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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 1% 3% TAE
comissions de devolució en els principals rebuts de remuneració
d’administració i domiciliats i sobre les compres amb en compte sobre els 10.000 primers
manteniment. targeta de crèdit en comerços euros, en cas de tenir saldos en

d’alimentació.(1) estalvi-inversió superiors a
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.

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.Oferta vàlida, a partir del 26
de setembre de 2016.
*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. Mínim de 5 euros i fins a 50 euros al mes.
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.
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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

risc.

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

AGUSTÍ AGUSTÍ I TÓ

Una notícia trista. Ha mort el nostre company AGUSTÍ 
AGUSTÍ i TÓ.

Em consta i així ho vull manifestar que ha estat un col·legiat i 
associat model. Res més llicenciarse es va apuntar a les nostres 
institucions i no ha cessat mai de col·laborar en les activitats de 
defensa i progrés de la nostra professió. Té les nostres distincions 
per antiguitat: Orde del Mn, del Zr, i del Sn, i en una propera 
Junta aquest Deganat proposarà que se li nomini a títol pòstum 
Col·legiat Distingit per la seva trajectòria com a col·legiat-
associat.

Efectivament, Agustí és mereixedor d’aquesta distinció –
la màxima– ja que sempre ha estat disposat a ser membre de 
les Juntes i durant el meu deganat etern secretari de les Juntes. 
Moltes gràcies Agustí.

Hem tingut una gran relació professional i personal des que 
vaig arribar el 1966 a la Universitat de Barcelona i Agustí estava 
ja en l’actual Grup Uriach i amb gran esforç per part seua es va 
proposar i ho va aconseguir fer el doctorat sota la meua direcció.

Sempre recordaré el seu bon quefer tant de ciutadà com de 
professional compromès amb la seva professió i el seu país. 
Ha estat una excel·lent persona i company. Et trobarem a faltar 
entre moltes altres coses –com també em passa a mi– per la seua 
“cultura francesa” ... com quedo ben palès en el sentit adéu que 
la teua família et va preparar i els amics vam poder participar.

El nostre més sincer condol a la seua família. Descansa en 
pau, Agustí. Ens quedarà sempre el teu exemple.

José Costa
Degà CQC

President AQC
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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 
 del Col·legi i de l’assoCiaCió

COMISSIONS:

•	 Cultura: Carme Borés.

SECCIONS TÈCNIQUES:

•	 Ensenyament: Josep M. Fernández 
Novell.

•	 Medi Ambient: Xavier Albort.

•	 Metal·lúrgia i Ciència dels 
Materials: Joan Antoni Bas.

•	 Patents: Pascual Segura.

•	 Química Forense: José Costa.

serveis

del Col·legi i de l’assoCiaCió

Borsa de Treball
• Rep i cursa peticions laborals per als 

col·legiats.

Borsa de Serveis
• Ofereix el servei als col·legiats.

Publicacions
• NPQ.

Serveis Professionals
• Visat de projectes. Certificacions.
• Defensa jurídica professional.
• Peritatges legals.

Serveis d’Assistència
• Assessoria jurídica i laboral.
• Assistència mèdica. El Col·legi té 

subscrita una pòlissa amb Adeslas.
• Assegurances.

-Hermandad Nacional de Arquitectos 
Superiores y Químicos Mutualidad 
de Previsión Social a Prima Fija.

Serveis Financers
• Proporcionen als col·legiats avantatges 

excepcionals en les seves gestions 
financeres a través de les següents 
entitats: 

- Caixa d’Enginyers.
- Tecnocrèdit - Banc Sabadell.

Si voleu més informació truqueu a la 
secretaria del Col·legi:

93 317 92 49
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col·laboracions

El Col·legi Oficial de Quí-
mics de Catalunya (CQC) for-
ma part de la Intercol·legial 
de Col·legis Professionals de 
Catalunya, que és una asso-
ciació que representa més 
de 100 corporacions profes-
sionals presents a Catalunya, 
comprenent més de 200000 
col·legiats i col·legiades de 
tots els sectors professionals 
de Catalunya. La pertinença 
del CQCa la Intercol·legial 
aporta una gran quantitat de 
beneficis pels químics col·le-
giats, els quals seran expli-
cats a continuació1.

És important recalcar que, 
darrerament, s’ha decidit, mi-
tjançant la reunió mensual de 
setembre de la Taula Lletrada 
Intercol·legial, que els col·le-
gis professionals s’inscriguin 
al Registre de Grups d’Interès 
de la Generalitat de Catalun-
ya. Els Grups d’Interès2 són les 
persones físiques o jurídiques 
i les organitzacions sense per-
sonalitat jurídica que duen a 

terme activitats que són sus-
ceptibles d’influir directa o 
indirectament en l’elaboració 
i l’aplicació de les polítiques 
públiques, en l’elaboració de 
propostes normatives o en la 
presa de decisions, en defensa 
d’un interès propi o de tercers 
o d’un interès general. La ins-
cripció de la Intercol·legial als 
Grups d’Interès atorgarà una 
sèrie d’avantatges a l’hora de 
relacionar-se amb l’Adminis-
tració i el sector públic i d’ac-
cedir a la informació sobre la 
seva activitat i iniciatives, i es 
realitzarà als efectes de mos-
trar el compromís dels col·le-
gis amb la transparència que 
ha de regir l’actuació de les 
administracions públiques, en 
benefici del col·lectiu profes-
sional representat i de la so-
cietat en general.

A més d’això, el fet que el 
CQC pertanyi a la Intercol·le-
gial, permet als col·legiats 
gaudir d’uns avantatges co-
mercials inherents els quals 

AvAntAtges de pertànyer 
A lA Intercol·legIAl

són, primerament, disposar de 
descomptes en reserves hotele-
res. Dues són les companyies 
on es pot gaudir de les avan-
tatges de formar part del CQC. 
La primera és Hotelius Club, 
on es disposarà de nits d’ho-
tel i altres allotjaments a preus 
estrella, mentre que la segona 
és Sercotels Hotels, on es dis-
posarà d’un descompte de fins 
un 15% en més de 160 hotels. 
A més, Sercotels Hotels ofe-
reixen la possibilitat de col·la-
boració, per als col·legiats que 
viatgen regularment per feina, 
amb tarifes especials/negocia-
des adaptades a les necessitats 
de cada empresa, a la vegada 
que donen suport a l’organitza-
ció de seminaris, formacions, 
reunions i esdeveniments. En 
relació a vols, amb la compan-
yia Air France – KLM es pot 
gaudir de descomptes directes 
en la compra on-line d bitllets 
d’avió.

En el sector de la informàtica 
i telefonia, la companyia Apple 

autor: 

oriol güell riera
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posa a disposició descomptes 
preferents en la compra on-
line a través de la seva web. 
Així mateix, ofereixen, també 
on-line, un punt d’atenció, 
serveix tècnic i formació 
sobre els seus productes, com 
també hi ha la possibilitat 
de descompte en botiga 
presencialment identificant-
se com a col·legiat. Amb la 
companyia Parlem es pot 
gaudir d’un descompte del 
15% en tots els serveis i tarifes 
publicats a la seva web. Per 
últim, Microsoft brinda un 
descompte del 8% en la 
compra on-line de llicències.

