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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 50 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.

sabadellprofessional.com

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

1 / 6
Aquest nombre és indicatiu del risc del

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

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

Any 2017. 
Any del terbi (65)

Efectivament els Col·legis de Químics entren en el any del 
Terbi. Tenim 65 anys d’antiguitat.

El futur és incert però al present estem bé. 

Totes les competències adquirides a la Universitat —gràcies 
a la labor dels Col·legis de Químics— estan reconegudes 
pràcticament per l’Administració com atribucions. 

Estem en la Intercol·legial de Catalunya en que es defensa 
l’estructura i  funció social dels Col·legis i que proporciona 
diversos avantatges als col·legiats (visiteu la seva pàgina web: 
www.intercolegial.cat). 

A pesar de la manca de solidaritat dels nous titulats i per 
tant el descens del nombre de col·legiats en tots els Col·legis, 
el nostre pla d’austeritat ha donat els seus fruïts i acabem el 
2016 acomplint el pressupost sense pràcticament detriment de 
les activitats que han estat moltes i diverses: s’ha recuperat 
la pàgina web: www.quimics.cat, també el NPQ, la formació 
continuada, la borsa de treball, etc., etc.

Hem acabat bé l’any del Gadolini (64) i us desitjo un millor 
any nou del Terbi (65).

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

editorial

Any 2017. Any del Terbi (65) ......................................... 3

Col·laboraCions

Conveni Marc de Col·laboració ..................................... 5

Mesura d’activitats enzimàtiques ................................... 6

Sant Albert 2016 ............................................................ 8

Termodinàmica estocàstica ........................................... 12

Els químics de la promoció del 47 ................................ 21

Què en som de curiosos ............................................... 23

“L’àtom i la molècula” i l’estructura del benzé .............. 25

assoCiaCió de QuímiCs

de Catalunya

President: José Costa.
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Vocals: Joan Bertran, Carme Borés, Josep 
M. Gutiérrez, Claudi Mans, Pere Molera, 
Enrique Morilla i Meritxell Ventura. 
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Abans de Nadal es va signar 
el Conveni Marc de Col·la-
boració entre els dos degans 
dels Col·legis de Químics, 
COLQUIMUR de Múrcia i 
COQC de Catalunya.

En el marc d’aquesta col·la-
boració, COLQUIMUR es 
compromet a establir les 
condicions per al desenvo-
lupament d’accions de co-
operació i treball conjunt. 
Així, les accions formatives 
en modalitat on-line, mixta 
i presencial seran a preu de 
col·legiat per als membres 
del COQC. 

D’altra banda, el COQC es 
compromet a difondre aquest 
acord al web del col·legi: 
http://www.quimics.cat  amb 
el logo i un link a la pàgina 
de COLQUIMUR. 

Tota la informació sobre els 
diferents cursos on-line que 
s’ofereixen a COLQUIMUR 
i que amb aquest acord us 
podem oferir la podeu trobar 
a la pàgina web http://www.
colquimur.org 

Conveni MarC de Col·laboraCió 
 en la ForMaCió e-learning entre 

 «el ilustre Colegio oFiCial de QuíMiCos 
 de MurCia» i el nostre Col·legi
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Mesura d’aCtivitats 
 enziMàtiQues

La recuperació de fraccions 
de residus agroindustrials és 
de gran interès estratègic. La 
recuperació de materials a peu 
de planta afavoreix la logística 
de recuperació de fraccions 
útils per a d’altres indústries.

El cas que es considera és la 
recuperació dels components 
dels polisacàrids. En aquest 
cas es considera la forma 
més habitual de recuperar 
monosacàrids, la hidròlisi.

El residu agroindustrial 
considerat és el bagàs de 
cervesa o residu sòlid de 
la maceració del malt per 
a produir cervesa. S’han 
considerat dos procediments: 
la hidròlisi àcida i la hidròlisi 
enzimàtica. La hidròlisi àcida 
ha considerat àcids nobles 
corrents (H2SO4, H3PO4).

autor:

Josep Juanbaró portella

Figura obtinguda de: http://srvcnpbs.xtec.cat/cdec/images 
adaptació de: Biology Modules, James Torrance, Hodder and 
Stoughton, London, 1998 
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Per molt suaus que siguin les 
condicions d’hidròlisi àcida 
mai no s’aconsegueix un brou 
tan net com el de la hidròlisi 
enzimàtica. En ambdós 
casos s’obté glucosa, xilosa, 
i arabinosa per la presència 
de cel·lulosa, arabinoxilans, i 
midó.

La hidròlisi enzimàtica 
requereix en la praxis d’unes 
condicions més complexes 
que la hidròlisi àcida. Les 
característiques del substrat 
considerat, un material on 
hi ha de tot, exigeix treballar 
amb complexos enzimàtics 
crus. A l’hora de triar un 
complex enzimàtic cal que es 
caracteritzi.

Això vol dir que cal deter-
minar-ne les seves activitats 
enzimàtiques acuradament, 
però sempre contemplant les 

característiques intrínseques 
del substrat escollit.

