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Esperem que aquest servei sigui d’interès i profitós per als
col·legiats.

No se trata de un nuevo compuesto químico derivado del boro
y del azufre y con una estequiometría extraña… Son las siglas
del Banc Sabadell.
La actualidad de este editorial es porque habréis recibido una
carta compartida con las firmas de la dirección del banco y de
este decanato y donde se acompaña el nuevo diseño de carnet
profesional con el fondo en nuestro color: el azul turquí.
En la carta se indica que es un carnet que se puede convertir
en una tarjeta de crédito gratuita y se apuntan una serie de prestaciones que hemos creído que pueden ser interesantes para
nuestros colegiados, dado que se trata del «banco de las mejores empresas...» y quieren también ser el «banco de los mejores profesionales».
Esperemos que este servicio sea de interés y provechoso
para los colegiados.
José Costa
Degà CQC
President AQC
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IOGURTS QUE CUREN
Claudi Mans i Teixidó
Departament d’Enginyeria Química
Facultat de Química · Universitat de Barcelona

Al llarg de la història hi ha hagut
un clar desplaçament de la venda
de productes des de les farmàcies
cap a les botigues d’alimentació. A
començaments de segle es venia
l’Aigua de Vichy només a les farmàcies, i els iogurts també.
—I les begudes energètiques
com l’Aquarius, el Gatorade o el Red
Bull es venien com a energitzants i
ara la gent se’ls pren com refrescos
normals.
Tens raó, però això és un altre
tema, que pot arribar a ser delicat i
tot. Avui parlem dels iogurts. La història del iogurt és ben coneguda.
—Què vol dir iogurt?
He llegit que ve del turc yogurt,
que deriva del verb yogurmak, que
vol dir amassar; o del búlgar jaurt.
No puc saber qui té raó. En tot cas,
ve de l’est d’Europa.
Deia que la història del iogurt és
ben coneguda. La llet fermentada
era coneguda des de fa més de
8000 anys pels tracis que vivien al
que ara és Bulgària. Ilia Mechnikov,
científic rus fundador de la immunologia, i premi Nobel de Medicina
1908 juntament amb Paul Ehrlich,
va ser un fervent defensor del iogurt com a agent antienvelliment.
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Devia ser l’única cosa en que era
fervorós, perquè va abandonar la
religió jueva i es va fer ateu militant.
Uns anys abans, el 1903, Grigorov, científic búlgar que treballava a l’Institut Pasteur de París, havia identificat el bacteri responsable
de la fermentació làctica, al que es
va denominar primer Bacterium
bulgaricum Grigoroff, però després
va passar a dir-se Lactobacillus
bulgaricus, o Lactobacillus delbrueckii subesp. bulgaricus. Juntament
amb l’Streptococcus termophilus
són els responsables de la fermentació de la lactosa a àcid làctic, que
és la reacció principal d’obtenció
del iogurt. L’acidesa creada coagula les proteïnes làctiques, modificació que dóna la típica textura gelificada.
El iogurt és un aliment interessant, que diuen els professors de
nutrició i bromatologia, per diversos
motius. És una bona forma d’ingerir
calci fàcilment assimilable sense el
problema creixent del rebuig a la
lactosa. És un aliment probiòtic, és
a dir, que té microorganismes viables després de passar pel tub digestiu humà, que poden colonitzar
el budell gruixut i unir-se als altres
microorganismes allà presents, facilitant la digestió.

—Ja n’estan segurs, d’això que
dius?
Aquest és un tema recurrent de
discussió entre fabricants, consumidors, metges, biòlegs i nutricionistes, i donaria per a una discussió
d’un any. I no el tenim. A més, no
és el tema.
—Vés ja al tema-tema, que estem a la primera pàgina i ja n’has
abandonat dos.
Voy, que diuen alguns. O ja vaig,
en català xava. Ara el iogurt s’ha
convertit també en un vehicle per
posar-hi tota mena de productes de
pretesa eficàcia per als nostres organismes, i que ha donat una gamma considerable del que se’n diuen
aliments funcionals. És a dir, aliments amb alguna cosa més que fa
que tinguin una funció nutricional
addicional.
—Has posat un «pretesa» abans
d’«eficàcia». Vol dir que no t’ho
creus...
No és que m’ho cregui o no. El
tema és molt debatut, i mou milers
de milions d’euros a Europa, i quantitats equivalents a la resta del món.
Les discussions són, sobretot, en
com poden fer la publicitat els fabricants. Quines són les al·legacions
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Etiqueta d’Actimel.

–els claims, en llenguatge tècnic–
que poden dir? Poden dir que curen? No. Poden dir que ajuden a
curar?
—Ho poden dir?
Directament no. Però això requereix veure amb detall què és cadascun dels aliments, i anar-ne veient
les propietats. Parlarem, sobretot,
dels productes Danone, perquè és
una marca innovadora, de tota garantia, amb bons productes, i coneguda per tothom. Però tot el que es
digui dels seus productes val també per a la majoria dels altres fabricants i per a les marques blanques,
que es limiten a copiar el que fan
les marques líder.
—I què té a veure tot això amb
la química?
Anirem trobant química pel camí,
no pateixis. Tot és química, que diu
aquell eslògan que no m’agrada.
A la meva infància, almenys a
casa meva, els iogurts tenien com
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a usuaris principals
els malalts. Els feien
a la lleteria, en uns
envasos cilíndrics de
pisa de parets molt
gruixudes d’uns vuit
o deu centímetres de
diàmetre i d’alçada.
Venien tapats amb
paper fi, i l’envàs
era –naturalment–
retornable. També, a
algunes lleteries, hi
havia iogurts Danone, primer d’envàs de
pisa i després de vidre, que van instaurar el 1941. No eren
iogurts naturals, només eren iogurts,
sense adjectius. Les
úniques postres làcties que menjàvem a
casa eren els flams
–de polvos, Potax o
Mirelle– els diumenges, i la crema per Sant Josep. I s’ha
acabat. Nata, no en preníem «perquè es feia malbé de seguida». El
formatge era de bola o El Caserío, i
només per berenar. El formatge ratllat era per gratinar els macarrons. I
s’han acabat els làctics dels meus
anys 50. Ni gelats, que van venir a
casa els anys 60. Els làctics dels
meus 50 anys ja han estat força diferents...
A partir dels anys 60 es devien
popularitzar les postres làcties: iogurts i flams, d’ou o de polvos, ennoblits perquè es van passar a dir
de vainilla. No va ser fins el 1972
que Danone va inventar els Petits
Suisses, que ara es diuen Danoninos: formatge fresc. El 1974 les natilles. El primer iogurt desnatat no
es va fer fins el 1985, i semblen de
tota la vida. Els bio (que ara ja no
es podrien dir bio perquè no procedeixen de la ramaderia ecològica, i
per això es diuen Activia) són de
1988. Tenen Bifidobacterium animalis, també denominats sense rigor
Bifidus regularis o Bifidus actiregularis. I no va venir l’Actimel fins el

1995. I abans i després tota mena
de marques amb variants: iogurts
amb trossets, amb sabors, grecs,
búlgars, enriquits, mousses, recuits,
arròs amb llet, Danet, Dan-up, Vitalinea, Yoplait, Yolado, Danacol, Savia, Essensis...

AJUDA LES DEFENSES,
L’ACTIMEL?
L’Actimel va ser un dels primers
aliments funcionals del mercat europeu. L’èxit del producte Actimel
és, per a mi, un dels més notables
canvis en els hàbits alimentaris europeus occidentals. Primer s’havia
venut en la textura de gel clàssica
del iogurt, però després va canviar
a la presentació actual. Ja no es
tracta de menjar amb cullereta llet
fermentada per postres, sinó de
beure llet fermentada per ajudar les
teves defenses. Un canvi radical.
Hem passat de l’alimentació a la
salut, de les postres de dinar o sopar a qualsevol moment del dia, de
menjar a beure... Un nou producte,
en un nou format i per a una nova
funció.
Això no els deu fer gràcia als
nutricionistes de 5 al día, que ens
insisteixen perquè es prenguin cinc
peces de fruita o verdura al dia: probablement quasi cada làctic ve a
substituir-ne una, i això no és bo.
—Què són les defenses?
L’organisme té un conjunt de
barreres per impedir les agressions
exteriors, que són les autèntiques
defenses. La pell és una barrera primària, tant físicament com químicament: la suor o les secrecions de
mucoses immobilitzen microorganismes externs agressius. Les secrecions gàstriques, les llàgrimes i
la flora bacteriana intestinal ataquen
microorganismes indesitjables. Les
barreres secundàries són certs leucòcits o glòbuls blancs de la sang,
que fagociten els microorganismes
segregant enzims destructors i en-
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particular– ajudin el sistema immunitari com a tal. En una resolució
relativament recent accepta que
només hi ha deu ingredients que
han demostrat amb prou evidències experimentals que tenen una
acció positiva sobre el sistema immunitari, i per tant només aquells
aliments que en portin d’afegits podran fer al·legacions publicitàries
basant-se en això. Aquests deu ingredients són les sals dels metalls
coure, ferro i zinc, i del no-metall
seleni; un compost denominat folat
(que és vitamina B9); i les vitamines
A, B12, B6, C i D.
Ingredients de l’Actimel. Destaca la inclusió de les vitamines i del ferment Lactobacillus casei DN-114001.

voltant-los. Les barreres terciàries
són els limfòcits, uns altres leucòcits. N’hi ha que generen anticossos específics contra determinades
toxines segregades per microorganismes invasors. Les barreres secundàries i terciàries són part del
sistema immunitari, que ens fa parcialment immunes des de dintre a
les agressions exteriors.
Ajudar les defenses voldrà dir
contribuir a que les barreres citades
siguin més eficaces, i això es pot fer
per múltiples vies. Els aliments probiòtics, com tots els iogurts i altres
llets fermentades no pasteuritzades,
contenen microorganismes vius que
poden superar parcialment les
agressions dels sucs gàstrics i arribar als intestins, on poden proliferar amb la flora bacteriana resident
i millorar la digestió.
—Tot plegat sembla força raonable, oi?
Però l’Agència Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) és extraordinàriament restrictiva –potser
massa i tot, per por de que els acusin d’afavorir els fabricants– i no
accepta els arguments de que els
probiòtics en general –i Actimel en
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Conclusió provisional: la publicitat d’Actimel de que ajudava les defenses no es podia mantenir en la
publicitat de la UE, amb la composició que tenia.
—I per què ho segueixen dient?
Perquè han modificat la composició del producte, i li han afegit vitamines B6 i D, una quantitat modesta, equivalent al 15 % de les
necessitats diàries mitjanes. El preparat Actimel pot dir, ara de forma
correcta segons l’EFSA, que ajuda
el sistema immunitari. Però no pel
preparat làctic que és, sinó per les
vitamines que ara li afegeixen. Els
de Kaiku han fet el mateix i han afegit al seu producte Actif les vitamines B6 i B9.
—Això és trampa.
No ho és, segons la llei. I tot això,
no cal dir-ho, no té res a veure amb
la qualitat dels productes, que deu
ser excel·lent. Una altra cosa és que
siguin apropiats per a tothom o en
tot moment. Anar ingerint cada dia
84 kcal més suposa un increment
d’alimentació que hauria de venir
compensat per la reducció d’una altra cosa.

Són les vitamines les que ajuden les
defenses.

ambigus. Abans l’EFSA no s’havia
ficat en el concepte «ajudar les defenses», hi havia alguns estudis científics que suggerien una acció
positiva, i la publicitat es basava en
això. Quan han filat més prim han
considerat que era una publicitat
excessiva. Si Danone o altres fan
més estudis i poden convèncer
l’EFSA, podran mantenir la publicitat de les defenses de forma genuïna pel producte làctic, no per l’addició de vitamines. En la situació
actual, si algú vol ajudar les seves
defenses podria prendre qualsevol
aliment que tingui algun component
de la llista, i que s’assimili. Per
exemple, ostres que contenen elevades concentracions de zinc. O
ous, pa, patata amb pell, cereals...
que contenen seleni; o espinacs,
bledes, enciam o altres vegetals de
fulla fosca, que contenen folat.
L’EFSA tampoc va acceptar que diguessin que l’Actimel ajudava a frenar determinades diarrees, per
exemple.
—Doncs a mi m’agrada l’Actimel.
Doncs vés-te’l prenent, si t’agrada.

EL DANACOL REDUEIX EL
COLESTEROL?
—El redueix?

—O sigui, que abans mentien?
Sí.
El terme mentir és molt fort. Els
termes publicitaris sempre són molt

—Segur?
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Això diuen els de l’EFSA, que
creuen que hi ha prou proves per
dir-ho. Per això el Danacol, la margarina Flora Pro-Activ i el Benecol
de Kaiku poden afirmar-ho, perquè
l’autoritat els ho permet.