En relació als carburants, 
Repsol i Cepsa permeten ob-
tenir llurs targetes gratuïta-
ment, amb descomptes per 
als carburants i altres serveis. 
A més, Repsol ofereix la pos-
sibilitat de disposar d’un dis-
positiu Via T també gratuït. En 
quan a aparcaments, el grup 
SABA aplica descomptes so-
bre preus directes o packs, a 
més de gaudir d’altres detalls 
més específics, mentre que 
amb Núñez i Navarro es po-
den obtenir descomptes d’un 
10% mostrant el carnet de 
col·legiat i altres abonaments. 
Per acabar, també s’apliquen 
descomptes en el lloguer de 
cotxes a través de l’empresa 
Sixt, amb un 20% sobre el 
preu online, i amb l’empresa 
Munich rent, on la reducció 
és un 20% de les tarifes, fins 
el 31/12/2016, així com altres 
possibles opcions.

Altres serveis comprenen 
l’assessorament professional 
i internacional mitjançant 

Emprèn Cambra, que orienten 
en projectes professionals 
dels col·legiats per donar-los 
perspectives i expectatives 
professionals a nivell nacional 
i internacional. En quant 
a lloguers d’espais, l’AIN 
Business Center proporciona 
condicions exclusives als 
membres de la Intercol·legial 
amb un 20% de descompte 
sobre el preu de tarifa. El 
grup Moritz ofereix un 10% 
de descompte en lloguer del 
seu espai, a més d’un 10% de 
descompte en els seus menús.

El club esportiu Mèlich ofe-
reix preus reduïts pels seus 
serveis, a part de llogar els 
seu saló d’actes a un preu re-
duït. Els serveis de missatgeria 
Chronoexprés i Unipost ofe-
reixen preus especials. El pri-
mer dóna un preu especial per 
a enviaments provincials i es-
tatals de “porta a porta”, men-
tre que el segon fa descomptes 
especials en funció del volum 
de facturació. En quant a ca-
feteria, Nespresso proporciona 
servei de cafeteria per a actes 
col·legials i per als treballadors 
dels col·legis. Per a destruir 
documents, l’empresa Natura 
Activa ofereix una solució per 
complir la llei de residus, la 
LOPD i alhora ser respectuo-
sos amb el medi ambient. Els 
col·legis podran disposar de 
contenidors a les respectives 
instal·lacions, que seran reco-
llits mensualment per destruir 
el material i reciclar-lo, un ser-
vei ofert amb descompte. Tan-
mateix, es podran acordar tari-
fes en funció de la quantia de 
documents a recollir/destruir.

Independentment de les 
avantatges comercials men-
cionades, mitjançant la Inter-
col·legial s’està dissenyant una 
proposta d’accions de comu-
nicació i publicitat. L’objectiu 
és informar a la ciutadania de 
la importància dels col·legis 
professionals com a garants de 
la qualitat i excel·lència de la 
tasca feta pels seus col·legiats, 
a més de motivar als profes-
sionals a la col·legiació / aug-
mentar la satisfacció dels ja 
col·legiats, en ambdós casos 
com a garantia de qualitat de 
la seva feina.

Per acabar, es preveu que, 
a principis-mitjans de l’any 
2017, la Intercol·legial ce-
lebri un congrés al Biz Bar-
celona3 (de manera i espai 
independent) amb l’objectiu 
d’exposar les figures actuals 
i futures dels col·legis com a 
defensa dels professionals i 
llurs professions, les postures 
d’Europa sobre els col·legis 
i llur funcionament d’acre-
ditació de professionals i, 
finalment, un anàlisi de les 
propostes de llei de les quals 
els col·legis puguin sortir en 
detriment, amb els riscs que 
això implica.

BIBLIOgRAFIA

1.  http://www.intercolegial.
cat/

2.  http://justicia.gencat.cat/
ca/ambits/grups_interes/

3.  http://www.bizbarcelona.
com/ca/home
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crIspetes

Stephen Hawking va 
escriure un llibre titulat 
L’univers en una closca de 
nou. Això de la closca de nou 
és una traducció de nutshell, 
paraula que en anglès fan servir 
com a sinònim d’”en poques 
paraules”. Nosaltres també 
podríem dir “Tota la química 
en una crispeta”. Però hi ha 
una diferència fonamental 
entre ambdós títols: el primer 
és fals, però no el segon, ja 
que, comprendre com es 
forma una crispeta requereix 
comprendre la termodinàmica 
en recintes tancats, la hidròlisi 
de molècules del midó, la 
reologia de la massa de midó 
en funció de la temperatura... 
Expliquem-ho. 

En castellà apareix el terme 
palomita com a americanisme 
el 1925. Més endavant el fan 
sinònim de roseta, terme que 
ja sortia des del 1901. No sé de 
quan és el concepte de crispeta 
en català però ha de ser un 
terme més tardà. En anglès 
crisp vol dir, entre moltes altres 

coses, fràgil i fàcil de trencar, 
i realment una crispeta n’és, 
però en anglès, en canvi, 
l’anomenen popcorn. Al 
diccionari Pompeu Fabra fa 
pocs anys que hi figura el 
terme, i al de l’IEC, hi és com 
a sinònim de rosa derivada 
dels grans de blat de moro. Al 
magnífic Corpus de la Cuina 
Catalana de 2006 hi figuren 
les crispetes, però remeten a 
crespells de flor de carbassera, 
i són flors arrebossades, que 
es diuen també crispells.

autor:

Claudi mans teixidó
Universitat de Barcelona (UB)

Busco a la Viquipèdia i allà 
quedo aclaparat... En copio 
només el començament: 
“Les crispetes són (...) 
també conegudes com a 
rosetes, roses, bombes, 
borles, clotxes, coixos, galls, 
g a l l e t s , m o n g e s , m o r e s c , 
agüelos, bufes, esclafites, 
esclafitons, cotufes/cotufles 
i catufes, flors, floretes, 
panissos, petats, petorres, 
xofes/xufes, senyores o confits 
de dacsa o de panís”. Gairebé 
tants com el nom del blat de 

Figura 1. Crispetes de blat de moro.
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moro, que es diu també panís, 
moresc, dacsa, i altres. 

He provat de fer crispetes 
de diferents llavors seques, 
sabent que no em sortirien bé: 
cigrons, llenties, mongetes 
blanques, mongetes 
vermelles, faves seques, 
pèsols secs, i blat de moro. 
I, pel que he llegit, també es 
poden fer crispetes d’amarant 
i de quinoa. 

De què?

Home, eres aquí... 
D’amarant i de quinoa. Són 
dos pseudocereals molt 
apreciats ara entre la gent 
que busca aliments naturals, 
“superaliments” i productes 
indígenes que aquí no teníem. 
Són modes que han vingut de 
Califòrnia. L’amarant és una 
planta amb moltes varietats, 
que a Catalunya és coneguda 
i es considera una mala 
herba. Algunes varietats són 
cultivades a l’Amèrica Llatina i 
se’n mengen les fulles, i ara és 
apreciada especialment per les 
seves llavors. Són uns granets 
molt petits, especialment 
demanats perquè tenen molt 
manganès, ferro i fòsfor. 

No era dolent el manganès? 

Tot és qüestió de dosi. 
L’excés d’ions de manganès 
s’ha de treure de les aigües 
minerals per adsorció, i en 
canvi a l’amarant és el mineral 
apreciat.. No hi busquis lògica 
en les místiques alimentàries, 
com diu l’Abel Mariné... 
I la quinoa és també un 
pseudocereal.

Per què pseudo? No és un 
cereal?

Un pseudocereal és una 
planta de la que se’n mengen 
les llavors, però que no és una 
gramínia –que són herbes i 
fan espigues– i no té gluten. 
El fajol o blat negre –el trigo 
sarraceno– és un exemple de 
pseudocereal nostrat. Sempre 
s’havia utilitzat per alimentar 
als animals, i ara té força èxit 
per fer galetes, crêpes i altres 
preparacions. No se’n pot fer 
pa clàssic perquè no té gluten, 
no fa una massa elàstica i el pa 
no puja gaire, però als celíacs 
els va molt bé. 

