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a som a l’Any Internacional de la Química (AIQ 2011) i ens
continuem plantejant les mateixes qüestions de sempre:

• S’estudia química adequadament en el nostre sistema
educatiu?

No hi ha dubte que la química que s’explica a la universitat
ha canviat moltíssim i positivament, però no a la secundària i

al batxillerat, tant per falta d’hores docents com per falta d’un programa
formatiu i informatiu adequat en la denominada –d’acord amb el nostre
company col·legiat Dr. Claudi Mans– Química Quotidiana (salfumant,
lleixiu, vi, gas natural, pernil, vidre, etc., etc.). El desconeixement químic
de la societat actual és preocupant i en alguns temes molt perillós.

La nostra institució (Col·legi-Associació de Químics de Catalunya)
està organitzant –com a acte d’AIQ 2011– les IV Jornades d’Ensenya-
ment de la Química amb la intenció de debatre i proposar solucions a la
qüestió plantejada.

• Són necessaris els col·legis professionals? Es potencien amb la le-
gislació europea o se’ls vol fer desaparèixer?

La situació actual de la legislació europea transposada pel govern
espanyol és sincerament també preocupant... no sols des del punt de
vista col·legial sinó ja simplement com a ciutadà. Se suprimeix de veritat
la majoria de visats de projectes?, la col·legiació pot ser voluntària? Això
pot donar lloc a un creixent intrusisme laboral certament alarmant amb
els perills subsegüents (metges que no són metges, projectes arquitec-
tònics no visats, etc., etc.). Esperem que la transposició catalana de la
directiva europea (obligatòria en els seus fins però no en les formes)
sigui molt més estètica que l’espanyola. Cal recordar que l’ètica prece-
deix sempre a l’estètica (una famosa frase dels anys seixanta del pro-
fessor Valverde –catedràtic d’estètica de la UB–, davant de la eixida de
la universitat espanyola del seu mestre el professor Aranguren –cate-
dràtic d’ètica de la UCM– va ser: «Sr. Ministro sin ética no hay estética y
aquí tiene mi dimisión»).

Mentrestant continuem funcionant a límit i organitzant les activitats
habituals de les seccions i deganat-presidència.

Amb motiu de l’AIQ 2011 estem organitzant alguns actes especials
que us anirem comunicant (conferències, jornades…). S’ha pensat i s’està
ultimant i concretant un congrés ambiental el novembre pròxim en el si
d’Expoquimia (es té ja la seva conformitat a albergar tal congrés). El seu
títol provisional: L’empremta del carboni.

En el pròxim editorial seguirem amb les qüestions.

José Costa
Degà CQC

President AQC
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juntes i sumari

SERVEIS
DEL COL·LEGI I DE L’ASSOCIACIÓ

Escola de Graduats Químics
de Catalunya

• Cursos postgrau.

Borsa de Treball

• Rep i cursa peticions laborals per als
nostres col·legiats.

Borsa de Serveis

• Ofereix el servei de col·legiats.

Publicacions

• NPQ.

• Química e Industria.

Serveis Professionals

• Visat de projectes. Certificacions.

• Defensa jurídica professional.

• Peritatges legals.

Serveis d’Assistència

• Assessoria jurídica i laboral.

• Assistència mèdica. El Col·legi té subscri-
ta una pòlissa amb Mutua Madrileña.

• Assegurances.

– Mutualidad General de Previsión Social
de los Químicos Españoles.

– Eurogestió bcn. El Col·legi disposa dels
serveis d’una corredoria d’assegurances
que pot orientar-vos i subscriure les
pòlisses que desitgeu.

Serveis Financers

• Proporcionen als col·legiats avantatges
excepcionals en les  seves gestions finan-
ceres a través de les següents entitats:

– Caixa d’Enginyers.

– Tecnocrèdit - Banc Sabadell.

Si voleu més informació truqueu a la
secretaria del Col·legi
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EL DIA DE LA QUÍMICA

al paranimf de la UB

Antoni Portela

Dos aspectes del paranimf durant la celebració dels diferents actes del Dia de la
Química.

Ja és un clàssic dins dels actes
que celebra el Col·legi i l’Associa-
ció. Allà, on molts dels presents vam
passar en el seu dia moments de
nervis, angoixa, suor freda i fins i tot
taquicàrdia; allà, al paranimf de la
Universitat de Barcelona, celebrem
el Dia de la Química des de fa uns
quants anys. Aclarim per als més
joves que el paranimf era un lloc
habitual d’exàmens, d’aquí els ner-
vis, angoixes...

També l’estructura de l’acte es
manté, però els protagonistes can-
vien. Ja és una fita comuna dels
químics de Catalunya arribar a re-
collir la placa en aquest acte del
paranimf que l’acrediti pertànyer a
l’Orde del Neodimi; recordem que
aquest orde acull els químics que
han fet els seixanta anys de pro-
fessió. El que no cal recordar ja,
és que el neodimi és l’element de
número atòmic 60; tots tenim la
taula periòdica gravada al disc
dur... massa dur ja en algú de nos-
altres.

En aquesta ocasió van ser vuit
els companys que van rebre perso-
nalment la distinció, i set que no la
van poder recollir per diferents cau-
ses, però tenen també la placa acre-
ditativa a la seva disposició. En-
guany va ser el company Jaume
Guindulain qui es va encarregar de
respondre en nom dels homenatjats.
Ho va fer amb un sentit parlament, i
que reproduïm en aquesta crònica
de l’acte.

Va seguir l’acte amb el nomena-
ment de Col·legiada Distingida a
l’exdegana Margarita Luria. El nos-
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Des l’any 2006 el lliurament de l’Orde del Neodimi als companys que fan els seixanta anys de professió s’està consolidant com
un dels actes més emblemàtics celebrats al paranimf de la Universitat de Barcelona amb motiu del Dia de la Química. Aquest
any, els guardonats han estat els següents col·legiats:

Josep Ardanuy Rosell, Jorge Carreño Piera, Joaquim Cussó Ortuño, Jaume Guindulain Bosch, Juan Herrera Berbis, J. Ramón
Jiménez Huertas, Alfonso Lorencio Padró, Juan Martínez Mestre, Agustí Milà Mallafre, Juan Parés Corominas, Fernando Par-
lange Cuartero, Bernardino Pérez Sánchez, Esteban Sallent Casas, Francisco Vall Puig i Jacinto Valls Mateu.
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PARAULES DEL
SR. JAUME GUINDULAIN

Il·lustre Senyor Degà, benvol-
guts amics i companys, senyores i
senyors. Avui diada de Sant Albert,
el nostre patró, és molt plaent per
a mi ser aquí, en aquest estimat i
recordat paranimf de la Universitat
de Barcelona, per participar en
aquest lliurament de l’Orde del
Neodimi.

Vull donar-vos les gràcies, Dr.
Costa, en nom dels companys, així
mateix guardonats, per la conces-
sió d’aquest orde, que representa
els 60 anys de la nostra professió.

Han estat anys de fidelitat, anys
de vida activa com a llicenciats i
amb el resultat d’una forta acumu-
lació d’experiència, aconseguida en
els diferents camps del laboratori,
de la indústria, de la medicina, del
magisteri i, fins i tot, de l’estudi de
patents i biblioteca.

tre degà, el Dr. Costa, va fer un
apunt de la llarga trajectòria de la
Sra. Luria dins de les nostres orga-
nitzacions, i que lamentava no ha-
gués pogut assistir a l’acte per re-
bre en persona l’homenatge dels
seus companys.

Més nomenaments. Ara era el
torn del Dr. Pere Mir, a qui per la
seva brillant trajectòria professional
se li va atorgar el nomenament de
Químic Distingit. Tampoc el Dr. Mir
va poder assistir a l’acte, però va
delegar en el Dr. Eek perquè reco-
llís el guardó, i llegís unes emotives
paraules d’agraïment, paraules que
també recollim en aquesta crònica.
El Dr. Eek va ser durant molts anys
un col·laborador incondicional del
Dr. Mir, i que amb el temps es va
convertir en una amistat que ultra-
passà l’àmbit laboral.

I arribem així a la conferència
que tanca aquest acte solemne del
paranimf. La conferència va estar a
càrrec del Dr. Joaquim Sales, cate-
dràtic de Química Inorgànica de la
Universitat de Barcelona, sobre un
tema que va atreure l’atenció dels
que hi érem. El títol era Història de
la química a la Universitat de
Barcelona, i com els allà presents
érem, ni que sigui un trosset petit,
part d’aquesta història, el tema ens
va captivar. I vam sortir contents en
saber que aquesta conferència era
l’avanç d’un llibre que el Dr. Sales
estava escrivint, i que ben aviar sor-
tirà a la venda. El Dr. Sales «había
venido a hablar de su libro». Prope-
rament el podreu trobar al nostre
Col·legi.

I ja per acabar un acte tan so-
lemne, res millor que una copa de
cava servida en aquell passadís
que va de pati a pati, del de cièn-
cies al de lletres, o del de lletres
al de ciències, tot depèn del sentit
de la marxa, i del nombre de co-
pes que vàrem prendre. Uns mo-
ments de cordialitat recordant vells
temps i esperant ens arribi l’Orde
del Neodimi.                             ☯

Tots nosaltres hem estat, així
mateix, col·laboradors fidels del
Col·legi i de l’ANQUE, cada u amb
la seva particular disponibilitat.

Avui volem lloar aquesta Alma
Mater i volem recordar els seus ca-
tedràtics i professors nostres, i ho
volem fer dient que havent-nos sen-
tit estimats per ells, ara avui, en
aquesta jornada de gala, molt els
agraïm el seu magisteri i reconeixem
la seva dedicació.

També volem donar les gràcies
a tots els amics i companys de pro-
fessió que ens han ajudat amb els
seus apunts i aclariments, quan ho
necessitàvem, alguns lamentable-
ment absents.

I també a vostès, senyores i se-
nyors, gràcies per la seva estima-
ble presència en aquest acte.

I ja que aquest any és l’Any Ma-
ragall, permeteu-me que acabi re-

Paraules d’agraï-
ment del nostre
company Jaume
Guindulain.
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cordant els primers versos del Cant
de novembre.

El vermell dels arbres
encès per la posta de sols hivernals

delita i penetra
lo mateix que aquells verds primaverals.

He dit.                                     ☯

PARAULES DEL
DR. LLUÍS EEK

Il·lustre Senyor Degà,

En Pere Mir m’ha encarregat
que fes arribar el seu agraïment al
Sr. degà i a tota la junta directiva
del Col·legi de Químics, per la dis-
tinció que li han atorgat. Puc as-
segurar que li ha fet molta il·lusió
perquè li han fet per ser químic,
que és el que sempre ha sigut i
sentit.

Ara deixeu-me que afegeixi
unes pinzellades al que ha dit el
Sr. degà.

He tingut el privilegi de ser el pri-
mer químic en treballar amb en Pere

El Dr. Lluís Eek rebent de mans del nostre degà el diploma de Químic Distingit
concedit al Sr. Pere Mir.

CONFERÈNCIA DEL
DR. JOAQUIM SALES

(LA QUÍMICA A LA UB)

El llibre és un relat sobre la pre-
sència de la química a la Universi-
tat de Barcelona des de la seva res-
tauració el 1837 –quan se suprimí
la de Cervera– fins el 1975, en què
es creà la Facultat de Química en
desdoblar-se la Facultat de Ciènci-
es tradicional. Descriu l’organització
docent i molt en especial l’activitat
–tant des del punt de vista de la do-
cència, com de la recerca i de la ges-
tió– portada a terme pels responsa-
bles d’ensenyar química a la UB
durant aquests 150 anys. Hi són
tractats els professors de la Facul-
tat de Ciències i els de la de Farmà-
cia, atès que la química va entrar a
les universitats de la mà dels farma-
cèutics.

Està dividit en dues parts ben
diferenciades. La primera, que és de
fet l’obra en si, conté la descripció
dels fets abans indicats; s’estructu-
ra en sis períodes històrics, comen-
ça amb el primer intent, breu i fallit,
durant el Trienni liberal el 1822, i
continua amb cinc etapes ben defi-
nides com són: des de la restaura-
ció a la implantació del primer siste-
ma universitari espanyol establert al
Pla Pidal i a la Llei Moyano; la inau-
guració del nou edifici a la plaça de
la Universitat; el primer terç del se-
gle XX, moment que feu presagiar
una passa endavant significativa
–l’anomenada edat de plata de la ci-
ència espanyola, que coincidí amb

Mir i això durant 45 anys, del 1957
al 2002, o sigui pràcticament tota la
meva vida professional. No ha sigut
només el meu cap, sinó el meu mes-
tre i amic. Ha sigut un empresari
exemplar amb visió de futur i donant
sempre prioritat a la recerca i a la
formació permanent, conjuminant
sempre la visió empresarial amb la
científica.

Al meu entendre, tant o més que
com a empresari o químic, destaca
com a persona. Sempre a punt
d’ajudar a tots en les situacions difí-
cils, fossin col·laboradors de la fei-
na o simplement amics. Ho sé per
pròpia experiència i la d’altres com-
panys.

L’esperit de mecenatge li ve de
lluny i es mereix recordar la dona-
ció l’any 1966 del primer cromatò-
graf de gasos que va tenir la Uni-
versitat de Barcelona, donació feta
al laboratori de química analítica del
Dr. Buscarons, amb qui en Pere Mir
va tenir una gran amistat tota la vida,
com ja s’ha comentat prèviament.
Aquest cromatògraf, un Perkin El-
mer 116 E, es troba des de fa anys

exposat en el replà de la planta de
química analítica de la Facultat de
Química.

