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ASSOCIACIÓ DE VETERINARIS I HIGIENISTES DE CATALUNYA (AVHIC) 
 

www.avhic.com 
 

CONFERÈNCIA on line 
 

“Coneixements actuals sobre la presència de 

microplàstics i nanoplàstics a la cadena alimentària i els 

possibles efectes sobre la salut humana” 
 

L’objectiu d’aquesta conferència és reflexionar amb els participants sobre la incorporació 

a la xarxa tròfica de formes plàstiques (micropartícules i nanopartícules) que poden estar 

presents en els aliments destinats a l’alimentació humana. L’increment dels residus de 

plàstics en el medi ambient, especialment en oceans i mars, a més de generar una 

preocupació mediambiental també ens fa reflexionar des de la vessant de la seguretat 

alimentària i els possibles efectes que poden tenir sobre la salut humana. 

Així seguim des de l’Associació de Veterinaris i Higienistes de Catalunya, AVHIC, 

amb el cicle de conferències que ens hem proposat organitzar cada any. 

 

Ponent: 

Dr. Jesús Gómez Catalán, professor titular de Toxicologia. Grup de recerca en 

toxicologia (GRET). Grup d'Innovació Docent de Toxicologia. Departament de 

Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica. Facultat de Farmàcia i Ciències de 

l’Alimentació. Universitat de Barcelona. 

 

Lloc de realització / format  

De manera excepcional, atesa la situació actual, la conferència s’impartirà a través d’una 

plataforma digital (Go to webinar) que permet crear aules virtuals. Els assistents poden 

utilitzar tant el mòbil com l’ordinador. Caldrà instal·lar l’aplicació per poder assistir a la 

conferència. 

 

Data i horari: dijous 19 de novembre de 2020 de 18:00 h a 19:30 h (aprox.)   

Assistència gratuïta pels socis i col·legiats veterinaris, amb inscripció prèvia 

(obligatòria) a la web d'AVHIC (www.avhic.com)  

Preu pels no socis: 10€. Inscripció i pagament a través de la web d’AVHIC.  

Preferència d’inscripció per als socis d’AVHIC i els Col·legiats Veterinaris. Aforament 

limitat.  

La conferència s’impartirà en català.  

http://www.avhic.com/
http://www.avhic.com/