Així, doncs, la quinoa 
és també un pseudocereal, 
emparentada amb els espinacs 
o les remolatxes. Se n’aprofiten 
les llavors, és a dir que la 
quinoa comercial és, en certa 
manera, com una fruita seca. 
Té origen als Andes, com la 
patata o el blat de moro, i ara 
es cultiva per tot arreu que on 
hi hagi clima sec i terrenys 
amb una certa alçària. És un 
producte car. La llavor té una 
closca amb molta saponina, 
compost tòxic i amargant. Se 
li ha de treure la closca per 

fer-la comestible. És un bon 
producte des del punt de vista 
nutricional, però no permet 
tampoc preparar-ne pa, perquè 
tampoc té gluten. Es prepara 
com l’arròs. 

M’han sortit bé les crispetes 
de blat de moro, i també les 
d’amarant. Les de quinoa no, 
perquè ja no tenien la closca. 

I per què unes llavors fan 
crispetes i altres no?

Aquesta és la qüestió. Cal 
analitzar el fenomen en la seva 
complexitat. Són tres fenòmens 
diferents: per una banda hi ha 
el fet d’escalfar la llavor. Per 
altra banda, hi ha la resistència 
de la closca o membrana, i 
finalment cal tenir en compte 
el comportament de la massa 
calenta de l’interior en posar-se 
en contacte amb l’atmosfera. 

Comencem per l’interior 
del gra. Tots els grans i llavors 
tenen més o menys la mateixa 
estructura: solen tenir forma 
ovalada o esfèrica. En un 
extrem hi tenen el germen, amb 
proteïnes vegetals. La resta del 
gra, que pot ser-ne el 80% o 
més, és l’endosperma, on hi 
ha els hidrats de carboni, que 
són l’aliment de l’embrió. La 
pell o pericarpi té una funció 
protectora, i es presenta en tota 
una varietat de resistències, 
permeabilitats i dureses, segons 
el gra del que es tracti. L’interior 
de l’endosperma conté una 
certa proporció d’humitat, 
força variable segons l’espècie. 
Un gra de blat de moro sol 
tenir del 61 al 67% de midó, 
del 13 al 16% d’aigua, del 

Figura 2. Amarant.
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8 al 10% de proteïnes, i del 
3,3 al 4,5% de greixos. Una 
castanya, que s’escapa del 
concepte de gra, arriba a tenir 
fins a un 50% d’humitat. En 
canvi el festuc només en té 
un 3%. La major part de grans 
varien entre el 10% de l’arròs, 
el blat o la mongeta, i el 4,5% 
de l’ametlla. 

La temperatura genera 
canvis a l’interior del gra. 
A 66°C aproximadament 
s’hidrolitza el midó. El midó 
no és una sola substància 
química, sinó una mescla, 
principalment formada per 
amilosa i amilopectina. Són 
polisacàrids de cadena llarga 
o molt llarga, sense ramificar o 
amb ramificacions, que estan 
enroscades entre elles. No 
són solubles en aigua perquè 
són molècules molt grans, 
però tenen molècules d’aigua 
adsorbides en els seus punts 
hidrofílics. Però a temperatures 
una mica altes les cadenes es 
separen i l’aigua alliberada en 
facilita l’estovament global. 
D’aquesta operació se’n sol 
dir gelatinització, tot i que no 
hi té res a veure la gelatina. 
El grànul farinós agafa una 
consistència de gel. 

Però el gra de blat de moro 
no s’estova...

No ho notem, perquè un gra 
de blat de moro està cobert pel 
pericarpi, que és la membrana 
exterior, i és molt dens en 
fibres de cel·lulosa, cosa que 
el fa impermeable a la humitat 
i al vapor d’aigua. Un gra de 
blat de moro és un recinte 
totalment tancat. Ni n’entra 

ni en surt aigua, ni vapor, ni 
gasos. És més hermètic que un 
ou. I, en canvi, tots els altres 
grans i llavors...

...tenen la pell molt més 
fàcil de treure, molt més fina i 
fàcils de pelar. 

A més, en certs casos 
trobem la closca externa, 
que a vegades és molt dura i 
sembla de fusta: les closques 
de les nous, de les avellanes 
o les ametlles i altres fruites 
seques en son exemple. 

Ja fa uns quants anys que 
s’ha divulgat el mecanisme 
de formació de les crispetes 
en revistes d’aquí (Sapiña 
2005; Courty & Kierlik 2014), 
però val la pena tornar-hi a 
fer una repassada, lligant-ho 
amb altres processos similars. 
Cal mirar el procés amb una 
mica de detall. El midó del 
blat de moro, com el d’altres 
espècies, està en forma de 
grànuls formant polígons 
irregulars d’uns 0,01 mm de 
mida característica, que tenen 
al seu interior una petita cavitat 
de l’ordre de 0,0005 mm de 
diàmetre. Allà hi ha l’aigua. 

Aigua líquida, vapor?

Aquests són conceptes 
que no van prou bé per 
identificar l’aigua en contacte 
amb els sòlids; quan tens la 
pell humida, no te la pots 
assecar amb una tovallola, és 
aigua més unida a la pell que 
l’aigua que simplement mulla. 
Doncs aquí passa el mateix. 
És aigua que està unida amb 
enllaços febles a les molècules 
d’amilosa i amilopectina. 

No és aigua “lliure”, és aigua 
que està adsorbida. A 100°C 
aquesta aigua no bull, perquè 
no és aigua líquida pura, però 
els enllaços febles es fan més 
febles encara, i les molècules 
d’aigua poden començar a 
mobilitzar-se i a alliberar-se 
de les cadenes del midó, al 
mateix temps que el midó es 
gelatinitza. L’aigua està, en 
part, en forma de vapor, però 
majoritàriament el que trobem 
és aigua líquida sobreescalfada 
en equilibri amb el vapor, 
a la pressió corresponent a 
la temperatura que tingui el 
gra. I a mida que s’escalfa la 
pressió va augmentant fins 
que és prou gran com perquè 
el gra rebenti. Això passa a 
uns 180°C, i la pressió interior 
a aquesta temperatura seria 
d’uns 9000 hPa, que equival a 
unes 9 atmosferes. 

I aquí es forma la crispeta.

Sí, però segons com fos 
l’estructura interior el resultat 
podria ser una explosió que 
enviés tot l’interior escampat 
per les parets. Això requereix 
un comentari sobre què li 
passa al midó. Abans, però, 
obrirem un parèntesi i farem 
un experiment amb un ou, 
assaig que vaig descriure al 
meu blog (Mans 2012).

L’OU EXPLOSIU

No sé si has intentat mai fer 
un ou amb el microones.