Els enzims s’assagen 
normalment davant de 
substrats sensibles a la seva 
acció. Normalment s’utilitzen 
substrats que són a l’abast de 
tota la comunitat científica 
per poder aconseguir resultats 
comparatius.

L’assaig es fa sota unes 
circumstàncies homogènies 
com ara pH, temperatura, 
temps.

És important fer aquesta 
etapa inicial per tenir 
coneixement de com aquest 
enzim o complex enzimàtic 
actua sobre substrats naturals.

L’activitat d’un enzim es 
mesura experimentalment 
expressant-lo en unitats 
internacionals (IU) que venen 

donades en µmol de producte 
alliberat al cap d’un temps 
propi de l’assaig. Un resultat 
acurat de l’activitat enzimàtica 
s’expressa en IU / mg-proteïna 
segons la convenció de la 
Commission on Enzymes 
de la International Union of 
Biochemistry.

L’assaig enzimàtic està 
limitat per un màxim de 
consum del substrat. El consum 
de substrat no pot ser superior 
al 5% durant el temps establert 
de l’assaig.

Un altre aspecte a tenir en 
compte és que la concentració 
d’enzim no sigui limitant, ha 
de ser en excés respecte el 
substrat. D’aquesta manera la 
producció segueix l’expressió:

(1/a) = (1/a0) + (1/k)·(1/cCE)

a és l’activitat durant l’assaig 
en IU/mL, 

cCE és la concentració de 
complex enzimàtic en mg/mL, 

a0 permet calcular l’activitat 
en IU/mg-proteïna

Aquesta equació també 
permet que durant assaigs 
enzimàtics es pugui saber la 
concentració residual d’enzim 
en qualsevol moment d’una 
acció enzimàtica al llarg d’una 
mesura formal en el transcurs 
d’una reacció.

Tros d’amilopectina i encerclat un monòmer de glucosa.
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sant albert 2016
i després de la universitat Què?

El 18 de novembre i amb 
motiu de la celebració de la 
diada del nostre Patró Sant 
Albert Magne, va tenir lloc a 
l’Aula Magna Enric Casassas 
de la Facultat de Química 
un acte conjunt, del nostre 
Col·legi, amb el lliurament 
de les distincions dels 
ordes pertinents i la pròpia 
Facultat de Química amb 
el reconeixement dels nous 
doctors de l’any acadèmic. 

L’acte va ser presidit pel Dr. 
Pere Lluís Cabot, degà de la 
Facultat de Química, després 
la Dra. Anna Prades repre-
sentant de l’AQU va fer una 
conferència sobre la inserció 
laboral dels nous doctors i, 
finalment, va haver una taula 
rodona on es varen sentir di-
ferents experiències molt inte-

autor: 

Josep m. Fernández novell

Vicedegà del Col·legi
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ressants per l’auditori. En aca-
bar tot l’acte es varen entregar 
els diplomes als doctors del 
curs 2015-2016 com mostra 
la fotografia anterior. 

El Dr. José Costa López, 
degà del nostre Col·legi, va 
fer una presentació sobre 
què és i què representa el 
Col·legi Oficial de Químics 
de Catalunya amb el títol 
“I després de la Universitat 
què?”. 

Tot seguit, es van lliurar 
les distincions dels ordes a 
les promocions dels químics 
i de les químiques dels anys 
1991, 1976, 1966 i 1956. 
L’entrega va ser molt emotiva 
per les anècdotes explicades 
per alguns dels distingits i 
pel propi degà, com mostra 
la fotografia enregistrada en 
el moment oportú. Aquestes 
distincions s’entreguen als 
membres del Col·legi que han 
fet els 25, 40, 50 i 60 anys de 
professió. 
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En la figura següent s’hi mostren les fotografies de conjunt de cada orde després de rebre la 
distinció. 

Els diferents ordes són: del Manganès (Mn), del Zirconi (Zr), de l’Estany (Sn) i del Neodimi (Nd).



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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terModinàMiCa 
estoCàstiCa:  
un CaMp CientíFiC eMergent

A l’any 1824, un enginyer naval francès anomenat Sadi Carnot va dur a terme un estudi teòric 
revolucionari que més tard va esdevenir la llavor pel desenvolupament de la Termodinàmica com a 
un nou camp científic. En les seves Reflections sur la puissance motrice du feu, Carnot va trobar un 
límit màxim superior fonamental per l’eficiència energètica màxima que un màquina tèrmica pot 
aconseguir. El límit de Carnot imposa una restricció en la dinàmica dels motors macroscòpics que 
va ser generalitzat per Clausius al segle XIX amb el què es coneix actualment pel Segon Principi de 
la Termodinàmica. En condicions isotermes, la calor total  absorbida per un sistema físic del 
medi exterior durant un procés de no-equilibri de duració  satisfà 

on el signe igual correspon a processos reversibles pels quals el bescanvi de calor depèn 
exclusivament de l’estat inicial i final del sistema. En un procés reversible o en equilibri, la 
calor absorbida per un sistema dividida per la temperatura és una funció d’estat que s’anomena 
entropia del sistema . En conseqüència, el canvi en l’entropia del sistema en un temps , , es 
defineix com el bescanvi de valor dividit per la temperatura quan un procés procedeix de forma 
reversible. Si el medi està compost per un únic focus de calor en equilibri que bescanvia un 
flux de calor  amb el sistema,  es pot interpretar com el canvi de l’entropia del medi.  