Estaria hores comentant les mol-
tes experiències viscudes, però no
patiu que no ho faré. Solament he
volgut fer arribar amb poques parau-
les uns trets característics d’un gran
home.

Moltes gràcies.                       ☯
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la consolidació del catalanisme po-
lític i la fundació de la Mancomuni-
tat de Catalunya–; l’època breu però
singular, i fins ara irrepetible, de l’au-
tonomia universitària degut a l’esta-
bliment de la II República espanyo-
la; i acaba amb la llarga etapa de la
dictadura franquista. Conté dos ca-
pítols inicials que de manera resu-
mida recorden, el primer, els princi-
pals esdeveniments de la història de
la UB i, el segon, de la història de la
química a la segona meitat del se-
gle XIX. La segona part inclou el que
podríem dir-ne els currículm vitae
que recullen les aportacions cientí-
fiques dels protagonistes de la pri-
mera, en concret de 35 professors,
i alguna altra informació detallada
sobre alguns aspectes concrets
tractats prèviament.

L’obra no és, ni ho pretén, un
estudi sobre la història de la UB ni
molt menys sobre la història de la
química, però totes aquelles perso-
nes, no necessàriament químics o
farmacèutics, amb interès i sensibi-
litat per la història del país, hi
trobaran una col·lecció de dades i
antecedents que els ajudarà a com-
prendre millor la situació actual de
la química a Catalunya. En particu-
lar, tots aquells que van estudiar a
l’edifici històric hi podran reconèixer
algunes de les seves experiències i
possiblement interpretar-les d’una
manera més completa.

En la conferència el Dr. Sales
–per raons de temps però no d’im-
portància– se centrà exclusivament
en aquells moments històrics i pro-
fessors més rellevants de la Facultat
de Ciències. Després d’una breu
referència a Agustí Yáñez (1789-
1857), el primer que explicà química
a l’assignatura Física experimental
i elements de química a la Facultat
de Filosofia, se centrà en l’anome-
nada Llei Moyano de 1857, que
representà la primera organització
moderna de l’ensenyament a Espa-
nya. A continuació glossà el paper
jugat per Joan Agell (1809-1868) i
Juan Ramon Luanco (1825-1905),

que foren els primers professors de
Química general. Destacà l’enorme
canvi que representà la construcció
de l’edifici de la plaça Universitat,
inaugurat el curs 1872-73, i se
centrà en Eugenio Mascareñas
(1879-1923), primer catedràtic de
Química inorgànica, que exercí la
docència durant més de 40 anys,
autor de diversos textos i conside-
rat com un dels introductors de la
taula periòdica a Espanya, i que fou,
també, molt crític sobre la situació
de la universitat d’aquell moment,
molt en especial en tot allò rela-
cionat amb la falta de mitjans
econòmics i d’ambient intel·lectual
per a la pràctica de la recerca expe-
rimental.

Més detallat fou el tractament do-
nat al període de la Universitat Au-
tònoma durant el període de la
II República, període en què a pe-
sar de la seva brevetat, tingueren
lloc un conjunt de canvis i reformes
com no s’havien produït mai abans
i, en molts aspectes, tampoc poste-
riorment. Aquests canvis afectaren

El Dr. Joaquim Sa-
les durant l’exposi-
ció de la conferèn-
cia Història de la
química a la Univer-
sitat de Barcelona.

des de l’endreçament de l’edifici a
transformacions estructurals en l’or-
ganització dels ensenyaments, de la
recerca i en la selecció del profes-
sorat. Com a professors més relle-
vants d’aquesta època seleccionà
Antonio García Banús i Emilio Jime-
no, catedràtics d’orgànica i d’inorgà-
nica, respectivament, i que s’havien
format en laboratoris alemanys i
americans. De García Banús en
destacà, principalment, l’establi-
ment, per primera vegada a la Fa-
cultat, d’un equip de recerca tal com
s’entén avui dia, i de Jimeno la cre-
ació d’un Institut de Metal·lúrgia,
model de col·laboració entre la in-
dústria i el món acadèmic; desvetllà
les raons per les quals fou nomenat
rector en acabar la guerra civil.

Per últim, feu uns comentaris
més succints sobre aquells profes-
sors que, en la difícil època de la
dictadura franquista, aconseguiren
mantenir amb dignitat l’activitat de
la Facultat, amb un especial esment
al paper desenvolupat pel Dr. Pas-
cual i pel Dr. Buscarons.              ☯
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No descobreixo res de nou si dic
que aquest any 2011 és l’Any In-
ternacional de la Química, AIQ2011
(IYC2011, en les sigles en anglès).
El Col·legi de Químics participa de
la comissió organitzadora catalana,
i es van fent diversos actes, que
es perllongaran al llarg de tot l’any.
La Societat Catalana de Química
ha demanat a Màrius Serra, el co-
negut enigmista i escriptor, que in-
troduís la química en la seva col·la-
boració diària a Catalunya Ràdio,
l’Enigmàrius. Va decidir-se que al
llarg de la setmana del 24 al 28 de
gener de 2011 els enigmàrius es-
tarien dedicats a la química, i en
particular als elements químics. En
Màrius Serra presenta les pregun-
tes a les 7:45 i a les 8:10 del matí,
i en dóna la solució a partir de les 9.
També publica la pregunta i la res-
posta a partir de les 13 h al web
de Catalunya Ràdio (ref. Enigmà-
rius), i a la seva adreça de Face-
book.

Vaig pensar que seria interes-
sant analitzar les preguntes i res-
postes de cada dia al llarg de la
setmana, i així ho vaig fer. He pu-
blicat al meu blog (ref. Claudi Mans
Blog català) un comentari diari so-
bre cada enigma, i un comentari
final. El dijous dos, perquè hi va
haver enigmàrius i superenig-
màrius.

A l’editor d’NPQ i a mi mateix
ens ha semblat adequat recollir en
un article el conjunt d’aquests co-
mentaris, més o menys retocats.
Aquí els tens, amic lector. A veure
si amb algun enigma rius, o almenys
somrius.

ENIGMÀRIUS QUÍMICS

Claudi Mans i Teixidó
Departament d’Enginyeria Química

Universitat de Barcelona

INVITACIÓ A LA
PARTICIPACIÓ
(Dijous 20 de gener de 2011)

El missatge de convocatòria de
la participació als enigmàrius, redac-
tat des de la Societat Catalana de
Química, va ser aquest:

Al llarg de la setmana vinent,
del 24 al 28 de gener, la sec-
ció de l’Enigmàrius d’en Màrius
Serra, que s’emet en el progra-
ma El matí de Catalunya Ràdio,
presentat per Manel Fuentes,
estarà dedicat a la química amb
motiu de l’Any Internacional de
la Química 2011. Des de la So-
cietat Catalana de Química es
vol aprofitar aquesta efemèride
per difondre la química en els
diferents àmbits de la nostra so-
cietat, per la qual cosa l’Enig-
màrius ens ha semblat una molt
bona proposta. Volem esmen-
tar que en Màrius Serra hi ha
col·laborat de manera entu-
siasta.

De dilluns a divendres, durant els
dies senyalats, Màrius Serra for-
mularà l’enigma verbal sobre pa-
raules relacionades amb l’àmbit
de la ciència química. El període
hàbil de participació comença
quan s’emet el plantejament, a
les 7.45 h (el plantejament es
repeteix a les 8.10 h), i s’acaba
a les 9 en punt.

(...)

Us animem a participar-hi i tam-
bé a fer-ne difusió en el vostre
àmbit.

ENIGMÀRIUS PESAT
(Dilluns 24 de gener de 2011)

(Transcrit del web de Catalunya
Ràdio).

Aquesta setmana els enigmàrius
s’apunten, a instàncies de la So-
cietat Catalana de Química, a la
celebració de l’Any Internacional
de la Química 2011. Comencem,
avui dilluns, amb un enigmàrius
elemental.

Aquest element és el més pesat
de tots, de 4 lletres.

La resposta és PLOM.

Avui només calia associar el
plom, metall de nombre atòmic
82, amb una persona molt pesa-
da, de qui se sol dir que és un
plom.

S’han rebut 1025 respostes, de
les quals 953 han estat correc-
tes i 72 no.

Efectivament els diccionaris po-
sen el plom com a exemple d’una
cosa pesada, o d’una persona pe-
sada. Però no diuen «ser pesat
com el plom», sinó com un plom.
I és que el plom, en genèric, és un
metall, però un plom és un objecte
–que se solia fer de plom– que ser-
veix per tensar una corda usada
com a sonda (Mark twain!, deien
al Mississipí quan hi havia dues
braces de fondària), o per posar a
la part baixa de les xarxes que
s’havien d’arrossegar per la sorra
del fons marí, o per a altres apli-
cacions.
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Trobem aquí també l’ús habitual
del concepte pesat en el sentit de
dens. El llenguatge habitual i el ci-
entífic aquí col·lideixen.

Si hem de parlar de densitats,
el metall més dens és l’osmi, tam-
bé de quatre lletres. L’osmi té una
densitat de 22,6 g/mL, quasi el do-
ble que el plom (11,35). El plom,
paradigma dels cossos densos
–pesats– té vint-i-tres elements per
sobre d’ell en la taula de densitats.
Bé es veritat que la major part són
metalls molt poc habituals, però són
més densos que el plom l’or, el platí
o el mercuri. Però cap dels tres els
feien servir els pescadors de cal
Bou, de baix a mar de Badalona
–on jo vaig néixer– per posar a les
xarxes...

ENIGMÀRIUS DE L’OEST
(Dimarts 25 de gener de 2011)

Aquesta setmana els enigmàrius
s’apunten a la celebració de l’Any
Internacional de la Química
2011. El d’avui dimarts és de ni-
vell júnior.

L’element que surt als westerns
amb plomes al cap, de 4 lletres.

La resposta és INDI.

El truc era associar el metall indi
amb els indis de les pel·lícules.

Hem rebut 1039 respostes, de
les quals 960 han estat correc-
tes i 79 no.

El metall indi és un de tants me-
talls de l’univers, el número 49 de la
taula periòdica. Un metall tou, de
punt de fusió baix, uns 150 oC: po-
dria fondre a una paella o una fregi-
dora domèstiques. Es fa servir com
a component a les pantalles de cris-
tall líquid de televisors i monitors
(LCD) i com a semiconductor. S’ob-
té normalment dels residus de la
fabricació del zinc.

L’indi té un nom peculiar. Prové
de que l’espectre d’emissió del me-
tall –la llum que emet quan s’escalfa
molt– conté una ratlla del color de
l’indi. L’indi és un color de l’arc de
Sant Martí situat entre el blau i el
violeta, entre 440 y 477 nm. També
es diu anyil o, menys precisament,
morat. En castellà, índigo, i en an-
glès indigo. Va ser Newton qui va
posar, de forma arbitrària, set colors
a l’arc de Sant Martí, i entre els set
hi va ubicar l’indi. Podria no haver-
ho fet, i ara parlaríem dels sis colors
de l’arc de Sant Martí: la decisió va
ser en bona mesura arbitrària, per-
què l’espectre electromagnètic és
continu. Les sals de l’indi, en nomen-
clatura una mica antiga, són les sals
índiques: nitrat d’indi, clorur d’indi.
Sona una mica com les figues de
moro o el blat de moro...

El nom del color indi ve de l’Ín-
dia, on hi ha plantes d’on es pot treu-
re el colorant indi. Aquest colorant
ha estat usat per donar color als
pantalons texans, denominats en
anglès blue jeans, tot i que potser
s’haurien de denominar més genuï-
nament indigo jeans. Les grans
quantitats de colorant blau-indi ne-
cessari per a tots els texans que es
confeccionen al món s’obté no de
les plantes, sinó de la síntesi orgà-
nica. A començament del segle XX
el colorant indi va ser sintetitzat per
químics alemanys. Com a curiosi-
tat, cap als anys setanta una em-
presa va voler fabricar colorant indi
a Artesa de Segre, però al final no
va prosperar. L’empresa es deia In-
dústries Químiques Artesanes: un
petit joc de paraules verbívor.

I no deixa de ser paradoxal –i una
mica verbívor també– que els texans
dels cowboys siguin de color indi...

ENIGMÀRIUS PROCAÇ
(Dimecres 26 de gener de 2011)

L’enigmàrius químic d’aquest di-
mecres és francament malso-
nant per a gairebé tots els par-
lants de català, llevat dels de
català occidental. Com sabeu,
aquest 2011 se celebra l’Any In-
ternacional de la Química. Per
això, tots els enigmàrius surten
a la taula periòdica dels ele-
ments.

El metall més partidari de la pros-
titució, de 7 lletres.

La resposta és POTASSI.

Només cal pronunciar potassi
en català central per entendre-
ho.

Hem rebut 876 respostes, de les
quals 747 han estat correctes i
129 no.

Als anys quaranta i cinquanta
estaven molt de moda els acudits
de colmos, que en català se’n hau-
rien de dir acudits de súmmums.
Hi ha dotzenes de webs amb
aquests acudits, que la immensa

Xarxa de l’art de la teranyina, amb ploms
a la part baixa.