Sí, en trec la closca, el bato i 
el poso a un got tapat. I queda 
bastant bé.
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No, jo em refereixo a fer un 
ou dur amb la closca posada. El 
més normal és que l’ou rebenti 
i deixi el forn fet un desastre, 
brut d’ou dur esmicolat i de 
closca. L’explicació té una 
mica a veure amb la crispeta, 
però amb sorpresa final. 

a) Un ou no és un objecte 
totalment estanc. Hi ha porus 
a la closca que permeten 
el bescanvi de gasos entre 
l’interior i l’exterior. En escalfar 
un ou, passen els següents 
fenòmens.

b) Els líquids interiors 
dilaten i ocupen més espai.

c) La closca també dilata, 
però no tant.

d) Els gasos que hi ha a 
la part superior de l’ou també 
dilaten.

e) L’increment de pressió 
de tot plegat fa que els gasos 
surtin en part pels porus, 
permetent la dilatació dels 
líquids.

f) Quan s’arriba a la 
coagulació de les proteïnes 
de la clara i el rovell, a més 
de 65°C aproximadament, hi 
deu haver també petits canvis 
de densitat, dels quals en 
desconec la magnitud.

g) Quan a l’interior de l’ou 
s’arriba a temperatures una 
mica més elevades de 100oC, 
part de l’aigua de la clara i del 
rovell es vaporitzarà, i aquest 
vapor haurà d’abandonar l’ou 
per la closca.

Tot plegat dins d’un simple 
ou...

Quan t’ho mires de ben a 
prop, tot es complica: “L’univers 
en un ou”, podríem dir també. 
Com que el microones 
escalfa més ràpidament que 
l’aigua bullent, la velocitat 
de generació de vapor serà 
superior fent-ho amb el 
microones que en aigua. Els 
porus de la closca no deixaran 
passar tant cabal de vapor 
d’aigua com el que es genera, 
augmentarà la pressió interna 
de l’ou i finalment rebentarà. 
Per evitar-ho, podem usar un 
microones amb regulació de 
la potència, i li posem una 
potència mínima i un temps 
llarg. Així s’anirà coent l’ou 
com si fos en un bany d’aigua, 
i no explotarà.

I ho has fet?

Efectivament. Poso un 
ou cru amb closca de mida 
mitjana (classe M, entre 53 i 
63 g) en un platet, sota d’un 
got de vidre per si explota, i 
el poso a coure al microones 

en la posició P-20 (al meu, 
és una potència del 20% 
de la potència completa de 
900 W), durant vuit minuts. 
Cada dos minuts comprovo la 
temperatura superficial de l’ou 
al tacte. Aturo l’experiment 
dos minuts després que ha 
aparegut aigua condensada a 
la superfície interior del vas de 
vidre que cobreix l’ou, aigua 
que haurà travessat els porus 
de la closca. En aquell moment 
també havia aparegut una 
petita fissura a la closca, cosa 
que sol passar també amb ous 
fets amb aigua bullent. L’ou es 
pela fàcilment i és totalment 
cuit per dins. La hipòtesi, 
doncs, s’ha comprovat. Es pot 
coure amb el microones un 
ou sempre que es faci a baixa 
potència i amb temps llargs. 

Ja tenim l’ou dur al 
microones. I la sorpresa?

Doncs la sorpresa és que 
al moment de partir l’ou dur 
pel mig amb un ganivet, l’ou 

Figura 3. Ou dur al microones, un cop rebentat. Foto de l’autor.
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rebenta amb violència i fent 
soroll de detonació! Això vol 
dir que el fenomen és més 
complex que l’explicació 
anterior. Efectivament, en 
coagular la clara i el rovell, 
la clara actua de membrana 
impermeable que no deixa 
escapar el vapor d’aigua que 
es va formant dins del rovell. 
És a dir, que en un ou dur 
cuit al microones la clara 
coagulada actua com la pell 
del blat de moro de la crispeta, 
i impedeix que l’interior -en 
aquest cas el rovell- exploti. 
Probablement les explosions 
d’ous dins del microones són 
degudes a ambdues causes: 
el trencament de les closques 
per la pressió interna, i 
principalment l’increment 
de pressió dins del rovell. La 
textura del rovell de l’ou era 
granulosa, excessivament cuit. 

I tanco el parèntesi. Però 
n’obro un altre.

OLLES DE PRESSIó I ELS 
ALFACS

Tot això d’explosions en 
recintes tancats té molta 
importància a la indústria, 
i fins i tot a la cuina. Alguna 
vegada he explicat que a casa 
meva, una de les primeres 
olles de pressió –la primera 
“olla del pito”, comprada a 
Andorra els anys 60– li va 
explotar a la meva àvia. 

I es va fer mal?

No, per sort no. De fet 
l’olla no va explotar en el 
sentit que rebentés, sinó 
que es va desprendre la tapa 

perquè estava mal ajustada. 
Dins hi havia verdura bullint 
i anava desprenent vapor per 
la vàlvula, el “pito”. No sé per 
quina causa, un cop potser, 
la pestanya de subjecció va 
relliscar, la tapa va quedar 
lliure, i va volar fins al sostre.

És que està a molta pressió, 
oi?

No, una olla de pressió 
només està a 1,2 o 1,4 
atmosferes, i això no és 
gaire: un encenedor de butà 
o una ampolla de xampany 
estan a molta més pressió. 
Però el que va passar és un 
fenomen una mica similar al 
de la crispeta: mentre està a 
pressió, tenim dins de l’olla 
aigua sobreescalfada, posem 
a 120°C. En treure la tapa la 
pressió disminueix, l’aigua 
es posa a bullir bruscament 
i se’n vaporitza molta. I tot 
vaporitzant-se, la massa es 
refreda, perquè aigua a 120°C 
i a la pressió atmosfèrica no 
pot existir. I es refreda aplicant 
l’energia que li sobra –passa 
de 120 a 100oC- a porcions 
d’aigua que es vaporitzen 
bruscament; passem de calor 
sensible a calor latent de 
vaporització. 

Tampoc sembla tant...

Es generen uns quants litres 
de vapor d’aigua. Però el 
problema és que es generen 
en tota la massa en ebullició, 
i les bombolles generades 
engeguen tota la massa en 
ebullició cap amunt, i en surt 
una bona part cap a l’exterior. 
La massa calenta i pastosa de 

bledes a 100°C o més pot anar 
a la cara de qui passi per allà. 
El principal risc doncs, a part 
del cop de la tapa, és patir una 
cremada notable. Per sort, no 
va passar, però les bledes van 
quedar escampades per tota la 
cuina, això sí.

I les bledes són les 
crispetes...

Diguem-ho així. I encara 
podríem relacionar tot això 
amb la catàstrofe dels Alfacs 
del 1978, on un camió de 
propilè reescalfat va trencar-
se per la dilatació del líquid 
interior, i en trencar-se la 
cisterna es va expandir 
bruscament tot el contingut. 
Vaig fer-ne un article ja fa anys, 
i el pots trobar a la bibliografia 
(Mans 2001). 

LA FORMACIó DE LA 
CRISPETA

Suposo que t’ha quedar clara 
la causa de per què rebenta el 
pericarpi: és impermeable i no 
deixa escapar l’aigua de dins, 
augmenta la pressió i finalment 
esclata. En rebentar, l’aigua 
líquida sobreescalfada passa a 
vapor bruscament, i augmenta 
de volum unes 1000 vegades.

Però ara queda veure per 
què no s’escampa tot el midó 
per les parets del recipient, i 
per què s’infla. Això és degut 
a les propietats del midó de 
blat de moro. Les molècules 
d’amilosa i amilopectina 
no es descomponen, però, 
amb l’alta temperatura de 
l’interior; podríem dir que 
llisquen les unes sobre les 
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altres. En el moment en 
que esclata la pell, baixa 
bruscament la pressió, i l’aigua 
sobreescalfada de l’interior 
passa a vapor, s’expandeix i 
deforma la massa pastosa de 
midó. És prou pastosa com 
per deformar-se i inflar-se, 
però prou consistent i viscosa 
com perquè no surti en forma 
de gotetes independents. En 
expandir-se el vapor d’aigua, 
la massa es refreda una mica, 
i n’augmenta la viscositat. El 
resultat és la forma esponjosa 
típica de la crispeta.