Édgar roldán

Max Planck Institute for the Physics of Complex 
Systems  (MPI-PKS, Dresden, Alemanya). Grupo 
Interdisciplinar de Sistemas Complejos (GISC, 
Madrid)

oriol güell

Secció Tècnica d’Ensenyament CQC
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Consegüentment, la Segona Llei implica que el canvi total d’entropia (sistema + medi) augmenta a 
mesura que passa el temps per qualsevol procés termodinàmic,

En altres paraules, canviar l’estat d’un sistema implica una dissipació mínima de calor cap al 
medi.

A finals del segle XIX i durant el segle XX, el desenvolupament de la Termodinàmica va portar 
a una comprensió més profunda dela noció d’entropia. Una eina molt important és l’anomenada 
Termodinàmica Estadística, que és un camp de la física que permet fer un estudi termodinàmic de 
sistemes microscòpics compostos per un gran nombre de partícules i, en conseqüència, extreure 
expressions per les magnituds termodinàmiques que governen aquests sistemes. Amb aquestes eines 
es pot entendre, per exemple, com la temperatura està relacionada amb la velocitat de les partícules 
o com la pressió està relacionada amb la força per unitat de superfície que realitzen els xocs de les 
partícules contra les parets d’un sistema. Dins d’aquest formalisme, és important recalcar el paper 
de Josiah Willard Gibbs, que va deduir l’expressió de l’entropia d’un sistema aïllat, l’anomenat 
col·lectiu microcanònic, definida a partir d’una distribució de microestats, cada estat  amb una 
probabilitat 

on  és la constant de Boltzmann. En relació a aquesta expressió, és important parlar sobre 
l’entropia de Shannon 



NPQ 473 • quart trimestre 201614

col·laboracions

que permet calcular la incertesa en la distribució d’estats d’un sistema termodinàmic. Tal com es 
pot veure, , és a dir, l’entropia de Gibbs és proporcional a l’entropia de Shannon, i la constant 
de proporcionalitat és la constant de Boltzmann. Atès que podem relacionar ambdues magnituds, 
es pot concloure que l’entropia termodinàmica d’un sistema aïllat és una aplicació directa de la 
teoria de la informació de Shannon. Aquest fet és summament important, ja que podem extreure 
que l’entropia termodinàmica d’un sistema aïllat està directament relacionada amb la incertesa en 
la distribució d’estats que componen el sistema.

Les reaccions químiques operen sempre en condicions de no-equilibri, tot i que cal tenir en 
compte que, en alguns casos, n’hi ha que tenen lloc a prop de l’equilibri. Així doncs, més tard es va 
desenvolupar la Termodinàmica de Processos Irreversibles amb la finalitat d’entendre la transducció 
d’energia i la naturalesa irreversible de les reaccions que tenen lloc a prop de l’equilibri. Més 
concretament, l’aproximació lineal de la Termodinàmica de Processos Irreversibles va ser impulsada 
profundament per Lars Onsager i Ilya Prigogine, que van rebre el Premi Nobel en Química els anys 
1968 i 1977, respectivament. Segons Onsager i Prigogine, un procés de no-equilibri està caracteritzat 
per la presència d’uns fluxos  (com, per exemple, fluxosde partícules o corrents elèctrics) que, a 
prop de l’equilibri, són proporcionals a unes forces termodinàmiques  que actuen en un sistema 
(com per exemple gradients tèrmics o diferències de potencial químic). Pel cas concret d’una reacció 
química dins del règim lineal, és a dir, suposant que estem a prop de l’equilibri, la producció 
d’entropia, que es defineix com la derivada temporal de l’entropia, és

on  és el flux o velocitat de la reacció i  és l’afinitat química de la reacció, amb expressió

on  és el coeficient estequiomètric del component  i  llur potencial químic, tenint en compte 
que la reacció està composta per  components.

En els últims anys, el desenvolupament de la tècniques de microscòpia i de trampes òptiques ha 
permès als científics rastrejar la dinàmica dels sistemes de mida petita. Per exemple, usant les tècniques 
de molècula individuales poden visualitzar els mecanismes de transport de motors moleculars amb 
resolució nanomètrica. Els motors moleculars són enzims que realitzen la transducció d’energia 
química en treball mecànic [3]. Un exemple és la Cinesina, un motor que es mou en passos de 
8 nanòmetres alimentat per la hidròlisi d’ATP [4]. Un altre exemple és la RNA polimerasa [5], un 
enzim que polimeritza RNA movent-se esglaonadament en un motllo de DNA (veure Figura 2, 
panell inferior dret). Les fluctuacions tèrmiques afecten fortament la dinàmica d’aquests sistemes. 
Això és degut a que l’energia tèrmica d’una sola molècula (a temperatura ambient, 25ºC) és  
pNnm (on  és la constant de Boltzmann). L’energia tèrmica d’una sola molècula és comparable a 
l’energia necessària per moure un motor molecular un pas enrere. De fet, per una força típica d’
1pN, una sola molècula pot, per casualitat, moure un motor cap enrere 4nm.

