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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.
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Aquest nombre és indicatiu del risc del

producte. Així, 1/6 és indicatiu de
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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

JOsep maria rafOls i rOVira

Una notícia trista. El nostre company JOSEP MARIA RAFOLS I 
ROVIRA ens va deixar i el traspàs de altres companys ha fet que la 
seua IN MEMORIAM com editorial es publiqui ara en el número de 
NPQ de Juny.

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 es 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. En aquell moment jo 
era només anquista  i me vaig col·legiar al 1967. El Degà era Julio 
San Miguel i el President de la Delegació de ANQUE a Catalunya 
era precisament Josep María Rafols i Rovira. Immediatament em va 
proposar com vocal de la Junta de la Delegació i vaig començar a 
treballar a proposta seua com enllaç entre la Delegació i la Secció 
de Ciències Químiques de la Universitat de Barcelona. De aquella 
època conservo  un petjapapers de plàstic transparent amb un 
magnífic cristall de NaCl ocluit que Josep María em va obsequiar 
amb el nom de la empresa salinera en que treballava.. 

Sempre recordaré el seu bon quefer tant de ciutadà com de 
professional compromès amb la seua professió i el seu país. Ha 
estat una excel·lent persona i company amb una gran responsabilitat 
versus Col·legi i Associació de Químics de Catalunya..

El nostre més sincer condol a la seua família. Descansa en pau, 
Josep María.. 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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de Catalunya

President: José Costa.

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

Secretari: Jordi Bonet.

Vicesecretària: Alexandra Bonet.

Tresorer: Joan Llorens.

Vocals: Joan Bertran, Carme Borés, Josep 
M. Gutiérrez, Claudi Mans, Pere Molera, 
Enrique Morilla i Meritxell Ventura. 
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col·laboracions

L’ensenyament
de La Química en un 

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

Secció Tècnica d’Ensenyament CQC

De la mateixa manera 
que aquestes dues copes 
brinden per “la Química pel 
futur” una a sota el paraigües 
d’Expoquimia i l’altre sota 
el del Col·legi Oficial de 
Químics de Catalunya, des 
d’aquestes pàgines volem 
convidar a tothom a participar 
en les Sisenes Jornades de 
l’Ensenyament de la Química 
a Catalunya (6esJEQC) que 
se celebraran dins del marc 
extraordinari, per a nosaltres, 
d’Expoquimia els dies, 3, 4 i 5 
d’octubre per la tarda i el dia 6 
pel matí. 

Aprofitant el marc 
d’Expoquimia, les 6esJEQC 
portaran com a lema 
“L’Ensenyament de la Química 
en un món global”
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Volem que aquests dies 
es produeixi un veritable 
intercanvi d’idees i una 
profunda discussió sobre la 
qualitat de l’ensenyament 
de la Química a les aules 
i laboratoris. Tot això per 
millorar, l’ensenyament 
d’aquesta ciència a tots els 
nivells educatius i relacionar-
la amb la indústria química 
dins d’un món globalitzat. 

Els possibles temes a tractar 
poden ser:

• Innovació en 
l’ensenyament de la 
química a les aules i 
laboratoris 

• Relació entre la 
Universitat, la Formació 
professional i la indústria 
química

• La química als nostres 
mòbils

• Divulgació de la 
química i de la ciència 

• La importància de fer i 
explicar pràctiques a les 
aules

• Treballs de recerca i 
Treballs final de grau

• I molts d’altres

Totes les sessions 
s’articularan al voltant de les 
comunicacions, orals o en 
format de pòster, presentades 
pel professorat i l’alumnat dels 
diferents nivells educatius.

Seran quatre sessions, com 
es mostra en el requadre 
següent, l’organització vol 
remarcar que el dijous dia 
5 d’octubre i per la tarda hi 

haurà una activitat de visita 
guiada a la pròpia Expoquimia 
i/o una visita als laboratoris 
Scharlab (encara per decidir). 
Mentre que el divendres 6 
d’octubre en sessió matinal 
es donaran els certificats 
als 21 guanyadors de les 
Olimpíades de Química de 
Catalunya 2017, celebrades 
el passat febrer, així com uns 
premis especials atorgats per 
les empreses col·laboradores 
d’aquestes 6esJEQC.

