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RESUM 

 

Jordi Font Capó és geòleg per la Universitat de Barcelona (1996), enginyer tècnic de mines per la 

Universitat Politècnica de Catalunya (2000), diplomat en hidrologia subterrània per la Fundació Curs 

Internacional de Hidrologia Subterrània (2003) i doctor en hidrogeologia per la Universitat Politècnica 

de Catalunya (2012). 

Les seves àrees d’experiència i expertesa estan relacionades amb la hidrogeologia (hidrogeologia 

general, modelització assaig de bombament, aigües minera-medicinals, aigües subterrànies i obra 

civil...), geotèrmia, hidrologia (inundabilitat) i enginyeria minera. Va començar fent pous a Burkina 

Faso amb Arquitectes sense Fronteres l’any 2002. Va continuant al Grup de Hidrologia Subterrània de 

la Universitat Politècnica de Catalunya-CSIC (2004-2010). En aquest grup d’investigació va realitzar el 

doctorat i es va especialitzar en assaigs bombeig i modelització numèrica aplicada a la hidrogeologia, 

especialment en l’àmbit de l’obra civil i els túnels. Entre els anys 2011 i 2016 ha treballat a la 

consultoria ambiental Amphos21. En aquesta empresa tenia el càrrec de Project manager. A 

Amphos21 ha participat en projectes de hidrogeologia minera a Perú i Xile (dewatering en cel obert  i 

mina subterrània, factibilitats i prefactibilitat de projectes miners, línies base ambientals, EIAs...)  a 

banda de projectes diversos de hidrogeologia a la oficina de Barcelona (mineria, descontaminació, 

reservoris per residus nuclears. Des de l’any 2017 treballa com a consultor hidrogeòleg free-lance. 

Ha realitzat recerca al grup de hidrologia subterrània de la UPC-CSIC on va realitzar la seva tesi 

doctoral “Groundwater interaction of TBM (Tunnel Boring Machine) excavated tunnels” sota la direcció 

dels doctors Jesús Carrera Ramírez i Enric Vázquez-Suñé, presentada al Departament d’ Enginyeria 

del Terreny. Universitat Politècnica de Catalunya. Durant aquest període a banda de participació en 

mes de 15 congressos internacionals ha estat autor o coautor de 5 articles en revistes indexades. 

Durant el seu període a Amphos 21 ha estat coautor d’un llibre de l’agencia nuclear sueca SKB. 

 

 


