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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’
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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

ENRIQUE JULVE SALVADÓ

Una noticia triste. Ha fallecido nuestro compañero Enrique 
Julve Salvadó.

Me consta y así lo quiero manifestar que ha sido un colegiado 
y asociado modelo. Nada más licenciarse se apuntó a nuestras 
instituciones y no ha cesado nunca de colaborar en las actividades 
de defensa y progreso de nuestra profesión sobre todo desde su 
área de conocimiento de Ciencia y Tecnología de Materiales. 
Tiene nuestras distinciones por antigüedad: Orden del Mn, del Zr, 
del Sn, y del Nd y en una próxima Junta este Decanato propondrá 
que se le nombre a título póstumo Colegiado Distinguido por su 
trayectoria como colegiado-asociado.

Efectivamente Enrique, Doctor en Ciencias Químicas, 
Licenciado en Farmacia, Ph.D. Institute Metal Finishing (London) 
y Profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, con 
numerosas publicaciones científicas y libros, es merecedor de 
dicha distinción –la máxima– ya que siempre ha estado dispuesto 
a ser miembro de las Juntas como así ha sido y asambleísta 
incombustible. Recuerdo entre otras la Asamblea de ANQUE 
celebrada en su tierra: Teruel. Uno de sus libros: Historia de la 
Sección Técnica de Corrosión de la Asociación de Químicos de 
Cataluña 1960-2002, Sección que ha presidido mucho tiempo, 
es fiel reflejo de esta labor y esa dedicación altruista a nuestra 
amplia profesión de químico

Hemos tenido una gran relación profesional y siempre recordaré 
su buen quehacer tanto de ciudadano como de profesional 
comprometido con su profesión. Ha sido una excelente persona 
y compañero. Echaremos de menos entre otras muchas cosas tu 
puntual felicitación navideña con una tarjeta –dibujo a pluma– 
de tu pueblo natal: La Fresneda (Teruel).

Nuestro más sincero pésame a su familia. Descansa en paz, 
Enrique. Nos quedará siempre tu ejemplo.

José Costa
Degà CQC

President AQC
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col·laboracions

Per parlar sobre els plàstics, 
és necessari, primerament, 
definir de forma clara què és 
un polímer i, encara més im-
portant, aclarir posteriorment 
la diferència entre un polímer 
i un plàstic. Tot i que ambdós 
termes estan molt relacionats, 
l’ús d’una paraula per parlar 
sobre l’altra pot portar a con-
fusions conceptuals.

Els polímers, altrament dits 
macromolècules, són molè-
cules amb un alt pes mole-
cular que contenen moltes 
subunitats que es repeteixen. 
S’obtenen mitjançant les ano-
menades reaccions de poli-
merització, que consisteixen 
bàsicament en la unió d’una 
gran quantitat de monòmers, 
que són les ja esmentades 
subunitats que constituiran 
el polímer1,2 (veure figura 1). 
Avui en dia, són essencials 
dins el món de la química, 
però la seva importància tam-

bé s’estén a altres disciplines, 
com per exemple la biologia. 
Dins d’aquesta última, l’àcid 
desoxiribonucleic o les prote-
ïnes juguen rols fonamentals 
de cara a entendre la química 
física que es dóna lloc en els 
processos que acaben donant 
lloc a les estructures presents 
en els éssers vius.

Si ens endinsem en un 
món menys biològic, els po-
límers juguen un rol fona-
mental en la producció de 
molts materials. Exemples 
de polímers usats en cièn-
cia de materials són el poli-

La importància 
deLs pLàstics

etilè, polipropilè, clorur de 
polivinil, polietilè tereftalat, 
poliestirè, poliamides i polio-
lefines elastomèriques, entre 
d’altres. Els polímers són els 
constituents majoritaris dels 
plàstics. D’aquesta manera, es 
pot definir un plàstic com un 
material que consisteix, majo-
ritàriament, dels ja esmentats 
polímers, a més d’un ample 
rang de compostos, tan orgà-
nics com inorgànics, que pot 
ser emmotllat, generalment 
sota pressió i altes tempera-
tures, per obtenir el material 
compost desitjat3,4. Un con-

autor: 

oriol güell riera

Figura 1: Exemple simplificat 
de dues reaccions de 
polimerització. Superior: 
polietilè / Inferior: clorur de 
polivinil
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cepte important en relació 
als plàstics és l’anomenada 
plasticitat, que es pot definir 
com una propietat que té un 
material sòlid que, quan sot-
mès a forces, es deforma mit-
jançant canvis no-reversibles, 
és a dir, que no podrà retornar 
a la forma inicial que posseïa 
abans d’aplicar-li cap força. 
Cal remarcar que la noció de 
plasticitat no és unívoca, ja 
que s’usa en altres disciplines 
com, per exemple, en biologia 
o en neurociència. En qualse-
vol cas, la idea en la qual es 
basa l’aplicació de la paraula 
plasticitat rau en l’adaptabili-
tat a canvis que mostren des 
d’un material plàstic fins a les 
neurones o un fenotip.

