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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 Primer any: fins a un 2,74% TAE. Saldo
manteniment. targeta de crèdit en comerços màxim remunerable: 10.000 euros.(2)

d’alimentació.(1)

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

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 tindrà 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 tindrà en consideració el nombre de cotitulars, per la qual cosa el saldo mínim existent en l’entitat com a requisit serà el pres proporcionalment
per a cada cotitular. No es remuneraran 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 farà al 0% per aquest concepte.
Rendibilitat primer any: 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, 1,8191%
TAE (calculada tenint en compte els dos tipus d’interès per al supòsit de permanència del saldo mitjà diari durant un any complet des de l’alta del compte). Exemple de liquidació: saldo
en compte de 15.000 euros diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència mensual; interessos liquidats en l’any: 270,82 euros.
Rendibilitat resta anys: 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 a partir del segon any del compte). Exemple de
liquidació: saldo en compte de 15.000 euros diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència mensual; interessos liquidats en l’any: 295,96 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

PERE MIR I PUIG 

Una notícia trista. Ha mort el nostre company PERE MIR I PUIG

Em consta i així ho vull manifestar que ha estat un col·legiat i 
associat model. Va contribuir a la constitució tant de la Associació 
(ANQUE) els anys quaranta com posteriorment del Col·legi 
(CONSEJO) i 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, del Sn, i del Nd i en una propera Junta aquest Deganat 
proposarà que se li nomini a títol pòstum Col·legiat Distingit per la 
seua trajectòria com a col·legiat-associat.

Hem tingut una gran relació professional i personal des que 
vaig arribar el 1966 a la Universitat de Barcelona. Es va presentar 
el Dr. Buscarons, Catedràtic de Química Analítica i ex Rector de 
la Universitat de Barcelona ja que en Pere va esser el seu primer 
doctorand  als anys quaranta. Sempre que havia algun acte públic 
a la Facultat no hi faltava assentat al costat del Dr. Buscarons. Per 
exemple quan es va inaugurar les instal·lacions del Seminari de 
Química a la Facultat a la Diagonal. Hi ha un reportatge gràfic i 
el Dr. Pere Mir efectivament està assegut a l’aula 105 de la nova 
Facultat al costat del Dr. Buscarons ¡l’any 1969!

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 amb un gran mecenatge al 
Col·legi i Associació de Químics de Catalunya.

En consequencia a proposta del nostre Col·legi la ANQUE va 
otorgar la Medalla d’Or a la Fundació Privada Cellex —fundada, 
financiada i presidida per el Dr. Pere Mir i Puig— per la seua tasca 
totalment desinteressada en favor de la investigació científica i de 
les activitats realitzades pel Il·lustre Col·legi Oficial i Associació de 
Químics de Catalunya tant en pro de la professió d’químic com en 
la divulgació a la societat de l’important paper de la química i dels 
químics en el desenvolupament sostenible de la mateixa.

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

José Costa
Degà CQC

President AQC

TERCERA ÈPOCA ANY XLVIII
NÚM. 474 Primer trimestre 2017

Director: 
Josep Mª Fernández Novell

Comitè de redacció:
Merçè Talló
Mireia Díaz-Lobo
Oriol Güell Riera

Edita: 
COL·LEGI OFICIAL DE QUÍMICS 
DE CATALUNYA

Òrgan de difusió: 
ASSOCIACIÓ DE QUÍMICS 
DE CATALUNYA

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

Maquetació i creació arxiu PDF:
Kit-Book Servicios Editoriales, S.C.P
Carrer Mare de Déu del Carmel, 18
08022 Barcelona
Tel.: 93 222 48 11

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

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

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

Portada:
Fotografia: Maria Soley
«Totes les sendes moren al capdavall 
de somnis». Joan Vinyoli (poema 
Totes des sendes moren)



NPQ 474 • primer trimestre 20174

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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Els àcids MinErals
autor:

dr. miQuel paraira

Els àcids minerals són 
compostos químics derivats 
dels compostos inorgànics o 
compostos del regne mineral, 
en cap cas es tracta d’àcids 
orgànics com són els àcids 
carboxílics o els aminoàcids.

La majoria d’aquests àcids 
són solubles en dissolvents 
polars com l´aigua i insolubles 
en dissolvents apolars com 
l’hexà. En dissoldre’s en aigua 
es dissocien completament ja 
que la majoria són àcids forts 
i enriqueixen la dissolució en 
ions H1+(aq).

HnX → n H1+(aq)  + 
  +  Xn-(aq)

Quan n=1 són àcids 
monopròtics, mentre que per 
n=2, 3, 4… es tracta d´àcids 
polipròtics.

