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Una cosa és dir que treballem en PRO dels professionals. Una altra és fer-ho:

Compte Expansió
Plus PRO
T’abonem el 10%
de la teva quota de col·legiat*
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

+ +0 3% 3% TAE
de devolució (mínim 5 euros i fins acomissions de remuneració50 euros al mes) en els principals rebutsd’administració i en compte sobre els 10.000 primersdomiciliats i sobre les compres ambmanteniment.** euros, en cas de tenir saldos entargeta de crèdit en comerços estalvi-inversió superiors ad’alimentació.(1)

30.000 euros.(2)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Truca’ns al 902 383 666, identifica't com a membre del teu col·lectiu, organitzem una reunió
i comencem a treballar.

sabadellprofessional.com

El compte Expansió Plus PRO requereix de la domiciliació d’una nòmina, pensió o ingrés regular mensual per un import mínim de 3.000 euros (se n’exclouen els ingressos procedents de
comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular). Així mateix, també cal haver-hi domiciliat 2 rebuts domèstics en els 2 últims mesos.
*Fins a un màxim de 100 euros anuals per compte, amb la quota domiciliada. L'abonament es farà durant el mes de gener de l'any següent.
1. Rebuts domiciliats que corresponguin, com a emissor, a organitzacions no governamentals (ONG) registrades en l’Agència Espanyola de Cooperació i els rebuts de col·legis, escoles
bressol i universitats carregats durant el mes. S’ha de tractar de centres docents espanyols (públics, privats i concertats) i en queden excloses les despeses d’acadèmies particulars,
col·legis professionals o despeses diferents a les d’escolarització. Tampoc s’hi inclouen les despeses en concepte de postgraus, màsters i doctorats. Operacions de compra fetes a crèdit
incloses en la liquidació del mes, amb les targetes modalitat Classic, Or, Premium, Platinum i Shopping Or el contracte de les quals estigui associat a aquest compte, en els establiments
comercials d’alimentació inclosos, que es poden consultar en la pàgina www.bancsabadell.com/compteexpansioplus.
2. Per tenir accés a aquesta retribució, els titulars han de tenir un saldo mitjà mensual en el banc superior a 30.000 euros en recursos, calculat com la suma de saldos del mes anterior de:
comptes a la vista, dipòsits, renda fixa a venciment, assegurances de vida-estalvi, fons d’inversió, valors cotitzables i no cotitzables, plans de pensions, plans de previsió d’EPSV i BS Fons
Gran Selecció. No es té en compte per al còmput del saldo mitjà el saldo existent en aquest Compte Expansió Plus PRO ni en cap altre de les mateixes característiques en què els titulars
siguin intervinents. Sí que es té en consideració el nombre de cotitulars, per la qual cosa el saldo mínim existent en l’entitat com a requisit és el pres proporcionalment per a cada cotitular.
No es remuneren els saldos durant el primer mes de vida del Compte Expansió Plus PRO.
En cas que no s’assoleixi per part dels titulars el saldo mínim que dóna dret a la retribució del Compte Expansió Plus PRO, la liquidació es fa al 0 % per aquest concepte.
Rendibilitat: per al tram de saldo diari que excedeixi els 10.000 euros: 0 % TIN. Per al tram de saldo diari des de 0 fins a un màxim de 10.000 euros: 2,919 % TIN, 1,9910 % TAE (calculada
tenint en compte els dos tipus d’interès per al supòsit de permanència del saldo mitjà diari durant un any complet). Exemple de liquidació en un any: saldo en compte de 15.000 euros
diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència 12 (mensual); interessos liquidats en l’any: 291,90 euros.

Captura el codi QR i
coneix la nostra news
‘Professional Informa’

1 / 6
Aquest nombre és indicatiu del risc del

producte. Així, 1/6 és indicatiu de
menys risc i 6/6 és indicatiu de més

Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit al Fons
Espanyol de Garantia de Dipòsits d’Entitats de

Crèdit. La quantitat màxima garantida actualment
pel fons esmentat és de 100.000 euros per

dipositant.
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editorial

QUO VADEMUS 2016
Ja fa divuit anys aproximadament de la primera editorial 

confeccionada per aquest Deganat (després de les eleccions de 
març de 1998 d’unificació novament del Deganat del Col·legi i 
de la Presidència de l’Associació així com pràcticament de tots 
els càrrecs de les juntes) que es titulava amb tota intenció i il·lusió 
de forma genèrica: QUO VADEMUS. On anem?

Després d’un període en que per diverses raons no hem pogut 
sostenir la publicació habitual de la nostra revista NPQ, l’abril de 
2016 es reprèn la publicació i se segueix en les mateixes línies 
apuntades: un Col·legi i una Associació que funcionin com una 
unitat dual de tots els químics en el sentit més ampli de la professió 
i per tant unitat acollidora d’aquelles titulacions acadèmiques 
afins que no tinguin encara Col·legi propi.

Novament hi ha hagut a finals de març Junta General del 
Col·legi i Assemblea General de l’Associació. S’han renovat 
parcial i preceptivament les respectives Juntes i s’ha passat revista 
a l’estat de comptes i activitats del 2015.

Els objectius generals (quo vademus?) no canvien, les nostres 
institucions han de treballar per la Química i per a la professió de 
Químic. Per això, hi ha hagut objectius a curt termini que s’han 
anat aconseguint i altres els tenim a l’espera de la transposició 
de la corresponent legislació europea en relació als col·legis 
professionals.

Al 2015 s’han vingut desenvolupant, com sempre, activitats 
de les Seccions Tècniques, Comissions, Escola de Graduats, 
Borsa de Treball, etc., destacant tant els actes socials (Sant Albert 
Magne, Graduació, etc.) com els corresponents a la formació 
continuada i recerca o millora de l’ocupació. S’ha reestructurat la 
pàgina web i l’Escola de Graduats amb la creació d’una Càtedra 
Universitat-Col·legi—Fundació Pere Mir, i s’espera que el 2016 
es noti positivament aquest nou esforç.

Ara bé, cal que, entre tots, convencem als joves graduats que 
estar col·legiat és —com assenyala la Intercat de Catalunya— un 
signe de qualitat professional per a la societat i que col·legiar-se és 
un acte de solidaritat (no només una obligació) i així el nombre de 
col·legiats creixeria a un ritme molt més gran de l’actual. Seria un 
èxit si, com a objectiu de la mateixa manera que passa en altres 
entitats, cada un de nosaltres “convencés” a un de nou. De X 
passaríem a 2X!!!