Indis texans (navajos) amb texans in-
dis.
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majoria són deplorables. Hi havia
el colmo dels químics, que és tenir
una filla sosa i una altra potassa. I
disculpeu.

Aquest colmo té la gràcia que
tingui en català central malparlat i
mal parlat, perquè el terme sosa
s’hauria de dir insulsa, i a més s’hau-
ria de dir amb l’s sonora, i no sorda.
En castellà tampoc funciona gaire,
perquè la potassa, que en català
central sona com sona prostitutas-
sa, en castellà no, perquè una cosa
és po i l’altra pu. En resum, un de-
sastre de colmo des del punt de vis-
ta lingüístic.

El potassi és un dels elements
dels que el símbol K no ens informa
del nom. Ningú no va veure el po-
tassi abans de 1807, quan Davy el
va obtenir per electròlisi. I el veia
durant molt poc temps, perquè a
mida que l’anava obtenint s’anava
oxidant i cremant. N’hi va dir potas-
sium, però dos anys més tard Gil-
bert va proposar el nom de kalium,
que no va prosperar, però sí el sím-
bol K.

No sé si Catalunya és una terra
sosa, però sí que és potàssica. A la
conca del Bages hi ha els jaciments
de Cardona, Súria, Balsareny i Sa-
llent, encara en explotació, que
produeixen bones quantitats de sil-
vinita, que permet obtenir clorur de
potassi.

El potassi metall és molt reactiu.
Llegim-ne què en diu l’Alberto Ca-
valiere en el seu sensacional llibre
Chimica in versi:

Sostanza solida molto leggera
e quasi tenera come la cera,

teme l’ossigeno quest’elemento:
tagliato luccica come l’argento

ma poi dall’aria scomposto viene,
mentre il petrolio lo cura bene;

cosí che, massime per queste fatto
non s’usa libero che poco o affatto.

I així successivament per a tota
la química: repeteixo, llibre sensa-
cional.

SUPERENIGMÀRIUS ITALIÀ
(Dijous 27 de gener de 2011)

El superenigmàrius, avui, s’afe-
geix a la celebració de l’Any In-
ternacional de la Química, a ins-
tància de la Societat Catalana de
Química. Busquem un topònim
al país de Berlusconi. Per 1 punt
a la lliga:

La ciutat italiana present a la tau-
la periòdica d’elements.

La resposta és BARI.

Aquest metall, de símbol Ba,
comparteix nom amb la població
italiana de Bari, capital de la re-
gió de la Pulla.

El 2004 vaig publicar a la revis-
ta Notícies per a Químics, del
Col·legi de Químics de Catalunya,
l’article «Un test sobre la taula»
(ref.) És un test de preguntes so-
bre noms i símbols de la taula pe-

riòdica. I una de les preguntes era
la següent:

Nom d’un cantant italià amb cog-
nom químic.
a) Domenico. b) Nicola. c) Luci-
ano. d) Adriano.

La resposta, òbviament per als
lectors d’una certa edat, és la b: Ni-
cola di Bari. De nom real Michele
Scommegna, nascut a Zapponeta
(Friül-Venècia Júlia) el 1940. El nom
de l’element bari significa pesat,
però no té res a veure amb el nom
de la ciutat de Bari, a la Pulla –la
Puglia–, i que té per patró precisa-
ment a San Nicola di Bari.

Malgrat que en grec b.roV vol
dir pesantor, la densitat del bari no
és molt gran: només 3,51 g/mL.
Compareu-ho amb el plom o l’os-
mi de dilluns passat. El nom li ve
de la densitat dels seus minerals,
que tampoc són res de l’altre món,
però sí que són més densos que
altres minerals comuns: la baritina
(sulfat de bari) té una densitat de
4,4, molt més que la calcita, de no-
més 2,7.

Altres paraules amb el mateix
prefix són baròmetre, barògraf i ba-
rió. Aquesta darrera paraula encara
no surt al diccionari castellà de la
RAE, però sí al català de l’IEC. Un
barió és un hadró amb spin semise-
nar (1"2,3"2,5"2...); els barions són,
doncs, fermions hadrònics.

No sé si ha quedat prou clara la
definició anterior per als químics...
almenys per als de la meva edat. De
totes les paraules, jo vaig estudiar
només l’spin. El meu resum ara se-
ria que els hadrons són partícules
compostes per quarks. Els barions,
que són hadrons i consten de tres
quarks, són les partícules subatòmi-
ques que donen massa a la matè-
ria: els protons i els neutrons són
barions. Per tant, la matèria ordinà-
ria és matèria bariònica. Hi ha ma-
tèria no bariònica, com els feixos de
neutrins.

H2O. Acqua, famosa formula... Chimi-
ca in versi.
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Aquí hi ha un esquema elemen-
tal de partícules i forces que he tret
de la Wikipèdia. Hi trobareu els ba-
rions. No el poso per estudiar, sinó
només per constatar la magnitud del
que no sabem.

I prou d’aquest tema, que perto-
ca a l’Any Internacional de la Físi-
ca, que ja va ser el 2005.

ENIGMÀRIUS
del dijous 27 de gener de 2011

Els enigmàrius dels dijous sem-
pre són difícils, però com que
aquesta setmana celebrem l’Any
Internacional de la Química, tots
són elements de la taula de Men-
delejev, ergo només hi ha 118
solucions possibles.

L’element químic que mortifica,
de 6 lletres.

La resposta és SILICI.

El silici, de símbol Si, és homò-
fon del cilici, les punxes de ferro
que alguns fidels religiosos por-
ten a la pell per esperit de morti-
ficació.

Hem rebut 803 respostes, de les
quals 551 han estat correctes i
252 no.

Potser alguns dels qui llegeixin
aquest comentari no deuen saber
què és un cilici, i si ho saben no el
deuen haver vist. Un cilici, en ter-
mes generals, és qualsevol disposi-
tiu que s’aplica sobre el cos per cre-
ar incomoditat, molèstia i fins i tot
dolor, per tal de mortificar el cos i
així allunyar mals pensaments, per
solidaritzar-te amb la passió de Crist,
o com a instrument de penitència
pels pecats personals. Inicialment
eren peces de vestir de pell de ca-
bra, de la regió de Cilícia, a l’actual
Turquia, però va passar a tenir des-
prés el significat de peça incòmoda
que es portava com a sistema de
mortificació. Des de sempre ha es-
tat discutit a la mateixa església cris-
tiana, que des del segle IV en desa-
consella oficialment el seu ús. Però
molts ordes religiosos, lliurement,
han aconsellat el seu ús, de manera
temporal o permanent, entre els seus
seguidors. Si voleu un bon tema de
distracció, busqueu al Google els
termes Opus i cilicio conjuntament.

A la foto hi ha un cilici fet de fil-
ferro, amb algunes punxes. Entre els
practicants del sadomasoquisme
deu ser una peça habitual, aplicada
a tota mena de superfícies cutàni-
es. I no seguim.

El tema és el silici. Des del punt
de vista verbívor, és un dels ele-

ments monovocàlics. N’hi ha disset.
Monosil·làbics n’hi ha set: zinc, bor,
clor, crom, brom, or i plom. Di-
sil·làbics, vuit: plata (l’únic element
femení), tàntal, àstat, lantà, liti, itri,
indi i fòsfor. I trisil·làbics, només
dos: silici i iridi. És destacable la
freqüència de la lletra i i l’absència
total de l’e. Tot això, naturalment,
en català.

El símbol del silici, Si, es presta
molt als jocs de paraules. Si em dis-
culpeu la reiterada autocita, en l’ar-
ticle que deia ahir «Un test sobre la
taula» hi ha aquestes tres preguntes:

No és pas un símbol químic.
a) Si. b) No. c) Ca. d) Què?

«No» és un símbol químic.
a) Sí. b) No. c) Ca. d) Jo què sé.

NO és una molècula, Si no.
a) NO sí, Si no. b) NO no, Si sí.
c) Ni Si ni NO. d) Si i NO sí.

No cal que digui que les respos-
tes correctes són d, a i a. Tants
monosíl·labs en català es presten
fàcilment a jocs de paraules.

A Califòrnia hi ha el Silicon Va-
lley: Palo Alto, San José, Stanford...
La Vall de la Silicona, que tan ale-
grement tradueixen alguns periodis-
tes i escriptors, en lloc de Vall del
Silici. Jo no dic que no hi hagi molta
silicona per allà penjant, però pen-
so que n’hi ha més a Los Angeles,
cinc-cents quilòmetres al sud. A
aquella vall el que hi ha és molt de
silici, referència a que la base de

Un esquema recent de partícules elementals i forces. Font: Wikipedia.

Un exemple de cilici de filferro i alguna
pua.
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l’electrònica, la informàtica, els se-
miconductors i la indústria fotovol-
taica han estat els xips o les làmi-
nes de silici.

Ara els científics, especialment
els de branques biosanitàries, fan
experiments de tres tipus: in vivo,
quan manipulen organismes vius; in
vitro, quan fan experiments amb
cèl·lules o trossos d’òrgans extrets
dels éssers vivents; i in silico, quan
el que fan són simulacions per ordi-
nador. S’hauria hagut de dir in sili-
cio, però ja es perdia l’analogia fo-
nètica amb els vivo i els vitro.

Aquí tenim el Silicon Vallès. Qui
no es consola és perquè no vol, com
a Arenys de Munt, on hi ha una ca-
pelleta que la gent anomena Lour-
des de pobre...

ENIGMÀRIUS
del divendres 28 de gener de 2011

Acabem la setmana dedicada a
la química amb un enigmàrius ra-
dioactiu.

L’element químic que demanem
al metge, de 4 lletres.

La resposta és CURI.

El curi és un element químic ra-
dioactiu que pren el nom de
Marie Curie, però que també
pot semblar una forma del verb
curar.

Hem rebut 905 respostes, de les
quals 761 han estat correctes i
144 no.

El curi no cura. És un metall ra-
dioactiu, obtingut artificialment, que
s’acumula als ossos i al fetge i pro-
voca càncer. Es fa servir per obte-
nir altres nuclis radioactius, i com
a font de raigs alfa en determinats
instruments científics que s’han en-
viat a l’espai per analitzar la com-
posició de les roques de Mart i la
Lluna.

El curi deriva el seu nom de Ma-
rie Curie, la científica polonesa-fran-
cesa que va rebre el premi Nobel
de química el 1911 pel seu desco-
briment i aïllament de l’element radi,
i per això aquest any 2011 comme-
morem l’Any de la Química –l’any
de la química?, de la química Sra.
Curie, vull dir–. Era el segon Nobel
que rebia, perquè el 1903 ja havia
rebut el de física, juntament amb el
seu marit Pierre Curie i amb Henri
Becquerel, pels estudis sobre la
radioactivitat. El curi és un dels pocs
noms d’element derivat del nom
d’una dona. L’altre és el meitneri,
de Lise Meitner; també hi ha el nio-
bi, de Niobe, i l’europi, d’Europa,
però aquestes eren dones de la mi-
tologia.

La radioactivitat del curi mata,
però Madame Curie es va fer famo-
sa entre la població civil per les apli-
cacions curatives de la radioactivi-
tat. Va fundar l’Institute du Radium
a París, i durant la Primera Guerra
Mundial va organitzar, juntament
amb la seva filla, un sistema d’am-
bulàncies –les petites curies– que
tenien diferents serveis, i entre ells
sistemes de radiografies. També va
inventar la radioteràpia: recollia gas
radó dels productes radioactius que
manipulava, i el posava dins d’am-
polletes de vidre segellades. Passa-

va les ampolletes per les ferides dels
soldats, per tal que cicatritzessin
més ràpidament. Aquí Madame Cu-
rie va agafar fama mundial. I la ra-
dioteràpia va passar a ser no només
un sistema de tractament sinó una
moda.

Les aigües minerals solen ser
una mica radioactives, i a la publici-
tat van córrer a destacar-ne aques-
ta propietat. Vegeu-ne un exemple
dels anys 20 del segle XX. Altres
aigües, com l’aigua de Vichy, o les
aigües de La Toja o les de Caldes
de Boï anunciaven també la seva
radioactivitat. I als balnearis hi ha-
via llots radioactius, on la gent es
submergia amb aquella fe. I van cre-
ar també cosmètics radioactius, com
el Radithor, el Tho-Radia, la pasta
de dents Domarad –«un somriure
radiant» deia la publicitat, i no és
broma...– o la xocolata radioactiva
Radium Schokolade, de Burk &
Braun, venuda a Alemanya abans
de la Segona Guerra Mundial. Avui
la radioactivitat no està de moda i
és temuda.

Les aigües segueixen tenint la
mica de radioactivitat que tenien,
però es guarden ben bé d’anunciar-
ho. Ni abans curaven perquè tin-
guessin la mica de radioactivitat ni
ara matarien si ho posessin. Les

Etiqueta de l’Aigua Imperial, de Caldes de Malavella. Publicitat a La Veu de l’Empordà,
Figueres, 16 de maig de 1914.
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modes –entre altres factors– fan que
les etiquetes posin unes coses o
unes altres.

POST POST-POSTS

Després dels sis comentaris –sis
entrades, o sis posts, en idioma de
blog– dedicats als Enigmàrius i al
Superenigmàrius, aniran bé unes
reflexions sobre llengua, llenguatge
i ciència: un post post-posts.