És curiós adonar-se que 
un gran nombre de polímers 
que usem actualment, i que 
posteriorment constituiran 
un plàstic, es van descobrir 
per accident1. Clars exemples 
d’aquests polímers són el po-
lietilè o el clorur de polivinil, 
ambdós descoberts quan, en 
realitat, s’intentaven obtenir 
altres components. Tot i que 

els descobriments de molts 
polímers han estat per atzar, 
actualment les macromolè-
cules tenen un gran nombre 
d’aplicacions com a constitu-
ents majoritaris dels plàstics. 
Respecte els ja mencionats 
clorur de polivinil i polietilè, 
el primer es pot usar en la pro-
ducció de mànegues, tubs, ca-
bles elèctrics, films, en la cons-
trucció o en la medicina, entre 
d’altres. D’altra banda, alguns 
exemples on s’usa el polietilè 
són en la fabricació de bosses 
i revestiments, sacs de servei 
pesat, films higiènics, motlles 
d’injecció i envasat d’aliments. 
Algunes aplicacions d’alguns 
dels altres polímers mencio-
nats són embalatge, tèxtils i 
equipament de laboratori pel 
polipropilè, fibres, containers i 
ampolles pel polietilè terefta-
lat i caixes de CD’s, detectors 
de fum, gradetes i tubs d’as-
saig pel poliestirè.

Tal com es pot veure, els 
plàstics tenen una ampli es-
pectre d’utilització. Això és 
degut a les seves propietats, 
que els permet, en conjunció 

amb altres productes, disposar 
d’una gran quantitat de propi-
etats fisicoquímiques que els 
confereix molta versatilitat. 
Degut a això, la seva impor-
tància en els processos indus-
trials que tenen lloc a tots els 
estats del món és molt gran, 
cosa que implicarà un alt con-
sum dels diferents polímers 
per a la fabricació de plàstics. 
En conseqüència, la producció 
mundial de plàstics augmenta 
regularment, sent de 225 mt el 
2004, fins a 311 mt el 20145. 

Malauradament, tot i el gran 
nombre d’avantatges que pro-
porcionen aquests materials, la 
paraula plàstic està associada a 
tota una sèrie de creences ne-
gatives per part de la societat. 
La realitat està, ans al contrari,  
molt allunyada d’aquestes for-
mes de pensar que embruten 
i degraden l’opinió sobre els 
plàstics. Aquest problema està 
associat a la baixa biodegrada-
bilitat de molts dels polímers 
que s’usen actualment. Una 
imatge típica de moltes perso-
nes quan es parla de plàstics és 
la imatge dels oceans plens de 
bosses surant, cosa que implica 
que s’horroritzin quan escolten 
la paraula plàstic. És inqüestio-
nable que per sintetitzar molts 
polímers, per posteriorment 
processar-los per obtenir plàs-
tics i per finalment destruir-los 
o reutilitzar-los al final de la 
seva vida útil es poden generar 
compostos no desitjats que po-
den ser nocius pels éssers vius. 
Nogensmenys, és important 
insistir en el fet que això no és 
pas un problema associat no-
més als plàstics, sinó que és un 

Figura 2: Grans de 
polietilè.
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problema inherent a tots els 
processos industrials,inclosos 
molts que en un principi s’as-
socien solament a beneficis, 
com el farmacèutic. Per tant, 
el punt clau respecte la gene-
ració de compostos nocius és 
la seva gestió i posterior elimi-
nació. El problema no es basa 
només en aquesta generació, 
sinó en les persones que, de-
liberadament, no estableixen 
protocols de control satisfac-
toris per evitar o minimitzar la 
seva generació o que llencen 
aquests materials al medi am-
bient de forma no controlada.

En referència al reciclatge 
i posterior reutilització dels 
plàstics no són fàcils, però 
això no implica la seva im-
possibilitat. Actualment, exis-
teixen empreses que realitzen 
ambdues coses, cosa que aug-
menta la seva sostenibilitat, 
ja que, durant l’any 2014, es 
van reciclar 7,7 mt1. Es preveu 
que, a l’any 2025, no hi hagi 
cap plàstic en els contenidors 
i es puguin reciclar tots6. De 

fet, cal remarcar que, sense 
molts dels plàstics utilitzats 
actualment, no tindríem ma-
terials mèdics com bosses de 
sang o equips d’hemodiàlisis, 
o altres materials bàsics per 
les persones com poden ser 
les ulleres o els ordinadors.

En relació a la baixa bio-
degradabilitat dels plàstics, 
això planteja un repte pels 
investigadors i les empreses: 
sintetitzar polímers que es pu-
guin biodegradar amb facilitat 
i que, a la vegada, satisfacin 
les propietats fisicoquímiques 
desitjades. Actualment, hi ha 
alguns polímers biodegra-
dables, com per exemple el 
polivinil alcohol o els polihi-
droxialcanoats, però caldria 
desenvolupar altres polímers 
que siguin més amigables me-
diambientalment i que, a la 
vegada, tinguin les propietats 
de processament desitjades i 
que, un cop s’obtingui el ma-
terial, aquest tingui les propi-
etats químiques i físiques que 
es necessiten; per exemple, 

que no s’oxidin, que no tin-
guin lloc reaccions fotoquími-
ques que minvin les seves pro-
pietats o que una canonada 
sigui capaç d’augmentar una 
pressió i força determinades.

Havent exposat tot això, 
m’agradaria tornar a remarcar 
la importància dels plàstics 
en molts dels productes que 
es fabriquen avui en dia. 
Amb una bona política de 
reciclatge i reutilització, els 
plàstics proporcionen unes 
propietats que, a dia d’avui, 
ni podem ni hem d’ignorar, 
degut a la seva potencialitat 
per generar materials cada cop 
més innovadors.
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Il·lustració 3: Tub de clorur de polivinil aplicat al transport de líquids.
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carboni i carbó 

El carboni és un element 
químic de nombre atòmic 
6, és a dir, que ocupa el sisè 
lloc de la taula periòdica dels 
elements, situat al grup 14 o 
grup dels carbonoides, amb 
una configuración electrónica:

1s22s22p2

I estats d´oxidació +4, -4 i 
+2.