José Costa
Degà CQC

President AQC

TERCERA ÈPOCA ANY XLVIII
NÚM. 470 Segon trimestre 2016

Director: 
Josep Mª Fernández Novell

Comitè de redacció:
Merçè Talló
Mireia Díaz-Lobo

Edita: 
COL·LEGI OFICIAL DE QUÍMICS 
DE CATALUNYA

Òrgan de difusió: 
ASSOCIACIÓ DE QUÍMICS 
DE CATALUNYA

Redacció:
Av. Portal de l’Àngel, 24 1r
08002 Barcelona
Tel.: 93 317 92 49
Telefax.: 93 317 92 99
e-mail: quimics@quimics.cat
web: quimics.cat

Maquetació i creació arxiu PDF:
Kit-Book Servicios Editoriales, S.C.P
Carrer Modolell 47
08021 Barcelona
Tel.: 93 222 48 11

Publicitat:
Gecap S.L. - Ricard Piqué
Tel. 93 459 33 30

Dipòsit legal: B-14.622 -1969
ISSN: 1577-4600
Edició digital

NPQ no es responsabilitza de les 
opinions expressades en els
articles signats

Portada:
Fotografia: Maria Soley



NPQ 470 • segon trimestre 20164

juntes i sumari

Col·legi de QuímiCs
de Catalunya

Degà: José Costa.

Vicedegans: 1r Emilio Tijero.
2n Josep M. Fernández.
3r Joan Mata.

Secretari: Jordi Bonet.

Vicesecretària: Alexandra Bonet.

Tresorer: Joan Llorens.

Vocals: Xavier Albort, Joan Bertran, 
Francisco José España, Josep M. 
Gutiérrez, Claudi Mans, Enrique 
Morillas, Antonio Pinto, Meritxell 
Ventura i Jaume Vilarrasa.

grups de treball 
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•	 Ensenyament: Josep M. Fernández 
Novell.

•	 Medi Ambient: Xavier Albort.
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del Col·legi i de l’assoCiaCió

Borsa de Treball
• Rep i cursa peticions laborals per als 

col·legiats.
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col·laboracions

Quan cursava la llicencia-
tura, tant els meus companys 
com jo mai vam ser cons-
cients de la importància de 
col·legiar-se un cop s’acaba 
la llicenciatura, el màster o el 
doctorat. En finalitzar aquest 
període de formació, cal es-
collir entre continuar en el 
món acadèmic realitzant re-
cerca fonamentalment basa-
da en la publicació d’articles 
científics o abandonar el món 
acadèmic i entrar al món in-
dustrial. Ambdues decisions 
plantegen un repte pels quí-
mics que acaben la seva for-
mació: ser reconeguts com a 
professionals de la química i 
ser útils i necessaris pel bene-
fici de la societat.

Actualment, la química 
s’entén com a una eina 
temorosa. Un clar exemple 
és la distinció entre les 
dues paraules “producte” i 
“producte químic”. La segona 

s’usa en termes pejoratius, 
implicant un producte que 
molt possiblement serà danyí, 
quan realment cal plantejar-
se la següent pregunta: quin 
producte no és químic, 
independentment de les seves 
aplicacions o dels rols que 
pugui jugar?

Aquestes falses creences 
impliquen que la química es-
tigui vista com una ciència 
que es dedica, fonamental-
ment, a contaminar i, en con-

La importància 
peLs químics 

de coL·Legiar-se

seqüència, a destruir el medi 
ambient. Per tant, s’acostu-
ma a oblidar que, sense quí-
mica, l’estat del benestar del 
qual gaudim seria literalment 
impossible. És cert que, mit-
jançant certs processos, duts a 
terme dins de l’àmbit químic, 
és possible realitzar actes molt 
negatius, però això depèn en 
gran mesura de la persona 
que els està duent a terme i 
quin coneixement té sobre el 
procés desitjat i els possibles 

autor: 

oriol güell riera
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col·laboracions

efectes secundaris que es po-
den generar. Nogensmenys, 
aquest problema, que pot 
estar relacionat o no amb un 
possible desconeixement del 
procés desitjat o amb errors 
humans, afecta a totes les 
disciplines. Un clar exemple 
serien els possibles errors en 
l’àmbit de la medicina, dels 
controladors aeris o dels pilots 
d’avió que podrien implicar 
situacions indesitjables.

No obstant això, la realitat 
està molt allunyada d’aquesta 
visió negativa de la química, 
ja que aquesta és una cièn-
cia fonamental i entrellaçada 
amb tots els àmbits científics. 
Des del punt de vista biolò-
gic, entendre les reaccions 
químiques involucrades en 
els processos que tenen lloc 
en els éssers vius és fonamen-
tal per lluitar contra malalties 
com el càncer, la diabetis o les 

malalties neurològiques. Tam-
bé relacionat amb la biologia, 
productes com els plàstics, 
que provenen del petroli i que 
també estan, malauradament, 
molt mal vistos, són fonamen-
tals per produir molts produc-
tes usats en la sanitat, com 
per exemple en els quiròfans, 
o en experiments en el camp 
de la biologia. Si ens fixem en 
altres camps, un clar exemple 
són les ciències ambientals. 
Aquestes tenen una gran de-
pendència de la química per 
poder entendre com solucio-
nar molts dels problemes amb 
els quals s’enfronten. Un últim 
exemple seria la geologia, que 
també depèn altament de la 
química per entendre molts 
processos que es donen en el 
planeta terra.

Aquesta visió negativa de 
la química no només afecta 
a la seva imatge com a cièn-

cia, ans al contrari, les perso-
nes que s’han format dins de 
l’àmbit químic acostumen a 
ser vistos com a persones es-
tranyes, que tracten amb ente-
lèquies i que no es dediquen 
a produir quelcom útil per la 
societat. En conseqüència, els 
químics passen a ser relegats 
a un segon pla davant d’altres 
persones d’altres àmbits com 
per exemple la medicina, les 
enginyeries, etc.. Aquest trac-
tament és, òbviament, difícil 
d’entendre i d’assimilar, ja 
que els químics son una peça 
molt important per afrontar, 
entendre i resoldre molts dels 
reptes que es plantegen en 
relació al món industrial i al 
món acadèmic.