Les ciències tenen el seu llen-
guatge especialitzat, com cada ac-
tivitat humana. Aquests llenguatges
comencen primerament com a ne-
cessitat de la mateixa ciència. Per
exemple, per classificar. A la biolo-
gia, les nomenclatures dels éssers
vivents tenen milers i milers de ter-
mes. Alguns són coincidents amb
el llenguatge col·loquial, com sardi-
na. Però quan es mira més prim,
veiem que la sardina més comuna
és la Sardina pilchardus, i que hi ha
més de cent espècies més que es
denominen col·loquialment sardina,
però que són diferents de la S.
pilchardus. A la geologia passa una
situació similar amb els minerals i
les roques.

A la física no es dóna aquest
fenomen o, almenys, no es dóna
amb aquesta extensió, perquè no
hi ha tantes coses per classificar.
Només hi ha fenòmens, objectes o
conceptes als que donar nom. Hi
ha molts termes específics, com
susceptibilitat magnètica, vector de
Poynting o quark encantat, però no
hi ha col·leccions i col·leccions de
termes corresponents a espècies,
substàncies o objectes diferents.
Algun físic això ho ha destacat per
fer veure la superioritat de la físi-
ca sobre altres ciències: «Les ci-
ències es classifiquen en dues
grans branques: la física i la fila-
tèlia», va dir Ernest Rutherford,
gran físic, que lògicament va tenir
un cert trauma quan li van conce-
dir el 1908 el premi Nobel... de
química.

I la química? És una de les fila-
tèlies de Rutherford? O bé és sim-
plement una sots-branca de la físi-
ca? La química comparteix amb la
biologia i la geologia la llarguíssi-
ma llista de substàncies, productes
i objectes amb que treballa i, per
tant, en comparteix la necessitat
d’una nomenclatura sistemàtica i
coherent. Ara –la meva ara és del
dia 28-1-2011– hi ha 56717648
substàncies identificades. A la teva
ara, lector, ja n’hi ha força més:
comprova-ho al web del Chemical
Abstracts Service (ref.). Sense una
nomenclatura sistemàtica no hi ha
manera d’aclarir-se, i per a això te-
nim la nomenclatura de la IUPAC, i
les classificacions del Chemical
Abstracts.

Però, a més, a la química hi ha
la taula periòdica dels elements, una
forma de presentar els elements
bàsics –avui 118– a partir dels quals
se’n deriven els cinquanta-sis o cin-
quanta-set milions de substàncies.
I aquests 118 estan rigorosament
classificats per raons estructurals
bàsiques, no només perquè s’han
observat i identificat: alguns ele-
ments s’han predit primer i s’han tro-
bat després. Aquesta predictibilitat
és l’aspecte més científic. És com
si un biòleg predigués, amb raons
basades en l’evolució, l’existència
d’animals com pops de sis potes, i
els trobés després. La química,
doncs, treballa en la composició de
tots els productes coneguts –la fila-
tèlia–, però ho fa a partir de bases
estructurals rigoroses, basades en
bona part en diferents branques de
la física.

El llenguatge químic es presta
als jocs de paraules, que són dife-
rents en cada idioma. Per exemple,
dels sis enigmàrius anteriors, només
dos serien vàlids en castellà: els del
plom i l’indi. El del potassi no, per-
què potasio no sona a putasio; ba-
rio no és Bari; silicio i cilicio només
valdria en algun dialecte andalús; i
al metge, en castellà li demanen que
cure.

El mateix Màrius Serra ja era
conscient, en preparar els enigmà-
rius, que limitar-se als 118 noms
dels elements permetia a l’oient re-
soldre els enigmàrius simplement
agafant la llista d’elements i anar
eliminant els que no s’adaptessin
a la pregunta. En canvi, els noms
dels productes hauria estat tota
una altra cosa, molt més complica-
da i tècnica. Hi ha noms no siste-
màtics que es presten a jocs de
paraules en català, com el cubà,
l’etè –mi casa...–, el propè, el decà
–decano–, la cadaverina, el tiofè o
el fullerè. Però costa trobar cap
gràcia al metilnaftalè o l’hexacloro-
benzè, per dir noms curtets, i amb
això no hi ha manera de fer jocs
de paraules.

En canvi, els símbols dels ele-
ments són tota una altra cosa. Amb
molt esforç es poden construir fra-
ses usant només símbols. Per
exemple, B O Ne S F Es Te S. Però
ja no es pot dir B O N Na D Al, ex-
cepte que comencem a aplicar trucs,
com el de considerar que podem
usar el símbol del deuteri D, isòtop
de l’hidrogen amb nom propi. I fer
frases llargues és un esforç inaudit,
tediós i té poca gràcia.

El que sí que ampliaria una mica
el camp seria usar els noms dels
elements i dels falsos elements. A
la revista n. 9 de la Societat Catala-
na de Química hi tinc un erudit arti-
cle denominat precisament «Els fal-
sos elements» (Mans 2010). Hi ha
més de quatre-cents noms d’ele-
ments que no han prosperat, sigui
perquè no havien existit més que
en la imaginació dels seus desco-
bridors, sigui perquè el nom no va
tenir èxit i es va substituir, o per
altres raons. Hi ha noms increïbles,
com pandemonium, newi i yorki,
cati, dani, florenci, agustí, amarilli,
deliri, danubi, esperi, demoni, me-
tallum problematicum, aurum para-
doxium...

Proposta didàctica: podrien ser-
vir els jocs de paraules sobre ele-
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ments químics per ajudar a que hi
hagi una mica més de química en-
tre els alumnes i la química? 1

No Ho Se Pa S.
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El científic nord-americà Richard
F. Heck junt amb els dos científics
japonesos Ei-Ichi Negishi i Akira
Suzuki han estat guardonats amb
el premi Nobel de química de l’any
2010.

Els tres investigadors varen es-
tudiar i desenvolupar per separat
diferents reaccions químiques amb
composts orgànics, amb la finalitat
d’unir àtoms de carboni entre
aquests composts per sintetitzar al-
tres molècules orgàniques comple-
xes presents a la Natura i que millo-
ren la nostra vida diària. En els seus
nous mètodes tots tres químics va-
ren emprar el pal·ladi com a catalit-
zador de les seves reaccions. Els
àtoms de pal·ladi són rics en elec-
trons i poden atreure (com si fos un
imant) els àtoms de carboni, pro-
duint una ràpida reacció química
entre ells, o sia, actuant com a ca-
talitzador.

La química orgànica aplicada
estudia la forma de crear composts
com els plàstics o nous medica-
ments, i per aconseguir-ho és ne-
cessari unir àtoms de carboni de di-
ferents molècules entre ells. Però
l’àtom de carboni no reacciona fà-
cilment amb els altres. Si es volen
crear molècules orgàniques simples
es poden emprar els reactius de
Grignard (premi Nobel de química
1912), però aquest mètode no ser-
veix per fer molècules orgàniques
complexes, d’aquí la importància de
les reaccions catalitzades per
pal·ladi.

Aquesta nova síntesi orgànica
posada en pràctica pels tres guar-
donats s’utilitza per sintetitzar no-
ves molècules amb aplicació en la

NOBELS DE QUÍMICA 2010

Josep M. Fernández-Novell, Roser Fusté i Miquel Paraira

indústria química (cremes solars) o
de components electrònics (cristalls
líquids per a pantalles lluminoses)
i, com a punt culminant, per a l’ela-
boració de medicaments com el ta-
xol, emprat contra el càncer, o la
diazonamida A, un potent agent an-
titumoral.

Richard F. Heck va néixer a
Springfiel (Massachusetts, EUA) el
1931. Obtingué alhora el seu bache-
lor’s degree (1952) i el doctorat de
filosofia (1954) a la Universitat de
Califòrniai i va ser investigador de
la Universitat de Delaware (EUA). Hi

D’esquerra a dreta, Richard F. Heck, Ei-Ichi Negishi i Akira Suzuki.

exercí de professor de química fins
a la seva jubilació el 1989.

Ei-Ichi Negishi va néixer a
Txangxun (capital de Manxúria en
territori Mongol que pertanyia al
Japó) el 1935. Es va graduar a la
Universitat de Tòquio el 1958. El
1966, ingressà com a investigador
postdoctoral a la Universitat de Pur-
due, a West Lafayette (EUA), abans
de ser professor assistent el 1968.
El 1972, canvià d’universitat per ser
professor assistent a la Universitat
de Syracuse i l’any 1979  tornà a la
Universitat de Purdue.

Akira Suzuki va néixer a Mu-
kawa (Japó) el 1930. Va estudiar a
la Universitat de Hokkaido i després
d’obtenir el seu doctorat hi treballà
com a professor assistent i investi-
gador. Arran de la seva retirada de
la Universitat de Hokkaido, el 1994
va treballar en diferents llocs de tre-
ball a d’altres universitats: la Uni-
versitat de Ciència d’Okayama de
1994 a 1995 i la Universitat de Ci-
ències i d’Arts de Kurashiki de 1995
a 2002.                                        ☯
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PROEMI

En ocasió de l’Any Internacional
de la Química, vull contribuir amb
una lliure referència biogràfica d’un
dels més importants creadors de la
química moderna.

Antoine-Laurent de Lavoisier
(26 d’agost de 1743 - 8 de maig de
1794) va néixer a París, fill d’un co-
merciant acomodat. Només amb
vint-i-tres anys va presentar un tre-
ball titulat Mémòire sur le meilleur
système d’illumination à París, pel
qual va obtenir un premi de l’Aca-
démie des sciences, de la que dos
anys després, el 1768, en va arri-
bar a ser membre.

Lavoisier va tenir un mestre emi-
nent, G. Fr. Rouelle (1703-1770),
destacat farmacèutic de París, pro-
fessor del Royal Jardin des Plantes
i membre així mateix de l’Académie.

EL JOVE LAVOISIER

El jove Lavoisier sentia, doncs,
una forta atracció per l’estudi de les
ciències naturals. Ell creia que la to-
talitat de les coses que ens impres-
sionen o poden excitar-nos són
l’objecte del nostre immediat desig
d’estudi. L’aptitud que té un cos per
impressionar-nos és pròpiament la
seva exclusiva energia.

Aquesta dèria personal el portà
d’entrada a investigar la qualitat de
les guixeres, els guixos dels voltants
de París. Els seus treballs es van
concretar en la publicació del llibre
Memòire sur les gisements des
montagnes. En aquesta publicació
es posava en clar que les fins ara

anomenades terres no eren cossos
simples, sinó pròpiament òxids.

ESTUDIS I EXPERIÈNCIES

Lavoisier es va veure abocat per
ofici i per una autèntica passió a
estudiar i a experimentar sobre tots
els fenòmens naturals, als quals la
seva atenta observació el conduïa.
Això el va fer optar a una plaça
d’agent de recaptació d’impostos,
càrrec que va aconseguir poc temps
després d’haver ingressat a l’Aca-
démie. D’alguna manera havia de
mantenir-se econòmicament, ja que
les despeses que resultaven dels
seus estudis i experiències, i pel
material de laboratori que necessi-
tava, eren certament excessives.

CONSERVACIÓ DE LA
MATÈRIA

Ja s’intuïa que el pes dels me-
talls augmentava després de la seva
calcinació. Alguns experiments ho
havien mitjanament confirmat. Però
ara, la calcinació de l’estany en un
recipient tancat hermèticament en
presència d’aire, es va veure que
conservava la seva massa total.

Ara és quan Lavoisier planteja la
llei de la conservació de la matèria,
que diu que la matèria no es crea ni
es destrueix, sols es transforma. I
afegeix que el pes d’un compost és
igual a la suma dels pesos dels seus
components (Traité de Physique et
de Chimie, 1769).

LA COMBUSTIÓ

Lavoisier defineix la combustió
d’un cos com la ràpida combinació
d’aquest amb l’oxigen.

Ell mateix, de la mà de Scheele i
de Priestley, troba quina és la com-
posició de l’aire i fa veure quin és el
paper de l’oxigen en els processos
de combustió i en la pròpia respira-
ció animal, i diu que la respiració no
és més que una oxidació destinada
a produir energia.

Estableix una primera llei de la
termodinàmica, segons la qual el
calor de descomposició d’un com-
post és igual al calor de formació i
de signe contrari. Els seus estudis
calorimètrics el determinaren,
d’acord amb Laplace, a publicar
Memòire sur le chaleur (1780).

Lavoisier descobrí que l’aigua es
pot obtenir fàcilment per la combus-
tió de l’hidrògen (1784).

LA NOMENCLATURA

Els recents descobriments exigi-
en una nova nomenclatura química,
i en aquest sentit la contribució dels
químics francesos més contempo-
ranis a Lavoisier fou decisiva. Un
nou tipus de formulació química es-

ANTOINE-LAURENT DE LAVOISIER

Jaume Guindulain
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tava en marxa (Traité élementaire
de Chimie, 1789).

CARRECS OFICIALS

Lavoisier contribuí en la millora
de la fabricació de la pólvora i del
salnitre, molt important aquest últim
en l’adob dels terrers de jurisdicció
estatal.

Pel seu càrrec de recaptador
d’impostos va tenir molta relació
amb els terratinents, aconseguint
que aquests perfeccionessin el tipus
de cultiu.

Cooperà en l’establiment de la
nova llei francesa de pesos i mesu-
res de París (1790). Proposà una
reforma fiscal (A propos de la riches-
se territorial de la France). També
arribà a ser secretari del Tresor.