L’Ortega no et descarregava de
responsabilitats, perquè deia jo i la
circumstància 2. No fugis d’estudi,
ara.
H
H
H

Com ja varem parlar en un article anterior 1, no hi ha colesterol bo
i colesterol dolent. Repetiré i ampliaré els conceptes essencials.

H

HO

Molècula de colesterol.

—Fas bé, que ja no me’n recordo.
O

Tot el colesterol té la mateixa
fórmula química, C27H46O, i una estructura relativament complicada. És
un greix de tipus esteroide, amb
quatre anells d’hidrocarbur. Es diu
colesterol perquè es va trobar a la
bilis (en grec chole-), a temperatura
ambient és sòlid (stereos-) i té un
grup alcohol –OH a la molècula, d’on
li ve el sufix -ol. És una molècula
imprescindible per a la vida, forma
part de les membranes cel·lulars i
té un important paper a les cèl·lules
nervioses. És també un precursor de
diferents hormones, sals biliars i la
vitamina D. Els nivells de colesterol
normals a la sang i què els influeix
és un tema molt discutit i encara
obert.
El colesterol humà procedeix de
la síntesi pròpia (via endògena) i de
la ingesta (via exògena) en una proporció mitjana de dos terços a un
terç. Mengem colesterol amb els aliments animals greixosos, i especialment formatge, rovells d’ou, carn
de bou, de porc, de cavall, peix,
gambes i la llet. Ara es considera

Etiqueta del Danacol.
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O

Una de les molècules d’esterol.

que la ingesta té relativament poca
importància en la salut, perquè molt
del colesterol ingerit ho és en una
forma que s’absorbeix poc.
El 25 % del colesterol endogen
es fa al fetge i la resta a altres òrgans: intestins, glàndules suprarenals i genitals, i altres. El colesterol
és transportat entre el fetge, els intestins i els teixits musculars per la
sang. Però, com que és un greix insoluble en el líquid plasmàtic, que
és aquós, ha de formar estructures
complexes amb proteïnes, que són
arrossegades com si fossin partícules –ho són– pels vasos sanguinis.
Aquestes estructures són de diversos tipus. Depenent de la seva densitat són: les lipoproteïnes de baixa
densitat o colesterol dolent (LDL),
que contenen unes 1500 molècules
de colesterol, i les d’alta densitat
(HDL) o colesterol bo, amb menys
colesterol i més proteïna. El colesterol és el mateix, el que el fa
bo o dolent són
les seves bones
o males companyies...
—Com tot a
la vida... La circumstància, que
deia Ortega i
Gasset.

Les LDL porten el colesterol del
fetge a les cèl·lules. Les cèl·lules
que moren deixen molècules de colesterol lliures, que són atrapades
per altres proteïnes donant les HDL.
Reaccionen químicament donant
noves estructures de LDL. La cosa
és, evidentment, molt més complexa: hi ha també les VLDL i els quilomicrons, que són altres tipus d’agregats. En termes generals, ara es
recomana que el valor del colesterol total en sang ha de ser de menys
de 200 mg/dL, i que hi ha d’haver
com a màxim 150 mg/dL de LDL i
com a mínim 40 mg/dL de HLD. Almenys aquests són els paràmetres
de les màquines que m’analitzen la
meva sang. Hi ha altres valors de
referència més restrictius.
—Jo estic bé de colesterol. I tu?
No t’ho dic.
Les plantes no fan colesterol
sinó fitosterols, d’estructura química similar. N’hi ha a molts productes vegetals, com les taronges o la
col, en concentracions molt baixes.
Els fitosterols poden ser absorbits
als budells com el colesterol.
Aquest és el fonament de l’ús de
fitosterols com a sistemes de reducció del colesterol a l’organisme:
com més fitosterols absorbits
menys colesterol absorbit. N’hi ha
de dos tipus bàsics: esterols i estanols. El Danacol de Danone conté esterols, i el Benecol de Kaiku,
estanols. La seva estructura química s’assembla una mica a la del colesterol, com es pot veure a la
figura. Té els quatre anells centrals
similars, i les que són diferents són
les ramificacions.

1

C. Mans (2011). Gastronomia interfacial. Notícies per a Químics n. 457, 5-11.

2

Meditaciones del Quijote, 1914.
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Ingredients del Danacol.

–Poca diferència...
En aquest cas sí, però en altres
casos les ramificacions són decisives, no es pot generalitzar. L’EFSA
va emetre una opinió científica en
que acceptava les al·legacions de
Danone el 31 de juliol de 2009 3, i
recomanava que el tractament amb
Danacol hauria de ser supervisat per
un metge. La barreja d’esterols que
Danone va sotmetre a aprovació en
contenia 7 o 8, de noms tècnics que
no venen al cas. I això és el que
Danone ven amb el seu Danacol.
Una dosi conté 1,6 g d’esterols, i es
recomana no passar dels 3 g al dia,
menys de dues ampolletes. És interessant llegir tota la literatura de l’etiqueta amb lletra petita, on ho explica una mica.
El Benecol conté estanols, que
fan aproximadament el mateix
efecte que els esterols. L’empresa
McNeil, filial de Johnson&Johnson,
va estudiar els estanols abans que
els esterols, i el 1995 l’empresa Raisio, una altra filial, va comercialitzar
el Benecol a Finlàndia, i després a
altres països. Kaiku es va aliar el
2004 amb Valio, de Finlàndia també, que tenia la representació del
Benecol, i des de llavors el comercialitza. Danone va comercialitzar a
Espanya el Danacol també el 2004.
Tant els esterols com els estanols
es poden afegir també a les margarines –la Flora Pro-Activ–, i hi ha
països en què, per raons comercials, és la única forma permesa.
Aquests productes s’han de
prendre com a postres, perquè cal
que siguin als budells quan hi arribi
la resta de menjar, amb el colesterol que pretens evitar que s’absorbeixi.
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Recomanacions i limitacions d’ús del Danacol. Convindria llegir la lletra petita.

—Escolta, si cal que siguin als
budells quan hi arribi la resta de
menjar, no s’han de prendre com a
postres, sinó com a aperitiu. Si no,
faran tard...
El que passa és que si te’ls
prens primer, els iogurts es digereixen força ràpidament, arriben al
budell, i allà els esterols serien absorbits sense competir amb el
colesterol, perquè aquest encara
no ha arribat. La carn i els menjars més greixosos es digereixen
més lentament, tarden més a arribar al budell gruixut o intestí gros,
i quan fossin allà, els esterols i estanols ja s’haurien absorbit, i
tornaria a absorbir-se el colesterol
com sempre, com si no hi hagués
hagut iogurt una estona abans.
Prenent el iogurt com a postres, es
barreja amb tot el menjar –que encara és a l’estómac–, avança la
barreja pels budells més o menys
junta, i en arribar al budell gruixut
és quan hi ha l’efecte competitiu
esterols-colesterol.
Els experts, i Manolo Escobar i
Vicente del Bosque, diuen que els
Danacols funcionen. Els estudis de
l’EFSA i també d’altres agències independents així ho accepten. L’eficàcia que tenen aquests productes
ve donada per la reducció del colesterol total en sang després de
prendre’ls durant unes tres setmanes. Afirmen que s’assoleixen reduccions d’entre el 7 i el 10 % del
colesterol total, degut a que reduei-

xen la presència en sang de les LDL,
el colesterol dolent. No modifica ni
el nivell d’HDL ni el dels triglicèrids.
Per aquesta darrera raó en certs
cercles rebutgen aquests productes,
dient que la millora que aporten no
compensa el seu preu, ni és una
millora assegurada per a tothom.
Són productes que són a mig camí
entre aliment i medicament, cosa
que no és cap novetat al món. Però,
de fet, no són prou medicaments
perquè ni esterols ni estanols no
s’absorbeixen gaire i no t’entren
gaire a l’organisme.
—Com que no t’entren? Bé que
te’ls menges, no?
Te’ls menges, però topològicament parlant, el tub digestiu és
l’exterior de l’organisme, com el forat d’un donut. Fins que no absorbeixes l’aliment a través de les mucoses intestinals, el menjar és a
fora teu.
—Serà fora, però és un fora que
el tinc a dins...
Els productes amb estanols estan menys concentrats que els que
porten esterols, i tenen una flexibilitat d’ingesta superior. Et pots prendre fins a cinc Benecols, però no es
recomana prendre més d’un Danacol al dia. Danone està tan segura
de l’eficàcia del Danacol que es per3

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1177.htm.
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met anunciar que si algú segueix la
dosi indicada i en tres setmanes no
redueix significativament el colesterol, li tornen els diners: un màxim
de 16 euros, sotmès a un conjunt
de condicions que es poden trobar
al seu web.
—No ens farem rics d’aquesta...
Si tens un colesterol total de 220,
et prens aquests productes i tot va
bé i el redueixes un 10 % passes a
estar a 198, que ja és per sota del
llindar amb els números actuals. El
problema és si això et deixa tranquil... perquè si deixes de prendre
el suplement i mantens la dieta deficient com abans tornaràs a pujar.
—Fas com el meu metge. Em diu
que faci bondat...

SÓN ADEQUATS ELS
IOGURTS ENRIQUITS AMB
CALCI PER REDUIR
L’OSTEOPOROSI?
L’osteoporosi és definida per
l’Organització Mundial de la Salut
com la malaltia caracteritzada per
tenir una densitat mineral òssia
2,5 desviacions estàndard per sota
de la massa òssia màxima, que és
la mitjana en la dona sana de 20
anys.
—Que, traduït, vol dir que...
Que tens osteoporosi quan tens
una quantitat de calci als ossos
força menor que la que tenen les
joves. Els ossos es tornen fràgils
internament per manca de sals
de calci, bàsicament fosfats en
forma de cristalls d’hidroxiapatita
Ca10(OH)2(PO4)6. També hi solen
mancar proteïnes òssies. Una fase
menys greu de pèrdua de mineral
és l’osteopènia. La tècnica clàssica
d’identificar una osteopènia o una
osteoporosi és mitjançant una mesura denominada tomodensitometria òssia, que és una tècnica
basada en els clàssics raigs X per
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veure l’esquelet, però feta en diferents seccions al llarg de l’os que
s’està mesurant.
L’osteoporosi és una malaltia
molt estesa, especialment en dones
postmenopàusiques. Hi ha mesures
farmacològiques diverses per reduirla o frenar-la, però d’això no en parlarem. Hi ha també estratègies per
prevenir l’osteoporosi: una aportació suficient de calci a la dieta, optimitzar l’absorció i la fixació del calci
al ossos, amb una aportació suficient de vitamina D i prenent el sol, i
fer exercici físic moderat.
—Jo ja sóc d’una edat... Ja no
és moment de prevenir, sinó de
curar.
Sempre es pot millorar, diuen,
però millor començar de jove, com
tot. La quantitat diària recomanada
de calci...
—De calci?
De sals de calci. El calci metàl·lic
és un metall agressiu. Repeteixo:
la quantitat diària recomanada de
calci –que prendrem, naturalment
en forma de sals de calci– per als
adults oscil·la entre 800 i 1000 mg,
i entre 1200 i 1300 mg per després
de la menopausa. La llet, els derivats làctics, alguns vegetals i els
peixos dels que es menja l’espina
són les millors vies d’ingesta de sals
de calci.

l’anglès en plural i sense la k. En
anglès genuí seria delicacies. També podries dir-ho en francès, délicatesse.
—Prou d’erudició lingüística. Les
espines arrebossades són una delicatessen i prou.
Unes delicatessen, si no et sap
greu. Ara ja estic més tranquil.
Tota aquesta espina és una valuosa font de calci, ben sana. Les
llets envasades solen contenir uns
120 mg de calci per cada 100 mL
de llet, i això tant la llet sencera
com la semi com la desnatada. Es
poden afegir sals de calci a la llet, i
passa a ser llet enriquida en calci,
que en sol tenir 160 mg, un 33 %
més que la llet no enriquida. I tant
és que sigui «calci procedent de la
llet» com procedent de sals minerals, l’organisme no ho distingeix,
ni el químic que ho analitza: això
és publicitat amb voluntat de confondre.
—I si no és calci procedent de la
llet, d’on procedeix?
Pot ser carbonat de calci de les
closques d’ous mòltes, o fosfats de
calci obtinguts per precipitació, o citrat de calci...
Diverses empreses fabriquen iogurts enriquits en calci. En concret
Danone en proposa dos: el Densia i