Una important conseqüèn-
cia dels fets prèviament men-
cionats és la degradació de 
la química dins el món de les 
ciències. Com a resultat, ens 
trobem que els químics tenen 
un pes ínfim en comparació a 
altres disciplines, i possibles 
preses de decisions importants 
no estan contrastades de forma 
rigorosa en termes químics. 
Una altra conseqüència, i una 
de les més importants, que 
ocorre degut al fet que se’ns 
considera poc importants, és 
l’econòmic. Actualment és 
molt fàcil trobar-se sous de 
1000€ bruts/mes per recent lli-
cenciats en química, i el fet de 
posseir també un màster o un 
doctorat tampoc és una apos-
ta segura per millorar aquest 
estatus. Molts dels sous es po-
den definir, ras i curt, com a 
denigrants. Ens molts casos no 
permeten, o impliquen acabar 
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el mes a balanç zero, cobrir el 
lloguer, menjar i les necessi-
tats bàsiques de les persones.

Les explicacions prèvies 
ens porten a la pregunta se-
güent. Quina és la manera de 
que els químics deixin de ser 
menyspreats en tots els àm-
bits? Per respondre aquesta 
pregunta es pot observar altres 
disciplines. Una ullada ràpida 
la tenim en la medicina. Tot i 
que aquesta és una disciplina 
òbviament important, els seus 
instruments, medicaments, 
etc., depenen fortament, entre 
d’altres, de la química. Com 
es protegeixen els metges 
d’un possible maltractament 
laboral? La seva demanda és 
altíssima, ja que finalment ju-
guen amb la vida o la mort de 
les persones. Per tant, degut a 
la seva necessitat, algú podria 
tenir la idea de baixar els seus 
sous, ja que estaran obligats a 
treballar independentment del 
sou. Una altra professió són 
els arquitectes. Com que la 

gent necessita un lloc on po-
der viure, la seva necessitat és 
cabdal. Cal adonar-se també 
que en un edifici, necessitem 
generar energia aprofitable, 
topant-nos un altre cop amb 
la necessitat d’entendre bé la 
química.

Les respostes a les qües-
tions anteriors és que aques-
tes dues professions, i moltes 
altres, tenen un col·legi molt 
potent que vetlla per les se-
ves situacions professionals. 
Malauradament, el col·legi de 
químics no és tan fort com al-
tres col·legis, per la qual cosa 
no pot exercir la seva força 
evitar el maltractament laboral 
dels químics.

Un col·legi de químics fort 
podrà lluitar entre d’altres, 
per tenir sous mínims dignes, 
per tenir una projecció labo-
ral adient amb la importància 
de la química. Si es resolen 
aquestes situacions, la socie-
tat es podrà beneficiar d’un 
estat del benestar superior, ja 

que podrà generar una sim-
biosi química-societat, ja que 
una química entesa al màxim 
de les seves possibilitats podrà 
generar nous productes que la 
societat podrà consumir per 
diferents raons (salut, alimen-
tació, oci, etc.). Això implica-
ria clars beneficis per tothom. 
Un altre benefici, que es pot 
considerar molt important, és 
evitar que les persones forma-
des hagin de marxar a l’estran-
ger degut a la falta de feina, 
tant com al món industrial 
com al món acadèmic, amb 
poques o nul·les perspectives 
de poder tornar a casa seva. 
Malauradament, és un fet que 
actualment s’està donant en 
gran mesura.

El col·legi pot, a més de 
lluitar per uns drets laborals, 
certificar que la noves forna-
des de químics tenen un co-
neixement alt, podent solu-
cionar els problemes amb els 
quals ens trobem al llarg de la 
vida. Això es podria fer degut a 
una possible relació, altament 
necessària, entre el col·legi, la 
universitat i les empreses.

Finalment, cal adonar-se 
que depèn dels mateixos quí-
mics no estar mal vistos i que 
se’ns reconegui com és degut. 
La forma legislativa que te-
nim és col·legiar-nos. És una 
elecció nostra, dels propis 
químics, i està a les nostres 
mans que realitzem aquest 
pas i generem un col·legi fort 
que pugui lluitar pels nostres 
beneficis. Altres químics, i jo 
en particular, ho hem fet per 
poder aconseguir-ho. I tu?
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una mirada
aL Laboratori cLínic 

El laboratori clínic és un 
espai de treball on s’estudien les 
mostres biològiques humanes 
mitjançant els procediments 
de la biologia, la física i 
la química.  La informació 
generada en forma de dades 
numèriques i de comentaris 
interpretatius proporciona un 
millor coneixement de l’estat 
de salut del pacient i aporta 
un gran valor en la pràctica 
assistencial diària.

El professional del laboratori 
clínic és responsable de 
dissenyar, dur a terme o 
supervisar els procediments 
analítics amb el nivell de 
qualitat exigible. Ha de saber 
interpretar els resultats, ha 
d’estar ben informat de les 
tecnologies disponibles i les 
seves limitacions, de les fonts 
d’interferències, i suggerir les 
proves més útils per a cada 
situació clínica.

Si bé l’observació dels 
fluids biològics amb fins cura-
tius ve de l’antiguitat, és amb 

el naixement de la química 
moderna, allà pels segles XVI-
II i XIX, quan van sorgir els 
primers laboratoris clínics. 
Inicialment els procediments 
analítics varen ser molt rudi-
mentaris i la producció de re-
sultats rellevants escassa. No 
serà fins al segle XX que el la-
boratori esdevindrà un puntal 
de la medicina.

Finalitzada la segona gue-
rra mundial el desenvolupa-
ment del laboratori clínic ha 
estat  molt ràpid; els mèto-
des de mesura cada cop més 
exactes, precisos i sensibles, 
han contribuït de manera ex-
cepcional al diagnòstic clínic. 
També ha influït el millor co-
neixement del metabolisme i 
dels aspectes moleculars de 
les malalties. 

S’han escrit molts articles 
sobre la història del laborato-
ri clínic, les seves característi-
ques, les seves competències, 
l’organització, encara que pocs 
o cap de caràcter global.

En aquest article tampoc es 
pretén fer una descripció ex-
haustiva, l’objecte principal és 
repassar alguns aspectes del 
laboratori clínic des de la pers-
pectiva d’un químic.

PRESENCIA DELS QUÍMICS 
AL LABORATORI CLÍNIC

Una de les característiques 
del laboratori clínic és 
possiblement la diversitat  
de procedència acadèmica 
dels seus professionals. Els 
químics, junt amb els biòlegs, 
els farmacèutics i els metges, 
contribueixen des de sempre 
al seu desenvolupament. 

