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Charlas divulgativas EXPOMINER 2018

Como en ediciones anteriores Expominer 2018 acoge un
amplio programa de charlas de divulgación científica,
impartidas por reconocidos investigadores del sector
mineral y de las ciencias de la tierra. El programa abarca
temas variados contemplando desde los procesos
generadores de minerales hasta sus diversas aplicaciones y
las posibilidades de uso en tecnologías avanzadas.

Los ponentes reflexionarán sobre temas tan diversos como
el registro fósil y el uso de minerales en la prehistoria, la
energía natural aprovechable suministrada por las
erupciones volcánicas en regiones remotas , los recursos
minerales no renovables, propiedades tecnológicas de
minerales comunes, su exploración y explotación o las
posibilidades de instrumentación avanzada para el estudio
detallado de estructuras cristalinas del mundo mineral



Charlas divulgativas EXPOMINER 2018
Horario

Viernes, 9 de noviembre  - Presentación: Dr. Jordi Rius , Instituto de Ciencia de Materiales - CSIC

-10h40 – 11h00 “La Història del Bòrax: dels deserts a les mòmies passant pels reactors nuclears i els fàrmacs”
Prof. Clara Viñas Teixidor

- 11h20 – 11h40 “El perill d'impacte amb asteroides, cometes i els seus meteorits”
Prof. Josep Maria Trigo-Rodríguez

-12h10 – 12h30 “Del hielo al fuego: Volcanes en la Antártida”
Dra. Adelina Geyer Traver

-13h00 – 13h20 “Propietats òptiques i color dels cristalls: de la tecnologia a les joies”
Dra. María Isabel Alonso Carmona

Sábado, 10 de noviembre – Presentación: Dr. Carlos de la Fuente, Universidad de Barcelona

-11h00 – 11h20 “El magnetisme dels imants”
Prof. Josep Fontcuberta Griñó

-12h00 – 12h20 “El sincrotró en la caracterització estructural de nous minerals”
Prof. Jordi Rius Palleiro

-13h00 – 13h20 “Quars: de la platja als smartphones: Més de 3000 anys al top 10 dels materials tecnològics”
Dr. Martí Gich García

Domingo, 11 de noviembre – Presentación: Dr. Jose Luis Briansó, Universidad Autónoma de Barcelona

-12h00 – 12h20 “Els minerals i el futur: tecnologies i sostenibilitat”
Dra. Pura Alfonso Abella

-13h00 – 13h20 “Cercant la petja dels nostres avantpassats”
Dra. Margarida Genera i Monells



La Història del Bòrax
dels deserts a les mòmies passant pels reactors 

nuclears i els fàrmacs

Prof. Clara Viñas i Teixidor
Institut de Ciència de Materials de Barcelona
ICMAB-CSIC
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"El perill d'impacte amb asteroides, 
cometes i els seus meteorits"

Prof. Josep Maria Trigo-Rodríguez
Grup de Meteorits, Cossos Menors i Ciències Planetàries
Institut de Ciències de l’Espai (CSIC)
Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC)



Del hielo al fuego: Volcanes en la 
Antártida

Dr. Adelina Geyer Traver
Institute of Earth Sciences Jaume Almera, ICTJA-CSIC



Propietats òptiques i color dels 
cristalls: de la tecnologia a les joies

Dra. Maria Isabel Alonso
Institut de Ciència de Materials de Barcelona
ICMAB-CSIC

Taronja Blau



El magnetisme dels imants

Prof. Josep Fontcuberta
ICMAB - CSIC



El sincrotró en la caracterització 
estructural de nous minerals

Prof. Jordi Rius Palleiro
Institut de Ciència de Materials 
de Barcelona
ICMAB-CSIC

Experiment de microdifracció



Quars: de la platja als smartphones
Més de 3000 anys al top 10 dels materials tecnològics

Dr. Martí Gich García
Institut de Ciència de Materials de Barcelona
ICMAB-CSIC

Quars sintètic per als aparells electrònicsPrimer objecte de vidre datat 
(1500 a. C.)
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Els minerals i el futur: tecnologies i 
sostenibilitat

Dra. Pura Alfonso Abella
Department d’Enginyeria Minera, Industrial I TIC
Museu de Geologia Valentí Masachs
Universitat Politècnica de Catalunya

Les necessitats… Els problemes… Les solucions.

El minerals i el futur:
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"CERCANT LA PETJA DELS NOSTRES 
AVANTPASSATS"

Dra. Margarida Genera I Monells
ICHN (IEC), Fundació Maurí
UNED
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