Els més importants són:

• Àcid sulfúric  H2SO4

• Àcid nítric  HNO3

• Àcid clorhídric  HCl
• Àcid fosfòric  H3PO4

• Àcid fluorhídric HF
• Àcid bromhídric  HBr
• Àcid perclòric  HClO4

• Àcid bòric H3BO3

Els tres més importants són 
l’àcid sulfúric, l’àcid nítric i 
l’àcid clorhídric. L’àcid clorhí-
dric, el fluorhídric i el bromhí-
dric són hidràcids, i la resta 
oxàcids.

En general es tracten d’àcids 
corrosius que poden provocar 
lesions greus en contacte amb 
la pell, sobretot l’àcid sulfúric. 

Els àcids clorhídric i sul-
fúric diluïts ataquen els me-
talls actius com ara el ferro, 
el zenc, l’alumini… que re-
dueixen els ions hidrogen de 
la dissolució aquosa ja que 
tenen un potencial estàndard 
de reducció negatiu i generen 
hidrogen molecular.

Zn(s) + 2HCl(aq) → H2(g) 
+Zn2+(aq) + 2Cl1-(aq)

Fe(s) + H2SO4(aq) → H2(g) + 
FeSO4(aq)

Mentre que l´àcid nítric 
acostuma a reduir els ions ni-
trat a òxid o diòxid de nitrogen 
i pot atacar metalls com la pla-
ta o el coure 

Ag(s) + HNO3(aq) → Ag1+(aq) 
+ NO2(g) + H2O(l)

Els òxids de nitrogen gene-
rats són molt contaminants.

No hi ha cap àcid individual 
capaç de dissoldre l’or o el 
platí. Solament una mescla 
d’àcids clorhídric i nítric 
coneguda com aigua règia, 
es capaç de fer-ho gràcies a 
l’acció simultània oxidant de 
l´àcid nítric i complexant del 
clorhídric. Una dissolució 
aquosa d´àcid nítric es 
coneguda com eau forte i 
esperit de salnitre, i es emprada 
per gravar a l´aigua forta. 
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L’àcid sulfúric també és co-
negut com oli de vidriol, ja 
que una de les formes de fabri-
car-lo era destil·lant el vidriol. 
És un compost altament corro-
siu que carbonitza la matèria 
orgánica, i s´obté per un pro-
cés conegut com a mètode de 
contacte un procés de catàlisi 
heterogènia a partir del diòxid 
de sofre  que de forma simpli-
ficada s´expressa mitjançant 
les reaccions següents:

S(s) + O2(g) → SO2 (g)

SO2(g) +1/2 O2 (g) → SO3 (g)

procés catalitzat pel pen-
taòxid de divanadi

SO3(g) + H2O(l) → H2SO4(l)

Figura 1. Representació de l’àcid 
sulfúric (H2SO4).

I subministra un àcid del 
98% i óleum amb concentra-
cions de més del 100% d´à-
cid, ja que és una dissolució 
de triòxid de sofre en àcid 
sulfúric.

L´àcid és molt emprat en 
la producció d’adobs, com 
el dihidrogenfosfat de cal-
ci Ca(H2PO4)2 i d´altres com 
el sulfat i nitrat d´amoni. Un 
60% de la seva producció es 
destina a aquesta finalitat, així 
mateix es usat en la fabrica-
ció de pintures com el diòxid 
de titani. També és emprat en 
la producció de  detergents, 
colorants, explosius…, és tan 

gran la seva importància que 
les tones produïdes per un país 
són un índex del seu grau de 
desenvolupament industrial.

L’àcid nítric, és també un 
àcid fort i corrosiu també ano-
menat aigua forta. En contacte 
amb la pell la tenyeix de groc, 
procés conegut com a reacció 
xantoproteica.

És un àcid mineral líquid 
molt emprat en la fabricació 
d´explosius com ara la nitro-
glicerina o el trinitrotoluè.

L’àcid clorhídric, conegut 
també com àcid muriàtic, clo-
rur d´hidrogen i salfumant, és 
un gas incolor que en presèn-
cia d´humitat forma una boira 
perquè és molt higroscòpic, 
d’aquí li ve el nom de salfu-
mant. Es tracte d´un àcid molt 
corrosiu i tòxic que es ven 
dissolt en aigua amb una con-
centració màxima del 38% i 
es pot fabricar per síntesi di-
recta

H2(g) + Cl2(g) → 2HCl(g)

o per reacció de la sal co-
muna amb àcid sulfúric.

NaCl(s) + H2SO4(l) → HCl(g) 
+ NaHSO4(s)

És emprat per dissoldre in-
crustacions de calç (CaCO3), 
per exemple en les rentadores 
de roba i per fabricar gelatina.                           

El procés de desincrustació 
el representem per l’equació:

2HCl(aq) + CaCO3(s) → 
 CaCl2(aq) + CO2(g) + H2O(l)

Figura 4. Botella de salfumant.

És emprat per fabricar clo-
rurs orgànics tan per addició 
com per substitució.