Dit això, podem dir que els motors moleculars i els enzims satisfan les lleis termodinàmiques 
universals tal com ho fan els motors tèrmics macroscòpics?La Termodinàmica Estocàstica és un 
camp emergent dins de la Física que busca les propietats universals que governen la Termodinàmica 
dels sistemes molt petits [6-8]. En un estudi sobre motors moleculars l’any 1997 [9], Ken Sekimoto 
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va derivat una nova equació que expressa la calor transferida  des del medi cap a un sistema 
microscòpic mitjançant la trajectòria seguida o la seqüència d’estats visitats pel sistema en un temps 
 (veure Figura 3, on es mostren diferents estats possibles d’un enzim i el concepte de trajectòria 

entre aquests estats).El treball de Sekimoto [9-10] és considerat per molta gent com l’embrió de la 
Termodinàmica Estocàstica, que es va establir a principis de l’any 2000 com una disciplina que fa 
ús de la teoria de processos estocàstics per descriure la natura fluctuant de la Termodinàmica de 
dispositius micro i nanoscòpics.

La dinàmica dels sistemes micro i nanoscòpics enclavats en un bany tèrmic que conté milions 
de molècules és estocàstic. Considerem la dinàmica d’un sol enzim en una solució on, a més, hi 
ha altres espècies i que llurs concentracions es mantenen en un valor constant. Degut a l’agitació 
tèrmica de l’enzim i de les espècies presents, l’enzim s’enllaçarà amb alguna de les espècies presents. 
D’aquesta manera, l’espècie enllaçada esdevindrà un reactiu de la reacció catalitzada per l’enzim i, 
en conseqüència, es generarà un producte. Ambdós processos, l’enllaç del reactiu amb l’enzim i la 
reacció química, tenen lloc en temps aleatoris. A la Figura 3 podem veure una xarxa de transicions 
on tots els processos tenen lloc en temps aleatoris durant la vida sencera de l’enzim involucrat.

Les taxes entre dos estats corresponen al nombre mitjà de les transformacions que tenen llocper 
unitat de temps. Les equacions microscòpiques de moviment que descriuen la dinàmica d’un sol 
enzim són reversibles en el temps. Això implica que cada procés de la Figura 3 i llur procés invers 
en el temps pot tenir lloc, però generalment ocorren amb diferents probabilitats. L’asimetria entre el 
processos cap endavant i cap enrere obeeix
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on  i denoten cada transició que té lloc en el mecanisme químic de la reacció enzimàtica 
(veure Figura 3), i  és el canvi en el potencial químic al llarg de cada transició. L’afinitat 

 de cada cicle enzimàtic està relacionada amb les velocitats de cada transició seguint

Equivalentment, es pot escriure la següent expressió per l’afinitat

Per un exemple simple d’una reacció enzimàtica on el cicle està impulsat únicament per la 
hidròlisi d’ATP, .L’ATP es pot considerar com l’oli que lubrica un motor de cotxe. Sense 
l’ATP, molts processos no funcionaria degut a que no hi hauria l’energia lliure necessària per poder 
realitzar-los, de la mateixa manera que l’oli lubrica el motor per a poder suportar els alts valors de 
torque que es generen, evitant que aquests gripin. 
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Com es pot descriure la dinàmica estocàstica d’un sol enzim?Tal dinàmica estocàstica pot ser 
descrita matemàticament com un procés de salt entre els tres estats diferents de l’enzim que es 
mostren a la Figura 3B. Després d’un temps , podem dir que l’enzim ha participat en una història 
composta pels estats que han esdevingut i on l’enzim ha participat. Aquesta història es pot descriure 
com una seqüència d’estats(o també anomenat camí) com, per exemple,  
amb estadístiques pels temps d’espera entre cada estat seguint una distribució exponencial. 
Generalment, s’introdueix la notació  per denotar una seqüència d’estats visitats per 
l’enzim, amb .