Ja al segle XVIII el francès 
Antoine François Fourcroy 
(1755-1809) metge i químic 
col·laborador de Lavoisier, 
considerat més químic i home 
polític que no pas metge, 
va militar per portar els 
laboratoris als hospitals davant 
la indiferència dels metges de 
l’època (1). 
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L’alemany Justus Von Liebig 
(1803-1873), un dels primers 
a apartar-se de la teoria 
“vitalista”, desenvolupà els 
procediments analítics per a 
l’estudi dels fluids biològics. El 
seu llibre “Animal Chemistry” 
va exercir una gran influència 
en la investigació mèdica (2). 

Fent un salt al segle XX, des 
d’Amèrica hem de destacar a 
Otto Knut Folin (1867–1934) 
(3), Donald Dexter Van Slyke 
(1883–1971) (4) i Stanley 
Rossiter Benedict (1884-1936) 
(5). Aquests químics orgànics, 
anomenats per primer cop 
bioquímics, van introduir 
nous mètodes analítics amb 
l’objectiu de simplificar els 
procediments de mesura 
apropant així el laboratori a 
la clínica. La seva impremta 
segueix visible als nostres dies.

També des d’Amèrica, 
Leonard Tucker Skeggs (1918-
2002), una altra innovador,  
preocupat per la fiabilitat 
dels mètodes de mesura va 
projectar el primer analitzador 
automàtic (6). La difusió del seu 
invent, anys 1970, va suposar 

una millora de la qualitat, 
un canvi en l’organització 
del laboratori així com l’inici 
de l’era de l’automatització. 
(L’any 2014 el mercat global 
dels analitzadors de química 
clínica va generar unes vendes 
de 8965 milions de dòlars).

Al nostre país la participa-
ció del químic ha estat cons-
tant però sovint ignorada i en 
ocasions qüestionada; serà 
perquè se’l relaciona princi-
palment amb la indústria?, per 
la mala imatge pública de la 
química, la responsable po-
pularment, de problemes am-
bientals i de salut?, o simple-
ment per desconeixement? Al 
llarg de molts anys el químic 
no ha estat vist com un profes-
sional sanitari.

EL SUPORT DEL COL·LEGI DE 
QUÍMICS DE CATALUNYA

La formació sanitària a 
Espanya ve de molt lluny 
però va ser a finals dels anys 
1970 i a principis dels 1980 
on podríem situar un punt 
d’inflexió important; els 
reials decrets 2015/1978 (7) i 
2708/1982 (8) venien a regular 
l’accés a la professió sanitària 
de metges i farmacèutics. 
Resumint el més important 
de la llei, la formació de 
postgrau en centres acreditats 
(generalment hospitals) seria 
l’única via per obtenir el títol 
d’especialista i es contemplava 
una via alternativa transitòria 
per als professionals amb anys 
d’experiència. Tot semblava 
indicar que els químics 
seguirien els passos de metges 

i farmacèutics, però no va ser 
així. A pesar de les esperances 
dipositades en una resolució 
ministerial que semblava 
imminent els químics que 
exercien en el camp de la salut 
continuarien dues dècades 
més sense tenir accés a una 
titulació oficial (titulació que 
per llei era obligatòria per 
poder exercir). 

Durant tots aquests anys 
d’espera el malestar entre 
el col·lectiu químic aniria 
creixent, amb la incorporació 
de químics sense títol oficial. 
Incorporacions que queda-
rien en part compensades per 
jubilacions i abandonaments 
propiciats per la incertesa 
d’una legislació ambigua. Les 
peticions dirigides a l’admi-
nistració pública foren cons-
tants però no s’ obtindria cap 
resposta satisfactòria; tan sols 
circularien escrits, esborranys, 
avant projectes de llei i altres 
notícies, tot poc contrastat. 
En aquest punt cal assenyalar 
la posició d’alguns col·lectius 
professionals poc favorables 
als interessos dels químics. 
Tot i les dificultats el Col·legi 
de Químics de Catalunya, en 
col·laboració amb els de la 
resta de l’estat, va seguir llui-
tant. Les accions iniciades els 
anys 1980 i 1990, tant de for-
ma individual com col·lectiva, 
foren sens dubte determinants 
per la integració del químic al 
camp de la salut.

A Catalunya, Montserrat 
Viñals Ballesta, pionera en 
el Control de la Qualitat, 
va contribuir  l’any 1974 a 
la fundació de la Societat 

Justus Von Liebig (1803-1873)
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Espanyola de Química Clínica 
i a l’afiliació d’aquesta societat 
a la Federació Internacional 
de Química Clínica (9). Al 
mateix temps donà un fort 
impuls a la Secció Tècnica 
d’Anàlisis Clíniques doncs 
en aquesta època els químics 
que exercien en el camp 
de la salut tenien poc pes 
dins del seu propi col·legi i 
eren els grans oblidats de les 
institucions públiques. Dins 
del Col·legi de Químics de 
Catalunya, amb el suport 
dels degans Agustí Contijoch 
Mestres, entre 1976 i 1982, 
i de Margarita Luria Sanza, 
entre 1982 i 1996, va dur a 
terme una sèrie d’accions per 
resoldre els problemes derivats 
de lleis que marginaven als 
químics:

• Accés dels químics a la 
formació reglada de post-
grau.

• Actualització dels qües-
tionaris a les oposicions.

• Accés a places jerarquit-
zades.

• Presencia en institucions 
públiques.

• Impugnació de convoca-
tòries on no constaven els 
químics.

• Obtenció d’una titulació 
oficial.

L’any 2000, quan Jorge 
Morancho Zaragoza i Joan 
Batista Castellví van prendre 
el relleu al cap de la Secció 
Tècnica d’Anàlisis Clíniques 
de l’Il·lustre Col·legi de Quí-
mics de Catalunya, la imatge 

del químic sanitari ja havia 
canviat força però encara 
quedaven més qüestions per 
resoldre. S’havia de respon-
dre a les moltes preguntes 
del col·lectiu químic davant 
d’una llei que semblava immi-
nent però que no es concreta-
ria fins a l’any 2004 (10). Quan 
per fi s’aprovava la citada llei 
caldria assessorar els profes-
sionals que desitjaven regular 
la seva situació, particular-
ment els que exercien com 
a químics col·legiats. L’any 
2011 encara es concedirien 
títols sol·licitats el 2004.

La Secció Tècnica d’Anàli-
sis Clíniques, a més de re-
collir les inquietuds laborals 
dels químics, va desenvolu-
par el vessant científic prin-
cipalment en forma de cur-
sos de formació continuada 
i amb la creació d’un fons 
documental.