CH2 = CH2 + HCl → 
CH3-CH2Cl

ROH + HCl → RCl + H2O

Sent R un radical orgànic.

En metal·lúrgia pot em-
prar-se per eliminar la capa 
d’òxid que pot recobrir un 
metall (decapat), i també és 
emprat per fabricar clorur de 
ferro(III) i policlorur d´alumini.

Figura 2. Botella d’àcid nítric.

Figura 3. Representació de l’àcid 
nítric (HNO3).

TDF
GROUP

S.L.
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carta obErta 
als cErvEsErs

autor: 

Josep Juanbaró portella 
Barcelona - SDRCA

Una cerveseria no deixa 
de ser una planta química de-
dicada al sector de l’alimen-
tació.

El principal subproducte 
en el procés de fabricació de 
cervesa és el bagàs que es re-
cull a uns 74ºC.

Aquest material és molt 
ben considerat pels grangers 
de vacú perquè és un aliment 
que duu molta proteïna junt 
amb d’altres components nu-
tritius de primera qualitat en 
vaques lleteres i en la cria de 
vedells.
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col·laboracions

El bagàs de cervesa és el 
subproducte resultant de la 
maceració del malt que se 
separa del brou mitjançant 
filtració.

El mercat del bagàs té 
clients diferents en funció de 
la capacitat de producció. És 
important diferenciar les va-
queries pel nombre d’animals 
perquè en funció del nombre 
d’animals el bagàs segueix un 
procés diferent.

Les grans lleteries consu-
meixen el contingut dels ca-
mions en molt poc temps, 
gairebé no hi cal fer cap trac-
tament previ. Els vaquers mit-

Per fer un tast aquí teniu una fotografia d’un Pub de Dublín cedida per la Sra. Carme Zaragoza.

jans es veuen obligats a ensit-
jar-lo bo i calent.

En aquest cas, l’ensitjat 
dóna pas a una fermentació 
descontrolada, apareixent 
fongs i d’altres microorganis-
mes indesitjats.

El cerveser ignora sovint 
aquest problema perquè el 
que vol és treure’s de damunt 
aquest rebuig el més aviat mi-
llor amb la finalitat que no si-
gui un focus de contaminació.

El procés d’ensitjat és comú 
en la conservació dels ali-
ments collits a la pròpia fin-
ca. S’hi afegeixen nomalment 
lactobacils que rebaixen el 

pH fins a 4,0, símptoma d’una 
bona conservació ulterior.

Al bagàs, afegir-hi microor-
ganimes és perdre el temps 
perquè conserva l’escalfor du-
rant molt de temps gràcies a 
un contingut d’humitat impor-
tant.

És plausible emular aquesta 
fermentació afegint-hi d’una 
forma correcta un àcid noble 
de grau alimentari com pot ser 
H3PO4 diluït, fins assolir un 
pH homogeni de 4,0.

Quedaria per discutir si 
l’acidificació s’hauria de fer 
a peu de cerveseria o peu de 
sitja.
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PrEMis nobEl dE
QuíMica 2016

The Nobel Prize in Chemistry 2016 was awarded jointly to Jean-Pierre Sauvage, Sir J. Fraser 
Stoddart and Bernard L. Feringa “for the design and synthesis of molecular machines”. El Premi 
Nobel de Química 2016 es va atorgar a Jean-Pierre Sauvage, Sir J. Fraser Stoddart i Bernard L. 
Feringa pel seu disseny i síntesi de màquines moleculars. Han desenvolupat sistemes molecu-
lars d’equilibri i en estats plens d’energia en els que els seus moviments poden ser controlats. 
Fem una mica d’història:

Photo: A. Mahmoud

autor: 

Josep m. Fernández novell

Vicedegà del Col·legi
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Jean-Pierre Sauvage quí-
mic francès especialitzat en 
química supramolecular pro-
fessor emèrit de la Universi-
tat d’Estrasburg. Va obtenir el 
seu doctorat sota la direcció 
de Jean-Marie Lehn. Després, 
va treballar en topologia mo-
lecular. El primer pas cap a 
una màquina molecular va 
ser presa per Jean-Pierre Sau-
vage el 1983, quan va acon-

seguir la vinculació de dues 
molècules en forma d’anell 
entre si per formar una ca-
dena, anomenada catenà. 
Normalment, les molècu-
les s’uneixen per enllaços 
covalents forts en els quals 
els àtoms comparteixen 
electrons, però en aques-
ta cadena presenten una 
unió mecànica més lliure.  