Tot això es pot calcular a 
partir de la física i la química, 
i hi ha qui ho ha fet (Hunt, 
1991; Quinn et al,, 2004). Per 
tot plegat la quantitat d’aigua 
al gra de blat de moro és 
crucial: poca aigua faria que 
no hi hagués prou pressió 
interna per esclatar. Un excés 
d’aigua faria que la massa 
del midó fos massa fluida i 
no sortís una bona crispeta. 
Sembla que el valor òptim és 
entre el 13 i el 14% d’humitat. 
I això s’aconsegueix només 
amb algunes varietats de blat 
de moro.

FENT CRISPETES

Per fer quatre números, 
vaig agafar 100 grans de blat 
de moro crus, de la varietat 
adequada per fer crispetes. 
Pesaven 15,4 g, i tenien un 
volum aparent de 22 mL. 

Què és això del volum 
aparent?

El volum que realment 
ocupen, no els volums de 

cadascun dels grans sumats. 
Al volum aparent s’hi compta 
també l’espai buit que queda 
entre grans.

O sigui que és el volum que 
realment ocupen, el volum 
real, no l’aparent.

Si vols sí, és el real però 
se’n diu el volum aparent.

Sempre la precisió 
científica...

Sempre. Poso una cullerada 
d’oli a la paella, que pesa 
4,4 g. L’oli, no la paella. I al 
cap d’una estona a foc viu 
surten crispetes. 87 de bones, 
inflades, 12 de dolentes, i n’ha 
desaparegut una d’esmicolada. 
Totes juntes ocupen 200 mL 
–volum aparent, també– , és 
a dir que s’han inflat gairebé 
deu vegades. En alguns estudis 
s’arriben a incrementar el 
volum fins a 30 vegades. 

Les crispetes finals pesen 
16,7 g. És a dir que en el 
procés de “crispació” s’han 

perdut 2,1 g, en part per l’oli 
que mulla la paella, però 
també pel vapor d’aigua que 
s’ha escapar de les crispetes. 
Les crispetes en tenien un 13% 
(és a dir 2 g d’aigua). Podem 
suposar que s’ha perdut molt 
més de la meitat d’aigua 
en forma de vapor, i de fet 
algunes anàlisis mostren que 
les crispetes tenen només d’un 
2 a un 4% d’humitat. 

Hi ha dispositius comercials 
per fer crispetes més grans, i 
es basen en fer que s’inflin al 
buit. Així l’aigua pot expandir-
se més, i tenen més valor 
comercial.

I les crispetes d’amarant?

A la foto en pots veure 
algunes. Els granets d’amarant 
són molt, però molt petits, 
menys d’1 mm de diàmetre, 
i les crispetes que en surten 
són també molt petitetes. No 
s’inflen tant com les de blat 
de moro. I no totes rebenten. 
Potser cal fer servir un amarant 

Figura 4. Crispetes i grans de blat de moro i d’amarant. Foto de l’autor.
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especial per crispetes, com 
es fa servir un blat de moro 
especial de crispetes. Els meus 
resultats en el cas de l’amarant 
són molt mediocres. 

Les crispetes que he fet 
venen a tenir una densitat 
d’uns 0,08 g/mL, que és molt 
poc. Però encara es poden 
fer de menys densitat. Hi ha 
empreses que es dedica a 
fer crispetes per a embalar 
objectes fràgils (Courty, 
Kierlil 2014). Les propietats 
mecàniques de la crispeta són, 
des d’aquest punt de vista, 
millors que les del poliestirè 
expandit o porexpan: són 
més elàstiques, menys denses, 
biodegradables i es poden 
fabricar in situ, cosa que el 
porexpan no permet.

Escolta, i canviant de tema: 
no podríem trobar un nom 
més políticament correcte per 
al blat de moro? Això de moro 
sembla una mica insultant.

Si vols insultar pots insultar 
amb qualsevol paraula. O a 
veure si haurem de tancar els 
diccionaris... Deixa’t estar de 
correccions. Se’n diu figues de 
moro, blat de moro, les festes 
de Moros i Cristians, meló de 
moro –que és la síndria–, cap 
de moro –que és la part superior 
dels alambins–, clavell de 
moro, ceba de moro, raïm de 
moro, card de moro, prometre 
l’oro i el moro, o El lloro, el 
moro i el mico i un senyor de 
Puerto Rico... Quants moros 
més vols? I tots són termes 
descriptius, no pejoratius. 

Mentrestant, quan vagis 
al cinema, pots demanar les 
teves crispetes, salades o 
dolces. Racions de 150 g, 225 
g o una galleda sencera, on no 
hi deu haver menys de 500 g. 
Això i una beguda dolça de 
litre. El berenar ideal... per 
als propietaris del cinema, 
que hi guanyen més amb els 
menús que amb les entrades. 

Per a tu, una ració de crispetes 
salades de 150 g t’aporta 750 
kcal, més d’un terç del total 
del dia. I amb una cola de mig 
litre 200 kcal més... I hi ha 
qui s’estranya de que hi hagi 
obesitat infantil i juvenil.
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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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rIs3cAt: l’estrAtègIA 
per A l’especIAlItzAcIó 

Intel·lIgent de cAtAlunyA

L’estratègia Europa 2020, 
aprovada a l’any 2010, és la 
resposta de la UE als reptes 
globals als quals s’enfronten 
les economies europees. 
Les estratègies Research 
Innovation Strategies for 
Smart Specialisation (RIS3) 
formen part de la política de 
cohesió de la UE. Aquesta 
política de la UE exigeix que 
en el període actual de fons 
europeus, els països i regions 
concentrin les inversions 
dels fons europeus en els 
objectius essencials d’Europa 
2020 i donant una prioritat 
a les inversions en Recerca i 
Innovació,  que impulsin una 
economia baixa en carboni i 
una indústria més competitiva, 

per crear més llocs de treball i 
per reduir la pobresa.

La Comissió Europea ha 
promogut en els darrers 
anys un canvi radical en 
les polítiques de suport a 
la recerca i la innovació 
amb finançament europeu. 
Catalunya, a través de la 
seva estratègia RIS3CAT, 
s’ha posicionat a la Unió 
Europea com una de les 
regions pioneres i referents en 
aquesta nova orientació de les 
polítiques de recerca, amb un 
model molt més col·laboratiu. 
Això suposa que tots els agents 
del sistema (administracions 
públiques, agents de recerca 
i innovació, empreses i 
ciutadania) interactuen per 

donar les millors respostes als 
reptes econòmics, socials i 
ambientals.

En el període actual de 
fons europeus 2014-2020, 
que a la pràctica en execució 
és el període 2016-2023, el 
mecanisme FEDER gestionat 
per la Generalitat de Cata-
lunya serà de 800 MEUR, per 
generar inversions properes 
als 2.000 MEUR, una aposta 
agosarada mai feta però fer-
ma i compromesa pels pro-
pers anys. Aproximadament 
la meitat d’aquests diners es 
destinaran a projectes de re-
cerca i innovació orientats 
a donar resposta als reptes 
econòmics, socials i ambien-
tals del país. 

autor: 

Joan sansaloni

Gerent del Programa d’Innovació 
ACCIÓ- Generalitat de Catalunya

La generalitat de Catalunya ha impulsat la iniciativa RIS3CAT, una iniciativa per a potenciar la 
innovació empresarial com a mecanisme per enfortir la competitivitat de Catalunya, del seu teixit 
empresarial i de recerca, a partir de la Innovació.
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La RIS3CAT és una 
estratègia de país, que defineix 
les prioritats i les actuacions 
per a les polítiques d’R+D+I 
cofinançades amb el FEDER. 
D’acord amb els requisits fixats 
per la UE, totes les actuacions 
de recerca i innovació 
cofinançades amb FEDER han 
d’estar emmarcades en una 
estratègia RIS3.