El fet que la dinàmica d’un sol enzim sigui estocàstica planteja la qüestió sobre si les propietats 
termodinàmiques de l’enzim són també estocàstiques. Quin és doncs el canvi total d’entropia, és a 
dir, la suma de les contribucions delsistema (en el nostre cas, l’enzim) i del medi exterior, associat 
a una història específica de l’enzim  durant un temps ? Per respondre aquesta qüestió, 
primer considerem el canvi d’entropia del sistema, en aquest cas l’enzim. Seguint el treball de 
Seifert [11], podem definir l’entropia d’un sistema quan aquest està a un estat  a un temps :

on  és la probabilitat, en estat estacionari,de que el sistema estigui en un estat  a un 
temps . Quan es fa la mitjana sobre moltes realitzacions del mateix procés, obtenim

on recuperem la generalització de l’entropia de Gibbs (Equació 3) per processos de no-equilibri. 
Si l’enzim traça una seqüència d’estats , llur entropia canvia per una quantitat

Ara, ens preguntem: quin és el canvi d’entropia en el medi durant l’evolució de l’enzim? La calor 
és dissipada cap al bany (el medi) quan l’enzim realitza una transició cap endavant, mentre que 
l’enzim absorbeix calor del medi en una transició cap enrere. La proporció entre la transició cap 
endavant i cap endarrere obeeix la condició de balanç detallat local

on  és la velocitat associada a la transició observada ,   la velocitat del salt 
corresponent en la reacció cap enrere i  la calor absorbida per l’enzim quan aquest realitza la 
transició . Depenent de la direcció de la transició en la xarxa, la calor absorbida correspon 
a l’afinitat, positiva o negativa, d’aquella transició . La calor total (o canvi de l’entropia 
del medi) durant un temps  és  que, mitjançant l’Equació 13, permet obtenir una 
expressió microscòpica pel canvi de l’entropia del medi quan l’enzim traça un camí :

Sumant les Equacions 12 i 14 es troba una expressió microscòpica pel canvi en l’entropia total 
associat a una trajectòria específica de l’enzim:
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on s’ha usat la propietat de Markov per la probabilitat d’observar una trajectòria donada de 
l’enzim: . Pel cas de la reacció enzimàtica de la Figura 3, 
el canvi d’entropia total en un temps  és

on  és el nombre total de cicles realitzats per l’enzim en la direcció del biaix químic menys 
el nombre de cicles duts a terme en contra del biaix, i és l’afinitat del cicle. Fent la mitjana sobre 
moltes trajectòries de l’enzim s’obté

que és positiu, ja que  de mitjana i . Per aquesta raó, es recupera la Segona Llei 
de la Termodinàmica (Equació 2) al nivell de conjunt, .Addicionalment, per la velocitat 
de producció d’entropia , es recupera l’Equació 5:

amb  (a  gran) igual al flux en estat estacionari o, altrament dit, corrent.

L’Equació 15 té implicacions molt importants per la Termodinàmica dels sistemes petits. 
Primerament, relaciona el canvi d’entropia total al llarg de la trajectòria d’un enzim amb la proporció 
entre la probabilitat d’una trajectòria amb la probabilitat de la trajectòria invertida. Així, connecta 
la producció d’entropia amb la irreversibilitat temporal d’una manera clara i directa [12,13,14]. 
Segonament, per a un camí “estrany”, el canvi d’entropia total associat és negatiu. Això passa degut 
a que l’enzim es mou transitòriament en contra del biaix químic i 
. Com s’ha discutit prèviament, l’Equació 15 defineix la producció d’entropia com un procés 
estocàstic. La mitjana de la producció d’entropia estocàstica sobre totes les possibles trajectòries 

 traçades per un enzim és positiva per tots els temps

d’aquesta manera es recupera la Segona Llei de la Termodinàmica quan es fa la mitjana sobre 
moltes realitzacions.

La possibilitat per un enzim de dur a terme cicles transitòriament en contra del biaix químic és 
manifestada d’aquesta manera en forma de canvis d’entropia transitoris negatius. L’estocasticitat 
de l’entropia a temps curts obre la porta a noves propietats que són úniques per sistemes petits 
situats fora de l’equilibri. Probablement, el resultat més important en les fluctuacions de l’entropia 
total és l’anomenat teorema de fluctuació detallada, que és una generalització de la Segona Llei 
de la Termodinàmicaper sistemes mesoscòpics. En un moment donat , la probabilitat de que la 
producció d’entropia sigui negativa és menor que la probabilitat de que la producció d’entropia 
sigui positiva per un mateix valor. En conseqüència, per qualsevol estat estacionari de no-equilibri 
es compleix [11-12,15-17]:
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Aquesta equació ha atret l’atenció de la comunitat científica de la Termodinàmica Estadística 
durant aproximadament dues dècades. Experiments amb col·loides microscòpics amb pinces 
òptiques, tècniques de molècula individual amb forquilles de DNA o caixes d’electrons individuals 
són uns dels exemples entre la plètora de sistemes pels quals l’Equació 20 s’ha testejat amb gran 
precisió.

La combinació de la Termodinàmica amb la física dels processos estocàstics en l’anomenada 
Termodinàmica Estocàstica obre un camp emergent en la ciència amb múltiples aplicacions en 
Física, Biologia, Química i Enginyeria. Els desenvolupaments nanotecnològics recents inspirats en 
la teoria de la Termodinàmica Estocàstica han aconseguit, exitosament, la construcció de motors 
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tèrmics col·loïdals com, per exemple, el motor de Carnot brownià [19]. S’espera que aquest tipus de 
motors juguin un rol crucial en l’etapa decreixement dels nanorobots, i pot ser d’interès primordial 
en nanomedicina per generar teràpies no invasives en un futur pròxim. Tals noves perspectives en 
motors mesoscòpics seran presentades en un futur article.