Sir James Fraser Stoddart 
químic escocès també espe-
cialitzat en química supramo-
lecular, actualment professor 
de química al Patronat de la 
Universitat de Northwestern. 
Doctorat el 1966 fa un segon 
doctorat a Edimburg el 1980 
sobre estereoquímica fora de 
la molècula. En Fraser Stod-
dart va fer el següent pas en 
la síntesi de les màquines 

Totes les dades han estat extretes del web dels Premis Nobel: http://www.nobelprize.org
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Imatge obtinguda de: https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/ 2016/
advanced-chemistryprize2016.pdf

moleculars, va desenvolu-
par un rotaxà. Aquest és una 
molècula, a escala nanomè-
trica (un nanòmetre és una 
mil milionèsima part d’un 
metre), en forma d’anell que 
s’enrosca sobre un eix mole-
cular essent capaç de mou-
re’s al llarg d’aquest eix. 

Bernard Lucas Feringa quí-
mic orgànic holandès, espe-
cialitzat en nanotecnologia 
molecular i catàlisi homogè-
nia, actualment professor de 
física molecular a l’Institut de 

Química de la Universitat de 
Groningen. Doctorat el 1978 
a la Universitat de Groningen 
sobre la oxidació asimètrica 
dels fenols. Va ser el primer en 
desenvolupar un motor mole-
cular, la seva aportació va ser 
clau en l’aplicació d’aquest 
coneixement en obtenir una 
pala de rotor molecular que 
gira contínuament en la ma-
teixa direcció. El 2011 publica 
“Electrically driven direction-
al motion of a four-wheeled 
molecule on a metal surface” 
a Nature 479, 208–211 (10 

November 2011) doi:10.1038/
nature10587.

Aquests Premis Nobel de 
Química del 2016 s’han ator-
gat perquè els tres químics 
guardonats han aconseguit 
miniaturitzar les màquines 
moleculars i portar la quími-
ca a una nova dimensió.
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Dins el sector de la química 
física macromolecular, els pro-
ductes anomenats plastificants 
juguen un paper primordial en 
la química de polímers.

I doncs, què és un plasti-
ficant i quin efecte provoca? 
Un plastificant és un additiu 
que s’afegeix a un polímer per 
modificar llur flexibilitat i llur 
duresa. Per aconseguir aquest 
efecte, les molècules de plas-

Plastificants
actualitat i tEndènciEs

autor: 

oriol güell riera

Secció Tècnica d’Ensenyament CQC

tificant es posicionen entre les 
molècules dels polímers, mo-
dificant d’aquesta manera les 
interaccions de Van der Waals 
entre les cadenes, permetent 
una major mobilitat d’aques-
tes últimes. Un paràmetre 
molt important per seleccio-
nar correctament un plastifi-
cant és l’anomenat paràmetre 
de solubilitat de Hildebrand, 
que estima numèricament 
el grau d’interacció entre el 

plastificant i el polímer [4]. 
En termes d’estudis purament 
teòrics [5], els efectes mo-
leculars dels plastificants es 
poden explicar per les teories 
de lubricació, de gelificació i 
de volum exclòs (veure Figu-
ra 1). La conseqüència de fer 
ús d’un plastificant és que, en 
funció de la quantitat usada, la 
viscositat, el mòdul elàstic i la 
temperatura de transició vítria 
de la mescla disminueixen.

Figura 1. Models teòrics de la plastificació externa d’un polímer [5].
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Un plastificant ha de ser 
relativament no volàtil, tenir 
poca mobilitat, inert, no tòxic 
i, per últim, la propietat més 
important, ha d’implicar bai-
xos costos econòmics d’apli-
cació en global a la vegada 
que satisfà els requeriments 
donats (veure Figura 2).

Nogensmenys, aquestes 
explicacions sobre les conse-
qüències de fer ús d’un plas-
tificant corresponen a la plas-
tificació anomenada externa. 

És important recalcar que 
també existeix la plastificació 
interna, que es pot aconseguir 
mitjançant les anomenades 
copolimeritzacions en bloc, 
que consisteixen en macro-
molècules que contenen més 
d’un tipus de monòmer [6]. 
Un exemple és el copolímer 
format pel clorur de polivinil 
(PVC) i per l’etilen vinil acetat 
(EVA). En aquest copolímer en 
bloc, la presència dels grups 
acetat incrementen el movi-

Figura 2. Balanç entre les diferents categories que entren en joc en l’aplicació d’un plastificant. El màxim 
solapament entre els diferents camps és el desitjat per millorar els costos globals.

ment entre monòmers de PVC, 
donant com a resultat un PVC 
plastificat en comparació a un 
PVC normal.

Un cop sabem què fa un 
plastificant, ens endinsem en 
les diferents possibilitats que 
ens ofereix el mercat industri-
al per plastificar els polímers, 
les tendències en termes de 
màrqueting i les problemà-
tiques actuals i les possibles 
alternatives. Primer de tot, cal 
adonar-se que l’ús dels plas-
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Figura 3. Superior: tendència de l’ús de plastificants i prediccions pels propers anys. Tret de la referència [7]. Inferior 
esquerra: consums dels plastificants que contenen un alcohol a l’any 2014  en els diferents països / regions [9]. 
Inferior dreta: percentatges dels consums a l’any 2014 dels diferents tipus de plastificants [10].
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tificants és molt gran actual-
ment i les seves prediccions 
indiquen un augment encara 
més gran pels pròxims anys 
(veure Figura 3 superior). Més 
concretament, al voltant d’un 
96% dels plastificants exis-
tents en el mercat van cap al 
PVC [7]. Actualment, el con-
sum de plastificants més alt és 
en el continent asiàtic, seguit 
per Europa i els Estats Units 
d’Amèrica (veure Figura 3 in-
ferior esquerra).