LA REGULACIÓ DE LA 
QUÍMICA SANITÀRIA

Després de molts anys de 
lluita el 2002 es publicava 
el tan esperat decret: la nova 
llei 1163/2002 d’especialitats 
sanitàries per als biòlegs, bio-
químics i químics (11). Aquest 
mateix any es creaven les co-
missions de les especialitats 
d’Anàlisis Clíniques, Bioquí-
mica Clínica i Microbiologia. 
L’any 2004 una ordre minis-
terial (10) dictava les disposi-
cions precises per l’aplicació 
del decret de 2002. Finalment 
després de dues dècades d’es-
pera era reconeguda oficial-
ment la labor d’aquests cien-
tífics sanitaris.

El decret de 2002 (10), seguint 
l’esperit de les anteriors regu-
lacions (7, 8) tenia un caràcter 
retroactiu, amb diverses vies 
d’accés al títol d’especialista 
per als professionals amb un 
mínim de sis anys d’experièn-
cia. Una de les vies d’accés 
concedia el títol d’especialista 
als químics col·legiats. 

Els més afortunats van 
aconseguir el títol l’any 2004, 
a la gran majoria se’ls va 
concedir el 2005, els últims, 
per culpa de la lentitud del 
procés, haurien d’esperar fins 
al 2011. Per altra banda, la 
llei d’ordenació sanitària de 
2003 atorgava la categoria 
de professional sanitari a 
biòlegs, bioquímics i químics 
en possessió d’un títol oficial 
d’ especialista en ciències de 
la salut (12). Més recentment, la 
llei de troncalitat (13) ha ratificat 
el caràcter multiprofessional 
del laboratori clínic.

Els químics després de 
superar tots els obstacles han 
aconseguit el reconeixement 
oficial i poden exercir a tots 
els nivells del laboratori 
clínic junt amb els altres 
titulats universitaris. Estan 
en institucions com l’Institut 
d’Estudis de la Salut i el Consell 
Assessor dels Laboratoris 
Clínics (14) dependents de la 
Direcció General de Recursos 
Sanitaris del Departament 
de Salut de la Generalitat de 
Catalunya. Formen part dels 
tribunals en els concursos 
de places jerarquitzades (15). 
Han participat en el Consell 
Català de la Formació de les 
Professions Sanitàries (16), en 
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l’elaboració i el consens del 
Llibre blanc de les professions 
sanitàries (17). Més recentment 
en la configuració del Tronc 
del Laboratori i Diagnòstic 
Clínic i en les comissions 
estatals de les especialitats 
sanitàries corresponents.

ELS ESTUDIS DE PREGRAU

Les especialitats del 
laboratori clínic son en el 
seu origen el resultat de 
l’apropament dels experts en 
química analítica a la clínica. 
Aquests aporten al metge 
coneixements teòrics i tècnics 
necessaris per a l’estudi dels 
fluids biològics. Actualment 
accedeixen al laboratori 
clínic els titulats universitaris 
en farmàcia, en medicina i els 
de l’àmbit de la química o la 
biologia. 

Els graus o llicenciatures 
que donen l’accés al labora-
tori clínic ofereixen general-
ment poques assignatures es-
pecífiques relacionades amb 
les ciències del laboratori clí-
nic. Els químics, per exemple, 
tenen una sòlida formació en 
ciències bàsiques però poca 
en matèries com fisiopatolo-
gia i nosologia humanes. Al-
guns plans docents, com els 
de bioquímica, més guiats a 
l’estudi de les bases bioquí-
miques, moleculars i estruc-
turals del funcionament dels 
éssers vius, a més d’oferir una 
formació en ciències bàsi-
ques incorporen assignatures 
específiques de la bioquímica 
clínica (18).

LA FORMACIÓ DE 
POSTGRAU

Partint de diferents progra-
mes d’estudis universitaris, la 
formació especialitzada de 
postgrau permet aconseguir 
un punt formatiu i compe-
tencial comú. Els químics per 
exemple, amb una sòlida for-
mació en ciències bàsiques, 
han de reforçar durant el pe-
ríode d’especialització les 
matèries relacionades amb la 
fisiopatologia i nosologia hu-
manes.

Després de la regulació de 
2002, el sistema de forma-
ció oficial en unitats docents 
acreditades és l’únic que ha-

bilita l’exercici de la professió 
sanitària. Aquesta formació, 
més especialitzada, s’impar-
teix en centres hospitalaris 
acreditats per la docència.

La convocatòria a les pla-
ces de formació és anual. La 
prova de selecció es basa en 
un examen de tipus test de to-
tes les matèries corresponents 
a la llicenciatura o grau del 
candidat i en la valoració de 
l’expedient acadèmic.

La llei recent de troncalitat 
(13) crea el Tronc de Laboratori 
i Diagnòstic Clínic i ratifica 
el caràcter pluridisciplinari 
i multiprofessional de les 
Ciències de Laboratori Clínic 
(taules 1 i 2)

Taula 1

Especialitats sanitàries que integren el Tronc de Laboratori i 
Diagnòstic Clínic

• Anàlisis Clínics i Bioquímica Clínica

• Genètica Clínica

• Immunologia

• Microbiologia i Parasitologia

Taula 2

Títols universitaris (graduat/llicenciat/doctor) que 
concorren a la formació de postgrau

• Medicina

• Farmàcia

• Biologia*

• Química*

*Els titulats universitaris de l’àmbit de la biologia o la química poden 
accedir a les places de formació sanitària especialitzada, convocades 
per a químics o per a biòlegs.
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La formació, en regim de 
residència, s’estructura en 
dos cicles consecutius. Un 
primer cicle troncal, de dos 
anys, on els aspirants al Tronc 
adquireixen els coneixements 
comuns a les especialitats del 
laboratori clínic (taula 3).

Un segon cicle específic, 
de dos anys, on els aspirants 
a les especialitats d’Anàlisis 
C l í n i c s / B i o q u í m i c a 
Clínica, Genètica Clínica, 
Immunologia i Microbiologia/
Parasitologia adquireixen 
els coneixents de la seva 
especialitat.

A la majoria dels països 
de la Unió Europea (així com 
a la majoria dels països de 
la resta del món) la titulació 
acadèmica que habilita 
l’exercici de la professió és 
similar a la nostra (19, 20).

EL FUTUR DEL LABORATORI 
CLÍNIC

És difícil endevinar cap a 
on evolucionarà el laboratori 
clínic encara que, seguint la 
tendència actual, molt pro-
bablement profunditzarà en 

el coneixement dels aspectes 
moleculars de les malalties i 
es desenvoluparan nous pro-
cediments analítics dins d’un 
entorn amb recursos limitats. 
S’hauran d’establir les estra-
tègies de diagnòstic  més efi-
cients garantint sempre la qua-
litat del servei.