Reserveu-vos aquests dies 
i us animem a participar-hi ja 
que Expoquimia serà el marc 
ideal per aquestes Jornades. 
Per acabar, tothom que 
participi en aquestes Jornades, 
junt amb la inscripció 
tindrà l’entrada gratuïta a 
Expoquimia.
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col·laboracions
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eL procés d’ebuLLició 
d’un LíQuid

autor:

dr. miQuel paraira

Coneixem 6 canvis de fase 
o canvis en l’estat d’agregació 
d’una substància. 

Tres de caràcter endotèrmic,

a) Fusió

b) Sublimació endotèrmica

c) Vaporització

I tres de caràcter exotèrmic,

a) Solidificació

b) Sublimació exotèrmica

c) Condensació o liquació

La vaporització és un 
canvi d’estat endotèrmic que 
consisteix en transformar un 
líquid en vapor (gas) i exigeix 
l’aportació de calor, és a dir, 
cal que el líquid rebi energia 
en forma de calor (∆H≥ 0). 
Aquest procés pot fer-se 
de dues maneres diferents: 
l’evaporació i l’ebullició.

L’evaporació és el procés 
superficial pel què el líquid 
passa a l’estat gasós a qualsevol 

temperatura, i pot afavorir-
se augmentant la superfície 
del líquid i augmentant la 
temperatura. És evident que 
un bassal d’aigua de gran 
superfície s’asseca abans que 
un bassal de poca superfície 
i molta fondària. Així mateix 
la roba estesa s’eixuga més 
ràpidament que la mateixa 
peça de roba plegada.

Si treballem en condicions 
de temperatura i superfície 
constants, veiem que la 
velocitat d’evaporació també 
depèn de la naturalesa del 
líquid i dels corrents d’aire 
sobre la seva superfície.

EXPERIÈNCIA

Preparem tres càpsules de 
petri de la mateixa superfície 
amb tres líquids diferents com 
poden ser aigua, alcohol i 
glicerina i amb la mateixa 
massa global que mesurem 
amb una balança. Les deixem 
durant una hora, totes tres, 
en condicions idèntiques de 

temperatura. N’observarem 
l’evaporació.

Aigua. massa inicial =  
 massa final =

Alcohol. massa inicial =  
  massa final =

Glicerina. massa inicial =  
  massa final =

Quin és el líquid més 
volàtil? I el menys volàtil?

Cerqueu a Internet líquids 
molt volàtils i d’altres molt poc 
volàtils.

L’ebullició és una 
vaporització ràpida, en tota la 
massa líquida amb abundant 
formació de bombolles i a una 
temperatura característica per 
a cada líquid a pressió normal 
(1bar).
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col·laboracions

Així, a pressió normal 
o estàndard l’aigua bull a 
100ºC o 373K, però si la 
pressió sobre la superfície 
liquida canvia, la temperatura 
d’ebullició augmentarà o bé 
disminuirà. L’aigua, a pressions 
superiors a la normal bull a 
temperatura més alta, mentre 
que si la pressió disminueix, la 
temperatura d’ebullició també 
disminueix.

Així, si a Barcelona l’aigua 
bull a 100ºC, al cim del Pe-
draforca bullirà a temperatura 
més baixa, i encara bullirà a 
temperatura més baixa al cim 
del Montblanc, ja que la pres-
sió aniria disminuint des de 
Barcelona fins al Montblanc, i 
per això és més difícil de cou-
re aliments a alta muntanya.

En una olla a pressió 
aconseguim fer bullir l’aigua 
a una temperatura superior 
als 100ºC i els aliments es 
couen més ràpidament. En un 
autoclau, on també s’augmenta 
la pressió, la desinfecció de 

peces, roba de laboratoris 
clínics i material quirúrgic és 
més eficient.

Certes substàncies es 
purifiquen per destil·lació. 
Si el procés es fa a pressió 
normal, a vegades poden 
descompondre’s per l’augment 
excessiu de la temperatura. 
Per evitar-ho cal destil•lar 
pràcticament al buit, a molt 
baixa pressió, condicions que 
obtenim amb l’ajuda d’una 
bomba de buit.