Els plastificants més usats 
avui en dia són els ftalats. Con-
cretament, els dominants són 
el DINP, DIDP i DPHP (veure 
Figura 3 inferior dreta). Malgrat 
la seva preeminència, la seva 
aplicació està començant a ser 
discutida pels productes que 
estan en contacte amb éssers 
humans, sumat a l’enduriment 
de les normatives en alguns 
països. Consegüentment, el 
seu consum es restringirà de-
gut a les seves migracions, la 
seva volatilitat i la seva baixa 
biodegradabilitat. Addicional-
ment, cal sumar-li la proble-
màtica ocorreguda aquest pas-
sat mes d’octubre a la fàbrica 
de BASF a Ludwigshafen, que 
va deixar el mercat europeu 
amb poca quantitat de DINP 
disponible. Això va provocar 
un desequilibri en l’oferta i la 
demanda d’aquest i producte 
i, en conseqüència, esdevenia 
una tendència a augmentar el 
consum dels anomenats plasti-
ficants tereftalats (DOTP), que 
actualment no es consideren 
problemàtics.

A més, la pressió per tenir 
materials més amigables amb 

el medi ambient, està portant 
a l’estudi i fabricació de nous 
productes que satisfacin els 
requeriments mediambientals. 
Aquestes alternatives, lidera-
des pels Estats Units d’Amèri-
ca i Europa [11], comprenen 
plastificants en base succinats, 
citrats, polièsters, poliols i olis 
vegetals. La problemàtica de 
l’aplicació d’aquests produc-
tes és que, degut a la seva 
nova incorporació, presenten 
preus elevats en comparació 
als ftalats.

En conclusió, els bioplasti-
ficants obren la porta a la pro-
ducció de plàstics més sosteni-
bles sense perdre les propietats 
fisicoquímiques desitjades i 
obtenint característiques tèc-
niques molt satisfactòries.
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la QuíMica Està 
carrEgada dE futur

INTRODUCCIó

Des de l’any 2012 quan es 
varen organitzar les “Primeres 
Jornades sobre l’Ensenyament 
de la Química a Catalunya 
(1esJEQC)”, cada any s’han 
celebrat aquestes Jornades, 
així, a finals de novembre 
del 2016 es varen realitzar 
les Cinquenes Jornades sobre 
l’Ensenyament de la Química 
a Catalunya (5esJEQC) amb 
el lema “La Química està ca-
rregada de futur”. De les que 
s’ha donat puntual informa-
ció a tots els col·legiats [NPQ 
472, 23-28] i en el nostre 
web: www.quimics.cat.

Aquestes 5esJEQC han es-
tat organitzades per la Secció 
Tècnica d’Ensenyament del 

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

Secció Tècnica d’Ensenyament CQC

5es Jornades sobre l’Ensenyament de la Química a Catalunya

nostre Col·legi (CQC), amb la 
col·laboració de la Facultat de 
Química de la Universitat de 
Barcelona (UB), de la Societat 
Catalana de Química (SCQ), 
de l’Associació de professors 
de física i química de Cata-
lunya (apFQc) i del Depar-
tament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya. 

Els objectius principals 
d’aquestes 5es jornades ana-
litzaran les metodologies em-
prades en la renovació, la in-
novació i la divulgació de la 
Química i el seu ensenyament 
a tots els nivells educatius, 
des de Primària fins a la Uni-
versitat passant per l’ESO, el 
Batxillerat i els cicles Forma-
tius. S’han analitzat, més es-
pecialment, les metodologies 

emprades a classe, la millora 
de la percepció de la química 
en la nostra societat i les pers-
pectives de futur.

La important participació 
dels joves i futurs professio-
nals de la Química, ens ha 
obligat a duplicar les primeres 
sessions de cada dia i, així, 
de les quatre sessions realit-
zades a  la Sala de reunions 
del CQC de les primeres Jor-
nades, hem passat, com ja va 
passar a les anteriors, a les sis 
sessions d’enguany.  

Els temes prioritaris que 
s’han tractat en les 5esJEQC a 
més de les conferències prè-
vies a cada sessió són: 
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•	 Introducció a la Nano-
tecnologia a l’Aula.

•	 Els treballs de química 
de l’alumnat de tots els 
nivells.

•	 Química a les aules i als 
laboratoris.

•	 Noves aportacions en la 
innovació educativa.