LA REVOLUCIO FRANCESA

Seguint el curs del temps, l’any
1789 es van convocar a França els
États-Generaux, com a conseqüèn-
cia de la ineficàcia de les reformes
proposades pel monarca. Així és
que la desventurada situació políti-
ca i social del país –l’ancien régime–
donà pas a la Revolució Francesa.
D’aquesta en podem considerar
quatre etapes. L’Assemblea Cons-
tituent (maig 1789 - octubre 1791);
l’Assemblea Legislativa (octubre
1791 - setembre 1792); la Conven-
ció (setembre 1792 - octubre 1795);
i el Directori (octubre 1795 - novem-
bre 1799).

Lavoisier, científic i treballador,
tot per la ciència, entregat a si ma-
teix i als homes, es va veure atra-
pat per aquell remolí xuclador de
desfermades passions en les que
es va veure immers tot el país i
sense poder-hi fer res... Així és
que, tot i els seus mereixements,
estimant a França com el que més,
fou condemnat pel tribunal revolu-
cionari.

En un últim intent de salvar la
vida, els historiadors diuen que fins
i tot va argumentar a qui presidia el
tribunal que, estant pendent d’uns
resultats de laboratori, valia la pena
demorar l’execució... El govern re-
volucionari del terror digué que la
República no tenia necessitat de
savis... Lavoisier morí a la guillotina
el 8 de maig de 1794.

OBRES COMPLETES

Les obres completes d’Antoine-
Laurent de Lavoisier van ser publi-

cades per compte de l’Estat francès
els anys 1860-64.

CONCLUSIÓ

Aquest any 2011, Any Internaci-
onal de la Química, ens ha semblat
que era bo de recordar qui havia
estat Lavoisier, exemple de dedica-
ció, i com va arribar amb constàn-
cia a dir-nos quins són els pilars del
coneixement dels fenòmens físics i
químics de la naturalesa, els quals
han estat la causa més normal del
nostre aprenentatge.                    ☯

Laboratori de Lavoisier (Musée des Arts et Métiers, París). Font: Wikipedia.

Experiment de Lavoisier sobre la respiració humana en el seu laboratori. Font:
Wikipedia.
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Quan es pensa en els ingres-
sos de què disposarem quan aca-
bem la nostra vida laboral, el pri-
mer que ens ve al cap és el que
cobrarem de la nostra pensió de ju-
bilació. Actualment, la pensió pú-
blica no permet mantenir el mateix
nivell d’ingressos anteriors a la ju-
bilació, fins i tot complint tots els
requisits.

El gràfic adjunt (figura 1) mostra
la taxa de cobertura, que indica la
proporció de la pensió pública de la
Seguretat Social respecte al salari
en el moment de la jubilació, i com
veiem, per a persones amb salaris
inferiors a 40.000 euros, la pensió
cobreix, complint totes les condici-
ons, prop del 85 % del seu sou. A
partir de 40.000 euros de sou, la co-
bertura cada vegada és menor.

Aquesta situació s’accentua, a
més a més, per dos aspectes: l’in-
crement de l’esperança de vida i
l’estructura de la piràmide d’edat.

L’esperança de vida cada vega-
da és més gran en una societat
avançada com la nostra (a Espanya,
l’any 2009 era de 85 anys per a l’ho-
me i de 92 anys per a la dona), la
qual cosa implica necessàriament
pagaments per pensions cada ve-
gada durant més temps.

Tenint en compte que el nostre
sistema públic és un sistema de re-
partiment, és a dir, les cotitzacions
a la Seguretat Social dels treballa-
dors que estan en actiu es destinen
a pagar les pensions dels jubilats
actuals, aquests dos aspectes tenen
una gran importància.

Per tant, si bé és cert que el
sistema públic de la Seguretat So-

cial gaudeix actualment de bona
salut, les previsions demogràfiques
apunten la conveniència d’introduir
reformes per garantir l’equilibri del
sistema a llarg termini; en aquesta
línia, actualment s’està debatent la
reforma del sistema públic de pen-
sions per garantir l’equilibri del sis-
tema a llarg termini que permeti
cobrir les necessitats futures. En
aquest sentit, ja s’estan estudiant
diverses propostes de reforma per
a les pensions, entre les quals des-
taquen allargar l’edat de jubilació
o canviar el sistema del càlcul de
les pensions per tal de reduir els
costos: un nou motiu, per tant, per
pensar a complementar la nostra
pensió a través de l’estalvi parti-
cular.

Un cop hem arribat a la conclu-
sió que cal estalviar per a la nostra
jubilació, se’ns plantegen diverses
qüestions que tot seguit passem a
comentar.

QUAN HE DE COMENÇAR A
ESTALVIAR PER A LA
JUBILACIÓ?

Si l’objectiu és acumular un ca-
pital que permeti aconseguir el ni-
vell de vida desitjat, encara que ens
pugui semblar que encara és aviat
per contractar un pla de pensions o
per fer aportacions de manera con-
tinuada, la veritat és que com més
aviat es comenci a estalviar, més
gran serà l’import acumulat i menor
serà l’esforç que s’haurà de fer.

QUIN ÉS EL MILLOR
PRODUCTE PER
CANALITZAR AQUEST
ESTALVI?

En el mercat hi ha molts instru-
ments d’estalvi, però no tots cobrei-
xen tot el que és exigible per a
aquest tipus d’estalvi que té una fi-
nalitat molt concreta: la jubilació.

PLANS DE PENSIONS: UNA NECESSITAT

Figura 1. L’única via per mantenir el nivell de vida quan una persona es retira és
complementant la pensió de la Seguretat Social amb el seu estalvi privat.
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D’entre tots, com podem veure
en el quadre de la figura 2, el pro-
ducte més adequat és el pla de pen-
sions i el pla de previsió assegurat:
per la seva indisponibilitat (garanteix
que no ho gastarem en altres co-
ses), la seva favorable fiscalitat i
perquè permet una gestió professi-
onal de l’estalvi.

AVANTATGES FISCALS EN
EL MOMENT DE REALITZAR
L’ESTALVI

Ens aturem un moment en la fis-
calitat aplicable a l’estalvi destinat
a la jubilació a través d’un pla de
pensions o un pla de previsió as-
segurat.

L’efecte fiscal d’aportar a un pla
de pensions o pla de previsió asse-
gurat pot fer canviar el signe de la
declaració anual de l’IRPF; per això,
encara ara moltes aportacions a
aquests productes es concentren a
la recta final de l’any, i busquen, a
més de constituir l’estalvi per a la
jubilació, reduir el pagament de la
factura fiscal de l’exercici.

En realitat, els diners aportats a
aquests productes és com si no els
hagués percebut, ja que el seu im-
port es redueix de la base imposa-
ble de l’IRPF i trasllada el pagament
d’impostos fins al moment de la ju-
bilació, quan es comenci a disposar
d’aquest estalvi.

El màxim que pot aportar cada
any és 10.000 euros (12.500 euros
per a persones amb 50 anys o
més), que podrà reduir de la base
imposable fins a un màxim del 30 %
dels seus rendiments nets del tre-
ball i activitats econòmiques (50 %
per a persones a partir de 50 anys
d’edat).

A Banc Sabadell l’esperem per
donar respostes a aquestes i mol-
tes altres qüestions que vostè ens
pugui plantejar. Vingui a qualsevol
de les nostres oficines i estarem
encantats d’atendre’l, calcular quant
pot acumular fins a la seva jubilació
i quin estalvi tindrà en la seva pròxi-
ma declaració. A més a més, aquest
any hem editat una guia per gaudir
de la millor jubilació, que ha de per-
metre que els nostres clients puguin
decidir millor com i quant estalvien
per a la seva jubilació. També pot
trucar al 902 383 666.

Francesc Ventura Zabala
Gerent d’Institucions i Col·lectius

Aquest producte...

Immobles

Dipòsits

Fons d’inversió

Pla d’estalvi

PIES

Plans pensions / PPA

Figura 2. El producte més adequat és el pla de pensions i el pla de previsió assegurat.

... permet flexibil i tat
d’aportacions: periòdi-
ques o extraordinàries,
creixents o constants?

... permet escollir en cada
moment el tipus d’inver-
sió del capital acumulat?

... em proporciona avan-
tatges fiscals en realitzar
l’estalvi per a la jubilació?

... em permet assegurar
que aquest estalvi estarà
disponible només per a la
meva jubilació?
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2a CURSA INTERCOL·LEGIAL

2 d’abril de 2011

Per iniciativa d’uns col·legis professionals s’organitza una cursa per un circuit urbà a Barcelona; és
la segona edició, però per als químics és la primera. Ens sumem a aquesta iniciativa, i volem fer un
bon paper. Fer un bon paper vol dir que tinguem una participació esplèndida pel que fa al nombre de
participants, més que fer bones marques.

Hi participen tretze col·legis, i l’organització espera arribar als quatre-cents participants. Això vol dir
uns trenta per col·legi. I arribarem? Espero que sí. Poden participar familiars i amics. Els detalls de
la cursa són els següents:

Sortida: Passeig de la Mar Bella de Barcelona, a les 9.30 h del dia 2 d’abril.

Circuit: Un recorregut de 8 km per als adults, i 4 km per a la categoria infantil.

Inscripcions: A Secretaria del Col·legi. El preu de la inscripció és de 12 euros, i inclou la samarreta,
una bossa de regals i un sorteig de nombrosos premis cedits per les empreses col·laboradores.

Us esperem!!!
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LX ASAMBLEA NACIONAL DE LA ANQUE

A petición del director de NPQ
se presenta un resumen del desa-
rrollo de la última Asamblea de AN-
QUE que ha tenido lugar a finales
del pasado mes de octubre.

Un año más se ha celebrado la
correspondiente asamblea nacional
que según estatutos se ha de reali-
zar para juzgar la gestión de la Jun-
ta de Gobierno, y a la vez aprobar,
si ha lugar, los presupuestos de la
asociación para el año 2011.

Este año, la realización de esta
asamblea que ha llegado a su LX
edición correspondió a la Asociación
de la Comunidad Valenciana que eli-
gió las fechas de 29 a 31 del pasa-
do octubre.

En estas líneas intentaré dar una
imagen general de cuál ha sido su
desarrollo, poniendo especial inte-
rés en aquellas cuestiones que hoy
día –y no sólo hoy sino ya desde
hace unos años– más nos preocu-
pan en la ANQUE.

En primer lugar hay que hacer
constar que la asistencia no fue todo
lo importante que debería haber
sido, por cuanto no aparecieron re-
presentantes de Cantabria, Extre-
madura, País Vasco, Castilla y
León, Castilla la Mancha y Canarias,
lugares especialmente preocupan-
tes por la poca vida asociativa que
en ellos existe, y por la baja perte-
nencia de asociados.

ASOCIACIONES
AUTONÓMICAS

Los casos anteriores citados no
son los únicos en los que flaquea
el número de asociados, ya que se
ha podido constatar que la dismi-
nución es casi general en todas las

asociaciones autonómicas; tan sólo
hay incremento de asociados en
Asturias (+44) y Baleares (+4),
mientras que Valencia y Murcia
mantienen el mismo número. En to-
dos los demás casos hay una baja-
da considerable del número de aso-
ciados, preocupante en los casos
de Madrid (-119) y Catalunya
(-107); también en Andalucía (-25),
Aragón (-17) y Galicia (-10) conti-
núa esta sangría que preocupa
fuertemente por diferentes razones,
entre las que el tema económico
no es el menor, ya que a medida
que disminuye el número total se
incrementa la contribución que he-
mos de hacer por asociado y año.

Aquí se ha de hacer notar que
hemos de conseguir que los estu-
diantes de nuestras facultades se
incorporen a nuestra asociación, y
no tan sólo los de las titulaciones
químicas tradicionales sino también
los de las nuevas titulaciones basa-
das en la ciencia y tecnología quí-
micas. Se ha de hacer una intensa
labor de captación si queremos que
nuestra ANQUE vuelva a tener la
pujanza que todos deseamos.
Como un ejemplo a seguir destacar
que la Asociación de Murcia tiene
más de 600 alumnos inscritos.

Hay otros motivos de preocupa-
ción, aunque no en todas las aso-
ciaciones; entre ellos destaca el
tema de los cursos para graduados
que, en algunas asociaciones como
la de Catalunya, ha sufrido una de-
bacle de asistencia –¿crisis?, ¿fal-
ta de apoyos institucionales?–,
mientras que en otras, como Astu-
rias o Murcia, se mantienen en alza
y reciben fuertes apoyos de finan-
ciación de las correspondientes ad-
ministraciones. Una idea que se
está llevando adelante en algunas
asociaciones es el desarrollo de
cursos on line para graduados, lo
que facilita que los posibles alum-
nos puedan realizar los cursos sin
necesidad de desplazarse hasta los
locales sociales de su Escuela de
Graduados.

En el tema de publicaciones pe-
riódicas, lo que en sus inicios fue
una única –NPQ en Catalunya–,
aparte claro está de la publicación
general Química e Industria, ha pa-
sado a ser una serie de revistas
autonómicas que, con frecuencia
de tres o cuatro números cada
año, publican ya Andalucía, Ara-
gón, Asturias, Baleares y Madrid;
son un vehículo más cercano al
asociado, con dedicación a aque-
llos temas más propios de cada
asociación.