Bon Nadal a tothom.
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els QuíMiCs de la 
proMoCió del 47 uns 

grans i singulars 
proFessionals

autor: 

Jordi noto

Una conferència en 
el Col·legi de Químics 
pretenia descobrir algunes 
de les singularitats d’aquells 
estudiants que van instruir-
se en els anys durs de la 
postguerra, després que el 
conflicte havia deixat cicatrius 
en la Universitat. Unes bombes 
havien destruït el laboratori 
de la facultat de Ciències. 
La majoria dels professors 
s’havien exiliat durant els 
anys del conflicte per motius 
de seguretat o per fugir de la 
repressió d’una dictadura que 
s’implantà amb gran duresa. 
Llibres i material docent era 
escàs, quan no, de mala 
qualitat. Tot i aquest panorama 
desencisador els resultats van 
ser espectaculars. El passat 
dimarts 25 d’octubre es va 
pronunciar una conferència 
dedicada als químics que van 

estudiar en l’any 1942. Entre els 
membres de la promoció del 
47 hi ha el doctor en Química 
orgànica Josep Castells que 
no es va voler perdre l’acte. 
També reunien la mateixa 
condició de pertinença al 
singular grup altres persones 
que es trobaren a la sala, com 
Àngela Garcia de Mendoza, 
Pepita Brullas, Teresa Gasset, 
Rosa Comas i molts familiars 
directes d’altres companys 
que no van poder assistir 
per tenir dificultats pel seu 
desplaçament, a més plovia, i 
d’altres que, malauradament, 
ja no són entre nosaltres. 

El conferenciant Jordi Notó 
i Brullas, fill de dos integrants 
del grup, va exposar la 
metodologia d’anàlisi d’edats 
i altres de la composició del 
grup. Constatà una lleugera, 

però major, presència de dones 
en la comparativa amb altres 
cursos anteriors i posteriors.

No va ser cap descobriment 
per ningú saber que Joan Oró 
o Antoni Ballester científics 
de prestigi internacional 
formaren part i participaren 
de les trobades amb els 
companys. L’orador va intentar 
fer esment de la majoria dels 
seus integrants que supera 
el centenar de persones. 
Destacant èxits professionals 
en la química o en altres 
terrenys com l’esport o en 
diversos àmbits. No sempre de 
forma excloent.

La sala magna del Col·legi 
de químics, totalment plena, 
va ser l’escenari d’aquest 
acte que va comptar amb la 
presència del degà Josep Costa 
i altres membres de la junta. 

Mantenen 70 anys després un cita anual per retrobar-se
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Entre els assistents també hi 
havia la ex degana Margarita 
Luria i la responsable de l’arxiu 
històric de la Universitat de 
Barcelona, Josefa Sánchez. 
Seria impossible recordar tota 
la llista dels presents quan a 
més, n’hi havia que reunien 
una doble condició: la de 
familiars i ser professionals de 
prestigi.

Molts dels continguts 
exposats, per la lògica del 
format breu, en l’exposició oral, 
es va anunciar la voluntat que 
prengui una forma més extensa 
en un llibre. En tot cas, el llibre 
es farà. Això si, condicionat a 
reunir el finançament suficient, 
per una presentació d’aquest 
material amb una edició 
més acurada o una de més 
simplificada en format digital. 
Si hi ha prou, aportacions es 
podrà fer una edició en paper 
de qualitat i amb un disseny 
professional. Molts concurrents 
mostraren el seu interès en el 
projecte i predisposició per 
col·laborar-hi.

www.kit-book.net
kit@kit-book.net

Serveis editorials, especialitzats en 
treballs acadèmics i tesis doctorals:

Maquetació · Correcció · Impressió

La conferència dedicada als estudiants de química del 1942 al 47, 
va omplir la sala del Col·legi de Químics.
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Què en soM de 
Curiosos els 

éssers huMans

autor: 

lluis eek

Som capaços de gastar 
milions per salvar una vida 
i alhora també milions per 
matar milers d’éssers humans. 
Les guerres són l’exemple. 
Com és possible? 

Som així per naturalesa? 
I què és la naturalesa huma-
na? Hi ha característiques co-
munes a tots els humans sigui 
quina sigui la seva procedèn-
cia? Alguns diuen que no, que 
tot ho adquirim a través de 
l’educació, de l’ambient, de 
la cultura a on vivim. Com si 
naixéssim com una fulla en 
blanc i només l’experiència 
ens converteix en el que som. 
Deixem de banda les idees de 
Marx que pensava que variant 
les condicions de producció 
i economia es podia transfor-
mar la naturalesa humana, o, 
la idea conductista que prete-
nia convertir qualsevol nen en 

qualsevol tipus d’ésser humà 
gràcies a una educació ade-
quada. Probablement aquestes 
teories no tenien en compte 
la genètica, el gens que con-
figuren moltes de les nostres 
característiques, tant físiques 
com psíquiques. De fet, fins 
no fa gaire no s’ha aprofundit 
prou en aquest aspecte.