—Jo no em menjo l’espina dels
peixos.
Dels peixets petits i fregits, com
el pescaíto frito, tampoc? També et
menges potser les espines de les
sardines de llauna. Una exquisidesa és menjar espines d’anxova arrebossades...
—És una delicatessen.
Vols dir Delikatesse. Delicatessen és, mal escrit, el plural de l’alemany Delikatesse, que va passar a

Ingredients del Densia.
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barreja de citrat
de calci, lactat de
magnesi i citrat de
cinc.
Aquesta pràctica de registrar
una barreja, donar-li un nom i
destacar després
que l’aliment conté aquest proEtiqueta del Densia Forte.
ducte «de forma
exclusiva» no és
el Densia Forte, dels que afirma que
nova. Altres marques i productes
«contenen Calciforte». Els presentambé ho fan. La mateixa Danone
ten en dos formats, el clàssic envàs
anunciava fa un temps determinats
de iogurt, amb textura de gel, i les
iogurts que contenien Saciactiv, que
ampolletes de iogurt líquid. Aquest
no és més que una fibra força comuadjectiu de Forte relaciona lingüístina que altres marques també hi afecament el iogurt amb els medicagien, sense publicitar-ho com a exments, perquè moltes medicines
clusiu. Són murrieries publicitàries
tenen el qualificatiu de forte. Per
legals, però que generen confusió.
exemple, Flumil Forte, Saldeva Forte, Almax Forte i infinits més.
—Però té CalciForte o no en té?
—Què és el Calciforte?
Una estratègia de màrqueting.
En alguns països hi ha un medicament denominat així, que és una
barreja de sals de calci (gluconat,
lactat, glucoheptonat, clorur) i llevat
de cervesa, amb edulcorants, aromes, àcid làctic i aigua, i es presenta en ampolletes de 100 mL per
beure. També existeix un xiclet Calciforte, que conté carbonat de calci
(500 mg), vitamina D3 i llevat. Finalment, trobem un Calciforte Gold
amb vitamines A, D3, B12, H, E, sals
de calci, de fósfor, de coure, manganès, zinc, cobalt i L-lisina. Tots
tres són bàsicament suplements de
calci.
Cap d’aquests Calcifortes és el
Calciforte del iogurt Densia Forte.
Mirant els ingredients que descriu
l’etiqueta, veiem que no hi ha cap
ingredient denominat així. El Densia normal té només citrat de calci i
el Densia Forte té una barreja de
sals, que deu ser el que Danone
denomina Calciforte. Ho deu tenir
registrat, i, per tant, exclusiu: és una
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Té la barreja de sals registrada
com a CalciForte. Si una altra marca prepara la mateixa barreja de
sals i en les mateixes proporcions
–la concentració és una informació
que l’etiqueta no té per què dir, i
que no diu–, podrà i haurà d’anunciar-les als ingredients, però no podrà dir que conté CalciForte, per-

què aquesta afirmació només la pot
fer Danone.
Comparem la quantitat de calci
de diferents productes làctics, sobre
la base de 100 g o 100 mL de producte:
• Llet de qualsevol tipus (sencera,
semi o descremada) 120.
• Llet enriquida amb sals de calci
160.
• Iogurt natural 120.
• Llet fermentada Activia i similars
120.
• Iogurt Vitalinea 120.
• Iogurt Densia 320.
• Iogurt Densia Forte 500.
Realment el Densia Forte té molt
més calci que qualsevol dels altres
productes. Un sol iogurt d’aquests
subministra el 60 % del calci requerit al dia per un adult.
—S’assimila tot el calci ingerit?
No. D’una dieta normal només se
n’absorbeix un percentatge que no

Ingredients del Densia Forte de gust de maduixa, semidesnatat i semiensucrat. Per
raons comercials posen els noms dels additius i no els números E. Són E333 (citrat
de calci), E1200 (polidextrosa), E440 (pectina), E950 (acesulfame K), E955 (sucralosa), E120 (carmí). Les altres substàncies no són a la lllsta d’additius.
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sol superar el 30 o el 40 %. La biodisponibilitat del calci dependrà de
l’aliment amb que es pren, de si hi
ha simultàniament vitamina D, que
és imprescindible per assimilar el
calci, i de les característiques individuals de cadascú. Hi ha gran
quantitat de webs i llibres que destaquen les elevades quantitats de
calci de determinades verdures, algues i llavors, però sembla demostrat que només se n’assimila una
petita part. En termes generals, el
calci dels làctics s’assimila molt millor que el procedent de vegetals.
El calci que es pren en excés
s’excreta, però també pot acumular-se. De fet, aquest és un tema
controvertit perquè hi ha alguns estudis que relacionen una ingesta
alta de calci –més de 1500 mg/dia
durant un llarg període– amb un increment d’atacs cardíacs o amb hipercalcèmia. El tema és encara
obert. Però així com es desaconsella un consum superior a dos Danacols, no hi ha una limitació per
prendre un excés de iogurts o làctics, en termes generals. L’EFSA
dóna com a ingesta màxima admissible de calci 2500 mg/dia.
—Sempre amb l’ai al cor i la por
al cos...
Aplica sempre el sentit comú. Els
iogurts, com tots els làctics, són una
de les millors fonts de calci, i el Densia i el Densia Forte més. Però no
cal comprar-ne, si no vols. És molt
fàcil dissenyar una dieta quotidiana
que satisfaci les necessitats de calci sense que calgui ingerir productes tan enriquits en calci com
aquests.

ALTRES IOGURTS AMB
VIRTUTS
Com que els iogurts s’han mirat
sempre amb una perspectiva nutritivo-sanitària, són una de les matrius bàsiques per incorporar-hi
components funcionals. Per exem-
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ple, Kaiku ha dissenyat el Kaiku Vitaten, que és un iogurt amb sals
de potassi i magnesi que afirmen
que ajuda a controlar la pressió arterial. La mateixa Danone va dissenyar el iogurt Essensis, que de
fet pretenia ser un cosmètic ingerit
per via digestiva i que contenia ProNutris, una barreja registrada. Ara
Essensis és una línia de maletes
de Samsonite...

Doncs he llegit que fins al segle
XVI, la lletra h en castellà tenia un
valor fricatiu i se la pronunciava gairebé com una jota, com una hac
aspirada. Però, quan es va fer àtona la gent va començar a dir llámale
hache, és a dir, es lo mismo, da lo
mismo una cosa que otra, o sigui,
que és igual que hi hagi hac que no
n’hi hagi.
—Si non è vero è ben trobato.

I més que n’hi ha i més que en
vindran. Es pot augurar un futur esplendorós per als aliments funcionals.
—En què et bases?
Molt simple: per tres factors. El
primer, que la gent té, en mitjana,
una mica més cultura que abans, i
pot comprendre arguments sobre
els aliments que superin els tradicionals «el pa porta molt d’aliment», i
pot comprendre arguments basats
en nutrients, en ingestes màximes i
mínimes, etc. Els mitjans de comunicació i Internet han fet molt per
donar informació i desinformació a
la societat.
El segon factor és que la gent pot
pagar els aliments funcionals, els
biològics, els light, es a dir, que la
qualitat i la diferenciació és valorada i assumida. La qualitat o el que
la gent considera qualitat.
I el tercer factor és que la tradicional resignació amb que s’afrontava la malaltia, el dolor i la mort s’ha
acabat, i tots estem disposats a lluitar per evitar-los. I comprem salut,
tranquil·litat i vida amb l’aliment, i
així ens ho intenten vendre.
—Estàs molt dramàtic... Què vols
dir amb tot això? Que tots aquests
aliments són inútils?
Inútils no, innecessaris.
—Digue-li hache. És el mateix.
Per cert, què vol dir aquest digue-li
hache?

I no, no és el mateix inútil que
innecessari. Un iogurt amb calci, o
qualsevol altre aliment funcional, no
és inútil: fa la funció que ha de fer,
funciona. Però és innecessari, perquè pots aconseguir el mateix efecte amb una dieta adequada sense
aliments funcionals.
—I què creus que s’ha de fer?
Jo no dono consells. En temes
nutricionals i sanitaris cadascú ha de
saber a quin metge li dóna la seva
confiança i quin cas li fa. Per sort,
sembla que gairebé amb qualsevol
model alimentari es pot aconseguir
una dieta adequada a les necessitats de cadascú, amb poques excepcions. Vegetariana, macrobiòtica,
Atkins, Dukan, McDonalds, aiurvèdica, mediterrània... Amb una adequada selecció dels productes
recomanats per cada dieta es pot
aconseguir –quasi sempre– una nutrició suficient. Però no facis de dietista aficionat, vés al professional,
que tu no en saps prou i potser et
sembla que et sobra calci i en canvi
no saps que et falta niacina...
—Què?
Niacina. Factor PP o àcid nicotínic. Forma part de la vitamina B3, i
si en tens carència pots tenir pel·lagra. Aquesta malaltia comença donant cansament, laxitud, dificultat
per dormir.
—Je. Hi ha qui té cansament i
dificultat per dormir per excés de
☯
factor PP...
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LA LOMCE ÉS UNA LLEI CONSERVADORA
I CENTRALISTA, QUE POSA EN PERILL
LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA *
Xavier Guerrero

La LOMCE (Ley Orgánica para
la Mejora de la Calidad Educativa), altrament dita llei Wert, segueix el seu procés, aliena a totes
les protestes que està provocant
a la comunitat educativa i, especialment, a la comunitat educativa
catalana.
He tingut l’oportunitat de parlar
amb en Blai Gasol, molt entès en
normativa educativa, pel seu passat
d’exdirector general d’Ordenació i
Innovació Educativa, inspector durant molts anys i ara recentment
jubilat, tot sopant a un conegut restaurant de Sabadell, i no he pogut
resistir-me a compartir amb vosaltres el que em va dir que, no us
enganyaré, vàrem anar escrivint
mentre parlàvem, perquè tanta memòria malauradament no tinc.
«Era del tot previsible que el Partit Popular, amb majoria absoluta al
govern de l’Estat, volgués modificar
de nou les regles del joc que regeixen l’educació.»
Vaja, com cada cop que hi ha
canvi de govern.
«Doncs sí, perquè els governants d’Espanya no fan una anàlisi
objectiva dels canvis que necessita
el sistema educatiu, sinó que tenen

*

Entrevista a Blai Gasol, exdirector general d’Ordenació i Innovació Educativa.
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una visió polititzada del concepte
d’educació.»
Coneixent el PP, res de bo per a
Catalunya, suposo. Què pretén
aquesta LOMCE?
«Planteja tres aspectes inquietants: la visió conservadora de l’educació, la concepció jacobina i recentralitzadora i la voluntat de reduir l’ús
del català a l’escola.
»La visió conservadora, concepció molt arcaica de l’educació, sembla tenir més a veure en la percepció personal dels seus autors de
quan eren estudiants, que no amb
una preocupació d’introduir canvis
per adequar-los als nous temps. La
proposta que fan per millorar el sistema educatiu es basa en la mal
anomenada cultura de l’esforç, centrada fonamentalment en fer de
l’aprenentatge de l’alumnat una cursa d’obstacles, a base d’exàmens i
proves a superar. De tal manera,
que l’alumnat passa més temps demostrant el que sap, i reproduint el
que se li ha fet estudiar, que no pas
participant del seu procés d’aprenentatge, fent-se seus els conceptes i adquirint competències que li
facilitin aprenentatges posteriors.»
Però és bo formar els alumnes
en la cultura de l’esforç, no?
«Durant els darrers vint anys s’ha
anat construint un sistema educatiu
més comprensiu i inclusiu que cal

millorar i molt. Però la proposta del
govern ens retorna a un sistema
basat en la selecció prematura i la
segregació. L’experiència ens ha
ensenyat que per aprendre i progressar cal mantenir l’exigència amb
l’alumnat, però al mateix temps cal
facilitar el camí, posar els mitjans
adequats i proporcionar les ajudes
que cada alumne necessita per progressar.»
Aquest canvi em lliga molt amb
la concepció castellana de l’administració cap als seus administrats, per
la qual has d’estar permanentment
demostrant que fas bé les coses i
que ets bo, donat que a priori se
suposa que ets dolent i no vals. En
el cas de l’empresa, a més, si no
demostres el contrari, també se suposa que vols enganyar i estafar
l’administració... Però segueix amb
el segon aspecte, la concepció jacobina i recentralitzadora, si us plau.
«La concepció jacobina de l’educació és omnipresent en aquesta
norma. D’entrada, trenca els acords
establerts entre Estat i comunitats,
segons els quals l’Estat elabora el
55 % del currículum i les comunitats, amb llengua pròpia, el 45 %.
Segons aquest avantprojecte, l’Estat s’atribueix la potestat d’establir
tot el currículum de les assignatures troncals i de les específiques,
és a dir el 100 %, i deixa només a
les autonomies decidir sobre la llengua pròpia i una altra matèria a determinar. Sembla evident que es vol
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darrers 300 anys, cosa que no es
pot amagar de cap manera per poc
que ens endinsem en la història: des
del Decret de Nova Planta de Felip V, la Ciutadella construïda per reprimir Barcelona, la prohibició del
català i de les institucions catalanes
pels successius règims d’Espanya,
l’assassinat de Lluís Companys, la
negativa de l’Estat espanyol a fer
que el català sigui oficial a Europa...
Ara bé, si el 100 % del contingut
del programa d’història (és assignatura troncal) s’escriu des de Madrid,
potser no hi sortiran ni en Jaume I,
ni en Francesc Macià.