EXPERIÈNCIA

Agafem un matràs 
erlenmeyer o bé esfèric de 
500mL, el fixem a un suport 
mitjançant una pinça i 
l’omplim fins a la meitat amb 
aigua. Col·loquem un fogó sota 
el matràs i l’anem escalfant 
fins a observar l’ebullició de 
l’aigua. Ens posem uns guants 
tèrmics per protegir-nos de 

possibles cremades, tapem el 
matràs amb un tap de goma 
que ajusti bé, i donem la volta 
al matràs i col·locant una 
palangana o cristal·litzador 
sota el matràs. Per damunt del 
matràs anem abocant aigua 
freda. Observarem com l’aigua 
del matràs torna a bullir

Quina és l’explicació?

Per poder calcular la 
temperatura d’ebullició d’un 
líquid a diferents pressions 
cal conèixer l’entalpia de 
vaporització del líquid i aplicar 
l’equació de Van´t Hoff

ln p1/p2 = -∆H/R ( 1/T1 - 1/T2)

Si es tracta d’aigua:

T1=373K per P1=1atm 

∆H=40,6kJ/mol

Aplicant aquesta equació 
podrem saber la temperatura 
d’ebullició T2 a qualsevol 
pressió P2, o bé la pressió 
necessària per fer bullir 
l’aigua a una determinada 
temperatura.

Olla a pressió

Autoclau

Bomba de buit
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col·laboracions

La hidrotaLcita.
propietats i apLicacions

La hidrotalcita és un mineral 
de color blanc que visualment 
ressembla molt al talc (veure 
Figura 1). Va ser descoberta 
l’any 1842 per el Prof. K. J. A. 
Theodor Scheerer a Snarum, 
una localitat de Noruega. 
La seva fórmula general és 
Mg6Al2(OH)16CO3x4H2O, és 
a dir, és un hidroxicarbonat 
d’alumini i de magnesi que 
pertany a la família dels 
hidròxids dobles laminars 
(LDH, Layered Double 
Hydroxides) i llur densitat és 
de 2,06-2,11 g/cm3. Aquesta 
fórmula va ser publicada per 
primera vegada l’any 1915 per 

autor: 

oriol güell riera

Secció Tècnica d’Ensenyament CQC

Figura 1: Mostra d’hidrotalcita amb serpentina. Extreta de la referència [7].
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col·laboracions

E. Manasse i, posteriorment, 
va ser estudiada per Feitknecht 
el 1942. En aquell moment, 
va proposar l’estructura de 
capes intercalades d’hidròxid 
de magnesi (Mg(OH)2, 
brucita) i d’hidròxid d’alumini 
(Al(OH)3, gibbsita), i va 
anomenar-les de doble capa 
o Doppelschichtstrukturen. 
Més tard, a l’any 1960, 
Almanni Taylor van rectificar 
l’estructura proposada 
mitjançant difracció de raigs 
X, i van demostrar que els 
cations es localitzaven i 
compartien la mateixa capa 
de forma similar a la brucita i, 
a més a més, l’aigua i l’anió 
carbonat ho feien a la regió 
intercalar (veure Figura2). Més 
específicament, cada catió de 

Mg2+ està envoltat en forma 
octaèdrica per sis anions OH-, 
on els diferents octàedres 
[Mg (OH)6]

4- comparteixen 
les vores per formar làmines 
bidimensionals i las capes 
s’apilen unes sobre les altres 
unides per interaccions 
d’enllaços per ponts 
d’hidrogen. Endemés, la 
substitució del catió Mg2+pel 
catió Al3+ provoca una 
càrrega positiva neta que és 
neutralitzada per les capes 
interiors d’anions de carbonat 
i molècules d’aigua.

Cal recalcar que es poden 
generar altres famílies de 
hidrotalcites sintètiques a 
través de la substitució dels ions 
metàl·lics per altres de radis 

iònics similars. Endemés, els 
anions poden ser intercanviats 
per molts altres en medi aquós 
o orgànic. A més d’això, 
també és possible preparar 
hidrotalcites mitjançant 
tractament hidrotèrmic 
d’una barreja Al2O3 / MgO 
variant la concentració del 
Mg, la concentració de l’Al 
i la temperatura. La primera 
empresa que va sintetitzar la 
hidrotalcita va ser l’empresa 
japonesa Kyowa a l’any 1966.

