IMATGES DEL VIII CONGRÉS DE LEGIONEL·LA I QUALITAT AMBIENTAL

El Dr. Josep Garcia Raurich, Director del CRESCA i el Sr. Adrián Sánchez
Morales, Regidor de l’Ajuntament de Terrassa, durant l’acte d’obertura.

La Sra. María Luisa González, representant del Ministeri de Sanitat, Consum i
Benestar Social en el moment de començar la conferència inaugural.
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Aspecte de la Sala de Conferències del Museu de la Ciència i de la Tècnica de
Catalunya durant la conferència inaugural.

Vistes parcials dels estands presents en aquesta edició del congrés.
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Ponències i comunicacions paral·leles del dia 20

La Sra. Maria Rosa Sala, Cap de Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta
a Emergències de Salut Pública al Vallès Occidental i Vallès Oriental de
l’Agència de Salut Pública de Catalunya, va presentar el brot epidèmic de
legionel·losi de Cardedeu i Llinars del Vallès.

La Sra. Aran Massa, Tècnica de l'Àrea de Seguretat Alimentària i Entorn del
Ministeri de Salut del Govern d'Andorra, va explicar el nou marc regulador en la
prevenció de la legionel·losi a Andorra.
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El Sr. Lluís Gomila, de l’empresa Guldager Electrólisis, remarcà la importància de
la precaució que cal tenir amb la brutícia i la corrosió interior en els grans
acumuladors d’aigua calenta sanitària (ACS).

El Sr. Daniel Gómez, de l’empresa Entropy Care Systems, presentà un mètode
de producció d’ACS amb baix risc de legionel·la fonamentat en el control i
estabilitat de temperatures.
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La Sra. Núria Adroer, de l’empresa Adiquímica, presentà l’experiència
acumulada durant dos anys en un tractament alternatiu per fer el seguiment
de la contaminació microbiològica en una torre de refrigeració.

La Sra. Beatriz Agudo, de la Secció de Sanitat Ambiental del Gobierno de
Navarra, va fer una exposició sobre el risc de legionel·losi per microaspiració en
un hospital.
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La Sra. Cristina Esparraguera, de l’Organisme de Salut Pública de la Diputació
de Girona, va presentar la presència de legionel·la en les instal·lacions
municipals de la província de Girona en el període 2014-2018.

El Sr. Juan Angel Ferrer, de l’empresa Microservices, va ser presentat pel Sr.
Mauricio Espaliat i va presentar un estudi en el que es feia una aproximació a la
realitat actual sobre la malaltia del legionari, les torres de refrigeració i els
condensadors evaporatius.
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El Sr. Sergi Martí, President d’AQUAESPAÑA, i la Sra. Milagros Fernández,
Directora General d’ANECPLA, van presentar un resum de l’efecte de la norma
UNE 100030:2017 de prevenció i control de la legionel·la després de dos anys de
la seva implantació.

Detall del col·loqui realitzat després de les ponències impartides pel Sr. Juan
Angel Ferrer i pel Sr. Sergi Martí i la Sra. Milagros Fernández, moderat pel Sr.
Maurici Espaliat.
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El Sr. Xavi Muñoz, investigador Ramón y Cajal a l’Institut de Microelectrònica de
Barcelona, va impartir la ponència innovacions tecnològiques fotòniques per al
seguiment del biofilm.

El Sr. Albert Manero i la Sra. Marta Brull, de l’empresa Mina Pública Aigües de
Terrassa, van presentar la ponència implicacions de la nova norma ISO
11731:2017 en la gestió del laboratori. Van ser moderats pel Sr. Enric Riera,
col·laborador extern del CRESCA.
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El Sr. Gregorio de Dios, de l’empresa STENCO, va incidir sobre les instal·lacions
de rentat de vehicles i les seves característiques com a instal·lacions de risc de
proliferació de legionel·la.

Col·loqui moderat pel Sr. Enric Riera, en el que es recollí les temàtiques
presentades en les tres ponències del seu bloc.

9

Ponències i comunicacions paral·leles del dia 21

Presentació a càrrec del Sr. Maurici Espaliat dels tres ponents que van intervenir
en el primer bloc del dia 21: el Sr. Paulino Pastor, el Sr. Rubén Santos i el Sr. Xavier
Abelló.

El Sr. Paulino Pastor, Director d’Ambisalud, va exposar el contingut de la norma
UNE 171370-2 de localització i diagnòstic d’amiant.
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El Sr. Rubén Santos, Director d’Aqua-free España, va posar en fer èmfasi en de
la gestió de l’aigua residual i va evidenciar la seva rellevància tant en les
infeccions hospitalàries com en la qualitat ambiental.

El Sr. Xavier Abelló, Cap de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals del Museu
Nacional d’Art de Catalunya, va impartir la seva ponència sobre el control
ambiental a la seu del museu Nacional d’Art de Catalunya, a Barcelona.
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El Sr. José Manuel Felisi, col·laborador de la Xarxa Ambiental Mesura de
València, presentà la continuació de l’estudi sobre la qualitat de l’aire a
l’interior de les escoles de la província de València. La primera part d’aquest
estudi ja es va presentar en l’anterior edició d’aquest congrés.

La Sra. María José Sales, de l’associació Avemcai, moderada pel Dr. Pedro
Monagas, membre de CRESCA, va dissertar sobre la qualitat de l’aire, tant
exterior com interior.
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El Sr. Cristie Allen, de l’empresa Pall, va presentar un nou disseny per abordar el
problema de l’acumulació de cal i biofilm en les dutxes.

La Sra. Montserrat Pallarès, de l’empresa Kurita, va presentar l’HydroBio®
Advance, un monitor i controlador on-line per a controlar el biofilm i els dipòsits
de sals inorgàniques.
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La Sra. Imma Vilà, de l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona,
va ser presentada pel Dr. Jordi Morató, de la Càtedra Unesco en sostenibilitat
de la UPC, i va dissertar sobre els circuits de retorn i vàlvules mescladores en
sistemes d’aigua sanitària, remarcant les situacions que afavoreixen la
proliferació de legionel·la.

Aspecte de la Sala Dièsel, durant la celebració de les comunicacions orals
paral·leles.
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El Sr. Jorge Martínez, de l’empresa Labaqua, presentà el treball sobre prevenció
de legionel·la en edificis municipals mitjançant seguiment del biofilm i
l’avaluació de mètodes de desinfecció que, aquesta empresa, va realitzar
conjuntament amb Dipsalut.

El Sr. Luis Antonio Sánchez, President del consell d’administració de l’empresa
Alcora Salud Ambiental S.A., durant la seva ponència sobre microorganismes
resistents en les xarxes d’aigua potable i superfícies, remarcant tractaments,
materials i accessoris bacteriostàtics.
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El Sr. Carles Surià, Consultor en biohabitabilitat, va presentar una ponència
sobre minimització dels factors de risc físics en la qualitat de l’ambient interior.

El Dr. Roberto Vimbert, Consultor científic i fundador d’EsHealth, durant
l’exposició de la ponència radicals hidroxils inofensius per als éssers humans i
altament útils per eliminar microorganismes patògens i composts orgànics
volàtils (VOC’s) en grans espais d'aire, superfícies i aigua.
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