La diagnosi de partida de la 
RIS3CAT, molt resumida va ser, 

• D’una banda, Catalunya 
té un sistema de 
ciència i tecnologia 
altament competitiu 
a nivell internacional 
(elevada participació en 
programes competitius 
europeus), que té 
actualment problemes 
de finançament.

• De l’altra, Catalunya 
té un dens teixit 
empresarial, fortament 
i n t e r n a c i o n a l i t z a t , 
amb molta presència 
de pimes, però amb 

dificultats en la seva 
competitivitat, que 
aprofita encara poc el 
sistema de recerca i 
innovació disponible.

• El principal repte de 
la RIS3CAT és que la 
innovació esdevingui 
un motor de creixement 
econòmic i de generació 
de riquesa i benestar, 
és per tant garantir que 
el coneixement del 
sistema de recerca i 
innovació es transfereixi 
al teixit productiu i que 
li permeti generar més 
activitat econòmica i 
més ocupació, i aquesta 
de manera sostenible. 

La RIS3CAT implica tots els 
agents, des de les empreses, 
les universitats i els centres 
tecnològics i de recerca fins 
a l’Administració pública 
i la ciutadania, mitjançant 
projectes col·laboratius per 
a la innovació, que es poden 
beneficiar del finançament 
de 406 milions d’euros del 

FEDER, la resta va dirigit 
principalment al finançament 
d’estructures de coneixement.

És una obvietat que aquests 
canvis son molt importants i 
han produït un canvi en les 
regles del joc que ens marca 
Europa. Mentre que en el pe-
ríode 2007-2013 Catalunya 
únicament va dedicar el 20 
% del FEDER a R+I i el 95 % 
d’aquests diners es va destinar 
a infraestructures de recerca. 
En el nou període Catalunya 
destina el 50 % del FEDER 
a R+I i d’aquests diners úni-
cament el 13 % es destina a 
infraestructures de recerca. El 
87 % es destina a projectes 
de recerca i innovació col·la-
boratius i a transferència de 
tecnologia. Aquest canvi tant 
substancial és el que ens ha de 
permetre fer un salt qualitatiu 
en el nostre ecosistema d’in-
novació i que s’ha de traduir 
en un teixit empresarial més 
competitiu, més exportador, 
en més llocs de treball i de 
més qualitat. El FEDER no úni-

   Gràfic Europa 2020. Reptes globals de les economies europees
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cament impulsa i dóna suport 
a la innovació tecnològica, 
que és molt important, sinó 
que també dóna suport a la in-
novació social. 

Són les administracions 
públiques, tant la Generalitat 
com el món local, les que te-
nen un paper molt important 
per impulsar la innovació mit-
jançant la compra pública. La 
introducció d’innovacions en 
serveis tant rellevants com els 
socials o els sanitaris és indis-
pensable per garantir la soste-
nibilitat i la qualitat del nostre 
sistema de benestar.

COM I QUI HI POT 
PARTICIPAR?

A gran trets, les empreses 
poden participar en diversos 
instruments, mitjançant sub-
vencions per finançar pro-
jectes col·laboratius d’R+D 

(convocatòries de nuclis tec-
nològics RD i de Comuni-
tats RIS3CAT d’ACCIÓ), o 
mitjançant l’accés a les tec-
nologies i el coneixement 
desenvolupats a les nostres 
universitats i centres de re-
cerca. També mitjançant la 
participació en licitacions de 
compra pública d’innovació, 
en què l’Administració Públi-
ca actua com a primer client 
tractor d’innovació.

Així mateix el teixit empre-
sarial també s’ha d’implicar en 
l’estratègia de competitivitat i 
d’innovació del nostre territo-
ri, és a dir, en els PECT (Plans 
d’especialització Competitiva 
Territorial). Una veritable re-
volució en els conceptes de 
innovació pública. És cert que 
les empreses no poden accedir 
als ajuts directes del FEDER en 
el marc d’un PECT, però sí que 
tenen un paper molt destacat 

per influir que les prioritats del 
PECT responguin a les priori-
tats del teixit econòmic del te-
rritori i que les inversions en 
recerca i innovació tinguin un 
impacte en la competitivitat i 
en la creació de llocs de tre-
ball al territori.

Per altre banda, i com-
plementàriament existeixen 
les convocatòries del Servei 
d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) finançades amb Fons 
Social Europeu, que poden ser 
complementàries de les actua-
cions cofinançades amb el FE-
DER i, per tant, reforçar-les.

L’aplicació de la RIS3CAT 
segueix quatre eixos d’actua-
ció, els quals les empreses que 
vulguin participar-hi han de 
complir:

Eix 1. Àmbits sectorials 
líders. Per reforçar la 
competitivitat del teixit 

  
Gràfic. Catalunya 2020
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empresarial, s’han destriat uns 
sectors consolidats a la regió 
perquè les empreses que hi 
formen part reorientin la seva 
actuació a crear activitats de 
més valor afegit. Els set àmbits 
sectorials que han de liderar la 
transformació de l’economia 
catalana cap als objectius 
2020 son:

• Indústria alimentària

• Indústria de la química, 
energia i recursos

• Sistemes industrials

• Indústria del disseny

• Indústries de la mobilitat 
sostenible

• Indústries de la salut i 
les ciències de la vida

• Indústries culturals i 
basades en l’experiència

Eix 2. Activitats emergents. 
Un dels objectius de l’estratè-
gia és potenciar que les em-
preses s’obrin a noves activi-
tats econòmiques emergents, 
i creïn i explotin nous nínxols 
de mercat.

En aquest eix elements com 
el Big Data, Internet de les co-
ses o el grafè són i seran de 
ben segur línies d’actuació en 
els propers anys.

Eix 3. Tecnologies facilita-
dores transversals. Per tal que 
les empreses catalanes treba-
llin els seus projectes innova-
dors en els sectors emergents 
del territori es proposa l’ús de 
les Tecnologies facilitadores 
transversals (TFT) com a mitjà 
per a accentuar les seves ca-
pacitats tecnològiques i crea-
tives. La RIS3CAT es focalitza 
en sis TFT, que son: 

• TIC (definició àmplia, 
que inclou la microelec-
trònica i la nanoelectrò-
nica)

• Nanotecnologia

• Fotònica

• Materials avançats

• Biotecnologia 

• Tecnologies de 
fabricació avançada.

Eix 4. Entorn d’innovació. 
Aquest eix respon a aquells 
projectes que tinguin com ob-
jectiu de fomentar la innova-
ció, la internacionalització i 
l’emprenedoria.

Per aterrar els objectius de 
l’estratègia amb les necessitats 
reals de les empreses i agents, 
aquests eixos es concreten a 
través de diversos instruments, 
com són: les Comunitats RIS-

   Gràfic: Eixos d’actuació Catalunya 2020
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3CAT, els projectes d’espe-
cialització i competitivitat 
territorial (PECT), les activi-
tats emergents, els nuclis de 
recerca industrial i desenvo-
lupament experimental, la 
col·laboració público-priva-
da en R+D i Innovació, la in-
dústria del coneixement i els 
doctorats industrials, entre 
d’altres.