imposar una visió del món centralista i castellana a l’alumnat de tot
l’Estat. No oblidem el que va fer explícit el ministre Wert, quan va dir
“Voy a españolizar a todos los niños
catalanes”.
»L’Estat no només recupera
competències en el disseny del currículum, sinó també ho fa en l’avaluació. Així, s’estableixen unes
avaluacions externes a final de primària, secundària i batxillerat. Avaluacions que recorden les antigues
revàlides i que, sens dubte, formen
part de l’imaginari històric educatiu
dels seus autors.

i podrà atenuar l’efecte de la llei
Wert, però imposant com imposa
unes proves centralitzades, es condiciona molt la matèria que impartirà el professorat, donat que si vol
que els seus alumnes aprovin les
proves, hauran de cenyir-se a uns
continguts concrets.
«Efectivament.»
És evident que l’estudi de la història de Catalunya porta cap a una
visió molt concreta d’Espanya. El
nostre país ha estat víctima de repressió i persecució durant aquests

«Podríem afegir que, en el seu
afany centralitzador, ja hem vist que
la norma retalla i minva competències a l’administració autonòmica,
però a més, cal remarcar que no
reconeix cap paper com a administració educativa als ajuntaments.
»El tercer aspecte a destacar és
la voluntat de reduir la presència del
català a l’escola tant com es pugui.
De fet, l’Estat amb aquesta norma
establirà les hores de castellà a impartir en cadascuna de les etapes
educatives i, a més, imposarà el
castellà com a llengua vehicular,
amb la qual cosa impossibilita els
programes d’immersió lingüística.

»Aquestes proves seran elaborades, tant pel que fa a criteris com
a continguts, per part de l’Estat i es
reserva per a l’administració autonòmica el galdós paper d’aplicarles. Tothom sap l’efecte que aquestes proves tenen en el treball dels
centres educatius i del professorat.
La prioritat acaba sent que els alumnes superin les proves i, en conseqüència, s’ensenya i es treballa allò
que aquestes demanen. L’efecte
centralitzador del currículum està
servit.»
És a dir, inicialment podríem pensar que el professorat té llibertat de
càtedra i, per tant, farà el que vulgui
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»D’aquesta manera, es posa en
greu perill un dels objectius bàsics
de la cohesió social a casa nostra i
que no és altre que aquestes generacions de joves, que han passat per
l’escola des dels anys vuitanta ençà,
coneguin i dominin el català i el castellà i, per tant, estiguin en disposició d’utilitzar les dues llengües.»
Perquè els estudiants de llengua
materna catalana parlaran segur
castellà, però no serà així amb els
estudiants de llengua materna castellana respecte al català, no?
«Això mateix, tindrem ciutadans
de primera i ciutadans de segona:
si ja amb immersió lingüística l’idioma comú al pati i fora de l’escola
és el castellà, sense la immersió,
això serà molt més greu, i suposarà que molts alumnes tindran un
contacte molt reduït amb el català.
Pensem en els castellano-parlants,
però també amb els nou vinguts
d’altres països i continents: xinesos,
romanesos...
»Aquest avantprojecte de llei no
el podem veure com un fet aïllat. En
realitat és un episodi més de la campanya del Partit Popular d’atac sis-

temàtic en contra del català i de la
cultura catalana.»
Segueix, segueix, no t’aturis
aquí...
«D’aquesta campanya també en
formen part les actuacions del Govern Balear en contra de la immersió lingüista a les Illes: promocionant
les variants dialectals, no com una
riquesa a preservar, sinó utilitzantles en contra de la llengua comuna,
al mateix temps que reforça el castellà com a llengua vehicular. El mateix podem dir de l’actuació del Govern Valencià on, a més, es dóna la
circumstància que han desestimat
la petició de 150.000 famílies que
volien l’ensenyament en valencià,
mentre a Catalunya organitzen un
sarau escandalós i demagògic per
la petició de 8 famílies que volen
ensenyament en castellà i que, a
més, seran ateses. El darrer episodi l’hem vist aquests dies protagonitzat pel Govern de l’Aragó amb la
negació oficial de l’evidència científica de no reconèixer el català com
a llengua que es parla a la Franja.»
Acabarem la conversa acomiadant-nos en LAPAO: moltes gràci-

es per la teva explicació (en català: moltes gràcies per la teva explicació).
«Em passaràs còpia de l’article
publicat a la revista dels químics?»
I tant, fins aviat!
«Ah, i pagues tu, oi? Que ja se
sap que els jubilats...»
...
És evident que els catalans, tinguem la llengua materna que tinguem, hem de rebutjar aquesta llei i
hem de fer pinya amb la comunitat
educativa fomentant, si cal, la insubmissió.
El repte que afronta Catalunya
en aquesta escomesa és enorme i
d’una importància vital. Ens hi juguem la nostra cultura i com a ciutadans tenim l’obligació de donar suport a les iniciatives que el Govern
de la Generalitat prengui contra l’aplicació d’aquesta llei, participar en les
accions ciutadanes de protesta i treballar perquè la solució a tota aquesta ofensiva arribi com més aviat millor, via referèndum o la que sigui. ☯

AQUÍ TROBAREU TOTS ELS NPQ,
A PARTIR DE L’ANY 2000, EN COLOR I ALTA RESOLUCIÓ:
http://www.issuu.com/colquimcat

Els podeu consultar i també baixar en format pdf per imprimir-los.
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PICTOGRAMES, ETIQUETES
I FITXES DE SEGURETAT
EN EL LABORATORI DE QUÍMICA
David González Bote i Josep M. Fernández-Novell

INTRODUCCIÓ
Un pictograma es defineix com
una composició gràfica que conté un
símbol, més altres elements gràfics
com un contorn, un motiu o un color
de fons, i que serveix per transmetre informació específica sobre el
perill en qüestió sobre el qual adverteix. De fet, els pictogrames poden ser més eficaços per cridar
l’atenció dels usuaris que les instruccions escrites, i transmetre la informació independentment de l’idioma
que es parli.
Podem trobar pictogrames en els
laboratoris, les indústries, les carreteres (senyals de trànsit), i tots ells
compleixen la mateixa funció: donar
la informació necessària a l’usuari
per poder realitzar la seva tasca (treballar, circular) de la forma més segura possible.

PERQUÈ SERVEIXEN ELS
PICTOGRAMES?
La utilització d’aquests pictogrames dependrà dels perills (físics,
per a la salut o per al medi ambient) que puguin provocar les substàncies químiques que conté cada
producte. Són especialment importants perquè ens adverteixen dels
perills d’intoxicació, explosió, toxicitat o altres riscos, com podem
veure en la figura de la pàgina següent. Es poden trobar en productes molt diversos del camp de la
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química: industrials, de neteja, químics, dissolvents, pintures, derivats
del petroli, etc.

LA NOVA NORMATIVA
EUROPEA
Si bé les lleis o reglaments existents (REACH, GHS, CLP) són similars en molts aspectes, les diferències són prou apreciables per
traduir-se en etiquetes o en Fitxes
de Dades de Seguretat (FDS) diferents per a un mateix producte químic en diversos països. D’acord
amb les diferents definicions de perill, un producte químic pot considerar-se inflamable en un país, però
no en un altre. O bé es pot considerar cancerigen en un lloc, però no
en un altre.

sitat de comptar amb programes
nacionals que garanteixin la seva
utilització, transport i eliminació amb
tota seguretat, es va convenir a reconèixer la necessitat d’un enfocament internacionalment harmonitzat
de classificació i etiquetatge, o Sistema globalment harmonitzat de
classificació i etiquetatge de productes químics, tercera edició revisada,
publicat per les Nacions Unides al
document de referència ST/SG/
AC.10/30/Rev.3.
Però només es podrà establir
una normativa de caràcter general
quan els països disposin d’informació coherent i apropiada sobre els
productes químics que importen o
produeixen.

ELS NOUS PICTOGRAMES
Com hem vist, les decisions sobre quan o com comunicar els perills en una etiqueta o en una FDS
varien així al llarg i ample del món.
Per això les companyies que vulguin
participar en el comerç internacional
han de comptar amb molts experts
que puguin seguir els canvis en
aquestes lleis i reglaments i preparar etiquetes i FDS diferents. A més,
a causa de la complexitat que porta
desenvolupar i mantenir un sistema
com cal de classificació i etiquetatge de productes químics, molts països simplement no en tenen.
Tenint en compte el comerç mundial de productes químics i la neces-

Amb els canvis aplicats per la
nova normativa hi ha un total de nou
pictogrames, separats en tres grans
famílies, que es poden descarregar
del lloc web de la UNECE (United
Nations Economic Comission for
Europe) i que són:
• Perills per a la salut: corrosió,
tòxic i signe d’exclamació.
• Perills físics i químics: explosiu,
inflamable, comburent i bombona de gas.
• Perill per al medi ambient: perill
per al medi ambient.
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Canvi en els pictogrames segons la normativa actual.

COM ES LLEGEIX
L’ETIQUETA D’UN
PRODUCTE?
Tots els productes que ens envolten contenen en les seves etiquetes informació sobre les seves
característiques essencials:
Nom del reactiu.
Fórmula.
Composició.
Percentatge de puresa.
Concentració.
Punt de volatilitat.
Massa molecular.
Probabilitat d’absorció.
Frases R i S.
Composició percentual.

sions informen sobre els materials
emprats, el grau de respecte que
el producte té amb el medi ambient
o les seves possibilitats de ser reciclat.
Un usuari ben informat en matèria de seguretat, modificarà el seu
comportament, extremarà les precaucions i, en conseqüència, contribuirà a disminuir el nombre d’accidents que es puguin produir.

Els fulls de seguretat per als
materials són només una font d’informació sobre un material, com a
tal; el seu millor ús es fa juntament
amb butlletins tècnics i rètols.

USUARIS PER A LES FITXES
DE DADES DE SEGURETAT
LES FITXES DE DADES DE
SEGURETAT (FDS)

Per a més informació consultar:
Mans, Claudi. La química dels productes de casa. Ed. Mina.

Tenim el full de dades de seguretat per a materials per descriure
els riscos d’un material i subministrar informació sobre com es pot
manipular, emprar i emmagatzemar
amb seguretat.

Algunes etiquetes incorporen
pictogrames que aconsellen sobre
la manera d’usar el producte en
condicions de seguretat o com mantenir-lo en bon estat. En altres oca-

Perquè la fitxa sigui completa i
clara, ha de contenir informació sobre el producte químic i sobre el proveïdor, els components químics o
perillosos, els perills, mesures per
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extingir incendis, mesures en cas
d’una fuita accidental, controls d’exposició, protecció personal i propietats físiques i químiques.

