 
Implicaciones ambientales en zonas costeras» (Dr. Víctor M. León, IEO-Múrcia)

• 12.50 a 13.10 h. «Metales en colillas: Lixiviación en el medio marino y posible 
bioacumulación en ostras» (Dr. Juan Santos, IEO-Vigo)

• 13.30 a 15.30 h. Dinar

• 15.30 a 15.50 h. «Estudios de screening de contaminantes orgánicos asociados 
a microplásticos expuestos al medio marino mediante GC-QTOF-MS y LC-
QTOF-MS» (Dr. José Benito Quintana, Universitat de Santiago de Compostel·la)

• 16 a 16.20 h. «Piroretardantes de llama organofosforados: Contaminantes 
emergentes asociados a materiales plásticos» (Dr. Pablo Lara, Universitat de Cadis)

Bloc III: Ecotoxicitat del microplàstic i  
interaccions amb la biota

• 16.30 a 16.50 h. «Estudios metabolómicos de plasma de lubinas expuestas a 
microplástico» (Dr. Néstor Etxebarria, Universitat del País Basc)

• 17 a 17.30 h. «Análisis dirigido a efectos: los efectos ocultos de los 
plastificantes» (Dra. Belén González, Universitat del País Basc)

15 de gener  
Aula C-02 de l’edifici Guillem Cifre de Colonya

Bloc III: Ecotoxicitat del microplàstic i  
interaccions amb la biota (cont.)

• 9.30 a 9.50 h. «Evaluación científica del peligro causado por los 
microplásticos en el medio marino: certezas y mitos» (Beatriz Noya, 
Universitat de Vigo)

• 10 a 10.20 h. «Evaluación de los efectos de microplásticos sobre la biota 
mediante biomarcadores» (Dr. Antoni Sureda, UIB)

• 10.30 a 11.10 h. Pausa cafè

• 11.10 a 11.30 h. «Impacto del microplástico sobre patologías metabólicas y/o 
respiratorias» (Dr. Josep Mercader, UIB)

• 11.40 a 12 h. «At the plastic-environment interface, microbes influence all key 
processes in microplastic ecotoxicity» (Dr. Joseph Christie-Oleza, UIB)

• 12 a 12.30 h. Conclusions