•	 L’anglès en l’ensenya-
ment de la química.

•	 Present i futur en l’Ensen-
yament de la Química.

Cada tema es va tractar 
amb ponències que es van 
presentar en format de co-
municació oral o de pòster 
on es varen discutir i valorar 
totes les aportacions. En les 
conclusions d’aquestes 5es 
Jornades es varen presentar i 
discutir tots els punts tractats 

en les exposicions i que es 
publicaran en el llibre d’Ac-
tes de les 5es Jornades sobre 
l’Ensenyament de la Química 
a Catalunya.

El dimecres 23 tot co-
mençà amb l’acreditació dels 
participants i l’acte d’Inau-
guració a la Sala Fonseré de 
la Facultat de Química de la 
Universitat de Barcelona.

A dalt a l’esquerre, la taula 
presidencial la formaren el Dr. 
Gaspar Rosselló, vicerector 
d’Estudiants i Política 
Lingüística de la UB; el Dr. Josep 
M. Fernández-Novell, Vicedegà 
de l’Il·lustre Col·legi Oficial de 
Químics de Catalunya; la Sra. 
Montserrat Llobet, directora 
general d’Educació Secundària 
Obligatòria i Batxillerat del 
Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya; 
i la Sra. Mercè Talló del Comitè 
Organitzador.
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Després de la inauguració, 
el Dr. Jaume Granell, del grup 
d’innovació educativa QISU, 
va donar la conferència so-
bre “Química: per a què ser-
veix?” (columna de la dreta, 
a dalt) i el Dr. Jordi Díaz del 
Servei Científic-tècnic de la 
UB va fer una “Introducció 
a la nanotecnologia a l’au-
la” (columna de la dreta, al 
mig) ambdues conferències 
van promoure moltes pre-
guntes dels assistents, majo-
ritàriament del professorat de 
secundària, que amablement 
varen ser contestades pels 
conferenciants. 

Després de la pausa del 
cafè, es va acabar el primer 
dia de les Jornades amb l’acte 
sobre l’Olimpíada de Quími-
ca de Catalunya del 2016 on, 
l’alumne Marc Villoro parti-
cipant d’aquestes Olimpía-

des, va explicar el seu Treba-
ll de Recerca del Batxillerat 
“Disseny i fabricació d’una 
pila d’hidrogen” (columna 
de la dreta a baix), després la 
professora Anna Coo de l’INS 
Jaume Callís ens explicà com 
s’organitza aquesta activitat 
en el seu centre. Finalment, 
es va fer l’entrega de certifi-
cats a l’alumnat (columna de 
l’esquerra, al mig) i als cen-
tres (columna de l’esquerra, 
a baix) participants. 

El divendres 25 a la seu 
del CQC i, com s’observa en 
la figura, es varen col·locar 
els pòsters presentats i ac-
ceptats que, més tard, varen 
ser presentats en format resu-
mit per l’organització. 

La conferència inicial 
d’aquestes sessions va ser 
“Llibres digitals a l’ensen-
yament de la física i de la 

química” feta per l’Edito-
rial Santillana. Com ja va 
passar en les Jornades ante-
riors i atesa l’alta valoració 
dels treballs presentats per 
l’alumnat, ha estat necessari 
organitzar dues sessions en 
paral·lel. Així, sota la coordi-
nació de la Srta. Sara Roig i 
del Sr. Josep Tarragó, part de 
l’alumnat va poder presentar 
els seus treballs. Al mateix 
temps i presentat per la Sra. 
Mercè Talló es presentaren 
els treballs relacionats amb 
“La Química a les aules i 
als laboratoris”. Després de 
la pausa per berenar, el Dr. 
Josep M. Fernández-Nove-
ll presentà, dins de “Noves 
aportacions en la Innovació 
educativa”, una sèrie de tre-
balls molt debatuts en acabar 
la sessió. 
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El dissabte 26, també 
a la seu del CQC es va co-
mençar l’últim dia de les 
Jornades amb la conferència 
“La identificació de biomar-
cadors, proteïnes, pèptids 
metabòlits,...” a càrrec de la 
Dra. Díaz-Lobo. Després sota 
la coordinació de la mateixa 
Dra. Mireia Díaz-Lobo i del 
Dr. Javier Méndez, la resta de 
l’alumnat va poder presentar 
els seus treballs. Paral·lela-
ment, la Sra. Anna Grancelli 
va presentar els treballs sobre 
“L’anglès en l’ensenyament 

En la figura següent es posen de manifest alguns d’aquests moments. 

de la Química”. Després de 
la pausa pel cafè, el Dr. Oriol 
Güell va explicar “La relació 
empresa-universitat” i, per 
acabar la sessió, la Sra. Mer-
cè Talló va presentar els tre-
balls sobre “Present i futur de 
l’Ensenyament de la Quími-
ca” on es va parlar de les im-
pressores 3D, l’Escola Nova 
21 i del Congrés Ecrice 2016.