I QUINS SóN ELS 
 INSTRUMENTS QUE 
 FORMEN LA RIS3CAT?

Els instruments que dona-
ran forma a tota l’estratègia 
RIS3CAT abastaran a els 4 
eixos de treball. Cada ins-
trument, algun de consolidat 
en els darrers anys com els 
Nuclis RD o la Industria del 
coneixement continuaran, 

altres més innovadors com 
les Comunitats RIS3CAT o 
els PECTs capitalitzaran en 
gran part els resultats d’im-
pacte futur.

I com exemple d’execu-
ció, actualment, la Genera-
litat de Catalunya mitjançant 
ACCIÓ ja té acreditades 
5Comunitats RIS3CAT en els 
àmbits de les indústries de la 
salut i les ciències de la vida, 
la indústria alimentària, la 
indústria química, energia i 
recursos i les indústries de 
la mobilitat sostenible, a 
les quals se’ls ha proporcio-
nat 19,1MEUR en concepte 
d’ajudes del fons europeu, 
o s’han atorgat ajuts a més 
de 50 projectes de Nuclis 
d’Innovació Industrial i Des-
envolupament Experimen-
tal, que promouen projectes 

  

d’R+D per aconseguir nous 
productes i serveis diferen-
cials. 

Només són un exemple, 
en els propers mesos es se-
guirà executant les convo-
catòries, les iniciatives i els 
projectes que formen part 
d’aquesta ambiciosa estra-
tègia, ja sigui per empreses, 
per als grups universitaris, 
per les entitats públiques o 
pel teixit social, la RIS3CAT 
esdevindrà el focus sobre el 
qual Catalunya pivotaria la 
seva estratègia de futur com 
a país que vol assolir uns ni-
vells d’excel·lència i de be-
nestar per tots els seus ciu-
tadans.

Mes informació: http://ca-
talunya2020.gencat.cat/ca/
estrategies/ris3cat/
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notícIes I ActIvItAts

g. N. LEwIS I L’ENLLAç 
QUÍMIC: 100 ANyS 
COMPARTINT PARELLS 
D’ELECTRONS

El dimecres 9 de novem-
bre, a l’Aula Magna Enric 
Casassas de les Facultats de 
Física i Química de la UB, 
el Dr. Agustí Nieto-galán 
del Centre d’Història de la 
Ciència (CEHIC), Universitat 
Autònoma de Barcelona va 
fer la conferència: Gilbert  
N. Lewis “The Atom and the 
Molecule” (1916): Història, 
Memòria i Identitat. Aquest 
acte va servir per presentar i 
després visitar l’exposició de 
la Mostra del Fons Històric de 
Física i Química al CRAI de 
la Biblioteca de Física i Quí-
mica.

Un breu resum acompan-
yava la invitació a l’acte.

“A principis del segle XX, 
la majoria de físics i químics 
havien acceptat que la ma-
tèria estava formada per àtoms 
i que la força elèctrica era la 
responsable de mantenir-los 
units entre si. Malgrat tot, els 
compostos orgànics represen-
taven un repte molt important: 
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com podia ser que les forces 
elèctriques, atractives entre 
partícules amb càrregues opo-
sades però repulsives entre 
càrregues del mateix signe fos-
sin responsables dels enllaços 
entre dos àtoms del mateix ti-
pus?

g. N. Lewis a l’article The 
atom and the molecule (1916) 
fou el primer en donar una 
resposta: els àtoms en unir-
se tendeixen a completar 
el seu octet d’electrons de 
valència i ho fan compartint 
parells d’electrons, que 
són el concepte clau en 
l’establiment del que avui 
en dia anomenem un enllaç 
químic. Amb aquestes dues 
regles tan senzilles la teoria 
de Lewis permet explicar la 
formació d’enllaços en una 
gran majoria de compostos 
inorgànics i orgànics, així com 
moltes altres propietats físiques 
i químiques de les molècules. 
El posterior desenvolupament 
de la mecànica quàntica va 
confirmar el paper fonamental 
del parell d’electrons en 
l’enllaç químic, validant la 
teoria de Lewis que segueix 
sent en l’actualitat un dels 
pilars bàsics de la teoria 
moderna de l’enllaç.

El nombre total d’electrons 
representats en una estructura 
de Lewis és igual a la suma 
dels nombres dels electrons 
de valència de cada àtom 
individual. Els electrons que 
no són de valència no estan 
representats per les estructures 
de Lewis. La regla de l’octet 
determina que els àtoms amb 
vuit electrons a la seva capa 

de valència seran estables, 
independentment que aquests 
electrons siguin enllaçants 
o antienllaçants. La regla 
s’aplica bé als compostos 
acidificats. La regla dels 18 
electrons és operativa en 
àtoms des del període 4, on 
han d’aconseguir 18 electrons 
pels seus orbitals i aconseguir 
una configuració estable que 
tingui la mateixa configuració 
electrònica d’un gas noble. 
De manera semblant, des 
del període 6, els àtoms han 
d’aconseguir 32 electrons per 
omplir els seus orbitals.”

La conferència va tenir un 
èxit notable amb la presència 
a l’Aula Magna, pràcticament 
plena, d’estudiants interessants 
en aquesta figura cabdal de la 
química.

Finalment, recordar que 
l’exposició es podrà visitar 
durant tot el curs 2016-2017 
a l’Hemeroteca de Física i 
Química.

SECCIó TÈCNICA 
D’ENSENyAMENT

El dijous 17 de novembre, 
a l’Aula Magna Enric Casassas, 
en un acte coordinat amb la 
Facultat de Química de la 
Universitat de Barcelona es 
farà el lliurament dels ordes 
del Manganès, del Zirconi, de 
l’Estany i del Neodimi. 

El Dr. José Costa, Degà del 
nostre Col·legi farà entrega 
dels esmentat ordes als 
companys que han fet els 25, 
40, 50 i 60 anys de professió. 
En el proper número de l’NPQ 

us donarem tota la informació 
d’aquest acte.

D’altra banda i com ja és un 
costum de la Secció Tècnica 
d’Ensenyament, per celebrar el 
nostre patró us fem arribar un 
“treball teòric/pràctic”. Aquest 
2016 el trobareu al web del 
Col·legi: www.quimics.cat   És 
un llibre amb 20 pràctiques 
de química per a l’ESO i el 
Batxillerat que us podreu 
baixar de forma gratuïta del 
web.

D’altra banda i com ja és un 
costum de la Secció Tècnica 
d’Ensenyament, per celebrar el 
nostre patró us fem arribar un 
“treball teòric/pràctic”. Aquest 
2016 el trobareu al web del 
Col·legi: www.quimics.cat   És 
un llibre amb 20 pràctiques 
de química per a l’ESO i el 
Batxillerat que us podreu 
baixar de forma gratuïta del 
web anterior.
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Aquí teniu l’índex general:
• Presentació
• Material de laboratori
• Reactius per a realitzar les pràctiques
• Seguretat i residus
• Normes de treball al laboratori

Les pràctiques

1. Separació dels components d’una mescla sòlida de sal i sorra
2. Separació dels pigments d’una tinta de bolígraf per cromatografia sobre paper
3. Destil·lació de la coca-cola
4. El poder dissolvent de l’aigua
5. Solubilitat de soluts sòlids en solvents líquids
6. Conductivitat elèctrica de compostos i dissolucions
7. Reaccions químiques a petita escala I
8. Reaccions químiques a petita escala II
9. Processos exotèrmics i endotèrmics
10. Comparant el poder calòric de dos combustibles
11. Determinació de l’equivalent en aigua d’un calorímetre
12. La col llombarda i els indicadors àcid-base
13. La conversió de l’aigua en vi i del vi en aigua
14. Determinació del contingut en àcid acètic d’un vinagre
15. Determinació de l’àcid acetilsalicílic en una aspirina
16. Les sals de ferro
17. L’esterificació, l’acetat d’etil i la cola “Imedio”
18. La truita i l’ou ferrat
19. Productes quotidians, els dentifricis
20. Productes quotidians, les cremes solars 

• Qüestionari final
• Solucions  al  qüestionari
• Estructura de la llibreta de pràctiques
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autors: 
Josep m. Fernández-novell; merCè tallò 
i mireia díaz-lobo

Secció Tècnica d’Ensenyament CQC
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COMITÉ D’HONOR:

Hble. Sra. Meritxell Ruiz i Isern.
Consellera d’Ensenyament. 
Excm. Sr. gaspar Rosselló Nicolau.
Vicerector de la Universitat de Barcelona. 
Ilm. Sr. Pere Lluís Cabot i Julià.
Degà de la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona.
Ilm. Sr. José Costa López.
Degà del Col·legi Oficial de Químics de Catalunya.