Un altre fet important 
és que les hidrotalcites 
també s’utilitzen calcinades 
(veure Figura 2). Fent això, 
s’aconsegueixen les següent 
propietats:

Figura 2: Superior: Estructura de la hidrotalcita. Inferior: Efectes de realitzar una calcinació i l’efecte memòria que es 
genera. Figura extreta de la referència [6].
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1. Alta superfície 
específica.

2. Basicitat.

3. Formació de mescles 
homogènies d’òxids 
amb una mida de 
cristall molt petita molt 
estables a tractaments 
tèrmics.

4. Elevada resistivitat.

5. Efecte memòria, que 
permet la reconstrucció, 
en condicions suaus, de 
llur estructura inicial i 
intercalar ions diferents.

6. Aigua d’hidratació.

Aquestes propietats tan 
particulars permeten el seu ús 
en catàlisi bàsica, en el reformat 
catalític d’hidrocarburs, en 
reaccions d’hidrogenació, 
en reaccions d’oxidació i 
en transesterificació d’olis, 
entre d’altres. Les aplicacions 
específiques de les hidrotalcites 
en el sector dels polímers 
són com a catalitzador en la 
síntesi del politereftalat d’etilè, 
com a neutralitzador dels 
àcids produïts en el procés de 
polimerització utilitzant els 
catalitzadors Ziegler-Natta, 
en la manufactura de cables 
de clorur de polivinil en la 
seva forma calcinada per a 
augmentar la seva resistivitat, 
com a retardant de flama 
degut a les seves aigües 
d’hidratació, com a antiàcid, 
com a supressor de fums, 

per evitar la corrosió, etc. A 
més a més, és un producte 
sense riscos que es pot posar 
en contacte amb aliments, 
té una excel·lent dispersió, 
no modifica les propietats a 
la intempèrie i no interfereix 
en la transparència de molts 
polímers.

També són molt apreciades 
en les industries papereres 
per tractar les aigües residuals 
generades en el procés 
de fabricació del paper. 
Tanmateix, es fan servir en el 
tractament d’aigües residuals 
urbanes. Ambdós processos 
fan servir les seves propietats 
antiàcides, antibacterianes 
i una excel·lent capacitat 
d’absorció de líquids.

Apart de les aplicacions 
ja esmentades, s’empren en 
medicina per tractar l’acidesa 
d’estómac i pel tractament 
d’úlceres pèptiques. Endemés, 
s’utilitzen en aplicacions 
nanotecnològiques com a 
nanoreactors, ja que permeten 
que tinguin lloc reaccions 
de forma molt controlada 
dins llurs capes intercalades, 
un fet molt valorat en el 
control de la cristal·linitat 
de polímers. La cinètica 
d’aquestes reaccions depèn de 
l’estructura de la hidrotalcita 
que s’ha triat. Aquest apartat 
té molta importància i potser 
esperançador per controlar, 
transportar, fixar i modificar 
fenòmens fisicoquímics en 
qualsevol àmbit científic.
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premi nobeL de Física 2016

premi nobeL de FisioLogia o 
medicina 2016

autor: 

Josep m. Fernández novell

Vicedegà del Col·legi

a) “For theoretical discover-
ies of topological phase tran-
sitions and topological phases 
of matter”

Extret del web dels Premis 
Nobel: El Premi Nobel de 
Física 2016 es va atorgar 
en una meitat a en David J. 
Thouless i l’altra meitat a 
F. Duncan M. Haldane i J. 
Michael Kosterlitz “Pels seus 
descobriments teòrics sobre les 
fases de transició de la matèria 
emprant la topologia com eina 
de treball.

Les transicions de fase 
succeeixen quan la matèria 
canvia d’estat. Els estats (fases) 
més comuns de la matèria són 

el sòlid, el líquid i el gasós però 
a temperatures extremadament 
altes o baixes la matèria 
assumeix un estat “exòtic”. 
En la figura hi ha un diagrama 
d’aquestes transicions. Els tres 
guardonats, tots tres britànics, 
varen explicar-ho emprant 
la Topologia, una eina 
matemàtica. 