Aquestes 5esJEQC varen 
acabar amb les conclusions 
i l’acta de cloenda presidi-
da pel Dr. Josep M. Fernán-
dez-Novell, President del Co-

mitè Organitzador i vicedegà 
de l’Il·lustre Col·legi Oficial 
de Químics de Catalunya; la 
Sra. Josefina Guitart, repre-
sentant de la Societat Catala-
na de Química i la Sra. Rosa 
M. Melià, representant de 
l’associació de professors de 
física i química de Catalunya. 
Després dels parlaments es 
va fer un petit “piscolabis” on 
es va brindar amb cava per 
l’èxit assolit i per fer realitat 
la celebració de les sisenes 
jornades aquest 2017.
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A dalt i al mig es veu-
en moments de les últimes 
sessions de les 5esJEQC. A 
sota a l’esquerra el pòster de 
ECRICE 2016 i a la dreta, la 
taula de cloenda, d’esquerra 
a dreta la Sra. Guitart, el Dr. 
Fernández-Novell i la Sra. 
Melià.

VALORACIó

Les anàlisis dels qüestiona-
ris omplerts pels participants 
i recollits per l’organització 
mostren una alta valoració 
d’aquestes 5es Jornades. S’ha 

posat de manifest la impor-
tància dels continguts i la 
metodologia que ha permès 
una bona discussió de les 
presentacions orals i dels 
pòsters.

Totes les conferències, 
presentacions orals i pòsters 
estan recollides en el llibre 
d’actes de les 5esJEQC que 
podrà baixar de forma gra-
tuïta des del web del Col·legi 
(www.quimics.cat) en aquest 
mateix web també es podran 
baixar totes les fotografies de 
les 5esJEQC.

Volem agrair als patroci-
nadors, col·laboradors, par-
ticipants i membres dels co-
mitès, la seva contribució ja 
que sense tots ells i elles res 
no hauria estat possible. Fi-
nalment, ja podem avançar 
des de la Secció Tècnica 
d’Ensenyament del CQC que 
ja es treballa perquè les “Sise-
nes Jornades” siguin una rea-
litat aquest 2017 en el marc 
incomparable d’Expoquímia 
2017.
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Dr. Jose Costa López. Degà 
del Col·legi Oficial de Quí-
mics de Catalunya i Sr. Vicen-
te B. Vert Belenguer, President 
del Col·legi Oficial d’Engin-
yers Químics de la Comunitat 
Valenciana

EI Dr. Jose Costa López, 
Degà del Col·legi Oficial de 
Químics de Catalunya, va 

Ei dr. JosE costa lóPEz, ProPosat coM a 
col·lEgiat d’Honor dEl col·lEgi oficial 

d’EnginyErs QuiMics dE ia coMunitat valEnciana

ser proposat com a Col·legiat 
d’Honor del Col·legi Oficial 
d’Enginyers Químics de Ia Co-
munitat Valenciana, com a re-
coneixement a l’aportació en 
el desenvolupament de la difu-
sió de Ia professió de l’Engin-
yeria Química al nostre pais. 

L’acte de Iliurament de l’es-
mentat reconeixement va tenir 

Iloc el passat dia 24 de setem-
bre de 2016, coincidint amb 
Ia celebració del X Aniversari 
del Col·legi Oficial d’Engin-
yers Químics de la Comunitat 
Valenciana, en el restaurant La 
Ferradura (Alboraia, Valencia). 

Felicitats Dr. Costa!!!
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novEtats fiscals 
dEl 2017 PEr als 

ProfEssionals

Des del “CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE QUÍMICOS DE ESPAÑA” ens 
envien la següent informació:

NOVEDADES FISCALES PARA 
LOS PROFESIONALES EN EL 
2017

La eliminación de deduc-
ciones en el Impuesto sobre 
Sociedades, el endureci-
miento en el aplazamiento 
de deudas y la obligación de 
relacionarse vía electróni-
ca con todas las administra-
ciones públicas, incluida la 
Agencia Tributaria, son algu-
nas de las principales nove-
dades	 en	 materia	 fiscal	 del	
nuevo ejercicio.

A pesar de no estrenar nue-
va reforma fiscal, el año 2017 
trae algunos cambios en ma-
teria tributaria que es preciso 
considerar. Modificaciones 
que responden al objetivo del 
gobierno de cumplir con la 
reducción del déficit público 
una vez que España no siguió 
la recomendación del Conse-
jo del 2013 y que se despren-
de de la decisión de la UE 
2016/1222 del Consejo del 12 

julio del 2016. En este sentido, 
el catálogo de modificaciones 
fiscales para este año quedan 
recogidos en los reales decre-
tos del 30 de septiembre y 2 
de diciembre del pasado año 
y, de manera tangencial, tam-
bién en la nueva ley de proce-
dimiento administrativo.