S’implantarà la formació 
de pregrau en Ciències de 
Laboratori Clínic? (21). Serà 
beneficiosa la concurrència 
d’especialistes de diversos 
orígens acadèmics? Per donar 
resposta als nous reptes, a 
curt i mitjà termini tots els 

llicenciats i graduats que 
opten per alguna especialitat 
del Tronc del Laboratori Clínic 
seguiran col·laborant i sumant 
sinergies.
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esther.perez@libertyseguros.es
Esther Pérez 
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eLs eLements Líquids
de La tauLa periòdica

Els elements químics són 
substàcies pures que no es po-
den analitzar, ni tampoc sinte-
titzar químicament. Si a nivell 
macroscòpic semblen homo-
genis, microscòpicament són 
mescles d´isòtops que es dis-
tingeixen pel nombre de neu-
trons nuclears.

En fer un cop d’ull a la 
taula periòdica dels elements 
constatem la presència de 5 
elements que es troben en fase 
líquida a 30ºC i pressió normal 
com són el cesi (Cs), el franci 
(Fr), el gal·li (Ga), el mercuri 
(Hg) i el brom (Br), és a dir, 
quatre elements metàl·lics i 
un element no metàl·lic.

Les temperaturas de fusió a 
pressió normal són:

Mercuri  -39ºC

Brom  -7,2ºC

Franci  27ºC

Cesi  28,4ºC

Gal·li  29ºC

D´aquests metalls, el franci 
és radioactiu sent el segon 
element menys abundant 
a la terra, solament superat 
per  l´astat (At). El seu isòtop 
més estable és el 223 amb un 
període de semidesintegració 
de 22 min. No s´acostuma a 
treballar amb ell al laboratori, 
i amb els altres cal treballar 
amb molta cura.

El brom, l´element de major 
electronegativitat dels cinc 
en l´escala  de Pauling, és un 
liquid vermell i els seus vapors 
són molt irritants

L´ordre d´electronegativi-
tat i d´energia d’ionització 
creixents és:

Fr < Cs < Ga < Hg < Br

El brom pot reaccionar 
amb els altres quatre, d´acord 
amb les equacions de reacció 
següents

Hg(l)  +  Br2(l)    →  HgBr2(s)

Cs(l)  + 1/2Br2(l)   → CsBr(s)

Fr(l)  + 1/2 Br2(l)  → FrBr(s)

Ga(l)  + 3/2 Br2(l) → GaBr3(s)

Sent els tres darrers 
compostos de caracter iònic, 
sobretot el bromur de franci i 
el bromur de cesi

Cs1+ , Br1-, Fr1+, Br1-

Però en ser l´energia reticu-
lar U en valor absolut major 
en el bromur de cesi,aquest 
fondrà a major temperatura

U=-k/R   sent  R = r+  +  r-

la suma de radis catiònic i 
aniònic

 

autor: 

miQuel paraira
Universitat Politécnica de Catalunya (UPC)

Mostra de brom.
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El cesi i el franci, pertanyen 
al primer grup  de la taula  o 
grup dels metalls alcalins (s1), 
mentre el mercuri s´integra en 
el bloc d de transició compartin 
grup 10 amb el zenc i el cadmi. 
El gal·li pertany al grup 13 i al 
bloc s2 p1, mentre que el brom 
és del grup 17 i del bloc s2p5.

Les seves configuracions 
electròniques són les següents:

Franci:  [Rn]  7s1

Cesi: [ Xe]  6s1

Gal·li: [Ar]3d104s24p1

Mercuri: [ Xe] 4f145d106s2

Brom: [ Ar ] 3d10 4s24p5

I per això, els seus estats 
d´oxidació més comuns són: 

Franci  i cesi +1
Gal·li +3 
Mercuri +1 i +2
Brom -1 , +1 , +3 , +5 i +7

El cesi és molt reactiu i cal 
mantenir-lo allunyat de l´aire i 
de l´aigua ja que els processos

2Cs(l) + ½ O2(g)  → Cs2O(s)

Cs(l)  +  H2O(l)  → CsOH (aq) 
+  ½ H2 (g)

Es produeixen amb molta 
facilitat i virulència, que fins 
i tot pot derivar en incendi, 

i és per això que el cesi es 
guarda en ampolles de vidre 
segellades a l´igual que el 
franci que es  comporta de 
forma similar.

El gal·li és un metall tou, 
grisenc i en estat líquid per 
damunt dels 29ºC, té dos 
isòtops molt estables com són 
el Ga-69 i el Ga-71 i és emprat 
en la construcció de miralls, el 
dopatge de semiconductors 
i l´isòtop 67 en medicina 
nuclear. Com l´aigua 
s´expandeix en solidificar-se i 
per això no s´emmagatzema 
en recipients rígids, ni cal 
omplir-los massa

El mercuri, metall líquid, 
s´extreu fàcilment del mineral 
cinabri per oxidació d´aquest 
sulfur natural.

 

HgS(s)  +  O2(g)  → Hg(l)  + 
SO2(g)

Durant molt de temps el 
mercuri s´ha emprat per a 
la producció d´instruments 
científics, com ara, els 
termòmetres, els baròmetres i 
d’altres. Però degut a la seva 
toxicitat cada cop s´utilitza 
menys.

Una de les característiques 
més curioses del mercuri 
és la  possibilitat de formar 
amalgames líquides, és a dir, 
formar aliatges amb altres 
metalls com la plata, l´estany, el 
coure, el zenc o l´or, tots en fase 
liquida. Algunes d´aquestes 
amalgames s´han emprat en 
odontología, però degut a la 
seva toxicitat, actualment no 
es fa recomanable el seu  us. 

Així doncs ens trobem 
amb 5 elements químics que 
o bé per la seva escasetat, 
per la dificultat en la seva 
manipulació o per la seva 
toxicitat tenen molt poques 
aplicacions. El que no deixa 
de ser curiós és que també 
es tracti dels únics elements 
líquids a 30ºC i 1bar que 
trobem a la taula periòdica.

 

 

Mostra de cesi.

Mostra de franci.

 Mostra de gal·li

Mostra de mercuri.
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INTRODUCCIÓ

L’any 2012 es varen 
organitzar les “Primeres 
Jornades sobre l’Ensenyament 
de la Química a Catalunya 
(1esJEQC)” amb uns resultats 
molt esperançadors [NPQ 463, 
25-27]. Cada any s’ha anat 
celebrant aquestes Jornades, 
així, a finals de novembre del 
2015 es varen desenvolupar 
les Quartes Jornades sobre 
l’Ensenyament de la Química 
a Catalunya (4esJEQC) amb 
el lema “Ensenyem i Fem 
Química”. De tot el procés 
s’ha donat puntual informació 
a tots els col·legiats (www.
quimics.cat).