Els fabricants subministren els
fulls de seguretat dels seus materials als seus clients, els quals al seu
torn les posen a disposició dels seus
empleats.
Els destinataris s’identifiquen en
tot el full de seguretat com: membres de la comunitat, serveis de resposta d’emergències, empleats,
ocupadors, professionals ambientals, professionals de medicina, professionals de la salut ocupacional i
seguretat, entitats de control, etc.
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PICTOGRAMA

SIGNIFICAT DEL PICTOGRAMA

La corrosió indica que el producte pot causar danys irreversibles a la pell o als ulls en cas de
contacte o projecció, o que el producte químic és corrosiu i pot atacar o destruir metalls.
Corrosió

Un producte tòxic pot produir efectes adversos per a la salut, fins i tot en petites dosis. Pot provocar
nàusees, vòmits, mals de cap, pèrdues de coneixement i fins i tot la mort. La inhalació, ingestió i/o
l’absorció cutània en petites quantitats poden provocar danys considerables.
Producte tòxic

El producte que contingui el símbol d’exclamació pot produir efectes nocius en dosis altes. També
pot produir irritació als ulls, gola, nas i pell. Provoca al·lèrgies cutànies, somnolència i vertigen.
Signe d’exclamació

Els productes que continguin el pictograma de perill per a la salut poden ser: cancerígens, mutàgens, tòxics per a la reproducció, o modificar el funcionament de certs òrgans.
Perill per a
la salut

La bomba explotant indica que el producte pot explotar al contacte amb una flama, espurna, electricitat estàtica, sota efecte de la calor, xocs, fricció, etc.
Explosiu

La flama indica que el producte es pot inflamar al contacte amb una font d’ignició (flama, espurna,
electricitat estàtica, etc.) i, que pot inflamar-se per efecte de la calor o fricció al contacte amb l’aire
o l’aigua.
Inflamable

La flama sobre un cercle indica que el producte pot provocar o agreujar un incendi o una explosió en
presència de productes combustibles, que són aquells que afavoreixen l’acció de cremar.
Comburent

Els productes amb aquest pictograma, la bombona de gas, són gasos a pressió en un recipient.
Alguns poden explotar amb la calor. Es tracta de gasos comprimits, liquats o dissolts. Els liquats
refrigerats poden produir cremades o ferides criogèniques.
Bombona
de gas

El producte que contingui aquest pictograma pot ser perillós per al medi ambient. A causa del seu
risc potencial, no ha de ser alliberat a les clavegueres, a terra o directament a la natura.
Medi ambient
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Com a regla general, el llenguatge usat en els fulls de seguretat per
a materials perillosos ha de ser comprensible per a l’audiència més àmplia possible. La majoria de seccions dels fulls de seguretat per a
materials estan destinats a un públic ampli i s’han d’escriure amb el
mínim d’argot tècnic.

QUAN ÉS OBLIGATORI L’ÚS
DE LES FDS?
Són obligatòries per a totes les
substàncies i mescles perilloses o
aquelles barreges que encara no
sent perilloses, continguin components perillosos.
Què entenem per substància?
S’entén com a substància, l’element
químic i els seus compostos naturals o els obtinguts per algun procés industrial, inclosos els additius
necessaris per conservar la seva
estabilitat i les impureses que inevitablement produeixi el procediment, amb exclusió de tots els dissolvents que puguin separar-se
sense afectar a l’estabilitat de la
substància ni modificar la seva
composició. També inclouen les
substàncies químicament derivades
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o aïllades de matèries presents a
la natura.
Barreja o preparat: una barreja
o solució composta per dues o més
substàncies que no reaccionen entre si.

QUAN ES CONSIDERA UNA
SUBSTÀNCIA O BARREJA
PERILLOSA?
Es considera perillosa una substància o barreja quan compleixi els
criteris de perill físic, químic, per a
la salut humana o per al medi ambient. També es consideren perilloses
les substàncies per a les quals hi
hagi límits d’exposició comunitaris i
aquelles que siguin bio acumulables
i tòxiques (conegudes com PBT).

QUINA NORMATIVA LES
REGULA?
El contingut i estructura de les
fitxes de dades de seguretat vénen
regulats pels reglaments del Parlament Europeu, relatiu al registre,
l’avaluació, l’autorització i la restricció de les substàncies i preparats
químics, conegut com REACH.

Tanmateix, la modificació del
REACH de l’1 de desembre de 2010
ja s’aplica per a l’elaboració de les
fitxes de dades de seguretat de les
substàncies pures, i a partir de l’1 de
juny de 2015 s’aplicarà per a l’elaboració de les fitxes de les barreges.

RESPONSABILITAT DEL
CONTINGUT D’UNA FDS
Quan hi ha una cadena de subministrament, els requisits per al lliurament de fitxes de dades de seguretat s’apliquen a cada nivell de la
cadena. La responsabilitat inicial
d’elaborar la fitxa correspon al fabricant, importador o representant
exclusiu, qui ha de preveure, en la
mesura que sigui raonable, els usos
a què es pot destinar la substància
o barreja. En tot cas, el proveïdor
d’una substància o barreja que hagi
d’anar acompanyada d’una fitxa de
dades de seguretat serà el responsable del seu contingut, encara que
no hagi preparat la fitxa. En aquests
casos, és evident que la informació
facilitada pels seus proveïdors serà
una font d’informació útil i rellevant
que haurà d’utilitzar per elaborar les
seves pròpies fitxes de dades de
☯
seguretat.
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FOTOS, FOTOS I MÉS FOTOS
Joan Astor i Antoni Portela

Amb l’arribada de les màquines
digitals, el món de la fotografia ha
experimentat una revolució; és el
que podem anomenar l’explosió fotogràfica per similitud amb el concepte d’explosió demogràfica.
Certament el nombre de persones que fan fotos s’ha multiplicat.
Per dos? Per tres? Per quatre? Gairebé tothom té una màquina, això
si no en té dues o tres, i a més a
més el mòbil i la tauleta tàctil que
també fan fotos entre altres moltes
coses.
Però no és només això. Hem
d’afegir que si abans fèiem un rodet
en una sortida, ara en fem l’equivalent a... Tres? Quatre? Cinc? No
gastem res, podem fer tres quatre o
cinc fotos de la mateixa cosa per
assegurar el resultat. Podem fer provatures, podem buscar detalls, podem jugar amb la màquina.
El resultat és que ens omplim de
fotos i més fotos. Què hem de fer?
Abans les fotos que fèiem les veia
la família més propera. Si eren les
fotos d’unes vacances a terres llunyanes les ensenyàvem a amics i
companys de feina... Fins a vint o
trenta persones vèien les nostres
fotos. Ara no, ara les anem ficant a
l’ordinador, i quan aquest està ple
fem servir els socorreguts discos
durs exteriors. Allà queden per sempre més. Què podem fer?
Hi ha una solució força interessant, penjar-les al núvol per donar
més vida a les vostres fotos. Naturalment haureu de fer una selecció, la qual cosa és bona perquè
ens obliga a separar el gra de la
palla. No resulta fàcil fer una tria
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de les nostres pròpies fotos, però
cal fer-la.
Cal reconèixer que també hi ha
un component de... Vanitat? Orgull?
Narcisisme? Exhibicionisme? Autocomplaença? Jo diria que una barreja de tot això, però sense arribar
a ser malaltís. Salvant les distàncies, diria que és el mateix sentiment
que impulsa un pare a mostrar la
foto del seu fill acabat de néixer.
Estem orgullosos de la nostra obra,
tot i que som els primers en veure
que allò no és perfecte, que hi ha
millors fotos, però aquestes són les
nostres.
I com hem de penjar les nostres
fotos al núvol?
Hi ha diverses maneres de ferho: crear un web o un bloc propi,
incloure-les en el nostre Facebook,
utilitzar llocs web especialitzats en
fotografia com Flickr, fer ús d’un
servei en línia com ara Issuu, etc.
Si el que volem és mostrar les
nostres fotografies, no com una simple col·lecció, sinó en forma d’àlbum, Issuu és una bona solució, gratuïta i molt fàcil d’utilitzar 1. Aquest
servei ens permet crear una biblioteca pròpia i penjar material digitalitzat, com articles, llibres, revistes 2
i... àlbums fotogràfics 3, que podrem
veure a través d’un navegador web
en un format que permet la visualització de dues pàgines a la vegada,
com un llibre o una revista oberts, i
un gir de full animat. Aquest material s’ha de preparar prèviament en
un dels formats que admet Issuu:
pdf, doc, ppt i rtf, entre d’altres. A
continuació, només cal entrar a l’Issuu i fer un Upload del document.

Ja veiem, doncs, que hem de
preparar l’àlbum fotogràfic en un
d’aquests formats. Això es pot fer
de moltes maneres i amb moltes
aplicacions. Una bastant senzilla i a
l’abast de qualsevol afeccionat a la
fotografia és la creació d’un pdf utilitzant el Bridge d’Adobe, aplicació
que ve amb el Photoshop.

PREPARACIÓ D’UN ÀLBUM
DE FOTOS EN FORMAT PDF
UTILITZANT EL BRIDGE
Cal seguir els següents passos:
a) En primer lloc, definir el format i les mides de l’àlbum. Pot ser
vertical, apaïsat o quadrat. Si volem
incloure fotografies de qualsevol
mida, el format quadrat és el millor.
Com els fitxers pdf es poden visualitzar per pantalla i també imprimir,
cal tenir en compte tant el nombre
de píxels com la resolució (píxels per
polzada). Uns valors que donen
bons resultats via pantalla són:
• Mida absoluta de la pàgina:
1134x1134 píxels.
• Resolució: 72 ppi.
1

Manual de Issuu. http://issuu.com/rvergara09/docs/manual_de_issuu.
Cómo trabajar con Issuu. http://issuu.
com/beta9003/docs/como_trabajar_
con_issuu/1.

2

Recordem que ara el Col·legi de Químics té una biblioteca a Issuu (http://
issuu.com/colquimcat), on hi ha tots els
NPQ des de l’any 2000.

3

Els autors tenim sengles biblioteques a
Issuu que us convidem a visitar: http://
issuu.com/joanastor i http://issuu.com/
toniportelagas. Invitem a tots els companys a penjar les seves fotos i a fer-nosho saber per anunciar-ho a la revista.
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Això dóna una mida de pàgina impresa a baixa resolució de 40x40 cm.
La fotografia pot fer aquesta
mateixa mida o més petita, horitzontal o vertical, amb marges de qualsevol color, amb rivet, amb ombres,
etc. (figura 1).
b) Alguns d’aquests paràmetres,
com ara el color de fons o la mida
dels marges, es poden controlar
mitjançant el propi Bridge en els
passos següents. Però si volem incloure altres elements, com rivets,
ombres, textos, etc., cal preparar
totes les pàgines que han de constituir l’àlbum, de manera que cada
fotografia sigui una imatge exacta de
la pàgina corresponent.
c) Desar totes les fotografies en
una carpeta.
d) Obrir el Bridge i seguir els
passos indicats en la figura 2:
1. Clic al botó «Enviar a la web o a
PDF».

Figura 1.

Figura 2.

NPQ 464 • tercer trimestre 2013

21

col·laboracions

2. Seleccionar «Ordenar manualmente» i ordenar les fotografies
arrossegant-les.
3. Seleccionar totes les fotos de l’álbum (clic a la primera i majúscula clic a l’última).
4. Seleccionar la sortida «PDF».
5. Entrar les dades del document.
6. Entrar les dades de la composició.
7. Activar «Ver PDF después de
guardar».
Figura 3.

8. Clic al botó «Guardar».
Respecte a l’ordenació manual
de les fotografies arrossegant-les, si
en tenim moltes convé visionar-ne
com més millor. Una possibilitat molt
interessant del Bridge és la «Taula
de llum». Si fem clic al botonet triangular de dalt a la dreta, es desplega una persiana, la penúltima
opció de la qual diu «Mesa de luz»
(figura 3).
Seleccionem aquesta opció i ho
veurem com indica la figura 4. Desplaçant el cursor de sota a la dreta podem canviar la mida de les
miniatures i, per tant, el nombre
d’elles que apareixen a la pantalla. Ara ja podem procedir a arros☯
segar-les.

CQ
C
COL·LEGI
OFICIAL
DE QUÍMICS
DE CATALUNYA
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CONSELL DE SALUT
DIABETIS DE L’ADULT: NO CAL ESPERAR PER REACCIONAR
Equip mèdic del Centre Mèdic Mútua General de Catalunya

La diabetis es caracteritza per la
presència d’alts nivells de sucre a
la sang. La forma més comuna és
la diabetis tipus 2 o diabetis de
l’adult, representant el 95 % de tots
els casos. Com el seu nom indica,
es manifesta a l’edat adulta, però un
50 % de les persones que la pateixen no ho saben.

persones amb diabetis de tipus 2
el cos no respon correctament a
l’acció de la insulina, que és la de
traslladar el sucre a l’interior de les
cèl·lules per a la producció d’energia. Quan el sucre no pot entrar a
les cèl·lules s’acumulen nivells
anormalment elevats i es produeix
la hiperglucèmia.