Actualment ens trobem 
com si tinguéssim el llibre on 
està escrit el que som però 
no sabem desxifrar encara 
tot el que diu. El que sabem, 
però, és que tenim un genoma 
base comú, unes estructures 
bàsiques, a tot ésser viu, tant 
animal com vegetal. Sabem 
també, que hi ha interaccions 
entre els gens i l’ambient 
en el sentit més ampli, les 
condicions externes, però no 
sabem com funciona. Encara 
tardarem temps en saber-ho, 

malgrat que cada dia coneixem 
algun detall nou. La feina que 
els espera als químics per 
desxifrar les reaccions!

Penso que aquesta estructura 
comuna explica que tinguem 
l’instint de supervivència i el 
de reproducció com tots els 
ésser vius, cadascú a la seva 
manera.
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Així veiem com la necessitat 
de subsistir origina disputes i 
guerres entre tribus, pobles, 
nacions, independentment 
del lloc, de cultures o de 
l’època. Els sentiments de 
poder i domini d’uns sobre 
d’altres és una constant al 
llarg del segles i dels pobles. 
Sorgeixen sentiments d’odi 
i d’enveja, però també de 
solidaritat, d’amor i de 
compassió. Naixem amb les 
mateixes emocions bàsiques 
que canvien d’expressió en 
funció de la cultura en la que 
es manifesten.

Som fruit de l’atzar i de 
l’evolució que ha permès 
que tinguem un cervell amb 
més capacitat d’informació i 
de interacció amb l’exterior 
que la resta d’éssers vius. El 
cervell posseeix una plasticitat 
tal que fa que s’adapti a les 
condicions externes. Les seves 
neurones es troben en xarxa 
i poden transportar quantitat 
ingents d’informació que 
s’emmagatzema en diverses 
parts del cervell segons el 
tipus de què es tracta.  Així 
podem considerar el cervell 
com un immens ordinador 
que rep i arxiva la informació, 
tant la que prové dels gens, 
informació interna, com 
la que prové de l’exterior. 
I donat la plasticitat del 
cervell, aquest  va guardant 
en “l’arxiu” de la memòria 
tot tipus d’informació que ens 
permet reviure experiències i 
emocions viscudes i tot gràcies 
a la facultat d’associació i 
interrelació de les neurones 
i dels circuits neuronals. 

Aquest cúmul de processos ha 
donat lloc a la intel·ligència 
i a la comunicació entre els 
diferents éssers. 

També altres éssers vius 
tenen aquesta capacitat, 
malgrat que en un estadi 
menys pronunciat que els 
humans (com sap un arbre 
fruiter quan ha de florir?).

Què ens diferencia doncs 
de la resta d’éssers vius? Hi ha 
diverses opinions al respecte. 
Però sembla que en un 
moment determinat, millor dit 
al llarg d’un procés evolutiu, 
va tenir lloc una modificació 
genètica, (una o varies 
mutacions en les molècules 
de l’ADN que formen els gens) 
que va conduir a l’adquisició  
del llenguatge i posteriorment 
a l’escriptura. 

Potser la suma de totes 
aquestes capacitats que s’han 
anat configurant al llarg del 
temps és el que ara podem 
denominar la “naturalesa 
humana” i que per tant és una 
expressió que va canviant amb 
el temps i funció de noves 
respostes al misteri de la vida.

Aquesta capacitat de poder 
representar objectes i idees 
de manera gràfica ens ha 
permès relacionar-nos entre 
nosaltres i deixar constància 
de la nostra observació de la 
natura i facilitar així la nostra 
capacitat creativa. I tot això 
ha tingut lloc al llarg d’un 
procés evolutiu que continua 
i continuarà al llarg del temps.

Dins les comunitats 
humanes sempre han existit 
uns éssers que han destacat, 

sigui perquè tenen alguns 
gens modificats o sigui per 
un entorn propici, o per 
ambdues, i això ha conduit 
a que alguns s’aprofitessin 
de la seva “superioritat”. I 
automàticament apareixen 
les actituds que considerem 
antisocials. L’egoisme és una 
conseqüència de l’instint 
de supervivència i de no 
considerar que procurar el 
bé comú repercuteix en tota 
la societat i de retruc al propi 
individu. Aquesta consideració 
sí que necessita d’un procés 
d’educació i tant més quan 
més complexa és la societat, 
com en el temps actual.

Què bé podríem viure si 
tothom seguis els consells 
dels “gurus”. “Fes el teu camí 
pel benestar de tots” (Buda) 
o “Estima el teu proïsme com 
a tu mateix” (Jesús) i tant 
d’altres que al llarg del temps 
i ara mateix donen la vida pels 
altres.

Però no, el món no va per 
aquí. I, per què? Diem: és 
la naturalesa humana, una 
barreja de sentiments altruistes 
i sentiments egoistes en 
proporció variable en funció 
dels factors interns i externs 
que hem comentat.