Així en el compost CO2 
presenta estat d´oxidació +4, 
en el compost CO, estat d´oxi-
dació +2 i en el compost  SiC, 
estat d´oxidació -4.

Les principals propietats 
físiques són les següents:

• Energia de primera 
ionització 11,34Ev/àtom

• Densitat 2260kg/m3

• Punt de fusió 3727ºC

• Punt d´ebullició 4830ºC

• Electronegativitat 
Pauling 2,5

• Radi covalent  0,0077nm

• Radi ionic  0,0015nm

El carboni es presenta en 
4 formes al·lotròpiques (dife-
rents formes estructurals), com 
són el grafit, el diamant com 
a formes naturals i el fullerè i 
els nanotubs de carboni com 
a formes artificials. D’aquestes 
les més conegudes i tradicio-
nals són el grafit i el diamant, 
que són idèntics químicament 
però amb estructures molt 
diferents, la qualcosa deriva 
amb propietats físiques també 
molt diferents.

El grafit té una estructura en 
capas de carboni hexagonals 
amb un quart electró lliure i 
ressonant en l’estructura:

Mentre que en el diamant 
cada carboni s’uneix amb 4 
carbonis donant unes estruc-
tures tridimensionals molt rígi-
des i estables, sent un cristall 
covalent o atòmic.

Així el grafit té aspecte de 
carbó pel seu color negrós que 
deixa empremta sobre el paper, 
motiu pel qual es emprat en la 
fabricació de mines de llapis , i 
la presència d’electrons lliures 
a la seva estructura fa que 
sigui un excel·lent conductor 
elèctric i un bon lubricant.

El diamant tot el contrari, 
és aïllant elèctric i d´una 
extraordinària duresa (10 en 
l´escala Mohs), és transparent 
i per la seva duresa es emprat 
per tallar el vidre. La talla del 
diamant condueix al brillant 
una de les joies més apreciades 
que segons la perfecció de la 
talla i els quirats indicadors del 
pes (que no sempre ens indica 
la mida) pot arribar a valors 
incalculables.

Segons el segon principi 
de la termodinámica, el pas 
de grafit a diamant representa 
un cavi d´entropia negatiu i el 
procés no és espontani però si 
el procés contrari

C(diamant) → C(grafit)

autor: 

miQuel paraira
Universitat Politécnica de Catalunya (UPC)
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És a dir que el diamant 
de la natura està convertint-
se espontàniament en grafit 
però la velocitat del procés és 
quasi nul·la, de manera que 
termodinàmicament  el procés 
és favorable però cinèticament 
desfavorable.

El fullerè, és la tercera 
forma al·lotròpica del carboni 
i va ser descobert el 1985 en 
irradiar amb llum làser un disc 
de grafit i mesclar el vapor 
de carboni amb un corrent 
d´heli, els cristalls de carboni 
que varen aparèixer  eren 
formats per molècules de 60 
carbonis C60. El nom de fullerè 
procedeix d´una estructura 
geodèsica dissenyada per 
l’arquitecte Buckminster 
FULLERL La molécula és 
formada per 12 pentàgons i 
20 hexàgons que li donen la 
forma d´una pilota de futbol.

En relació al seu comporta-
ment cal resaltar la seva resis-
tència a altes temperatures i la 
possibilitat de substituir el sili-
ci en els xips.

Smalley, Curl i Kroto el 
1988 vàren descobrir aquestes 
estructures i van rebre el pre-
mi Nobel de Química el 1996.

El 2010 la NASA va confir-
mar l’existència de fullerens a 
l’espai, i en particular el C70.

Els científics Piskoti, Ze-
llt i Yager de la universitat de 
Berkeley a California vàren 
aillar al 1998 la molècula C36.
la germana petita de la clàssi-
ca C60  de la que es coneixen 
diverses aplicacions com ara 
lubricants, superconductors 
d’alta temperatura, catalitza-
dors i imatges mèdiques.

La darrera forma al·lotròpi-
ca del carboni són els CNTs, 
els nanotubs de carboni, unes 
estructures tubulars d´un dià-
metre proper al nanòmetre 
(10-9m) descobertes per Sumio 
Ijima el 1991. Es tracta de ma-
terials lleugers, buits i porosos 
i no obstant això amb una gran 
resistència mecànica.

El carbó és un material 
que conté carboni però no 
és carboni, sent l´antracita el 
carbó natural que més carboni 
conté, seguit per l´hulla,el 
lignit i la turba. Es tracta de 
quatre carbons minerals força 
abundants a la natura, existint 
també el carbó vegetal, el 
negre de fum, el carbó de 
coq…

TURBA   LIGNIT   HULLA  ANTRACITA

Augmenta el contingut en 
carboni →

La principal utilitat del 
carbó, és com a combustible 
amb una entalpía estàndard 
de combustió de -393,5kj/mol

C(s) + O2(g) → CO2(g)

∆H≤ -393,5kj

Les males combustions 
del carbó produeixen l´òxid 
de carboni CO substància 
molt tòxica, ja que impedeix 
el transport d’oxigen a la 
sang en combinar-se amb 
l’hemoglobina, i fins i tot 
les combustions completes 
són molt negatives pel medi 
ambient ja que el diòxid 
de carboni és el principal 
component de l´efecte 
hivernacle i que produeix 
a l´escalfament global del 
planeta

C(s) + ½ O2(g) →CO(g)……
gas toxic

C(s)  + O2(g)→ CO2(g) ……
gas d´efecte hivernacle

Però per damunt de tot el 
carboni té una química pro-
pia d’un abast inimaginable 
com és la Química Orgánica, 
una part de la qual és la Bio-
química o química de la vida 
i també el trobem en tots els 
combustibles fòssils com són 
el carbó, el petroli i el gas 
natural.