En otro orden de cosas cabe
destacar el funcionamiento en Mur-
cia de un Servicio Colegial Técnico
para Empresas (SECTEM), al cual
tienen asociadas 51 empresas, y
que supone una buena inyección
económica para las organizaciones
murcianas.

Hasta aquí he presentado un re-
sumen de los informes aportados
por las diferentes asociaciones au-
tonómicas.
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JUNTA DE GOBIERNO

Pero Junta de Gobierno, como
órgano ejecutivo de la ANQUE, pre-
senta su propio informe de activida-
des, que la asamblea ha de juzgar
y, en su caso, aprobar.

Entre estas actividades destaca
la celebración durante el pasado
mes de junio del VI Congreso In-
ternacional de ANQUE, dedicado
en este caso a un tema muy ac-
tual, El ciclo integral del agua: pre-
sente y futuro, bajo el lema «Un
compromiso compartido», con la
asistencia de más de 500 congre-
sistas de los que más de un 40 %
fueron extranjeros. En él ANQUE
ha puesto al servicio de la socie-
dad los conocimientos de la profe-
sión química en ciencia y tecnolo-
gía, encontrando soluciones a los
retos que está planteando el sector
del agua.

Son importantes las relaciones
con organizaciones nacionales e
internacionales. Entre las primeras
destacar el Foro Química y Socie-
dad, el Club Español del Medio Am-
biente (CEMA), o la Plataforma
Tecnológica del Agua (AFRE); y
entre las últimas se encuentran
EuCheMS que engloba a 150.000
profesionales de 35 países y 50 so-
ciedades miembros de toda Euro-
pa, EFCE (Federación Europea de
Ingeniería Química) de la que so-
mos socios fundadores, y que re-
presenta a más de 100.000 profe-
sionales de 30 países europeos, y
CMA-WWF una multiplataforma in-
ternacional para el uso sostenible
del agua.

En el tema de educación, se han
realizado diversas actuaciones
como son: a) la elaboración de un
plan de formación permanente del
profesorado, en un convenio de co-
laboración con el Ministerio de Edu-
cación; b) la celebración del V En-
cuentro Nacional de Profesores de
Química, realizado en Sevilla; c) la
celebración de un concurso y jorna-

da para el fomento de las vocacio-
nes por la química, con una ayuda
para su realización de la FECYT
(Fundación Española para la Cien-
cia y la Tecnología); d) las Olimpía-
das de Química: EUSO 2010, XXIII
Olimpíada Nacional, XLII Olimpía-
da Internacional y XV Iberoame-
ricana.

El futuro, a nivel nacional, se pre-
senta en cierto modo problemático,
ya que hay cambios en la sociedad
que nos afectarán con mayor o me-
nor intensidad, como son los cam-
bios de los planes de estudios
(cambio profundo), y como conse-
cuencia el cambio previsto de los
profesionales químicos que también
será fuerte; y el más importante, la
entrada en funcionamiento de la Di-
rectiva de Servicios –Ley Omnibus–
con la más que previsible profunda
influencia negativa en los colegios
profesionales.

La Junta de Gobierno presenta
sus proyectos para el futuro no in-
mediato, y destacaremos los mo-
vimientos para conseguir tres citas
importantísimas como son: la ce-
lebración de la XV Olimpíada Inter-
nacional de Química en el año
2015, el Congreso Internacional
EuCheMS en el año 2016 y el Con-
greso Mundial de EFCE en el año
2017, que ya están en proceso de
preparación y estudio. El futuro in-
mediato es la celebración en 2011
del Año Internacional de la Quími-
ca, en colaboración con FEIQUE y
con un lema muy importante, a sa-
ber: «Química: nuestra vida, nues-
tro futuro».

OTROS INFORMES

Como es preceptivo, en la Asam-
blea de ANQUE informan el presi-
dente de la Mutualidad, y el deca-
no-presidente del Consejo General
de Colegios de Químicos. Para no
hacer excesivamente largo este re-
sumen se ha preferido dejarlos para
un próximo artículo.

PONENCIA

Como es habitual en las asam-
bleas pares, este año se ha pre-
sentado una ponencia-conferencia
que trató del importante papel de
la química en el desarrollo de la
agricultura, muy en consonancia
con una de las riquezas básicas de
la zona. En todo caso, podrá ser
objeto de comentario en otro artí-
culo posterior.

PRESUPUESTOS

El económico es el tema más
conflictivo, como en todas las
asambleas, y este año aún más de-
bido a la bajada comentada ante-
riormente del número total de aso-
ciados. En este punto es en el que
se hace un análisis más completo
del desastre que supone el descen-
so del número de asociados. En el
año 2010 la disminución ha sido de
290 –lo que supone un 2,76 %–
que se acumula a los descensos
de años anteriores, de tal manera
que el acumulado en los últimos
cuatro años ha sido de 1038 aso-
ciados menos. Este tema siempre
genera agrias discusiones –como
no podía ser menos–, pero al final
el presupuesto se aprueba por ma-
yoría simple, aunque hay que ha-
cer la salvedad de que el monto to-
tal no ha supuesto incremento con
relación al año anterior, aunque ló-
gicamente la contribución por aso-
ciado y año es ligeramente supe-
rior al ser menor el número total
de asociados.

QUÍMICA E INDUSTRIA

La revista Química e industria
se sigue publicando con un nivel
bueno de calidad y contenido. No
obstante, los resultados económi-
cos no satisfacen las expectativas,
debido al actual período de crisis
que estamos sufriendo en nuestro
país, y que hace que las empre-
sas hayan bajado drásticamente
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sus inversiones en publicidad. A fi-
nales de octubre, fecha de celebra-
ción de la asamblea, los resultados
no son halagüeños y no se vatici-
na que lleguen a alcanzar las ci-
fras de 2009.

ESTATUTOS ANQUE

Se han realizado, y aprobado, li-
geras modificaciones de los estatu-
tos para adaptarse a la legislación
estatal (Ley Orgánica 1/2002 de 22
de marzo de 2002 reguladora del
derecho de asociación).

Se propone a la asamblea reali-
zar una modificación general de los
estatutos para adecuarlos a la rea-
lidad actual de la sociedad; se
aprueba por unanimidad.

OTRAS

Se celebran reuniones de los di-
ferentes grupos de trabajo, cuyas
conclusiones se transmiten a la
asamblea que las aprueba en for-
ma de acuerdos y recomendaciones
que se incorporan como anexo a
este escrito.

Probablemente me deje cosas
en el tintero, pero creo que lo sus-
tancial lo he transcrito en las líneas
anteriores.

FINAL

Como comentario final señalar
que las asambleas han perdido
mucha de la fuerza que hace años
tenían, en las que las discusiones

ACUERDOS Y RECOMENDACIONES

APROBADOS EN LA ASAMBLEA

eran no virulentas pero en algunos
momentos muy ácidas. Ahora
transcurren con bastante buena
sintonía, lo que no quiere decir que
no exista un fuerte e importante
contraste de pareceres. Sí haré
constar que no asisten todos los
asambleístas que deben hacerlo, lo
cual indica que en las diferentes
asociaciones autonómicas no se
vive el día a día con suficiente in-
terés. Es un motivo de atención y
al que hay que poner remedio si
no deseamos que se pierda, poco
a poco, todo lo mucho que se ha
hecho, y se hace.

El próximo año volveremos a
presentar unas líneas con el desa-
rrollo de la siguiente asamblea.

Alfredo Vara

ACUERDOS

1. Conste en acta el sentir de la
Asamblea de la ANQUE por los
compañeros fallecidos desde la
celebración de la última Asam-
blea y con especial recuerdo a
todos los que a continuación se
nombran, citados por las dife-
rentes asociaciones y agrupa-
ciones: D. Antonio Soto Cartaya,
de la Asociación de Químicos de
Andalucía, D. Adelardo Sanchis
Batalla, D. Álvaro López Ruiz,
D. Lucas Hernández Hernán-
dez, D. Fernando Gómez Herre-
ra y D.ª Concepción Llaguno
Marchena, de la Asociación de
Químicos de la Comunidad de
Madrid, siendo los dos primeros
Medalla de Oro de la ANQUE.
Se solicita se dé traslado a los
familiares.

2. Se aprueba el acta de la LIX
Asamblea de la ANQUE, cele-
brada en Madrid los días 29 y 30
de noviembre de 2009.

3. Se nombran interventores de
acta a D. Ernesto Colomer de la
Asociación de Químicos de la
Comunidad Valenciana y a D.
Miguel Ferrero de la Asociación
de Químicos del Principado de
Asturias.

4. Se aprueba la gestión de la Jun-
ta de Gobierno, incluyendo el
balance de situación y cuenta de
resultados correspondientes al
ejercicio 2010.

5. Se aprueba el presupuesto de
gastos estructurales de la Junta
de Gobierno de la ANQUE para
el ejercicio 2011.

6. Se aprueba el presupuesto de
actividades de la ANQUE para el
ejercicio 2011.

7. Se nombran censores de cuen-
tas a D. Juan Amador y D. An-
tonio Zapardiel Palenzuela de
la Asociación de Químicos de
Madrid.

8. Quedan elegidos por aclamación
y para los puestos que se rela-
cionan, los siguientes miembros
de ANQUE: D. Julio Tijero Mi-
quel, vicepresidente de la Mesa
de la Asamblea; D.ª Begoña Del-
gado Barrientos, vicesecretaria
de la Mesa de la Asamblea; D.ª
María Dolores Jaén, vicesecre-
taria de la Junta de Gobierno.
Cesa en su cargo D. Enrique
Nebot Gil, vicesecretario de la
Junta de Gobierno, al que se
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agradecen el trabajo y los servi-
cios prestados durante el tiem-
po de su ejercicio.

9. La LXI Asamblea tendrá lugar
en Madrid en fechas que se
anunciarán oportunamente, so-
licitándose que tenga una rele-
vancia especial al coincidir con
el Año Internacional de la Quí-
mica.

10. Continuar con el convenio sus-
crito el pasado año con el Minis-
terio, solicitando la subvención
del Plan de Formación 2011.
Este plan de formación estará
formado por:

• Creación de un grupo de
elaboración de materiales di-
dácticos referentes al tema
Imagen de la química y su
enseñanza.

• Organizar el VI encuentro de
profesores coincidiendo con
la celebración de las Olimpía-

das químicas que se celebra-
rán en Valencia.

• Colaborar con el Año Inter-
nacional de la Química,
creando una comisión para
coordinar las acciones en los
centros educativos.

• Organizar las IV Jornadas de
Enseñanza de la Química,
proponiendo su realización en
Barcelona.

11. Editar una Memoria de Activida-
des ANQUE con motivo del Año
Internacional de la Química.

12. Realizar una presentación cor-
porativa institucional para el uso
en todas las actividades a desa-
rrollar.

13. Que se lleven a cabo las gestio-
nes necesarias para que se ce-
lebre en España el Primer Con-
greso Internacional de Ingeniería
Química de la Anque en 2012.

RECOMENDACIONES

1. Que las asociaciones faciliten los
datos sobre legislación y siste-
mas de inspección y aplicación
normativa sobre control de olo-
res en la atmósfera en sus res-
pectivas áreas, al coordinador
del grupo de trabajo de contami-
nación odorífera del CONAMA
10, D. Antonio Iglesias.

2. Que se utilicen las redes socia-
les como vehículo de comunica-
ción y divulgación de la química.

ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA.
ACUERDO ÚNICO

Se aprueban las modificaciones
presentadas a los estatutos de AN-
QUE, llevadas a cabo con el fin
principal de adaptarlos a la Ley Or-
gánica 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del derecho de aso-
ciación.                                        ☯

PUBLICACIONS

DEL COL·LEGI OFICIAL DE QUÍMICS DE CATALUNYA

Lluís Eek i Mercè Cartañà
Conversa sobre la ciència
16 × 23 cm  ·  57 pàgines  ·  5 euros

Miquel Paraira i Joan M. Barceló
Didàctica de la química
19 × 27 cm  ·  147 pàgines  ·  15 euros

Armand Lattes i Josep Castells
I si tots els químics es declaressin en vaga?
15 × 21 cm  ·  8 pàgines  ·  3 euros

Claudi Mans
La truita cremada
24 lliçons de química
16 × 23 cm  ·  288 pàgines  ·  15 euros

Pere Molera et alter
Materials: ciència i tecnologia
16,5 × 23,5 cm  ·  153 pàgines

Miquel Paraira et alter
Olimpíades químiques de Catalunya
Ed. en CD-ROM  ·  219 pàgines  ·  10 euros

Claudi Mans i Pilarín Bayés
Petita història de la química a Catalunya
22,5 × 27 cm  ·  16 pàgines  ·  10 euros

Matthew E. Johll
Química e investigación criminal
20,5 × 26 cm  ·  480 pàgines  ·  42 euros

Miquel Paraira et alter
Quimitest
El llibre de les Proves test d’Elecció Múltiple (PEM)
de química al batxillerat
19 × 27 cm  ·  129 pàgines  ·  15 euros

Francesc A. Centelles et alter
Una nova mirada a la química experimental de batxillerat
17 × 24 cm  ·  124 pàgines
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El día 4 de noviembre del pasa-
do año 2010 se celebró la jornada
técnica sobre tecnología de trata-
mientos de superficies metálicas
titulada Evaluación de las propie-
dades anticorrosivas de los recu-
brimientos orgánicos. Esta jornada
técnica formaba parte del 56º en-
cuentro técnico de la Asociación
Española de Técnicos en Pinturas
y Afines (AETEPA), y estaba orga-
nizada por AETEPA y la Secció de
Corrosió i Protecció de la Associa-
ció de Químics de Catalunya, junto
con la empresa Mediciones y Co-
rrosión, S. L. (MEDCO).