A tal efecto, a continua-
ción se recogen las principa-
les novedades tributarias que 
afectarán al ejercicio de los 
profesionales y, asimismo, 
particularmente a sus clientes.

supresión de deduCCiones 
y mayor rigidez en el 
impuesto sobre soCiedades

Si bien, los tipos nominales 
del impuesto se mantienen, 
las modificaciones introduci-
das persiguen acercar la tribu-
tación efectiva a dichos tipos. 
Para ello, se han eliminado 
una serie de deducciones:

• Se limita la compensación 
de las bases imponibles nega-
tivas para aquellas entidades 
con un volumen de negocio 
inferior a 20 millones de euros 
que pasará del 60% al 70% en 
2017 y con el mismo importe 
mínimo.

• Se limita la deducción de 
pérdidas por transmisión de 
participaciones. Es decir, si una 
empresa tiene más de un 5% 
de capital en otra o más de 20 
millones de euros y vende su 
participación incurriendo en 
pérdidas, estás ya no podrán 
ser deducidas al igual que ya 
sucede si hay ganancias.

• Se limita la exención de 
dividendos o plusvalías obte-
nidas de la transmisión de una 
empresa no residente partici-
pada significativamente y que 
esté sometida a un impuesto 
similar con un tipo nominal 
mínimo del 10%, siempre que 
se encuentre en un paraíso fis-
cal, salvo que pertenezca a la 
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Unión Europea y el contribu-
yente acredite motivos econó-
micos válidos y realización de 
actividad económica.

• Se elimina la posibilidad 
de integrar en la base del im-
puesto las rentas negativas pro-
cedentes de establecimientos 
permanentes en el extranjero 
que se hayan generado antes 
del 1 de enero del 2013.

• No será posible deducir 
las rentas negativas de partici-
paciones en el capital o en los 
fondos propios, es decir, car-
tera, por valoración de estas 
a valor razonable, que se im-
puten en la cuenta de pérdi-
das y ganancias, excepto que 
se haya integrado antes en la 
base imponible un incremen-
to de valor del mismo importe.

• Se deberán revertir las 
pérdidas por deterioro de los 
valores representativos de la 
participación en el capital o 
en los fondos propios que han 
sido deducidas con anteriori-
dad al 1 de enero del 2013. 
De este modo, se repartirán 
de forma equitativa en los cin-

co próximos periodos imposi-
tivos iniciados desde el 1 de 
enero del 2016.

En cuanto a los pagos frac-
cionados del impuesto, el tipo 
mínimo en los pagos a cuenta 
se mantendrá en el 18% para 
aquellas empresas que factu-
ren menos de 10 de millones 
de euros. Además, Hacienda 
también ha suprimido la posi-
bilidad de establecer aplaza-
mientos en la devolución de 
deudas por fraccionamiento 
del pago del impuesto.

obligaCión de relaCionarse 
vía eleCtróniCa Con todas 
las administraCiones 
públiCas

Por su parte, no debe olvi-
darse que desde el pasado 2 
de octubre con la ley 39/2015 
del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Ad-
ministraciones Públicas, los 
profesionales que precisan co-
legiación obligatoria para ejer-
cer deberán relacionarse vía 
electrónica, exclusivamente, 
con todas las administracio-

nes públicas cuando realicen 
trámites y actuaciones que así 
lo requieran en su ejercicio. 
En consecuencia, ello atañe 
también a la Agencia Tributa-
ria. Así, se considerará que se 
ha producido una notificación 
si el profesional contribuyente 
no accede a la sede electróni-
ca diez días después de poner-
se a su disposición.

subida del ibi, 
mantenimiento de 
patrimonio y no 
aplazamiento de deudas

Entre las otras reformas que 
llaman la atención se encuen-
tra el alza del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles (IBI) que su-
birá en 2.452 municipios que 
se pueden consultar en el si-
guiente enlace. Asimismo, el 
Impuesto sobre el Patrimonio 
seguirá vigente este año al ser 
prorrogado. En  cuanto a la ri-
gidez de Hacienda en el cobro 
de deudas se extiende, además 
de a los pagos por fracciona-
miento en el IS, a los aplaza-
mientos de fraccionamientos 
de los ingresos a cuenta y los 
las tributos que se recurren 
en sede judicial. En cuanto a 
los tributos repercutidos, se 
contempla la excepción del 
Impuesto sobre el Valor Aña-
dido (IVA), no cobrado. En 
cualquier caso, parece que se 
introducirá algún grado de fle-
xibilidad en los aplazamientos 
por retenciones, especialmen-
te para los autónomos, con 
una cuantía de 30.000 euros 
para un año sin necesidad de 
presentar garantías.
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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 39,35 € al mes **

* Per als casos que compleixin els requisits establerts al reglament.
** Prima mitjana any 2017 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