Fullerè

Nanotubs



ENTRA A

CONTACTA AMB

93 489 06 77
o al  902 444 707

(de dilluns a divendres, de 8 a 22 h)

TRUCA AL

DEMANA ARA EL TEU PRESSUPOST 

Pel fet de ser col·legiat/da del Col·legi de Químics de Catalunya si contractes la teva 
assegurança de cotxe, moto, llar i vida, tindràs unes condicions exclusives i les cobertures 
més completes.

A més, amb Regal tindràs una atenció preferent i personalitzada, la gestió més àgil i 
l'assessorament dels nostres professionals quan el necessitis. I tot, només per ser qui ets.

AUTO LLAR VIDA MOTO

PERQUÈ ARA, AMB REGAL, 
TENS  UNES SUPERCONDICIONS  EN 
TOTES LES NOSTRES ASSEGURANCES.

SI ESTÁS LEYENDO ESTO, 
ES QUE PUEDES CONVERTIRTE 
EN UN SUPER-ASEGURADO.

SI ESTÀS LLEGINT AIXÒ, 
VOL DIR QUE ET POTS 
CONVERTIR EN UN 
SUPERASSEGURAT.

Companyia aseguradora: Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.  
A través del seu canal directe: Regal. C/ Llacuna 56-70, edifici C. 08005 Barcelona.

www.regal.es/quimics

esther.perez@libertyseguros.es
Esther Pérez 
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Gestió deLs residus 
Generats en eL 
Laboratori de química

INTRODUCCIÓ

Al laboratori de química es 
treballa amb gran quantitat de 
productes i, en conseqüència, 
comporta la generació de 
residus, en la majoria dels 
casos perillosos per a la salut 
o el medi ambient. Per pal·liar, 
en la mesura del possible, 
els efectes negatius sobre el 
medi ambient, la seguretat, 
la salut en el treball i el 
desenvolupament sostenible, 
cal fer una correcta gestió dels 
residus generats.

Aquesta gestió, es tindrà 
en compte considerant tot el 
cicle de vida del residu, és a 
dir, des del mateix moment 
de la seva generació fins que 
és emmagatzemat de la forma 
més adequada.

Cal fer especial èmfasi 
en la formació i actitud del 
professorat dels departaments 
de ciències en matèria de 
prevenció i gestió dels riscos 
al laboratori de química1.

Aquí s’exposen els aspectes 
a considerar en la gestió 
dels residus generats en un 
laboratori de química d’un 
centre docent de secundària o 
similar (cicles formatius), que 
inclouen les operacions de 
classificació, reagrupament i 
emmagatzematge de residus, 
sempre a càrrec del professor 
o responsable del laboratori, 
ajudat per la resta del 
professorat del departament 
de ciències.

TIPUS I CARACTERÍSTIQUES 
DELS RESIDUS GENERATS 
EN CENTRES DOCENTS DE 
SECUNDÀRIA

Els residus que es generen 
en els laboratoris de química 
de secundària, cicles forma-
tius de grau mitjà i superior 
són en la seva gran majoria re-
actius i productes de les pràc-
tiques, d’altres substàncies 
caducades i les sobrants que 
no es faran servir més. Totes 

elles han de ser gestionades 
adequadament perquè no su-
posin un risc per al professorat 
i l’alumnat. Cal remarcar els 
productes que, per la seva es-
pecial perillositat (molt tòxics, 
cancerígens, mutàgens) no 
s’han d’utilitzar en un centre 
docent de secundària, i que, 
en cas d’existir, han de ser eli-
minats. 

Els residus es poden dividir 
en:

•	 No perillosos: Alguns 
compostos químics 
(NaCl, EtOH, Na2H-
CO3, H2O) paper i ma-
terial inert, que es solen 
gestionar com a tals (as-
similables a urbans).

•	 Perillosos: La resta de 
substàncies químiques, 
restes biològiques i ma-
terial contaminat, pro-
vinent dels laboratoris, 
així com llums, piles, 
olis minerals, cartutxos 
d’impressora, etc.)

autor: 

david gonzàlez-bote
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Una de les característi-
ques d’aquests centres és la 
freqüència de generació dels 
residus, que sol ser estacional, 
relacionada amb la realització 
de pràctiques vinculades al 
desenvolupament dels progra-
mes i al compliment del calen-
dari escolar. 

A continuació s’exposen les 
directrius bàsiques per a poder 
realitzar una bona gestió dels 
residus en el laboratori de quí-
mica de secundària.

PROGRAMA DE GESTIÓ 
DE RESIDUS: ASPECTES A 
CONSIDERAR

Estudis d’activitats i 
minimització

Per disposar d’una 
informació ajustada sobre els 
residus generats en el laboratori 
del centre docent, cal conèixer 
totes les activitats realitzades, 
així com els productes utilitzats 
a les pràctiques. Aquest 
estudi s’ha de fer a partir de 
les substàncies adquirides, 

considerant les activitats i 
processos en què intervenen, 
així com la periodicitat i 
freqüència d’utilització.

Això fa necessari una acu-
rada selecció de les pràctiques 
i de les quantitats de produc-
tes adquirits, que evitin un ex-
cés de productes emmagatze-
mats que, molt probablement, 
poden esdevenir residus. Una 
altra possibilitat que cal tenir 
en compte és la reutilització 
d’alguns residus, per exemple 
com a reactiu de partida d’una 
nova pràctica docent (Prepa-
ració de dissolucions per fer-
les servir en un altre pràctica, 
com per exemple una dissolu-
ció d’HCl per a fer una pràcti-
ca posterior Àcid- Base).