El acto comenzó con la presen-
tación de la jornada por parte del
presidente de la Sección técnica,
Dr. Enrique Julve, quien al mismo
tiempo dio la bienvenida al numero-
so público presente y seguidamen-
te habló acerca de la importancia
que tiene la corrosión de los mate-
riales y su protección para evitarla.
Se refirió a las pérdidas ocasiona-
das por esa corrosión en todo el
mundo: según la OCEDE esas pér-
didas ascendían en los años 80 a la
cantidad de 10.000 millones de li-
bras esterlinas (un billón y medio
de las antiguas pesetas). Sólo en
Gran Bretaña esas pérdidas se ci-
fraban en 500 millones de libras es-
terlinas (unos 750.000 millones de
pesetas) y en los Estados Unidos,
a unos 600 millones de dólares. En
esos años en España esas pérdi-
das llegaban a rozar los 2.000 mi-
llones de pesetas, según algunos
autores, y a unos 15.000 millones
de pesetas según otros. En lo que
atañe sólo a las pérdidas ocasiona-
das por la corrosión atmosférica,
Tomasov, en 1966, decía que su
coste se cifraba en un 2 % del pro-

ducto nacional bruto, lo que en Es-
paña representaría un coste de en-
tre 30.000 a 40.000 millones de las
antiguas pesetas. Estos datos se
refieren sólo a pérdidas económi-
cas, pero a esas pérdidas hay que
añadir las pérdidas indirectas y, es-
pecialmente, el coste en vidas hu-
manas. Es muy importante, pues,
controlar y disminuir en lo posible
esa corrosión y a la vez evaluar la
capacidad protectora de los recu-
brimientos utilizados para ello, en
este caso pinturas anticorrosivas.

A continuación habló D. Bartolo-
mé Rodríguez Torres, quien, des-
pués de referirse a los encuentros
que periódicamente organiza la aso-
ciación AETEPA que preside, hizo
mención de los problemas econó-
micos que entraña la corrosión de
los metales y del uso de las pintu-
ras para combatirla. A continuación
hizo una semblanza de los ponen-
tes de esta jornada técnica: D. Julio
Suay, profesor de la Universidad
Jaume I de Castellón y de D. José
Javier Gracenea y D.ª M.ª José Gi-
meno, ambos pertenecientes a la
empresa Mediciones y Corrosión,
S. L. (MEDCO).

Seguidamente D. José Javier
Gracenea, gerente de MEDCO, ha-
bló de Los ensayos acelerados y la
evaluación de pinturas. El ponente
comenzó hablando de la importan-
cia que posee la evaluación de las
propiedades anticorrosivas de las
pinturas, tanto para el control de
calidad de las piezas pintadas como
para el desarrollo de nuevas formu-
laciones. Hizo después un repaso
de los distintos ensayos acelerados
que se utilizan en la actualidad para
la evaluación de esos recubrimien-

tos, fundamentados esos ensayos
en el sometimiento de las piezas
pintadas a ensayar a condiciones
especialmente agresivas. Al mismo
tiempo se refirió a las principales
normas internacionales que espe-
cifican estos ensayos, a sus carac-
terísticas y duración y al equipo
necesario para llevarlos a cabo. Re-
saltó de entre estos ensayos uno
especialmente apto para este me-
nester: el ensayo ACET.

Seguidamente, D. Julio Suay,
catedrático de Ciencia de los Mate-
riales e Ingeniería Metalúrgica en la
Universidad Jaume I de Castellón,
en su ponencia Las técnicas elec-
troquímicas aplicadas a los recubri-
mientos orgánicos analizó el proce-
so corrosivo y cómo éste causa el
fallo de los recubrimientos. Siendo
la corrosión un fenómeno electroquí-
mico, las técnicas electroquímicas
han sido ampliamente utilizadas
para su estudio a nivel científico.
Dentro de estas técnicas, el ponen-
te repasó el avance de las mismas
y el último estadio en esta evolución:
el ensayo ACET. Este ensayo, indi-
có, estaba listo para su aplicación a
nivel industrial, por su gran rapidez
y sensibilidad, pues permite la eva-
luación de una pintura en 24 horas,
proporcionando información, al mis-
mo tiempo, sobre el modo y el tipo
de fallo.

Por último, D.ª M.ª José Gime-
no, responsable técnica de MEDCO,
en su ponencia La utilización del
ensayo ACET para la evaluación de
las propiedades anticorrosivas, pre-
sentó el método de ensayo ACET,
examinando cada uno de los instru-
mentos que componen el dispositi-
vo, y realizando una demostración,

JORNADA TÉCNICA DE CORROSIÓN
Evaluación de las propiedades anticorrosivas

de los recubrimientos orgánicos
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JORNADA TÉCNICA DE MEDIO AMBIENTE
ley de Responsabilidad Medioambiental

en la nueva ley de Sociedades de Capital

en la que mostró el módulo de me-
dida y el software asociado. Citó,
asimismo, casos reales de utiliza-
ción del ensayo, y comparó los re-
sultados obtenidos con este método
con los resultados obtenidos me-
diante los ensayos de corrosión más
conocidos, como el ensayo de nie-
bla salina neutra. Habló también de

la sencillez del ensayo y de su rápi-
do montaje a pie de obra, lo que lo
hacía extraordinariamente útil en fá-
bricas y talleres de pinturas.

Al final de estas ponencias, tuvo
lugar un coloquio general en el que
participaron los ponentes, el presen-
tador de la jornada y el presidente

de AETEPA, además de parte del
público presente. Finalizado ese
coloquio el presentador agradeció a
los asistentes su colaboración y en
nombre de la empresa MEDCO,
anfitriona, invitó a los asistentes a
un cóctel muy completo.

J. E.

La jornada técnica celebrada el
día 30 de noviembre de 2010 en la
sede del Col·legi de Químics de
Catalunya sobre la Ley de Respon-
sabilidad Medioambiental en la nue-
va Ley de Sociedades de Capital,
trascurrió con notable éxito con la
asistencia de los principales respon-
sables de las áreas de medio am-
biente y seguridad industrial de di-
ferentes empresas.

Los ponentes, D. Marcel Riera
Reberté, abogado del departamen-
to de medio ambiente e industria, y
D. Xavier Albort Ventura, presiden-
te de la Secció de Medi Ambient del
Col·legi de Químics de Catalunya,
expusieron los parámetros legales
y posteriormente técnicos de adap-
tación y encaje que la ley de Res-
ponsabilidad Medioambiental podía
tener en la nueva ley de Socieda-
des de Capital.

Sobre todo se hizo hincapié en
el principio de la responsabilidad
subjetiva y objetiva de ambas leyes
y la extensión a los administrado-
res y responsables de la empresa u
operadores. A la par que se mani-
festaba la flexibilidad de dicha nor-

mativa y también se invocaba la dis-
paridad de criterios en su aplicación,
y el nivel de exigencia según la ad-
ministración competente (adminis-
trativa o judicial), lo que consecuen-
temente creaba cierto caos, en uno
y otro ámbito.

El animado debate que surgió
durante las dos ponencias se cen-
tró básicamente en esa misma dis-
paridad de niveles de exigibilidad
(medioambiental y/o mercantil) y la
determinación de la responsabilidad
objetiva como principio fundamen-
tal en la determinación a priori de la
culpabilidad del administrador en
asuntos de responsabilidad mercan-
til y los últimos criterios jurispruden-
ciales (última sentencia del Tribunal
Supremo, al respecto). El debate
continuó, a raíz de la responsabili-
dad objetiva mercantil, y enlazó con
la responsabilidad objetiva medio-
ambiental.

La segunda ponencia originó el
debate sobre la ley de Responsa-
bilidad Medioambiental 26/2007 de
23 de octubre, y concretamente en
la obligatoriedad de la presentación
de las garantías financieras, de cara

al año 2010, que la empresa sus-
ceptible de ocasionar daños al me-
dio ambiente está obligada a pre-
sentar a través de tres diferentes
fórmulas: primero mediante una pó-
liza de seguro, segundo a través
de un aval bancario y tercero la
constitución de una reserva técni-
ca con un fondo ad hoc. También
se discutió qué tipo de empresas
estaban exentas y de la dificultad
que se dilucidaba a la hora de con-
cretar la evaluación de los posibles
daños medioambientales (quantum)
para efectuar la garantía financiera
que exige la ley.

La conclusión del acto se forma-
lizó, por parte del presidente del
Col·legi D. Xaxier Albort Ventura,
con la exposición de conclusiones
de la jornada técnica, aclaración de
dudas y sugerencias y el emplaza-
miento para crear mesas de trabajo
y desarrollo de soluciones adapta-
das a casos concretos para los
asistentes, e invitando a todos los
posibles interesados a intervenir en
estos grupos.

Marcel Riera Reberté
Llobet Advocats s. l.
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Durant l’estiu, els primers dies de
juliol, amb col·laboració amb la Sec-
ció Tècnica d’Ensenyament del
Col·legi Oficial de Químics de
Catalunya, es va impartir a l’Institut
Príncep de Girona un curs adreçat
a professors, tant de secundària
com de primària, de 30 hores de
durada titulat: Un projecte per a
l’ESO amb un robot LEGO.

L’any 2008 la Fundació Scientia,
amb el suport del Consorci d’Edu-
cació, Àrea d’Innovació Educativa,
va subvencionar a l’institut un kit del
robot Lego, NXT Mindstorms, i la
inscripció a un campionat mundial
organitzat per la casa LEGO, la First
Lego League.

Els alumnes haurien de fer un
petit robot que es mogués per un
àrea de proves de forma autònoma,
detectant punts de referència i ob-
tenint objectes que en portar-los a
la base donarien puntuació.

La resposta entre els alumnes
va ser extraordinària. A més a més
de fer els models per al campionat
i de preparar els robots perquè as-
solissin les proves, es van celebrar
els aniversaris i onomàstiques dels
participants, creant-hi un grup com-
pacte de relacions i amistats. Els
pares i mares, al corrent dels co-
mentaris dels seus fills, venien al
centre educatiu per veure els pro-
gressos i preparar-nos el vestuari
que l’equip portaria el dia del cam-
pionat.

El campionat va tenir lloc el de-
sembre, en les dependències del
Cosmo Caixa, amb un gran ambi-
ent familiar i molts nervis. L’equip
Èrides va passar les tres rondes de
proves i les exposicions orals del
projecte científic i tècnic.

Amb l’ambient de l’any anterior,
durant el curs 2009-10 es van ins-
criure tres equips, Cariàtides de
primer d’ESO i Príncep de Girona i
Èrides de segon d’ESO, amb un to-
tal de 33 participants. L’activitat tenia
caràcter extraescolar amb algunes
sortides dintre de l’horari escolar,
com va ser la sortida a la Expodi-
dàctica on els alumnes Maria,
Daniel, Bernat i Ivan varen explicar
tot el seu treball i la metodologia
seguida.

L’activitat ha contribuït a millorar
la formació dels alumnes, a refor-
çar les relacions entre ells i la seva
atracció cap a la tecnologia. De fet
l’activitat de robòtica s’ha inclòs al
currículum de tecnologia de quart
d’ESO i segon de batxillerat.

Si l’ambient del campionat i el
nombre de centres educatius parti-
cipants –sobre 40 equips a Barce-
lona– donà una idea de la potencia-
litat de l’ús de robots a la educació
secundària, en buscar informació a
internet es podia comprovar que
també a l’educció universitària la

utilització de robots està en expan-
sió. El baix cost del kit, la facilitat de
reconfiguració i reprogramació, ver-
satilitat, robustesa i creativitat en el
disseny de nous models, fa d’aquest
robot una eina clau en entorns edu-
catius. Amb un simple robot segui-
dor de línia es poden transmetre
conceptes com els dels controladors
Proporcional-Integral-Derivatiu
(PID), així com desenvolupar tot ti-
pus d’estudis en l’àrea de control en
temps real y processament de se-
nyals. Els dissenys de dibuix amb
programes CAD gratuïts, com el Di-
gital Designer i Ldraw, és un altre
avantatge ofert disponible a l’hora
de treballar amb el disseny del robot.

La valoració positiva del projec-
te va fer que la Secció Tècnica del
Col·legi Oficial de Químics de Cata-
lunya promocionés un curs per a
professors que ha estat impartit amb
un gran interès i acceptació el pas-
sat juliol de 2010. El control i la ro-
bòtica també són essencials en el
món de la química.

Antonio Pinto

ROBOTS LEGO AL COL·LEGI DE QUÍMICS
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ACCIONS

S’han realitzat diverses entrevis-
tes amb els responsables dels de-
partaments de Salut i Medi Ambient
de la Generalitat de Catalunya. Fruit
de les mateixes han estat una sèrie
de consecucions força interessants
que detallarem a continuació.
Aquestes entrevistes majoritària-
ment han estat realitzades, d’una
forma conjunta, pels components
del programa, José Costa, Antoni
Portela i Pere Bicardí. També s’han
efectuat nombroses reunions entre
els esmentats components d’aquest
grup de treball.