La diabetis tipus 2 està causada per un problema en la producció o la utilització de la insulina. En

Generalment, el desenvolupament de la diabetis de tipus 2 és gradual i en la major part dels casos no
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presenta símptomes, tot i que a vegades es poden detectar com a
símptomes un augment exagerat de
la set, miccions freqüents, augment
de la gana, sensació de fatiga i infeccions freqüents.
Els factors de risc més comuns
que poden provocar l’aparició de la
diabetis de tipus 2 són: sobrepès,
obesitat, escassa activitat física,
edat superior als 45 anys, nivells
baixos de colesterol HDL, nivells
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elevats de triglicèrids, hipertensió
arterial, historia familiar de diabetis
i, en el cas del sexe femení, antecedents de diabetis gestacional i
síndrome de l’ovari poliquístic.
La detecció precoç de la diabetis és de cabdal importància ja que
el tractament intensiu de la malaltia, juntament amb el control dels
factors de risc i els canvis en l’estil
de vida, han demostrat la seva eficàcia per prevenir les complicacions
cròniques. Les complicacions a llarg
termini més importants de la diabetis afecten ulls, ronyons i nervis
(complicacions microvasculars), o a
la circulació (complicacions macrovasculars), motiu pel qual és important que les persones amb diabetis
se sotmetin de forma periòdica a un
cribratge d’aquestes complicacions
(examen de fons de l’ull, control de
la sensibilitat als peus i valoració de
la funció renal).

EL PRINCIPAL FACTOR DE
RISC ÉS EL SOBREPÈS
L’increment més important de la
taxa de nous casos de diabetis tipus 2 els darrers anys s’ha registrat

en societats com la nostra, on la dieta ha patit importants canvis i en la
que, paral·lelament, l’activitat física
ha baixat considerablement, augmentant així els casos de sobrepès
i obesitat.
L’augment de pes provoca que
l’organisme no pugui mantenir una
taxa de sucre en sang normal, rebaixant la producció d’insulina o no
utilitzant-la eficaçment per transformar en energia la glucosa procedent
dels aliments. El sobrepès i la obesitat són els principals factors de risc
per patir diabetis tipus 2. Per tant,
la manera de prevenir-la és seguir
una dieta sana i dir adéu als greixos
i als sucres. La pèrdua de pes és,
en definitiva, el millor aliat per combatre la malaltia.
Una bona dieta redueix en un
36 % el risc de la seva aparició segons una investigació publicada a
la revista Diabetes Care. Cereals integrals, fruites i verdures, molta fibra, moderar el consum de sal i
reduir el consum de carn vermella,
dels greixos saturats i dels hidrats
de carboni simples (d’absorció ràpida) són la clau per prevenir l’aparició de la diabetis de l’adult. És acon-

sellable augmentar el consum
d’àcids grassos Omega 3 presents
en el peix blau i les nous. Com més
constant se sigui en l’aplicació
d’aquestes senzilles pautes alimentàries, més probabilitat hi haurà de
que no aparegui la malaltia.
En les persones ja diabètiques
aquests hàbits alimentaris són, lògicament, molt més importants per
tal de controlar els nivells de sucre
a la sang. Es tracta de mantenir els
nivells de glucèmia constants, sense fluctuacions exagerades. Per
això és, a més, molt necessari que
les persones que pateixin diabetis
tinguin horaris regulars per menjar,
reparteixin la ingesta d’hidrats de
carboni i siguin disciplinats amb el
tipus d’aliments. Aquesta actitud ajuda a mantenir els nivells de glucèmia constants sense fluctuacions
exagerades. Es tracta, en general,
d’escollir aliments saludables, menjar la quantitat adequada i a les hores apropiades. Realitzar exercici
físic de forma regular és un hàbit saludable i important per a tothom. Mitja hora d’exercici aeròbic, cinc dies
a la setmana, ha demostrat la seva
eficàcia per prevenir el desenvolu☯
pament de la diabetis.

Tratamiento de aguas residuales

El podeu adquirir al Col·legi de Químics al preu de 30 euros
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QUÈ ÉS EL PRESENT?
EXISTEIX REALMENT EL PRESENT?
Joan Astor

Molt sovint sentim frases com:
«Cal viure el present, perquè el passat ja és història i el futur està per
veure». Però, què és el present?
existeix realment el present? Aquestes dues preguntes me les he plantejat moltes vegades. Es deu això a
alguna deformació mental? Doncs
no ho sé, però tampoc ve al cas.
Abans d’intentar respondre-les,
cal definir alguns conceptes, com
ara vida, començament o naixement
i final o mort, conceptes que no solament són aplicables als éssers que
vulgarment en diem vius sinó a tot
l’univers. Efectivament, els animals
i les plantes naixen, es desenvolupen, és a dir, viuen, i finalment moren; però els llacs, els rius, els mars,
les muntanyes, les serralades, els
planetes, les galàxies, etc. també
segueixen un procés semblant. I
l’univers? Bé, aquí no hi entro, senzillament per manca de coneixements. I les cèl·lules, les molècules,
els àtoms, les partícules subatòmiques, etc.? Doncs exactament igual.
Segons això, la vida la podem definir com la durada de l’existència de
qualsevol ésser de l’univers, és a dir,
l’interval de temps transcorregut
entre aquests dos esdeveniments:
el seu començament o naixement i
el seu final o mort.
Pel que fa a la mesura de la vida,
els humans del carrer solem utilitzar unitats antropomòrfiques, és a
dir, unitats íntimament relacionades
amb la nostra vida quotidiana: anys,
mesos, setmanes, dies, hores i, de
vegades, minuts i segons. Els geòlegs treballen amb intervals de
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temps molt més grans, i així parlen
de 10n anys, on n sol ser un 1 seguit de molts zeros. En l’altre extrem,
els físics cercadors de partícules
subatòmiques fan referència a vides
molt curtes, com ara 10–n segons,
sent també n un número molt gran.
Però, cal fixar-se en què els conceptes són pràcticament els mateixos,
l’única cosa que canvia és la magnitud dels temps.
A les figures 1, 2 i 3 veiem la vida,
més o menys llarga, d’alguns éssers
del nostre entorn.
Amb aquests tres conceptes
–naixement, vida i mort– una mica
aclarits, passem ara a parlar del
passat, el present i el futur. Tots
sabem que vulgarment els podem
representar com indica la figura 4:
en un eix d’abscisses on es repre-

senta el temps, si els punts N i M
corresponen, respectivament, al naixement i la mort, i el present el situem a P, els segments NP i PM representen el passat i el futur; això
està molt clar. Però i P, el present,
és un interval de temps? És un punt
adimensional? Ja veiem que la cosa
no és massa clara.
Situem-nos en un entorn antropomòrfic. Suposem que considerem
com a present l’interval d’un any (figura 5). NP representa el passat;
PP’, el present; i P’M el futur. Però
això és totalment fals, perquè aquest
any no és tot present: hi ha part de
passat i part de futur. Si el present
el reduïm a un mes (figura 6), el
canvi és substancial, però l’error el
mateix (cal assenyalar que les figures no estan fetes a escala). Si el
reduïm a una hora, un minut, un

Figura 1. La vida d’alguns insectes és molt efímera: pot ser d’uns pocs dies o, inclús, d’unes hores. Fotografia de l’autor.
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Figura 2. Al terme municipal d’Horta de Sant Joan (la Terra Alta) trobem l’olivera de
l’espècie olea europaea més antiga i emblemàtica de les nostres terres: lo Parot. Té
una alçària total de 8 m, una capçada mitjana de 8,5 m i un volt de canó de 7,45 m,
un dels valors més alts mesurats a Catalunya. Si bé la tradició li atribueix dos mil
anys d’existència, es tracta sens dubte d’una olivera mil·lenària. Fotografia:
jardins.patrimoni@gmail.com.

Figura 3. La vida d’un planeta pot arribar a molts milers de milions d’anys. Per exemple, l’edat de la Terra es calcula en uns 4.540 milions d’anys, i encara li queden uns
quants més... si l’home ho permet. Fotografia: http://ca.wikipedia.org/wiki/Terra.

segon, etc. la situació no canvia. És
a dir, aquesta operació la podem
anar repetint infinites vegades fins
a reduir el present a un Δt → 0 infinitament petit (figura 7). Què hem
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aconseguit amb això? Amb aquest
raonament arribem a la conclusió
de que el present no és més que un
infinitèsim de temps precedit d’un
temps que ja és passat i seguit d’un

altre que encara és futur, i que es
va desplaçant a una velocitat vertiginosa entre els punts N i M. Dit en
altres paraules, el present és un
temps efímer procedent del futur
que tot just arribar es transforma en
passat. Per tant, existeix realment
el present? Segons això, es fa difícil viure el present, oi? Aquesta és
la pregunta que em faig.
Això em recorda alguns dels sofismes o paradoxes de Zenó d’Elea,
per exemple, el de la fletxa que mai
arriba al seu destí. Segons aquesta
paradoxa, si llancem una fletxa, en
cada instant la fletxa està en una
posició de l’espai determinada, i si
el període de temps considerat és
prou petit, la fletxa no aconseguirà
moure’s, per la qual cosa estarà en
repòs durant aquell instant. Ara bé,
durant els infinits períodes de temps
restants, la fletxa també estarà en
repòs pel mateix motiu. De manera
que la fletxa està sempre en repòs:
el moviment és impossible. Bé, tot i
això no és gaire recomanable fer
un experiment pràctic d’aquest raonament... Si ens situéssim a la
trajectòria de la fletxa podríem prendre mal!
Pel que fa al present, existeixi o
no, el que hem de fer és gaudir-lo al
màxim, aprofitar cada instant, treure-li tot el suc, perquè quan mirem
el passat no ens penedim de no haver-lo viscut més intensament. ☯
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HISTORIAS CURIOSAS
DE LAS DEBILIDADES DEL SER HUMANO
Enrique Julve

En números anteriores de NPQ
(n.º 455, n.º 456 y n.º 458) he relatado algunos problemas curiosos
relacionados con las matemáticas,
puestos en boca de un peregrino
persa que a finales del siglo XIV d.C.
había emprendido un viaje de peregrinación a La Meca. Historiaba,
también, después, en los números
de NPQ 460, 462 y 463, los conceptos de límite e infinito, primero en la
Edad Antigua y luego en la Edad
Media y Edad Moderna (hasta el siglo XVIII).
Voy a relatar ahora cinco cortas
historias, muy diferentes entre ellas,
relacionadas con las debilidades
humanas y el comportamiento más
que habitual de algunas personas,
que, queriendo hacer gala de su ingenio, son víctimas de sus propias
bromas.
La primera historia hace referencia a un comerciante y a su esposa,
padres de un jovencito que, a pesar
de su corta edad, ya daba muestras
de una gran presunción y se las
daba de consumado matemático.
Un día, estando la familia en la mesa
durante la comida, viendo dos huevos duros que uno de los sirvientes