Aquestes 4esJEQC han es-
tat organitzades per la Secció 
Tècnica d’Ensenyament del 
nostre Col·legi, Col·legi Ofi-
cial de Químics de Catalunya 

(CQC), amb la col·laboració 
de la Facultat de Química de 
la Universitat de Barcelona 
(UB), de la Societat Catalana 
de Química (SCQ), de l’Asso-
ciació de professors de física 
i química de Catalunya (apF-
Qc) i del Departament d’En-
senyament de la Generalitat 
de Catalunya. 

Els objectius principals 
d’aquestes 4es jornades han 
estat la renovació, la innovació 
i la divulgació de la Química 
i el seu ensenyament a tots 
els nivells, des de Primària 
fins a la Universitat passant 
per l’ESO, el Batxillerat i 
els cicles Formatius. S’han 
analitzat, més especialment, 
les metodologies emprades 
a classe, la millora de la 
percepció de la química 
en la nostra societat i les 
perspectives de futur.

Com ja va passar a les Terceres 
Jornades, la participació dels 
joves i futurs professionals de 
la Química, ens ha portat a 
ampliar les sessions i, de les 
quatre realitzades a  la Sala 
de reunions del CQC de les 
primeres i segones Jornades, 
hem passat a les sis sessions 
enguany. Aquest fet ens ha 
obligat ha solapar sessions, 
que han estat les primeres de 
divendres i de dissabte. Els 
temes prioritaris que s’han 
tractat en les 4esJEQC són: 

•	 Els treballs de química de 
l’alumnat de tots els ni-
vells.

•	 Química a les aules i als 
laboratoris.

•	 Innovació en l’ensenya-
ment de la química.

ensenyem  
i fem química
4es JORNADES SOBRE L’ENSENYAMENT DE LA QUÍMICA A CATALUNYA

autors: 
Josep m. Fernández-novell; merCè tallò 
i mireia díaz-lobo

Secció Tècnica d’Ensenyament CQC
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•	 Història de la química a 
l’aula.

•	 Realitats del futur en l’en-
senyament de la Química.

•	 Propostes de millora de 
l’Ensenyament de la Quí-
mica.

Cada tema es va tractar amb 
ponències que es van presentar 
en format de comunicació 
oral o de pòster on es varen 
discutir i valorar totes les 
aportacions. Les conclusions 
d’aquestes 4es Jornades es 
van acabar amb una Taula 
Rodona on es varen presentar 

i discutir tots els punts tractats 
en les exposicions i que es 
publicaran en el llibre d’Actes 
de les 4es Jornades sobre 
l’Ensenyament de la Química 
a Catalunya.

DESENVOLUPAMENT DE LES 
4esJEQC

El dimecres 25 tot començà 
amb l’acreditació dels partici-
pants i l’acte d’Inauguració a 
la Sala Fonseré de la Facultat 
de Química de la Universitat 
de Barcelona.

La taula presidencial la for-
maren el Dr. Gaspar Rosselló, 
vicerector d’Estudiants i Polí-
tica Lingüística de la UB; Dr. 
Pere Ll. Cabot degà de la Fa-
cultat de Química de la UB; el 
Dr. José Costa, Degà de l’Il·lus-
tre Col·legi Oficial de Químics 
de Catalunya; Dr. Joan Guar-
dia, Delegat de la UB; el Sr. 
Jordi Sabaté, subdirector gene-
ral d’Ordenació Curricular del 
Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalun-
ya; i el Dr. Josep M. Fernán-
dez-Novell, President del Co-
mitè Organitzador.

Taula presidencial, d’esquerra a dreta: Dr. Fernández-Novell, Sr. Sabaté, Dr. Cabot, Dr. 
Rosselló, Dr. Costa i Dr. Guardia. I posterior entrega de la placa al Dr. Granell.

 

4es Jornades sobre l’Ensenyament de la Química a Catalunya (4esJEQC)

25 novembre (dimecres) 27 novembre (divendres) 28 novembre (dissabte)

15 h Entrega material 
        Acte Inaugural 16 h Treballs Alumnat

16 h Química a les aules i als    
laboratoris

9 h Treballs Alumnat
9 h Història de la química a 
l’aula

16 h Grup QISU
        XV anys

11 h Cafè

18 h Café 18 h Cafè
11.30 h Realitats de futur
Propostes de millora

18.30 h Olimpiada Química
18.30 h Innovavació en l’en-
senyament de la química

13 h Conclusions
        Cloenda
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En aquest acte, el degà 
del Col·legi de Químics de 
Catalunya va entregar una 
placa commemorativa als 
membres del QISU(Química 
a la Interfase Secundària 
Universitat)  pels 15 anys de 
“Fem Química al Laboratori”.

Després de la inauguració 
de les 4esJEQC, el Dr. Guardia, 
era el vicerector d’estudiants 
fa 15 anys, va fer la presenta-
ció de l’acte de commemora-
ció dels 15 anys de “Fem Quí-
mica al Laboratori” i va donar 
la paraula al Dr. Jaume Gra-
nell, part important d’aquest 
grup d’innovació educativa. 
El Dr. Granell va fer una intro-
ducció sobre què és el QISU 
quina feina porten desenvolu-
pant i ens va oferir una petita 
revisió històrica d’aquests 15 
anys de “Fem Química al La-
boratori”. En acabar, va voler 
agrair, amb un petit present, a 
tots els membres del QISU la 
seva participació i dedicació 
en aquest projecte. 

Després de la pausa del 
cafè, es va acabar el primer 
dia de les Jornades amb un 
resum sobre l’Olimpíada de 
Química de Catalunya del 
2015 a càrrec de l’alumne 
Arnau Serrano i dels professors 
Sra. Mercè Tallò i Sr. Miquel 
Calvet. Posteriorment es va 
fer  l’entrega de certificats als 
guanyadors de dita Olimpíada 
de Química i als representants 
dels seus centres (Figura)

El divendres 27 a la seu del 
CQC es varen col·locar tots 
els pòsters presentats i accep-
tats. Després l’Eduard Soler 

va fer una presentació sobre 
Nanotecnologia: Les nano-
partícules polimèriques com 
a sistemes avançats per a apli-
cacions en Nanomedicina.