Aquestes teories han ajudat 
a entendre com funcionen 
alguns tipus d’imants, fluids 
superconductors i superfluids. 
També han servit per explicar 
el funcionament quàntic de 
sistemes unidimensionals a 
temperatures molt baixes, prop 
del zero absolut. Ha permès 

anar més enllà de la ciència 
de materials clàssica. Així, un 
electró que es troba en un sòlid 
pot ser descrit per una funció 
d’ona quàntica que NO es pot 
moure per tot el material (el 
sòlid) ja que segons la física 
quàntica hi haurà unes zones 
energèticament prohibides per 
aquest electró.

Aquestes regions 
prohibides determinen si el 
sòlid és conductor (un metall), 
semiconductor o aïllant. Sense 
anar més lluny, recordar que 
aquesta teoria dels electrons 
en un sòlid ha fet possible que 
gaudim dels smartphons
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En la figura es pot veure a l’esquerra com en augmentar molt la temperatura de la matèria trobem 
l’estat de plasma i quan baixem molt la temperatura apareix l’estat . A la dreta una petita biografia 
dels tres guardonats.
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b) “for the discoveries of 
mechanisms for autophagy”.

Extret del web dels Premis 
Nobel: El Premi Nobel 
de Fisiologia o Medicina 
2016 es va atorgar a en 
Yoshinori Ohsumi “Pels seus 
descobriments sobre els 
mecanismes de l’autofàgia 
cel·lular”. Aquest mecanisme 
és el procés que s’encarrega 
de la degradació i reciclatge 
dels components cel·lulars.

La capacitat de les cèl·lules 
per aconseguir aquesta 
eliminació de deixalles es 
coneixia des dels anys 60, 
quan es va descriure per 
primera vegada com, a 
l’interior de la cèl·lula, els 
components no desitjats 
s’encapsulen en vesícules 
(autofagosomes) que, com si 
de bosses d’escombraries es 
tractessin, són transportades 
immediatament al lisosoma, 
la planta de reciclatge on es 
degraden i reciclen aquelles 
biomolècules.

No obstant això, no va ser 
fins als anys 90 quan, gràcies 
a les troballes de Yoshinori 
Ohsumi que va descobrir els 
mecanismes que permeten 
l’autofàgia. Treballant amb 
llevats en va identificar els gens 
coneguts com a reguladors 
moleculars ATG i que son 
essencials per aquest procés. 
Després va comprovar que 
aquest sistema de reciclatge 
estava també present en els 
humans i va descriure tota 
la sèrie de mecanismes que 
permeten iniciar i formar els 
autofagosomes. Finalment, va 
establir com es produeix el seu 
trasllat fins al lisosoma.

Els seus descobriments 
van marcar un abans i un 
després en el coneixement 
del reciclatge cel·lular i 
van permetre constatar la 
importància de l’autofàgia 
en innombrables processos 
fisiològics, com la resposta 

cel·lular a l’estrès, el combat 
a infeccions de virus i bacteris 
o la diferenciació cel·lular 
durant el desenvolupament.

El Dr. Antonio Zorzano 
investigador de l’Institut 
de Recerca Biomèdica de 
Barcelona (IRB) estudia les 
implicacions de l’autofàgia en 
alteracions metabòliques com 
la diabetis tipus 2 o l’obesitat. 
En saber a qui s’atorgà el 
Nobel de Medicina del 2016 i 
la relació amb la seva recerca 
va dir que l’autofàgia està 
involucrada en les principals 
malalties que ens afecten 
com a espècie, entre elles 
el càncer, la diabetis o les 
malalties neurodegeneratives. 
El repte més important, dins 
d’aquest camp, a mitjà termini 
serà aconseguir modular tot el 
procés, eliminant la possibilitat 
d’aparició d’errors o, en altres 
casos, potenciant la seva 
funció.