había depositado sobre la mesa, se
le ocurrió al muchacho una de sus
genialidades. Cogió uno de los huevos y colocándolo en su plato preguntó: «¿Cuántos huevos hay en mi
plato?». Su padre, complaciente con
estas genialidades de su hijo, le contestó: «Hay uno». El hijo comentó:
«Cierto, hay un huevo». Inmediatamente, cogió el otro huevo y después de depositarlo en su plato, volvió a preguntar: «¿Cuántos huevos
hay ahora en mi plato?». El padre,
un poco intrigado, contestó: «Dos».
El hijo dijo entonces, socarronamente: «Pues si antes tenía un huevo
en mi plato y ahora tengo dos, es
indudable que poseo tres huevos,
ya que 1 más 2 son 3». El padre,
sorprendido, no atinó a dar respuesta a tan singular operación matemática, pero la madre, más avispada,
le dijo a su hijo: «Muy bien hijo mío;
entonces, el primer huevo será para
tu padre, el segundo será para mí y
el tercero te lo comerás tú». Y, repartiendo los huevos del plato del
muchacho, el plato del bromista
quedó vacío. ¡Cuántas veces no
habremos vivido una situación parecida por obra y gracia de algún
pretencioso sabelotodo y no hemos
sabido hallar la repuesta adecuada,
tal como ha hecho la astuta mujer
de la historia!
La segunda historia hace referencia a un aldeano, al que un engreído oficinista quiso humillar y le
salió mal la broma. Este aldeano,
recién llegado a una gran ciudad y
deseoso de conocerla en todos sus
aspectos, observó con curiosidad
una oficina de recaudación de im-
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puestos que, a diferencia de otras
tiendas comerciales que acostumbraban a exponer sus productos,
carecía de ellos y solo aparecía una
pequeña ventanilla y un hombre
detrás de ella. Intrigado, entró el aldeano en la oficina y preguntó al
hombre: «Señor ¿qué se vende
aquí?». El hombre de la ventanilla,
viendo el aspecto rústico del aldeano y queriendo embromarlo dijo socarronamente: «Aquí se venden
cabezas de asno». El aldeano quedó sorprendido por tan descortés y
burlona respuesta, pero inmediatamente, también socarronamente, le
comentó al majadero bromista:
«Pues buena venta debe de haber
de ellas, porque ahora solo queda
aquí una».
La tercera historia tiene por protagonistas a un labriego y a su hijo
de 10 años que, con su rucio, acudían a la feria de una ciudad relativamente lejana. El camino era largo y, con el fin de que el mozalbete
no se fatigara demasiado, el padre
le hizo montar en el asno. Al poco
tiempo, se cruzó con ellos un grupo
de aldeanos que regresaba de sus
labores y, al ver al labriego andando, decían: «¡Vaya un mozalbete!
Dejar que el pobre viejo vaya a pie
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y él, que es joven, a caballo. ¡Qué
vergüenza!». Oyó esto el labriego y,
deseando atender aquella observación, dijo a su hijo que se bajara del
rucio y se subió él. A poco, se cruzó
con ellos un grupo de cinco aldeanos y, a la vista del padre encima
del burro, murmuraron: «¡Vaya un
padre comodón! Él tan repantigado
sobre el rucio y el pobre muchacho
a pie. ¡Eso es no tener entrañas!».
Le pareció al padre atendible la reconvención y dijo a su hijo que se
subiera también encima del burro.
A poco se cruzaron con unos jóvenes que, al verlos, comentaron:
«¡Valiente pareja! Cargar así a un
rucio tan escuálido es no tener conciencia: bien podrían andar también
ellos y dejar sin tanto peso al pobre
animal». Oyendo esto el padre, dijo
a su hijo: «Bajémonos del asno e
iremos todos a pie pues tal vez tengan razón estos jóvenes al suponer
que cargamos demasiado al pollino». En esto, otro grupo de jóvenes,
viéndoles andar así, comentaron,
burlonamente: «¡Vaya par de tontos!
Llevan al rucio sin carga y van los
dos a pie. ¿Abrase visto tamaña tontería?». El labriego quedó perplejo
al ver que ninguna decisión que tomaba le parecía bien a la gente que
encontraba en el camino. De modo
que sacó la conclusión de que era
mejor prescindir del parecer ajeno,
pues resulta difícil, por no decir imposible, hacer las cosas a gusto de
todos.
La cuarto historia tiene como
sujetos, no a humanos, sino a tres
animales depredadores: un león (rey
de los animales), un tigre (su ministro) y un zorro (su cortesano), y a un
reparto matemático (división de 3
entre 3) no realizado y otro reparto
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matemático (división de 3 entre 2)
indicado y efectuado sin dejar resto. La historia comienza cuando los
tres animales, después de una larga andadura y sin apenas haber
comido, guiados por el zorro, llegaron a una colina, desde la cual se
divisaba un verde valle donde descansaban, descuidadamente, ajenos al peligro que les amenazaba,
una oveja, un cerdo y un conejo. Al
avistar la fácil presa, el león, hambriento, se volvió hacia el tigre y le
dijo: «Veo allí tres hermosos y sabrosos manjares: una oveja, un cerdo y un conejo. Tú que eres listo y
experto, divide, con talento, tres
entre tres, es decir 3 presas entre 3
cazadores». Lisonjeado con semejante proposición y haciendo alarde
de falsa modestia, el tigre respondió así: «La división que tan generosamente acabáis de proponerme,
¡oh gran rey! es muy simple y se
puede hacer con bastante facilidad.
La oveja, que es el mayor de los
tres bocados y el más sabroso, os
toca a vos por derecho. El cerdo,
flaco, sucio y maloliente, que no vale
una pierna de la hermosa oveja,
será para mi, que soy modesto y
con poco me conformo. Y finalmente, el minúsculo y despreciable conejo, de reducidas carnes, indigno
del paladar de un rey, corresponderá a nuestro compañero el zorro,
como recompensa por habernos
guiado a este valle». El león, enfurecido por el reparto que había hecho el tigre, rugió: «¡Tonto egoísta!
¿Quién te enseñó a hacer divisiones de esta manera? ¿Dónde viste
una división de 3 por 3 hecha de
este modo?». Y, dando un gran zarpazo a la cabeza del tigre, desprevenido, lo mató en el acto. En seguida, el león se volvió al zorro, que
había asistido aterrorizado al final
de la división de 3 por 3 y le dijo:
«Amigo zorro, siempre he tenido el
más alto concepto de tu ingenio y
tu habilidad en las matemáticas. Por
ello, te encargo a ti ahora que realices esta nueva división de 3 por 2,
ya que el tigre no supo hacer satisfactoriamente la anterior división 3

por 3. Contempla esos tres apetitosos animales: la oveja, el cerdo y el
conejo y divide las tres piezas entre
nosotros dos. Haz los cálculos, pues
deseo saber qué cociente exacto
me corresponde». El astuto zorro,
inmediatamente, le dijo al león en
tono obsequioso: «Soy vuestro humilde e indigno servidor y como tal,
voy a dividir las tres piezas entre
nosotros dos. La división matemáticamente exacta es la siguiente: la
tierna oveja, manjar digno de un
soberano, es lógicamente para vos,
que sois rey de los animales; el sabroso cerdo, debe ser también para
vos, pues la carne de puerco, según los entendidos, es para los leones, ya que les aumenta la energía;
y el inquieto conejo, debe ser saboreado por vos, como aperitivo, ya
que a los reyes les pertenecen, por
tradición, los manjares más finos y
delicados». Encantado el león con
el reparto hecho por el zorro, exclamó: «¡Eres un matemático excelente! ¿En qué escuela te enseñaron
ese artificio matemático tan maravilloso para dividir 3 por 2 con tanta
perfección y exactitud?». El zorro
contestó: «La escuela de la vida y
el zarpazo que le arreasteis, con
tanta justicia al incauto tigre, es lo
que me enseñó a dividir con exactitud 3 por 2, cuando de esos dos,
uno es el león y el otro el débil zorro. En las matemáticas del más
fuerte, el cociente es siempre exacto, y, al más débil, después de la
división, ni el resto le suele tocar».
Desde ese día, el astuto zorro, haciendo siempre divisiones de esa
manera, gozó del favor del león, que
como recompensa a su servilismo
le obsequiaba con los exiguos desechos que de sus presas dejaba.
Esta historia, con protagonismo de
animales, bien se puede aplicar a
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protagonistas humanos, haciendo
bueno el dicho: «Con tus mayores
no partas peras».
La quinta historia hace referencia a la administración de justicia.
Según una antigua leyenda china un
joven discípulo se dirigió al gran filósofo Confucio con estas palabras:
«¿Cuántas veces ¡oh iluminado
maestro!, debe un juez reflexionar
antes de emitir una sentencia?». Y
Confucio respondió: «Una vez hoy;
diez veces mañana». Ante tales
palabras, se sorprendió el joven,
pues la respuesta le pareció oscura
y enigmática y rogó al sabio que le
aclarara ese concepto. Confucio,
pacientemente, le dijo: «Una vez
será suficiente cuando el juez, por
el examen de la causa, concluye
perdonando. Pero diez veces deberá pensarlo el juez siempre que se
sienta inclinado a emitir sentencia
condenatoria». Y concluyó el maestro: «Yerra gravemente aquel que
vacila en perdonar; pero yerra mucho más, aquel que condena sin
vacilar». Al final de esta historia, se
cuenta que un gran soberano que
la oyó, hizo revisar todos los procesos y juicios, verificándose que una
gran parte de las sentencias emitidas eran evidentemente injustas.
Así, gracias a ello, se vieron restituidos a la libertad muchos inocentes y reparados decenas de errores
judiciales.
Aquí concluye este breve relato
acerca del comportamiento humano.
Pero no quisiera terminar estas
breves historias sin hacer referencia a un reto matemático relacionado con las aspiraciones del ser
humano: alcanzar y medir la perfección de su cuerpo y en especial la
belleza de su rostro.
¿Existe un método matemático
para medir la belleza de una persona (preferentemente, mujer)? Es
decir, así como se puede calcular
el peso de una persona o su altura,
¿es posible calcular su belleza (la
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perfección de las formas de su rostro)? La respuesta es: ¡sí!, aplicando una relación geométrica: fórmula
matemática de belleza. Esa fórmula o relación curiosa, se puede explicar de la siguiente manera: si
tenemos una cierta magnitud AB (representada por ejemplo por un segmento de recta) la podemos dividir
por la mitad en dos partes iguales o
bien en dos partes desiguales. La
división del segmento AB en dos
partes desiguales se puede hacer
de infinitas maneras, pero existe una
manera simpática de dividir un todo
(en este caso el segmento AB) en
dos partes desiguales que cumplan
la siguiente relación: el segmento total es a la parte mayor, como la parte mayor es a la parte menor, es
decir, la siguiente proporción:
segmento total / parte mayor =
= parte mayor / parte menor
Tomemos, por ejemplo, un segmento de 80 cm y dividámoslo en
dos partes, de 49,4 cm y 30,6 cm,
respectivamente. Tendremos entonces, aplicando esta relación:
80 / 49,4 = 1,61 y 49,4 / 30,6 = 1,61.
Se puede formular, pues, la siguiente regla: Para que un todo, dividido en dos partes desiguales parezca hermoso desde el punto de
vista de la forma, debe presentar
entre la parte menor y la mayor la
misma relación que entre ésta y el
todo.
Esta proporción, que podemos
llamar división en media y extrema
razón, fue llamada por los romanos
proporción divina o división áurea.
Así, en un libro se puede aplicar
su medida en media y extrema razón, y lo mismo sucede con la línea
de los ojos, que divide, en las personas bien proporcionadas, la medida total del rostro en media y extrema razón. Asimismo, se observa
la proporción divina en las partes en
que las falanges dividen los dedos
de la mano humana.

Y, desde luego, es aplicable esa
proporción a la música, a la pintura,
al dibujo, a la escultura y a la arquitectura.
En la división áurea la relación
entre el todo y la parte mayor, es
igual, más o menos, a 809 / 500 =
1,618, siendo esta relación constante en las líneas principales del rostro femenino matemáticamente hermoso. De modo que, si después de
las pertinentes medidas se verifica
esta relación puede afirmarse que
el rostro de la candidata es bello,
existiendo, por tanto, un método
matemático para calcular la belleza
de ese rostro.
Hay que indicar, sin embargo,
que el resultado de la belleza femenina reside, muchas veces, en la
posesión de ciertos detalles que las
matemáticas no pueden apreciar,
como el encanto de una sonrisa, el
encanto de un tono de voz, cierta
delicadeza de espíritu y otros mil
detalles difíciles de valorar aplicando una regla matemática.
Un profesor norteamericano,
años atrás, se refirió a la posibilidad
de una medida estética, ya sea en
bellas artes, en música, etc., y dio
para la medida de la belleza, la fórmula siguiente:
Bello = Orden / Complejidad ☯
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L’ECONOMIA ESPANYOLA S’ACOSTA
A UN PUNT D’INFLEXIÓ
L’economia espanyola encara
continua en una situació recessiva,
tot i que el pitjor en termes d’activitat podria estar quedant enrere. A
la segona meitat d’aquest any, l’economia probablement s’estabilitzarà
i el 2014 mostrarà una modesta recuperació, això en un context en què
persistirà la vulnerabilitat. L’activitat
es beneficiarà d’un entorn financer
més benigne, de la favorable evolució de la demanda externa i de
mesures com el futur i nou pla de
pagament als proveïdors de les administracions públiques. D’altra
banda, els nous objectius de dèficit
públic establerts per la Comissió
Europea permetran un millor equilibri entre el procés de consolidació
fiscal i la reactivació de l’activitat
econòmica.
En l’estabilització de l’economia
espanyola serà determinant que
continuï el procés de normalització
dels mercats financers i la reversió
de la fragmentació del mercat de
capitals a la zona euro. Els avenços en el procés d’integració europea, especialment pel que fa a la
unió bancària, seran tan importants
per a l’economia espanyola com la
correcta gestió de la política domèstica.