Enguany, atesa l’alta valo-
ració dels treballs presentats 
per l’alumnat com a pòsters 
(aquest s’han ampliat fins a 
15), ha estat necessari orga-
nitzar quatre sessions en pa-
ral·lel. Així, sota la coordina-
ció de la Sra. Zaragoza i del 
Sr. Vallejo, part de l’alumnat 
va poder presentar els seus 
treballs. Al mateix temps, part 
del professorat presentava tre-
balls sobre “Química a les au-
les i als laboratoris”. Després 
de la pausa del cafè, en Josep 
Duran ens presentà “Vídeos, 
química i divulgació” una xe-
rrada on la química entrava 
pels ulls. Es va acabar el dia 
amb els treballs sobre “Inno-
vació en l’ensenyament de la 
química”.

El dissabte 28, també a la 
seu del CQC es va començar 

 
l’últim dia de les Jornades amb 
la conferència “Les propietats 
de la llum i l’espectroscòpia” 
a càrrec de la Dra. Díaz-Lobo. 
Després sota la coordinació 
de la Dra. Díaz-Lobo i del Dr. 
Méndez, la resta de l’alumnat 
va poder presentar els seus 
treballs. Al mateix temps, es 
presentaven treballs sobre 
“Història de la Química a 
l’aula”. Es va fer la pausa del 
cafè, després es varen posar 
a discussió les “Realitats del 
futur en l’Ensenyament de 
la Química”. Es va acabar la 
part professional d’aquestes 
Jornades amb una Taula 
Rodona sobre “Propostes de 
millora de l’Ensenyament 
de la Química” que va ser 
molt engrescadora per a 
tots els presents. Aquestes 
4esJEQC varen acabar amb 
l’acta de cloenda presidida 
pel Dr. Josep M. Fernández-
Novell, President del Comitè 
Organitzador i representant 
de l’Il·lustre Col·legi Oficial 
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de Químics de Catalunya; el 
Dr. Jordi García, representant 
de la Societat Catalana 
de Química i la Sra. Rosa 
M. Melià, representant de 
l’associació de professors de 
física i química de Catalunya. 
Després dels parlaments es 
va fer un petit “piscolabis” on 
es va brindar amb cava per 
l’èxit assolit i per fer realitat 
la celebració de les cinquenes 
jornades aquest 2016.

VALORACIÓ

Les anàlisis dels qüestiona-
ris omplerts pels participants 

 
A dalt dos moments de les 4esJEQC. A sota la taula rodona de les conclusions i la taula 
de cloenda, d’esquerra a dreta Sra. Melià, Dr. Fernández-Novell i Dr. García.

i recollits per l’organització 
mostren una alta valoració 
d’aquestes 4es Jornades. S’ha 
posat de manifest la impor-
tància dels continguts i la me-
todologia que ha permès una 
bona discussió de les presen-
tacions orals i dels pòsters.

Totes les conferències, 
presentacions orals i pòsters 
així com les conclusions 
de cada taula rodona estan 
recollides en el llibre d’actes 
de les 4esJEQC que ja es pot 
baixar des del web del Col·legi 
(www.quimics.cat) en aquest 
mateix web també es poden 

baixar totes les fotografies de 
les 4esJEQC.

Volem agraïr a tots els 
patrocinadors, col·laboradors, 
participants i membres dels 
comitès, la seva contribució ja 
que sense tots ells i elles res no 
hauria estat possible. 

Finalment, ja podem 
avançar des de la Secció 
Tècnica d’Ensenyament del 
CQC que ja es treballa perquè 
les “Cinquenes Jornades” 
siguin una realitat aquest 2016.
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reLLeu a L’npq
Amb aquest títol, part 

de l’últim article d’en Joan 
Astor i de n’Antoni Portela a 
l’NPQ 469 l’anterior número 
d’aquesta revista, vull fer 
públic l’agraïment, personal i 
del Col·legi, envers aquestes 
dues persones que han posat 
el llistó de la nostra revista a 
un nivell quasi inabastable. 
La figura d’ambdós ha quedat 
impresa en la memòria del 
nostre col·lectiu.

Quan se’n va proposar la 
direcció de l’NPQ vaig pensar 
«s’han begut l’enteniment», 
què creuen que puc fer, apor-
tar...? Després de reflexio-
nar-hi vaig acceptar amb la 
intenció de mantenir viva la 

revista i, poc a poc, intentar 
acostar-nos a l’excel·lència 
que va tenir amb l’Antoni i en 
Joan.

Sempre varen defensar, així 
ho exposaven en el seu article, 
que l’NPQ arribés en paper a 
cada col·legiat però, els temps 
i la crisi manen. Ara teniu a 
les vostres mans aquesta re-
vista en versió digital amb una 
periodicitat trimestral. Si les 
raons pressupostàries milloren 
no es descarta fer la versió di-
gital junt amb la de paper.

Igual que l’Antoni el 1987 
esperava la col·laboració de tot 
el col·lectiu de químics jo tam-
bé us demano la vostra col·la-
boració per seguir amb aquest 

nou projecte. S’intentarà que 
l’NPQ, la nostra revista, us tor-
ni a interessar amb aportacions 
des de tots els àmbits en que la 
química és present.

Professionals de la química, 
joves o grans, de la indústria o 
d’ensenyament, de la divulga-
ció o de materials, preocupats 
pel medi ambient o de la Uni-
versitat i altres que segur em 
deixo, totes les idees i tothom 
és necessari per ensenyar a la 
nostra societat la importància 
de la Química.Gràcies d’an-
tuvi a tothom que col·laborarà  
per engegar aquesta nova eta-
pa de l’NPQ.

Josep M. Fernández

portada
TÍTOL DE LA FOTO:

Sempre junts amb la força de l’amor.

COMENTARI FOTO:

A l’entorn d’aquest llac anomenat Tislit i d’un altre, una mica més 
amunt, de nom Isli s’ha donat vida a una bonica llegenda d’amor.

Hi va haver una vegada dos joves que es van enamorar. El nom d’ella 
era “Tislit” (que significa Núvia) i el d’ell “Isli” (que significa Nuvi). Les 
seves famílies eren de tribus Berbères enemigues de les muntanyes de 
l’Atles del Marroc.

Els pares no els van deixar casar-se. Desesperats i tristos van plorar, 
cada un pel seu costat. Les llàgrimes van continuar dia i nit fins que van 
crear dos llacs, ella el Tislit i ell l’Isli. La tristesa va ser tan gran que es 
van suïcidar, ofegant-se en l’aigua dels llacs que la seva pena va omplir. Dra. Maria Soley Farres
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