Etiquetatge

Els recipients o contenidors 
dels diferents tipus de residus 
han d’estar adequadament 
etiquetats (sòlids contaminats, 
àcids inorgànics, vidre 
contaminat...), permetent la 
ràpida identificació del residu 
i la seva perillositat.

Una manera de facilitar 
la identificació ràpida dels 
residus és la utilització 
d’etiquetes de colors diferents, 
segons el grup de residus a 
què pertanyin. A la taula 1 
s’indiquen, a tall d’exemple, 
diferents colors genèrics de 
l’etiqueta per a cada grup o 
subgrup de residus. 

És habitual utilitzar una 
única etiqueta per cada 
recipient o bidó de residus, 
facilitant la seva gestió; el 
contingut hauria de ser el 
següent2, (Figura 1):

1. Classificació del residu.

2. Nom del producte o la 
barreja.

3. Dades del productor.

4. Pictograma o pictogra-
mes de perillositat.

5. Data d’inici i d’ompli-
ment.

6. Número de registre.

Figura 1. Exemple d’etiqueta amb els paràmetres especificats.
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Emmagatzematge i 
manipulació de residus.

Des del moment de la 
generació d’un residu o de la 
consideració d’un producte 
com a residu fins a la seva 
retirada, estarà emmagatzemat. 
És responsabilitat del centre 
docent (productor), procurar 
que es faci correctament. 
Aquí s’exposen algunes 
recomanacions generals 
d’emmagatzematge i 
manipulació [3].

• El temps màxim d’em-
magatzematge de qual-
sevol residu generat no 
ha de ser superior a sis 
mesos.

• És important que els 
envasos no estiguin ex-
posats a la llum solar i 
disposin de la màxima 
ventilació possible.

• Els envasos no s’han 
d’omplir més enllà del 
90% de la seva capaci-
tat, per facilitar una ma-
nipulació segura.

• Sempre que sigui pos-
sible, els envasos s’han 
d’emmagatzemar evi-
tant l’apilament i apar-
tats de l’àrea de treball 
(Figura 2).

• Si es desconeixen les 
seves característiques 
i propietats d’un resi-
du s’haurà d’adoptar el 
màxim nivell de protec-
ció.

• Per triar l’envàs d’un 
residu es tindran en 
compte els següents 
factors: Tipus residu, ca-
racterístiques, composi-
ció química i reactivitat, 
volum de residu generat 
i compatibilitat residu 
- envàs (per exemple 
l’àcid fluorhídric només 
pot anar en plàstic i mai 
en vidre).

• Per tal d’evitar trans-
vasaments i facilitar el 
transport es recomana 
utilitzar envasos de po-
lipropilè, que són as-
sequibles i permetran 
molts transvasaments 
sense por de fuites o fil-
tracions.

• L’abocament dels resi-
dus als envasos o con-
tenidors corresponents 
s’ha d’efectuar de forma 
lenta i controlada, s’in-
terromprà l’operació si 
s’observa qualsevol fe-
nomen anormal, com la 
formació de gasos o un 

increment significatiu de 
la temperatura.

• Un cop finalitzada 
l’operació de transvasa-
ment, cal tancar l’envàs 
fins a la propera utilit-
zació.

• Per evitar el contacte 
directe amb els residus 
perillosos, cal utilitzar 
els equips de protecció 
individual (EPI) neces-
saris, com guants, bata, 
ulleres i en alguns casos 
mascareta.

IMPLANTACIÓ DEL 
PROGRAMA. ELEMENTS DE 
LA GESTIÓ

El professorat responsable 
de la gestió dels residus en 
un centre d’ensenyament 
secundari, ha de considerar 
els següents punts per a 
poder fer una bona gestió dels 
residus:

• Revisar la normativa re-
ferent a la classificació i 
gestió dels residus4.

• Recopilar tota la infor-
mació relativa a totes les 
substàncies a gestionar.

Taula 1. Colors de les 
etiquetes per grup de 
residu.
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• Facilitar les etiquetes i 
envasos necessaris.

• Disposar d’una relació 
actualitzada de les subs-
tàncies emmagatzema-
des, siguin residu o no 
(inventari complet).

• Disposar de procedi-
ments i plans d’actuació 
en cas d’incidències.

S’ha de fer periòdicament 
una revisió del programa de 
gestió de residus. En aquesta 
revisió es comprovarà el bon 
funcionament del programa de 
gestió, permetent la detecció 
de punts febles i possibilitats 
de millora, obtenint d’aquesta 

manera una optimització 
contínua del sistema de gestió 
implantat.
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Com lluitar contra aquesta 
malaltia batejada com “l’epi-
dèmia del segle XXI” i “l’ene-
mic públic número 1” ocupa i 
preocupa tothom. L’OMS aler-
ta que ja és la segona causa 
de mort evitable, després del 
tabac.

La quantitat de persones 
que pateixen sobrepès als paï-
sos desenvolupats és tal que ja 
supera el 50%, segons ha fet 
públic, en un recent estudi, 
l’OCDE (Organización para 
la Cooperación y Desarrollo 
Económicos), organisme que 
aplega els països desenvolu-
pats. Espanya té el trist honor 
d’ocupar el 3er lloc del ràn-
quing en sobrepès infantil, una 
dada alarmant, ja que un nen 
gras té més probabilitats de 
convertir-se en un adult malalt 

d’obesitat i, en conseqüència, 
amb més risc de patir altres 
malalties.