Yoshinori Ohsumi 
Fotografia: REUTERS/X01481 

Figura obtinguda del web NobelPrize.org
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eLs nostres ordes
Un any més, durant els actes de Sant Albert, homenatjarem els nostres companys que fan els 25, 

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

25 54,938	

Mn
MANGANÈS

ORDE DEL MANgANÈS
promoCió de l’any 1992

40 91,22	

Zr
ZIRCONI

ORDE DEL ZIRCONI
promoCió de l’any 1977

50 119,69	

Sn
ESTANY

ORDE DE L’ESTANy
promoCió de l’any 1967

60 144,24	

Nd
NEODIMI

ORDE DEL NEODIMI
promoCió de l’any 1957

Pere Adell Winkler
Gema Barcelo Aguilo
Marta Isabel Beltran Ruiz
Anna Bosch Rovira
Joan M. Botana Nuñez
Mª Carme Burgarolas Montero
Mª Isabel Carretero Rödel
Joaquim Estelle Bordes
Joan Fernandez Martinez
Neus Ferran Peralta
Raul Ferrer Garcia
Jose Luis Galan Elias
Jordi Galvan Zaragoza
M.Dolors Gibert Giner
Anna Gregori Sorribes
Enric Gussinyer Galceran
Ricardo Holgado Fernandez
Gemma Lahuerta Buira
Alejandro Mendo Molano
Margarita Mercadal Pujiula
Francesc Molas Auque
Montserrat Moli Bou
Rosa Maria Navarro Barbero
Antonio Pascual Alcazar
Mario Perez Segu 
Eulalia Piera Vilar
Meritxell Pilar Vilagran
Albert Portoles da Silva
Maria Teresa Pueyo Vigata
Xavier Pujol Blanco
Mª Del Mar Romeu Sole

Lluis Sabate Gimenez
Antonia Sadurni Gilabert
Montserrat Sadurni Gilabert
Jaume Salvia Soleda
David Serra Siuro
Jordi Francesc Valles Hurtado
Mª Isabel Villuendas Sanz
Francesc Xirinachs Gandol
Ana Maria Yagüe Yagüe

Xavier Albort Ventura
Maria Carmen Andreu Garcia
Jose Maria Bayona Termens
Carme Campa Espona
Jose Miguel Carballo Villarino
Ferran Carreras Sainz
Josep Maria Chillida Rabada
Francesc Cunillera Borrell
Empar Fos Torro
Fernando Ant. Geijo Caballero
Candido Juarez Rubio
Francisco Malgosa Granja
Silvia Martin Jaurena
Joan Muntanyola Martinez
Carlos Nou Cortes
Josep Lluis Pau Roige
Oriol Ponsati Obiols
Llorenç Rafecas Jane
Fc. Xavier Rius Ferrus
Ramon Ruhi Roura

Fermin Ruiz Gutierrez
Ferran Sales Busquets
Xavier Serra Masia
Miguel Silvestre Casamada
Antonio Torrelles Nogues

Jose Luis Fabregas Vidal
Manuel Fernandez Ruiz
Santiago Olivella Nello
Javier Palet Palomas
Eugeni Puigdellivol Llobet
Jesus Romero Carranza

Laureano Amaro Blasco
Jose Maria Camps Bofarull
Rafael Foguet Ambros
Rafael Loste Paño
Jose Manuel Marques Maristany
Francesc Xavier Rius Bove
Jose Maria Sarda Hamann
Angela Yllana de la Torre
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Cada any es celebren les 
Olimpíades Científiques Inter-
nacionals, unes competicions 
de caràcter internacional que 
cerquen l’excel·lència i l’en-
giny dels estudiants en les di-
verses branques de la Ciència. 
Concretament, aquí us parla-
rem de l’Olimpíada de Quími-
ca i de la preparació que s’ha 
dut a terme per ajudar els clas-
sificats catalans a la fase espa-
nyola. El camí per arribar a la 
fase mundial és llarg i difícil. 
Els participants han de supe-
rar un primer examen a nivell 
autonòmic per guanyar-se el 
pas a la fase nacional. Un cop 
allà, competiran amb els mi-
llors del país per ocupar una 
de les quatre places mundials. 
Com és d’esperar no és fàcil 
escollir el millor entre millors. 

Per això l’exigència i dificultat 
a mesura que es superen les 
fases creix exponencialment.