CONSECUCIONS

Les consecucions, com a segui-
ment de les esmentades entrevis-
tes realitzades aquest any i de les
efectuades en anys anteriors, han
estat les següents:

Departament de Salut

• Carta dirigida a les empreses
distribuïdores de productes
farmacèutics i sanitaris, en la
que s’aconsella no comprar ni
distribuir amalgames dentals de
mercuri, per motius de salut i
medi ambient. Aquesta carta
està firmada pel Dr. Antonio Pla-
sència, director general de Sa-
lut Pública.

• Carta dirigida a la cúpula del Cat
Salut perquè aquest transmeti a
tots els directors dels CAPS de
Catalunya, amb l’ordre de prohi-
bició de compra i d’utilització

d’amalgama dental de mercuri,
també per motius de salut i medi
ambient. Carta firmada pel Dr.
Antonio Plasència.

Departament de Medi Ambient

• Després de quatre anys d’insis-
tir sobre el tema, finalment s’ha
aconseguit que s’instal·lin i s’uti-
litzin filtres de mercuri en les in-
cineradores dels tanatoris. El
primer filtre queda instal·lat i en
funcionament al tanatori de
Montjuïc el dia 8 de juny de 2010.

• Pel que fa al tema dels residus
de les amalgames, està previst
posar en marxa un pla conjunt
amb el Ministeri de Medi Ambi-
ent de Madrid. Mentrestant,
s’han realitzat diferents entrevis-
tes amb el diari El Punt de
Girona, i com a conseqüència de
les mateixes s’ha publicat l’arti-
cle «Fora amalgames» en l’es-
mentat diari.

Al mateix temps, s’han iniciat les
gestions adients sobre aquest tema
en l’ambient nacional, amb l’envia-
ment de cartes, fent menció de les
amalgames, del seu alt contingut de
mercuri i de les repercussions ad-
verses que poden tenir sobre la sa-
lut i el medi ambient.

Cartes dirigides als ministeris de
Sanitat i Medi Ambient de Madrid i
firmades per Baldomero López. De
la primera no s’ha obtingut respos-
ta, de la segona sí, i s’ha mantingut
una interessant entrevista amb la
directora general de Calidad Medi-
oambiental.

També cal ressenyar la confe-
rència El mercurio en las amal-
gamas dentales, que es va desen-
volupar al Colegio de Químicos de
Madrid i que ha estat publicada ín-
tegrament a la revista Química e
Indústria del mes de novembre de
2010. També un resum de l’esmen-
tada conferència ha estat inclòs en
la revista Enlace del mateix Colegio
de Químicos.

Es seguirà treballant en el tema,
per a la qual cosa durant l’any 2011
estan projectades noves accions i
entrevistes a nivell de Catalunya i
en l’àmbit de la resta d’Espanya, en
especial pels residus de les amal-
games, que tan sols estan en fase
de projecte.

Pere Bicardí

PROGRAMA

FORA AMALGAMA DENTAL DE MERCURI

memoràndum 2010
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SANT ALBERT 2010

Parlament del nostre degà.

Un any més els químics de
Catalunya, o bé, una representació
de tots aquests químics, ens hem
aplegat durant el mes de setembre
al voltant dels actes de Sant Albert.
Entre aquests actes destaquen per
la seva significació, i pel seu poder
de convocatòria, la missa i el dinar/
sopar de Sant Albert.

Poques variacions en l’estructu-
ra d’aquests actes, d’un any a l’al-
tre es mantenen les línies bàsiques,
de tal manera que aquesta crònica
podria ser la de l’any 2009, o la del
2005, o la del 2000... Anem, però, a
fer una petita crònica, i deixem que
les imatges parlin per si soles.

Seguint l’ordre cronològic co-
mençarem pel dinar; sí, enguany
va ser dinar. En aquesta disjuntiva
de sopar o dinar (estan repartits els
partidaris d’una o altra opció) anem
variant per tenir tothom content. A
destacar un nou escenari, l’Hotel
Avenida Palace, que va passar
l’examen i hi ha possibilitats de re-
petir.

Els mateixos actes durant el di-
nar: el parlament del degà/presi-
dent amb un to distès i amb pinze-
llades d’humor com correspon
després d’un bon àpat. El lliura-
ment dels ordes del Mn (25 anys
de professió), Zr (40 anys) i Sn (50
anys). I finalment el lliurament dels
premis de fotografia dotats amb im-
portants premis, per Banc de
Sabadell. I un any més els assis-
tents van sortir amb una bossa ple-
na d’obsequis cedits per diferents
firmes comercials.

I el dia 15, sempre fidels a
aquesta data (caigui en el dia que
caigui de la setmana) la missa en
honor del nostre patró que, més
enllà de les conviccions religioses

de cadascú, és un recordar els com-
panys que ens han deixat. Un any
més un excel·lent sermó del nostre
company Mn. Joan Bertran, però
enguany no ens l’ha passat perquè
és de l’opinió de qui el vulgui sentir
que s’atansi a la missa. Aquesta
vegada l’ofici es va fer al Seminari
diocesà; ja ho havíem fet fa molts

anys i aquesta vegada vam repetir
per raons de proximitat, ja que en
sortir de missa vam anar al para-
nimf de la Universitat de Barcelona,
però això ja és un altre acte i una
altra crònica que també podeu tro-
bar en aquest NPQ.

C. L.

El Sr. Francesc Ventura amb els guanyadors de Fotokímia 2010.
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EMPRESES
COL·LABORADORES
SANT ALBERT 2010

BANC SABADELL

BASF

COTY PRESTIGE

CRODA IBÉRICA

DAMM

GALLETAS BIRBA

LABORATORIOS DR. ESTEVE

Guardonats amb l’Orde del Manganès.

Guardonats amb l’Orde del Zirconi.

Guardonats amb l’Orde de l’Estany.
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FOTOKÍMIA 2010

Primer premi: Antoni Portela. Segon premi: Marta García.

Una nova edició de Fotokímia ha
aplegat un cop més un petit grup de
fotògrafs fidels a aquesta cita. Any
rere any, amb poques variacions, les
mateixes cares, els mateixos fotò-
grafs. No acabem d’entendre aques-
ta manca de participació perquè:

• Segur que hi ha molts companys
que tenen una màquina de fotos,
això si no en tenen dues o tres.

• És agradable sortir un diumen-
ge al matí amb la càmera al coll
i els ulls ben oberts cercant les
millors fotos.

Tercer premi:
Joan García.

• Els premis en metàl·lic són im-
portants.

Voleu més raons per apuntar-
vos a la propera edició de Fotokí-
mia?

Anem al que va ser la darrera
edició, amb alguna variant respec-
te a edicions anteriors. Aquesta ve-
gada no hi havia un tema obligat,
el que hi havia era un espai obligat;
calia fer les fotos per la Rambla i
rodalies. Amb aquesta variació es
buscava que el fotògraf tingués més
llibertat, i l’exposició de les obres

fos més variada pel que fa a la te-
màtica.

Amb aquestes noves regles de
joc, el veredicte emès per un jurat
format per competents fotògrafs va
ser el següent:

1r Premi: Antoni Portela.
2n Premi: Marta García.
3r Premi: Joan García.

I si voleu fer caliu, abans no ar-
riba la propera Fotoquimia 2011, us
recomano assistiu als seminaris de
fotografia que cada mes fem al

Col·legi, i que trobareu al progra-
ma d’activitats. Allà parlem de
fotografia, de Photoshop... i inter-
canviem experiències. Sereu ben
rebuts.

Finalment, volem agrair la col·la-
boració de Banc de Sabadell, que
aporta uns suculents premis en
metàl·lic als guanyadors, i a Mon-
tana Color, que col·labora amb im-
portants regals.

I fins l’any vinent. Us esperem.

Antoni Portela
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No va ser ahir, ni va ser abans
d’ahir. Va ser fa quaranta-dos anys
que naixia l’NPQ, com a digne suc-
cessor d’un Boletín de Información.

Aquesta revisteta, fent servir el
diminutiu per donar-li un toc de
proximitat i en cap cas en un to
despectiu, ha tractat de portar a
casa vostra una mica de l’esperit
de companyonia entre el col·lectiu
químic en forma d’articles de te-
mes ben diversos, i un resum de
les activitats del Col·legi i de l’As-
sociació.

I arribem així a l’any XLIII de la
revista, coincidint amb l’Any Inter-
nacional de la Química, però coin-
cidint també amb una crisi profunda

que ens està afectant gairebé a tot-
hom, i en aquest tothom hi estan els
pressupostos del Col·legi, i per tant
el pressupost de l’NPQ.

En una època en què internet
està omnipresent en la nostra acti-
vitat diària, tant professional com
particular; en una època en què els
llibres i les revistes són ja electrò-
nics, semblava que una forma de
reduir despesa era fent l’NPQ vir-
tual.

I certament és una forma de
reduir despesa, però no era la que
ens agradava a l’equip que portem
la revista, i la Junta Directiva ens va
donar suport. Pensem que les co-
ses més properes són millor en la

versió real que no pas en la virtual;
pensem que l’NPQ només en ver-
sió digital (recordeu que al nostre
web ja fa temps podeu trobar la re-
vista en format pdf) perdria la seva
identitat.

Arribat al punt que cal reduir des-
pesa, ens hem estimat més reduir
de cinc a quatre el nombre de revis-
tes per aquest any 2011, tot espe-
rant que la crisi passi i deixi els
menys possibles estralls.

Què en penseu vosaltres? La
vostra opinió ens és molt important.
L’esperem.

Antoni Portela
Director NPQ

CRISI I NPQ

El company Jaume Guindu-
lain és un home de la casa,
un home de tota la vida. Quí-
mic fundador del Col·legi, allà
per l’any 1952, ha passat per
diferents càrrecs: vocal de la
Junta Directiva, secretari del
Col·legi, director de l’NPQ,
col·laborador incondicional de
la revista amb nombrosos ar-
ticles. Està en possessió de
tots els ordes que atorga el
Col·legi: Mn, Zr, Sn i Nd.

JAUME GUINDULAIN

dibuixos a l’entorn del romànic

És un home inquiet i amb una
gran vitalitat. Va dedicar tota
la seva vida laboral, exercint
com a químic, a La Seda de
Barcelona; però, fruit d’aques-
ta vitalitat, sempre va viure
amb intensitat la dualitat de
tècnic i artista a la vegada.

Amb aquesta exposició, els
químics tenim l’oportunitat de
retre-li un petit homenatge.
Sens dubte se’l mereix.

Sala Rovira
Rambla de Catalunya, 62 - 08007 Barcelona

De l’1 al 12 de març de 2011
Inauguració, dimarts dia 1 a les 7 h de la tarda

Horari: dilluns a dissabte de 10,30 a 14 i de 17 a 20,30



CARTES AL DIRECTOR
PORTADA CONTROVERTIDA

Hem rebut més manifestacions al voltant de la Portada controvertida,
unes de verbals i d’altres per mail. Reproduïm avui la del company Josep M.
González per tancar ja aquesta polèmica, que es podria perllongar temps i
temps, però difícilment avançaríem perquè les conviccions són fortes per
ambdues parts.

Estic d’acord amb el company González en què el que cal és una bona
dosi de tolerància, i un esperit integrador entre els membres del Col·legi.
Aquestes són les millors eines per aconseguir una convivència pacífica en-
tre persones de diferent pensament, i això és el que succeeix en països
amb llarga tradició democràtica. Quaranta anys de dictadura deixen la seva
empremta, i ens hem d’anar acostumant a les regles que regeixen la convi-
vència democràtica i a les llibertats que ens atorga el nou sistema.

Antoni Portela
Director NPQ

Apreciat col·lega:

En primer lloc felicitar-vos pel bon nivell que de mica en mica ha anat
adquirint la revista NPQ, combinant elements propis de la professió amb
altres d’actualitat i lleure dels associats.

Encara que porto uns 35 anys de col·legiat, no he estat un membre actiu del Col·legi, però sí de la professió. De
tota manera, la carta de Javier Serrano m’ha produït una sorpresa per la intolerància que desprèn, molt allunyada
del tarannà de la majoria de la societat que l’acull. Sols recordo en el Col·legi actituds properes en els temps en què
es demanava que solament s’utilitzés la llengua castellana en les comunicacions col·legials per estalviar paper i
tinta (Assemblea de l’ANQUE a Tarragona).

Si les fotografies d’una església que es mostren a la portada de la revista causessin reaccions dels anticlericals,
o els articles en què surten multinacionals reaccions dels químics antisistema o... no acabaríem.

Ànim amb la vostra línia editorial, i que el company Serrano no es doni de baixa, doncs al nostre Col·legi, de per
si tolerant, hi caben totes les actituds, des de l’independentisme fins la catalanofòbia, si bé tothom ha de compren-
dre que la revista ha de reflectir les sensibilitats majoritàries de la nostra societat. Si no fos així, mal aniríem.

Esperem que aquestes festes nadalenques, de per si molt tolerants e integradores, siguin el preludi d’uns canvis
d’actitud cap a la comprensió del tarannà de la nostra societat catalana.

Atentament,

Josep M. González
Tarragona

Col·labora

amb els teus articles
C Q
C

COL·LEGI
OFICIAL

DE QUÍMICS
DE CATALUNYA

A Q
C

ASSOCIACIÓ

DE QUÍMICS

DE CATALUNYA
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