MALALTIES PROVOCADES 
PEL SOBREPÈS

L’excés de pes eleva el risc 
de patir diverses malalties 
que serien evitables si aquest 
fos l’adequat. Entre elles 
destaquen les patologies 
cardíaques, la hipertensió, la 
diabetis tipus 2, el colesterol, 
la dislipemia, la síndrome 
metabòlica, els accidents 
cerebrovasculars, l’artrosi, 
l’apnea del son i alguns tipus 
de càncer.

A això hem d’afegir altres 
perills menys coneguts, 
com ara la dificultat per 

administrar-los medicaments 
per via intramuscular, el major 
risc de patir una fallida renal, 
la possibilitat en les dónes de 
tenir quists múltiples d’ovaris 
(que en el seu cas es multiplica 
per cinc), l’augment del 
nombre de crisis migranyoses 
o el fet que es pugui produir 
acumulació de grassa en el 
fetge, amb la consegüent 
possibilitat que derivi en una 
cirrosi hepàtica.

LLuitar contra
eL sobrepès
i L’obesitat

Parlar d’obesitat i de sobrepès en l’actualitat és parlar dels nombrosos perills que 
suposa per a la salut, especialment en la societat del benestar en la que ja té 
consideració de pandèmia.

autor: 

eQuip mèdiC de la mútua general de Catalunya



NPQ 471 • tercer trimestre 201616

col·laboracions

OBESITAT ABDOMINAL

TOFI (Thin Outside, Fat 
Inside) és un terme mèdic que 
traduït vol dir prim per fora – 
gras per dintre, i es un indicador 
d’obesitat amagada. Per saber 
si tenim una concentració 
excessiva de greix a la panxa, 
hem de calcular el nostre 
índex cintura–maluc. S’obté 
dividint els centímetres de la 
cintura (per sota de  l’última 
costella) pels centímetres 
del contorn de la pelvis, (a 
nivell de la part superior de 
l’os ilíac). Si aquest valor és 
superior a 0,85 en les dones, o 
a 1 en els homes, podem tenir 
obesitat central.

L’obesitat abdominal (ja 
sigui evident, ja sigui amagada) 
multiplica les possibilitats de 
desenvolupar una diabetis 
de l’adult (tipus 2) i/o patir 
malalties cardiovasculars, 
entre d’altres, triplica el risc de 
patir un infart. A Catalunya, el 
27% de les dones i el 13,7% 
d’homes tenen un perímetre 
abdominal (generalment 
mesurat l’alçada del melic)  
considerat excessiu, és a dir, 
superior a 88 cm en dones i a 
102 cm en homes. A Espanya, 
en total, més d’un 35% de la 
població.

El greix que es concentra 
a l’abdomen, a diferència del 
greix localitzat a altres parts 
del cos, és més actiu meta-
bòlicament ja que es com-
porta com una glàndula (es a 
dir, presenta activitat endocri-
na), alliberant unes substàn-
cies anomenades citoquines. 
Aquestes alteren el metabolis-
me en afavorir l’aparició de re-
sistència a la insulina, causant 
de diabetis tipus 2, dislipè-
mies o alteracions dels lípids, 
i lesions d’arteriosclerosi que 
predisposen a patir malalties 
cardiovasculars.

CONSCIENCIACIÓ 
I PREVENCIÓ 

Les mesures que es revelen 
més efectives per acabar amb 
aquest mal endèmic, són per 
una banda, i especialment en 
els adults, prendre veritable 
consciència de les fatals con-
seqüències que té el sobrepés 
per a la salut (i, per tant, la ne-
cessitat imperiosa de canviar 
hàbits poc saludables) i en 
el cas de la població infantil, 
practicar seriosament la pre-
venció.

Engreixar-se està directa-
ment lligat a dos factors: les 
dietes desequilibrades i el 
sedentarisme. Dit d’una al-
tra manera: alimentació ina-
dequada i manca d’exercici 
físic. Hi ha altres factors que 
influeixen, com ara l’herèn-
cia genètica, els trastorns en-
docrins o els canvis socials i 
culturals que s’han produït al 

llarg dels anys. En aquest sen-
tit, la dieta mediterrània, que 
era l’alimentació tradicional, 
ja no es segueix com abans. 
També, els costums lúdics 
han canviat i ara, en el cas 
dels nens, la mitjana de temps 
que passen davant d’una pan-
talla (ja sigui d’ordinador, de 
televisió o de videojocs) és de 
tres hores. 

Alguns consells pràctics i 
molt elementals per combatre 
el sobrepès infantil: 

• Reduir a la meitat el 
temps davant la tele i realitzar 
una activitat física centrada en 
el joc durant un temps aproxi-
mat de quatre hores i mitja a la 
setmana.

• Recuperar la dieta me-
diterrània i mantenir la rutina 
saludable de sopar en família, 
dedicant-hi el temps adequat.

• Evitar, o al menys reduir, 
el consum abusiu de begudes 
edulcorades, la brioixeria 
industrial i les llaminadures.

En el cas dels adults, la 
prevenció i el tractament se 
centren en tres pilars bàsics: 

• Reducció i modificació 
de la ingesta habitual.

• Increment de l’activitat 
física. 