La primera fase, la catalana, 
té lloc a principis de març. 
Als estudiants se’ls planteja 
un examen teòric on entra 
el temari corresponent al 
Batxillerat. Aquí apareix el 
primer entrebanc, la majoria 
dels alumnes encara no han 
vist tot el temari abans de 
l’examen! Per evitar sorpreses 
alguns instituts ofereixen 
suport i sessions de repàs als 
seus alumnes perquè puguin 
arribar el dia de l’examen 
amb tot el temari vist. La 
prova no és exageradament 
difícil, és clar, però que cal 
dominar els conceptes bàsics 
de cada tòpic. Els participants 
amb les millors puntuacions 

oLimpíada de 
Química

autors: 
Jorge melendo arruFat i  
raimon terriCabres polo

el prestigi d’una competició oblidada

	   	  

es classifiquen per a la fase 
nacional. Aquest any ha tingut 
lloc els dies 6 i 7 de maig a 
San Lorenzo de El Escorial 
(Madrid). Aquí s’enfronten a 
dos exàmens teòrics. El primer 
consta de petites qüestions 
on es tracten àmpliament tos 
els temes de la química. El 
segon consta d’un recull de 
problemes extensos i difícils 
on es posa a prova l’enginy 
de l’alumne. Com que cada 
comunitat autònoma presenta 
un temari lleugerament 
diferent, a la fase nacional es 
cobreixen un munt de tòpics 
(reactivitat orgànica, propietats 
dels materials, bioquímica, 
cinètica avançada, etc.), alguns 
dels quals no s’ensenyen a 
Catalunya.
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Per aquest motiu el 29 
d’abril al matí es va fer una 
sessió de preparació als 
classificats autonòmics. Des 
de la nostra experiència, com 
a participants de l’any 2015, 
trobem que el batxillerat no és 
una base prou forta com per 
competir en aquesta odissea. 
Per aplanar una mica el camí de 
la fornada d’enguany ens vam 
centrar en els dos principals 
obstacles a superar: el temari i 
la tipologia d’examen.

Només en una matinal 
de dissabte és impossible 
tractar l’extens temari que 
els poden preguntar, però en 
vam tenir prou per ampliar 
els coneixements bàsics del 
batxillerat. Tot i tractar temes 
coneguts, les qüestions i 
problemes porten els models 
i les idees als extrems on és 
fàcil errar si no es tenen els 
conceptes clars. En general, 
els estudiants presenten 
un bon nivell en Química 
Analítica i Química Física, 

però coixegen amb la Química 
Inorgànica i Orgànica. Aquest 
fet és comprensible, ja que les 
exigències de la prova van molt 
més enllà del que s’ensenya a 
un alumne de secundària, fins 
i tot per un estudiant de primer 
de Ciències Químiques.

El segon obstacle a batre 
és el tipus de preguntes i 
problemes que es trobaran. 
Encara que els plantejaments 
durant el batxillerat són idonis 
per a comprendre i treballar 
el temari, a la llarga es fan 
repetitius i segueixen sempre 
un pauta semblant. Això fa que 
l’alumne estigui acostumat a 
un “estil” de problema i, en 
el moment en que canvia, 
quedi descol·locat i no sàpiga 
com afrontar-lo. És una 
manera curiosa de seleccionar 
estudiants amb enginy, ja 
que només els que saben fer 
front a sorpreses i problemes 
recargolats passaran a la fase 
mundial.

Figura 1: Foto de grup dels 
participants i organitza-
dors de la fase nacional de 
l’Olimpíada de Química 
del 2017, que va tenir lloc 
a San Lorenzo del Escorial 
(Madrid).

	  

Figura	  1:	  Foto	  de	  grup	  dels	  participants	  i	  organitzadors	  de	  la	  fase	  nacional	  de	  l’Olimpíada	  de	  Química	  del	  
2017,	  que	  va	  tenir	  lloc	  a	  San	  Lorenzo	  del	  Escorial	  (Madrid).	   El fet de preparar les 

Olimpíades de Química no se 
sol traduir en mals resultats en 
les PAU; que són la vertadera 
meta de tot estudiant de 
batxillerat; sinó més aviat 
el contrari: quan hom ha 
preparat les Olimpíades no 
suposa un gran esforç obtenir 
la qualificació màxima en els 
exàmens de Química, Física, 
Matemàtiques o Biologia, ja 
que es tenen els coneixements 
necessaris i a més s’han 
après maneres de resoldre tot 
tipus de problemes, incloent 
aquells en què la resposta no 
es evident i provocarien una 
queixa massiva d’incloure’ls 
en un examen de PAU. A 
més, tradicionalment els 
estudiants que han estat 
seleccionats per a les fases 
internacionals han obtingut 
molt bones qualificacions en 
les PAU, Premis Extraordinaris 
i Nacionals de Batxillerat.