La sortida del cicle recessiu a
Espanya serà una cosa important i
positiva, però ho serà encara més
la velocitat de creuer a la qual l’economia sigui capaç de créixer a mitjà
termini. En aquest sentit, l’avançat
procés d’ajust dels desequilibris
acumulats durant l’etapa expansiva
prèvia (per exemple, dèficit de la
balança per compte corrent o inversió en habitatge) permetrà establir
les bases d’un creixement més sostenible en el temps, encara que per
augmentar el minvat creixement
potencial de l’economia espanyola
caldrà una política de reformes estructurals ambiciosa.
En aquest sentit, l’economia espanyola continua enfrontant-se a
reptes importants. Un dels principals
és el d’un mercat laboral que conviu amb una elevada desocupació
de caràcter estructural. Per això calen mesures que permetin afrontar
la dualitat encara existent entre treballadors indefinits i temporals i una
millora de les polítiques actives
d’ocupació. A més, un funcionament
eficaç del mercat laboral requereix
una política d’habitatge que afavoreixi la mobilitat dels individus i un
sistema educatiu conciliat millor amb
l’activitat econòmica. Més enllà del

mercat laboral, dos dels principals
problemes que afecten el teixit productiu espanyol estan relacionats
amb l’elevada dependència energètica i amb la reduïda grandària de
les empreses espanyoles, que està
associat a una menor productivitat
d’aquestes empreses.
Finalment, en l’àmbit públic també hi ha marge de millora. En particular, cal una profunda modernització de l’Administració pública en
nom d’una eficiència més gran i un
sistema tributari en què els ingressos estructurals tinguin més pes.
Finalment, i no menys important,
Espanya haurà de continuar gestionant el procés d’envelliment de la
població.
L’agenda de reformes del govern
ja preveu mesures per abordar bona
part d’aquests reptes, encara que
allò crucial serà la manera com
s’acabi fent. La crisi ens ofereix
l’oportunitat de millorar i crear les
condicions per poder afrontar des
d’una posició de més fortalesa situacions difícils en el futur.
Daniel Carrasco Gómez
Direcció de Macroeconomia i Entorn
Financer de Banc Sabadell

INFORMACIÓ IMPORTANT PER AL COL·LEGIAT / ASSOCIAT
OPORTUNITAT D’INVERSIÓ: SABADELL GARANTÍA FIJA 11, FI
SABADELL GARANTÍA FIJA 11, FI, un nou fons d’inversió que garanteix, al venciment de la
garantia, el 100 % de la inversió inicial més una revalorització acumulada del +12,57 %
(+2,50 % TAE) al venciment de la garantia, i que permet gaudir, a més a més, d’uns excel·lents
avantatges fiscals. Si vol ampliar la informació, adreci’s a qualsevol oficina de SabadellAtlántico,
truqui al 902 383 666 o bé entri a:
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Oferta_de_fondos/1191332204275/ca/
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2es JORNADES SOBRE L’ENSENYAMENT DE
LA QUÍMICA A CATALUNYA
En aquestes 2es jornades, organitzades per la Secció Tècnica d’Ensenyament del Col·legi Oficial de
Químics de Catalunya, s’abordaran
aquests temes principals, que no
únics: Com ensenyar química i a
quin nivell?; la nomenclatura química; la química i la LOMCE, com ens
afectarà?; la química i la formació
professional.
Aquesta activitat es desenvoluparà els dies 27, 29 i 30 de novembre, els dos primers per la tarda i el
dia 30 pel matí; el dimecres 27 a la
Facultat de Química de la UB, mentre que el divendres 29 i el dissabte
30 a les instal·lacions del Col·legi de
Químics. Les sessions s’articularan
al voltant de les comunicacions amb
una taula rodona final. Aquesta es-

S’ha demanat al Departament
d’Ensenyament que l’assistència a
aquestes jornades tingui, per al professorat, el reconeixement com una
activitat de formació de 15 hores. En
acabar les jornades s’editarà un llibre de resums (proceedings) amb
ISBN. L’organització vol que aquesta publicació sigui una eina de treball per al professorat de l’ensenyament de la química i que, en cas
necessari, es faci servir davant del
Departament d’Ensenyament, de les
universitats, del Ministerio o davant
de qui calgui perquè ens tinguin presents en les seves valoracions tècniques com a professionals de l’ensenyament de la química.
tructura convida a l’intercanvi d’idees i ens obrirà un futur de qualitat
en l’ensenyament de la química.

Josep M. Fernández Novell
President Secció Tècnica d’Ensenyament

El passat 17 de setembre fou presentada a la llibreria Altaïr la novel·la del nostre col·lega Enrique
Vaqué, vicesecretari de l’ICOQCV, publicada per
Editorial Almuzara:

LOS COLMILLOS DEL TRÓPICO
És tant una novel·la d’aventures en un escenari
exòtic i inquietant, com una denúncia d’algunes
pràctiques del món occidental en el seu afany explotador de les riqueses que alberga Àfrica. Vaqué
condueix el lector a través d’una trama vertiginosa,
en la que les passions i la cobdícia marcaran l’esdevenir dels seus personatges.

NPQ 464 • tercer trimestre 2013

31

activitats

I CICLE D’ÀPATS-TERTÚLIA
Aquesta nova temporada, el
Col·legi de Químics presenta una
proposta que s’espera sigui interessant i que pugui convertir-se en un
cicle consolidat com Món i Tradició.

Ha estat també vicerectora de
Relacions Institucionals i Cooperació de la UAB (2002-2005) i representant de la Xarxa Vives d’Universitats (2002-2009).

El nou cicle d’àpats-tertúrlia combinarà una xerrada de temes interessants i d’actualitat amb un dinar
fet a mida, en un restaurant de
Barcelona.

Ha estat vinculada a la Junta de
l’Ateneu Barcelonès (2003-2007),
presidenta de l’Opinió Catalana fins
el 2009 i membre del Consell Català del Moviment Europeu.

Els convidats, que acompanyaran el grup des del principi durant
els àpats, podran presentar el seu
tema al mateix espai, convertint la
xerrada amb una tertúlia amena i
d’interès entre tots els comensals.

Entre les publicacions dels anys
90 destaquen temes com la indústria tèxtil catalana, la cultura, el mercat i la política, la crisi industrial, etc.
El 2007 publica Per una Europa
oberta, dins Onze de Frankfurt, Institut Ramon Llull.

És una oportunitat única de compartir taula amb personatges coneguts del món de l’economia, la música, la literatura, l’arquitectura, etc.
Per aquest primer cicle tenim a
punt a quatre tertulians de luxe dels
quals, a continuació, us en fem cinc
cèntims.

Li apassiona parlar sobre reconversions industrials, història del
pensament econòmic i economia
europea.

MURIEL CASALS

Actualment fa tasques de divulgació a través del setmanari El
temps, al programa d’economia
Economia i Empresa de Catalunya
Informació i en cursos d’extensió
universitària.

Actualment, presidenta d’Òmnium Cultural.

MÀRIUS SERRA

Professora d’Economia i Anàlisi
Econòmica a la UAB, del Departament d’Economia i Història Econòmica.

Personatge mediàtic, Serra és
escriptor i llicenciat en filologia anglesa. Les seves creacions giren al
voltant de la literatura, la comunicació i el joc.

personals com Quiet, en el qual retrata la vida al costat del seu fill discapacitat.
També és autor, amb Oriol
Comas, de la capsa de Jocs Reunits Verbàlia i del Joc de l’Enigmàrius.
Col·labora a La Vanguardia, TV3
i Catalunya Ràdio.

JOAN VIVES
És flautista de bec, professor
d’història de la música i divulgador
musical.
Joan Vives es forma a l’Escola
de Música de Mataró i estudia flauta de bec al Conservatori Superior
Municipal de Barcelona, amb Romà
Escales, obtenint per unanimitat els
premis d’honor de Grau professional (1986) i Virtuosisme (1988).
Més tard rep classes de diversos i

La seva obra literària, guardonada amb premis com el Ciutat de
Barcelona, Serra d’Or, Lletra d’Or,
Ramon Llull o Sant Jordi, comprèn
novel·les com Mon oncle, Farsa, De
com s’escriu una novel·la o Plans
de futur, relats com La vida normal,
assajos com Verbàlia i llibres tan
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prestigiosos flautistes internacionals.
En el terreny pedagògic ha estat
professor de flauta de bec a l’Escola de Música de Mataró i al Curs internacional de música antiga de
Solsona.
Des de 1988 ha tocat en diversos grups de cambra i orquestrals,
realitzant concerts per Alemanya,
Àustria, Itàlia, França, Andorra i arreu de l’Estat espanyol.
També ha fet enregistraments
discogràfics (EMI, La ma de Guido,
etc.), radiofònics (Catalunya Música, Radio Nacional de España, Radio Classique Française, etc.) i per
a Televisió (TV3, TVE, diversos canals locals, etc.).
El seu vessant de divulgador
musical el porta, a partir de 1987, a
fer gran quantitat de xerrades, conferències, cursos i seminaris amb
regularitat, principalment a Catalunya. També a escriure sovint articles per a diverses publicacions.
Actualment és professor d’història de la música a l’Escola Superior
de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC). Com a instrumentista ha estat membre del Trio Unda
Maris.
Actualment és integrant de diferents grups com Els Ministrils,
quintet de bec, Quartet barroc de
Sant Simó, el Conjunt barroc del
cafè, entre altres col·laboracions diverses.
El 2005 va obtenir la Medalla
d’Honor de l’Ordre del Mèrit Cultural atorgada pel ministeri de cultura
de la República de Polònia.

BENEDETTA TAGLIABUE
És arquitecta per l’Istituto di Architettura di Venezia (IUAV) i la seva
obra es reconeguda mundialment.
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CALENDARI
21/11/13

Muriel Casals: Societat civil i moment polític.

23/01/14

Marius Serra: Jocs de paraules que ha suscitat la taula
periòdica dels elements.

20/03/14

Joan Vives: Química en la música.

22/05/14

Benedetta Tagliabue: Color i poètica a l’arquitectura.

Directora de l’estudi internacional d’arquitectura Miralles Tagliabue
EMBT que funda l’any 1994 amb
Enric Miralles, amb seu a Barcelona
i des de 2010 a Xangai.
És molt coneguda a Barcelona
pel seu projecte de la remodelació
del Mercat de Santa Caterina, i el
seu sostre sinuós i de colors vius.
També, entre els seus projectes
construïts més destacats es troben
el Parlament d’Edimburg, el Parc de
Diagonal Mar, el Campus Universitari de Vigo i el Pavelló Espanyol a
l’Expo Universal de Xangai 2010,
edifici que rep el prestigiós premi
RIBA Internacional al Millor Edifici
Internacional el 2011.
Actualment l’estudi desenvolupa
a la Xina l’Escola de Negocis de la
Universitat de Fudan a Shanghai,
torres d’oficines a Taiwan i Taichung, els Espais Públics de Hafencity a Hamburg, Alemanya, i habitatges de protecció oficial a
Madrid.
El seu estudi treballa en els àmbits de l’arquitectura, el disseny d’es-

pais públics, rehabilitació, interiorisme i disseny industrial.
La poètica de la seva arquitectura, sempre atenta al context, ha
merescut premis d’arquitectura internacionals, en l’àmbit de l’espai
públic i el disseny.
En el camp docent, ha estat professora convidada a la Universitat
de Harvard, la Universitat de Columbia i l’ETSAB de Barcelona, donant
conferències regularment en fòrums
d’arquitectura i universitats de tot el
món. El 2004 és investida doctora
honoris causa de la Facultat d’Arts i
Ciències Socials de la Napier University d’Edimburg, Escòcia.
És també directora de la Fundació Enric Miralles. El seu objectiu és
el de promoure una arquitectura
més experimental seguint l’esperit
del seu difunt marit i soci Enric Miralles.
Amb aquest cicle es vol recuperar la possibilitat de gaudir d’un bon
àpat amb una bona reflexió d’actualitat.
Aquests àpats es faran al Reial
Club Marítim de Barcelona, Moll
d’Espanya, s/n, a les 14 h. El preu
serà de 26 euros. Es pot arribar en
cotxe (pàrquing Maremàgnum),
metro (L3 Drassanes) o bus (línies
19 i 40). Informació i reserves a
secretaria del Col·legi de Químics: telèfon 93 317 92 49, e-mail
quimics@quimics.cat.
Comissió de Cultura
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NOU CARNET DE COL·LEGIAT
Ja fa uns dies vareu rebre a casa
vostra el nou carnet de col·legiat,
junt amb una carta conjunta del nostre degà i de la directora general de
Sabadell Professional.

cines que Banc Sabadell té arreu
d’Espanya, però també podeu ampliar les prestacions si convertiu el
vostre carnet en una targeta Visa
gratuïta.

Amb aquest nou carnet ja teniu
dret a una sèrie d’avantatges a
qualsevol de les més de 2.300 ofi-

Ja fa anys que el nostre Col·legi
i Banc Sabadell col·laboren estretament. Ara, amb aquest nou acord,

volem potenciar més aquesta col·laboració per tal que els col·legiats
puguin beneficiar-se.
No dubteu en apropar-vos a l’oficina més propera de Banc Sabadell,
identificant-vos com a col·legiat, i
demanar pels productes que més us
interessin.

Presentació del nou carnet de col·legiat per part del Dr. José Costa, degà del nostre Col·leg, i el Sr. Francesc Ventura, director
Col·lectius Professionals de Banc Sabadell.

Carnet de col·legiat.
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Carnet de col·legiat amb targeta VISA inclosa.
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