• Motivació per dur a 
terme un programa d’hàbits 
saludables.
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Els mecanismes de 
reparació de l’ADN que 
protegeixen el nostre genoma 
i estan involucrats en el 
càncer i l’envelliment van 
ser reconeguts amb el Premi 
Nobel de Química del 2015 
va ser otorgat a Tomas R. 
Lindahl, Paul L. Modrich i 
Aziz Sancar per haver definit 
a nivell molecular com actuen 
les cèl·lules per reparar l’ADN 
danyat i preservar la seva 
informació genètica.

Tomas R. Lindahl  va néixer 
el 28 de gener del 1938 
és un metge i biòleg suec 
especialitzat en la recerca 
del càncer.  És membre de 

l’Acadèmia Noruega de 
Ciències i Lletres i va rebre 
el 2007 la Medalla Reial i el 
2010 la medalla Copley, totes 
dues de la Reial Societat de 
Londres. 

Paul Lawrence Modrich 
va néixer el 13 de juny de 
1946, aquest nord-americà 
és professor de bioquímica 
de la Universitat de Duke 
i investigador del Howard 
Hughes Medical Institute.  

Aziz Sancar va néixer el 8 
de setembre del 1946, aquest 
bioquímic i biòleg molecular 
turc s’ha especialitzat en la 
reparació de l’ADN entre 
d’altres recerques. 

eL nobeL de química 
deL 2015 premia Les 
investiGacions sobre La 
reparació de L’adn

autor: 

Josep mª Fernández-novell
Universitat de Barcelona (UB)

Esquema de l’ADN.
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LES TROBALLES 
DELS PREMIATS

A començament de la 
dècada del 1970, els científics 
creien que l’ADN era una 
molècula extremadament 
estable, però Tomas R. 
Lindahl va demostrar que 
l’ADN es descompon a un 
ritme que fa impossible el 
desenvolupament de la vida 
en la Terra. Aquesta visió el 
va portar a descobrir una 
maquinària molecular, la 
reparació per escissió de base, 
que contraresta constantment 
el col·lapse del nostre ADN.

Paul L. Modrich va 
demostrar com la pròpia 
cèl·lula corregeix els errors 
que es produeixen quan 
l’ADN es replica durant 
la divisió cel·lular. Aquest 
mecanisme, de reparació de 
gens, redueix al voltant de mil 
vegades la freqüència d’errors 
durant la replicació de 
l’ADN. Els defectes congènits 
en reparació de gens són 

coneguts, per exemple, en una 
variant hereditària de càncer 
de còlon.

Per la seva banda, Aziz 
Sancar va traçar la reparació 
per escissió de nucleòtids, que 
és el mecanisme que utilitzen 
les cèl·lules per reparar el dany 
produït a l’ADN per acció 
dels raigs UV. Les persones 
que neixen amb defectes en 
aquest sistema de reparació 
desenvoluparan càncer de 
pell si s’exposen a la llum 
solar per una hipersensibilitat 
a la radiació UV. La cèl·lula 
també utilitza la reparació 
per escissió de nucleòtids per 
corregir defectes causats per 
substàncies mutagèniques.

Des de l’Acadèmia Sueca 
han destacat que els tres 
guardonats han proporcionat 
“idees fonamentals sobre com 
funcionen les cèl·lules, els 
coneixements que es poden 
utilitzar, per exemple, en el 
desenvolupament de nous 
tractaments, noves aplicacions 
pràctiques, contra el càncer”.

Els experts expliquen que, 
cada dia l’ADN es danya 
per la radiació, els radicals 
lliures i altres substàncies 
cancerígenes, però fins i tot 
sense aquest tipus d’atacs 
externs, una molècula d’ADN 
és inherentment inestable. 
Milers de canvis espontanis 
del genoma d’una cèl·lula es 
produeixen sobre una base 
diària. A més, els defectes 
també poden sorgir quan 
l’ADN es copia durant la divisió 
cel·lular, un procés que ocorre 
diversos milions de vegades 
cada dia al cos humà. La raó 
que el material genètic no es 
desintegri en el caos químic 
és que una gran quantitat de 
sistemes moleculars controlen 
i reparen l’ADN de manera 
contínua. Els tres premiats amb 
el Nobel de Química 2015 són 
pioners a l’haver mapat com 
funcionen diversos d’aquests 
sistemes de manera detallada 
i amb aplicacions immediates.

Tomas Robert Lindahl Paul Lawrence Modrich       Aziz Sancar 
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chocoLate chemistry
autor: 

Josep mª Fernández-novell
Universitat de Barcelona (UB)

Gràcies als suggeriments 
d’en Sergi González, un dels 
nostres col·legues i de qui 
esperem la seva col·laboració 
en aquesta revista,  es vol 

 

presentar, a partir d’uns 
diagrames obtinguts a Internet, 
els processos de síntesi i les 
reaccions químiques bàsiques 
associades en la producció 

d’algunes matèries quotidianes 
i que es consumeixen a casa 
(sempre es donaran les adreces 
d’Internet). 
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L’objectiu és que amb 
aquests esquemes es produeixi 
una recerca explicativa i de 
discussió que afecti a la matèria 
de química dels diferents 
nivells educatius i, perquè no, 
a la nostra societat.

Com el títol indica, aquí es 
presenta part de la química de 
la xocolata, per una revisió 

sobre la ciència que envolta 
aquest menjar dels Deus podeu 
consultar [Mans et al. 2013]

REFERÈNCIES:

1. www. compoundchem.com

2. www. http://thechemistry-
sideoftheforce.blogspot.
com.es/

3. Mans, C., Pérez Samper, 
M. A., Bayés, L.,Font, 
M., Permanyer, J., Gil, F., 
Perelló, J. i Masalles, M. 
(2013) Ciència i xocolata. 
Publicacions i Edicions 
Universitat de Barcelona. 
Barcelona.
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eLs nostres ordes
Un any més, durant els actes de Sant Albert, homenatjarem els nostres companys que fan els 25, 

40, 50 i 60 anys de professió amb els respectius Ordes del Manganès, Zirconi, Estany i Neodimi. 
Enguany seran investits amb aquestes ordes els companys esmentats a continuació. Volem felicitar a 
tots ells, i demanar disculpes a qui es pugui trobar a faltar en aquestes llistes.