NPQ 473 • quart trimestre 2016 25

col·laboracions

“l’àtoM i la 
MolèCula” i 

l’estruCtura del 
benzé han Fet anys 

aQuest 2016
autor: 

Josep m. Fernández

Secció Tècnica d’Ensenyament

Aquest 2016 ha estat un 
any de celebracions en el 
camp de la Química. 

100 ANyS DE LA 
PUBLICACIó “L’àTOM I LA 
MOLÈCULA”

Gilbert Newton Lewis [1] 
va néixer a Massachusetts el 
1875 i va morir a Berkeley el 
1946. Les estructures de Lewis 
per representar els electrons 
de la capa de valència dels 
àtoms i les molècules així 
com la seva teoria de l’enllaç 
de valència i els parells 
d’electrons per explicar 
l’enllaç covalent encara són 
ben actuals i matèria d’estudi 
per l’alumnat dels Instituts i de 
la Universitat.

Com ja es va publicar en 
el número anterior d’aquesta 
revista, fa 100 anys que es va 
publicar l’article “The Atom 
and the molecule, L’àtom i 
la molècula” d’en Gilbert N. 
Lewis [2] on presentà la seva 
teoria de l’enllaç de valència 
amb els electrons de valència 
d’un àtom omplint els vèrtex 
d’una estructura cúbica. 

Pels voltants de Sant Albert, 
a la Facultat de Química de 
la Universitat de Barcelona es 
va fer un acte commemoratiu 
d’aquesta publicació. La figura 
mostra un tros del cartell 
que anunciava l’esmentada 
commemoració a on es pot 
veure l’àtom de liti (Li) amb 
1 electró de valència, el de 
beril·li (Be) amb dos i el d’Heli 
(He).
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Es pot tenir una revisió 
d’aquest article en la traducció 
del Dr. Josep Castells “L’àtom 
i la molècula” editat per la 
Societat Catalana de Química 
[3] (“La idea que l’enllaç 
químic està constituït per un 
parell d’electrons compartit 
per dos àtoms pressuposa una 
de les fites més importants de 
la química moderna” Extret 
d’aquesta revisió).

Però aquest 2016, també 
s’han celebrat els 150 anys 
que en Kekulé va dibuixar 
l’estructura del benzé.

150 ANyS DE 
L’ESTRUCTURA DEL BENzÈ

Des d’aquestes pàgines vull 
afegir-me a l’homenatge fet per 
la Royal Society of Chemistry 
el passat 28 d’octubre del 
2016 a Friedrich August 
Kekulé. Feia 150 anys que en 
Kekulé presentà l’estructura 
del benzé com a ciclohexatriè 
amb uns carbonis tetrahèdrics, 
com es mostra en la figura 
extreta de CatQuímica.cat, 
blog creat amb motiu de l’Any 
Internacional de la Química 
(AIQ2011) [4]. 

Friedrich August Kekulé [5] 
va néixer a Darmstadt el 1829 
i va morir a Bonn el 1896. Va 
ser un dels fundadors de la quí-
mica orgànica moderna, va te-
nir com a mestre en Justus von 
Liebig. Va començar la seva 
carrera docent a la Universitat 
de Heidelberg on ensenyà quí-
mica orgànica després va anar 
a Gant com a catedràtic on va 
escriure  Lehrbuch der orga-
nischen Chemie i va participar 
en l’organització del Congrés 
de Karlsruhe, el primer con-
grés científic internacional de 
la història celebrat el setembre 
del 1860. En aquest congrés 
hi varen participar, a part dels 
organitzadors Kekulé, Würtz 
i Weltzien, químics tant im-
portants com: Baeyer, Meyer, 
Bunsen, Erlenmeyer, Dumas, 
Thénard, Cannizzaro, Boro-
din, Mendeléiev o R. Torres 
Múñoz entre molts d’altres.

Si es fa una mica d’història 
sobre l’estructura del benzé 
tenim que Michael Faraday, 
el 1825, va sintetitzar la 
molècula de benzé i va trobar 
la seva composició, C6H6. 
Després, l’any 1858 Kekulé 
i Couper varen publicar per 
separat però quasi al mateix 
temps: la tetravalència del 
carboni i la possibilitat de 
formar cadenes amb unions 
C-C, l’article de Kekulé va ser 
el primer en publicar-se. L’any 
1863 Erlenmeyer proposà la 
formació de dobles i triples 
enllaços. I, finalment, Kekulé 
el 1866 explicà l’estructura 
del benzé com a ciclohexatrié. 
Com el mateix Kekulé va 

explicar, la inspiració del seu 
descobriment li havia arribat 
a través d’un somni, una serp 
mossegant-se la cua. 

El llegat dels seus ensenya-
ments i aportacions a la Cièn-
cia de la Química es posen de 
manifest amb els treballs de 
Rainer L. Claisen (condensa-
cions de carbonils) i dels pre-
mis Nobel Adolf von Baeyer 
i Otto Wallach, tots tres estu-
diants de doctorat d’en Kekulé.
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