COMITÉ ORgANITZADOR:

President:
Dr. Josep M. Fernández-Novell.
President de la Secció Tècnica d’Ensenyament del CQC.

Vocals:
Dra. Mercè Talló.
Vocal de la Secció Tècnica d’Ensenyament del CQC.
Dr. Francesc A. Centellas.
Professor titular de la Universitat de Barcelona.
Dr. Jaume granell.
Professor titular de la Universitat de Barcelona.

Sra.	Josefina	Guitar.
Vocal de la Societat Catalana de Química.
Sra. Rosa Maria Melià.
Presidenta de apFQc.

COMITÉ CIENTÍFIC:

Dr. Josep M. Fernández-Novell.
President de la Secció Tècnica d’Ensenyament del CQC.
Dra. Mercè Talló.
Vocal de la Secció Tècnica d’Ensenyament del CQC.
Dr. Oriol güell
Vocal de la Secció Tècnica d’Ensenyament del CQC.
Dr. Miquel Paraira.
Professor UPC.
Dra. Carme gonzález.
Professora titular de la Universitat de Barcelona.
Dr. Joan Carles Ferrer.
Professor titular de la Universitat de Barcelona.
Dra. Mireia Díaz Lobo.
Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona.
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HORARI I ACTIVITATS 

Dimecres 23 de novembre; Facultat de Química de la UB, c/ Martí i Franquès, 1-11 Sala Fonseré.

15.30–16  Entrega de material. 
16–16.30  Acte inaugural i presentació de les 5es Jornades.
   Vicerector de la Universitat de Barcelona.
   Degà de la Facultat de Químiques de la UB.
   Degà del Col·legi Oficial de Químics de Catalunya.
   Directora general del Departament d’Ensenyament
   President del Comitè organitzador.

16.30–17.30 grup QISU Facultat de Química de la UB 
    Presentació Dr. Jaume Granell. 
   “Química: per a què serveix?” 
   Dr. Jordi Díaz dels Serveis científic-tècnics de la UB. 
   “Introducció a la Nanotecnologia a l’Aula” 

17.30–18  Pausa cafè. 

18–20  L’Olimpiada de Química.
   Resum de l’Olimpíada de Química 2016
   Marc Villoro (alumne participant)
   “Disseny i fabricació d’una pila d’hidrogen”
   Josep Casanovas (professor de batxillerat)
   “Com organitzem aquesta activitat al nostre centre”
   Entrega certificats a l’alumnat participant.
   Entrega certificats als centres participants.
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Divendres 25 de novembre; a la seu del CQC, Avgda. Portal de l’Àngel, 24.
Sala de Reunions del CQC.

16.15–16.45 Conferència Editorial Santillana
   “Llibres digitals a l’ensenyament de física i química”
16.45–18   A) Treballs de l’alumnat de tots els nivell
   Presenten: Sara Roig i Cristina Balcells

   B) Química a les aules i als laboratoris
   Presenta: Josep Tarragó
     Raimon Terricabres
     Josep M. Fernández-Novell
     Nofre Munar, Helena Delgado i Miquel Muñoz

18–18.30  Pausa cafè

18.30 –19  Conferència R. Barrachina, D. Pinyol, O. Anglada i J.M. Turon
   “Atura’t,	reflexiona,	practica,	amplia	i	comparteix	Química”	
19 - 20.30  Noves aportacions en la innovació educativa
   Presenta: Josep M. Fernández-Novell
     Josefina Guitart
     Javier Méndez
     Discussió de pòsters

Eppendorf® y el logo de Eppendorf son marcas registradas de Eppendorf AG, Hamburgo,  Alemania. Todos los derechos reservados, incluidos graficos e imágenes. Copyright © 2016 by Eppendorf.

Solicite su muestra: www.eppendorf.es/muestras

> Diseño único para hacer sus tareas de 
   rutina más rápidas, reproducibles
   y fiables 
> Sin aditivos que puedan influir los 
   resultados de sus ensayos 

Más de 50 años de experiencia en la fiabilidad de sus resultados

¿Consumibles? Elija Eppendorf
> Minimización de la unión entre muestra 
   y superficie plástica 
> Mínimas tolerancias en la producción
   y máxima consistencia 
> Gran gama de niveles de pureza para 
   adaptarse a sus más altos requisitos
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col·laboracions

Dissabte 26 de novembre; a la seu del CQC, c/ Portal de l’Àngel, 24.

9.15–9.45  Conferència. Mireia Díaz 
   “La	identificació	de	biomarcadors,	proteïnes,	pèptids,	metabòlits,...”
9.45–11   A) Treballs de l’alumnat de tots els nivell
   Presenten: Mireia Díaz i Josep Tarragó

   B) L’anglès en l’ensenyament de la Química
   Presenta:  Anna Granceli
     Raimon Terricabres
     Hugo Banderas
     Diego Gallego i Laura Isabel García

11–11.30  Pausa cafè

11.30–13  Conferència. Oriol güell 
   “La relació empresa - universitat”
   Present i futur de l’Ensenyament de la Química
   Presenta:  Mercè Talló.
     Marc Canela
     Adrià Peleato
     Escola Nova 21     
     Josefina Guitart
     Taula Rodona

13–14   Conclusions i Acta de cloenda
   Representant de la Societat Catalana de Química
   Vicedegà del Col·legi Oficial de Químics de Catalunya
   Vocal de la Secció Tècnica d’Ensenyament del CQC
   Presidenta de l’apFQc

www.itw.com/about-itw/our-innovations 
www.itwreagents.com 

ITW, strong culture of sustainable differentiation through innovation 



Els objectius principals d’aquestes 5es jornades analitzaran les metodologies emprades en la 
renovació, la innovació i la divulgació de la Química i el seu ensenyament a tots els nivells educatius, 
des de Primària fins a la Universitat passant per l’ESO, el Batxillerat i els cicles Formatius.  

PUBLICACIó DELS TREBALLS.

Després de recollir totes les presentacions acceptades i redactades pels ponents s’editarà el 
llibre d’Actes (proceedings) de les Jornades amb ISBN.  La organització vol que aquesta publicació 
serveixi al professorat relacionat amb l’ensenyament de la química com eina de treball i, que en cas 
necessari, es faci servir davant de les autoritats educatives o de qui calgui perquè tinguin present les 
seves valoracions tècniques.

ENTITATS ORgANITZADORES:

   

ENTITATS COL·LABORADORES:

              

              

                                               

                       



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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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