Montserrat Alcon Marrugat   
Pilar Anglès Coll  
Angel Bonilla Muñoz  
Mireia Calvet Navarro
Eva Núria Carbajal Navarro  
José Casal Rivera  
Roberto Castells Prat  
Amparo Costa Irún
Francisco J. España Maraver  
Mercè Espona Quer
Inmaculada Fages Serra
Carmen García Arellano
Oscar Giro Corts  
Alfonso Hidalgo Bau  
Francisco Iranzo Marin  
Pilar López Gracia  
Joaquín Magallon Manos 
Antonio Marco Huerga 
Carlos Marcos Tillo  
Pedro Martín López 
Roberto Martínez de la Torre  
Laura Martínez Jordan
Juan Noguerol Arias  
Marta Planas Grabuleda  
Miguel Redon Martínez  
Natalia Ripoll García 
Francesc X. Rodríguez Muñoz  
Mercedes Sánchez Gimeno  
Carme Serra Coma  

Victòria Abella Rosell 
Montserrat Aranda Arquès  
Pere Cabré Cabré 
Mª Teresa Cantarell Puig
Frederic Coredrasa Rodrigo  
Rosa Maria Galan Torres
Juan García Rey
Francesc Iglesias Matabosch
Sílvia López Fusté
Juan Carlos Muguruza Oxinaga
Montserrat Pérez Suana
Josep Maria Plana Lerma
Joan Pons Miquel
Mª Carmen Rodríguez Mañe
Juan José Sánchez Marti
Mª Carmen Sistach Anguera
Andreu Solans Farre
Antonio Valls Porta

Antoni Albesa Vilalta    
Jordi Bachs Roca
Jordi Carbonell Casas
Mª José Ferrando Piñol
José Luís Merino del Río
Jordi Piñol Pujol
Antoni Raspall Torruella
Francisco Salvi Colom
Pedro Vidal Bosch
Jordi Vidal Pedrol

Manuel Baranda Villagrasa
Joan Barea Sabate
José L. Casado de Miguel
Josep Maria Costa Torres
Javier Ferran Caldero
Pere Francitorra Prat
Carme Iduarte Despuig

25 54,938	

Mn
MANGANÈS

Javier Serrano Escarpa
Mª Ángeles Soria González  
Alfred Vara Blanco  
Marta Vicente Folch  
José Luís Villalba Martínez  
Jorge Viñuales Alonso

ORDE DEL MANGANÈS
promoCió de l’any 1991

40 91,22	

Zr
ZIRCONI

ORDE DEL ZIRCONI
promoCió de l’any 1976

50 119,69	

Sn
ESTANY

ORDE DE L’ESTANY
promoCió de l’any 1966

60 144,24	

Nd
NEODIMI

ORDE DEL NEODIMI
promoCió de l’any 1956



ELS 76 NÚMEROS D’NPQ CORRESPONENTS ALS ANYS 2000-2014
http: //www.issuu.com/colquimcat

Els podeu consultar i descarregar gratuïtament en format pdf d’alta resolució.
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En aquest apartat de l'NPQ 
hi tindrà cabuda la informa-
ció de les activitats que des-
envolupin les seccions tècni-
ques del nostre Col·legi.

Es mostra la comunicació 
sobre les "CINQUENES JOR-
NADES SOBRE L'ENSEN-
YAMENT DE LA QUÍMICA 
A CATALUNYA" que desen-
voluparà la Secció Tècnica 
d’Ensenyament del Col·legi 
Oficial de Químics de Cata-
lunya (CQC) amb la col·labo-
ració de la Facultat de Física 
i Química de la Universitat 
de Barcelona (UB).

En aquestes Jornades, pro-
gramades per a finals del 
mes de novembre del 2016, 
es treballarà per crear ponts 
de comunicació entre els 
professionals de l’ensenya-
ment de la Química de tots 
els nivells educatius, el De-
partament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya i 
la nostra societat i, així, di-
fondre la importància que té 
la química en la nostra vida.

La Química està carregada de futur 

activitats de Les 
seccions tècniques

autor: 

eQuip de redaCCió
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la resta és cosa nostra

Gaudeix de la vida

· · · Lliure elecció de ginecòleg i pediatre amb reembossament del 80 % de les despeses segons barem.
· · · La cobertura de pròtesis més àmplia del mercat.
· · · Som els únics que cobrim íntegrament la técnica LASIK per a la cirurgia dels defectes de la refracció de l’ull *.
· · · Hospitalització en qualsevol centre del món*.
· · · Les parelles donades d’alta tenen cobertura total per a tractaments de reproducció assistida *.
· · · L’ozonoterapia i l’acupuntura estan cobertes *.

La teva assegurança de salut des de 38,97 € al mes **

* Per als casos que compleixin els requisits establerts al reglament.
** Prima mitjana any 2016 calculada per a una família de 5 membres (pare de 39 anys, mare de 38 anys, fills de 10, 7 i 5 anys), residents a Barcelona, que té contractada l’A-S Total i a la qual s’apliquen els descomptes vigents.

i gaudeix de l’espaimútua a les nostres of icines