En països com Xina, Estats 
Units, Rússia, Corea del Sud 
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i altres del sud-est asiàtic 
aquestes competicions 
gaudeixen d’un prestigi molt 
alt (on aconseguir un bon 
resultat els obre les portes de la 
Universitat que ells vulguin de 
bat a bat). En les prestigioses 
universitats americanes, 
haver participat en una 
competició internacional té 
un reconeixement equivalent 
als que han participat als JJOO 
com a esportistes.

Romania és l’únic país 
europeu que aconsegueix 
escolar-se entre els primers 
llocs; i això es ve repetint ja 
des de fa força anys. Cap dels 
països europeus que tenen 
una educació tant innovadora; 
per exemple països nòrdics; o 
països potents com França, 
Alemanya o Regne Unit 
assoleix resultats molt millors a 
nosaltres; encara que Espanya 
només opta als darrers llocs 
d’honor. A Espanya aquesta 
olimpíada se la veu com una 
competició menor que no dóna 
gaire prestigi; ni tampoc se li 
pot treure un rèdit important; 

malgrat que el pressupost per 
a premis en metàl·lic directes 
als guanyadors ha passat dels 
800 als gairebé 8000€, a més 
del llibre de Química General 
Petrucci (que va molt bé per 
a qualsevol assignatura de 
química de qualsevol grau).

Potser una manera de 
dotar-la de prestigi fóra 
assimilant els guanyadors com 
esportistes d’elit, permetent 
que entressin a la universitat 
que ells volguessin virtualment 
i en el grau desitjat (a tall 
d’exemple, la nota per entrar 
a Medicina passaria de ser 
12 i escaig a menys de 9 
sobre 14). D’aquesta manera 
els estudiants es podrien 
dedicar a acabar el batxillerat 
i a preparar les Olimpíades 
Internacionals a la vegada que 
les PAU. 

Finalment, una consideració 
sobre les diferències entre 
entorns de província i entorns 
metropolitans. No hi ha cap 
diferència si hom ha estudiat 
en una escola al centre de 

Barcelona o bé en un institut 
de l’interior de Catalunya. La 
diferència es troba en el treball 
personal i l’ajuda que els 
professors donen als alumnes 
que participen. Respecte a les 
distribucions autonòmiques; 
Comunitat Valenciana, 
Madrid, Astúries i Catalunya 
són les comunitats que més 
premis s’emporten; encara 
que sempre hi ha guardonats 
d’arreu de l’Estat.

Per a qualsevol dubte sobre 
el funcionament, preparació i 
participació en les Olimpíades 
no dubti en enviar-nos un 
correu. I per a més informació:

• ht tps : / /o l impiaca t .
wixsite. com/olimpia-
des-quimica

• https://olimpiadasqui-
mica .es/

• https://icho2017.sc.
mahi dol.ac.th/
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La nanotecnoLogia, La 
revoLució industriaL 
deL segLe XXi: 
eines per nanodivuLgació 
i per La seva introducció a L’auLa

autor: 
Jordi díaz

La nanotecnologia opera 
en escales de milionèsimes 
de mil·límetre, això implica 
anar molt més allà de la 
“escala humana” per poder 
veure el seu potencial real. 
Per tant, estem parlant d’una 
tecnologia que increïblement 
és capaç de controlar, 
manipular i mesurar àtoms. 
Aquesta tecnologia, ja no és el 
futur sinó que es desenvolupa 
en el present, tal i com ho 
demostren les inversions 
econòmiques i la gran varietat 
de productes de consum 
derivats de la nanociència i 
la Nanotecnologia (N&N) i 
que ja es troben disponibles 
al mercat, amb un ampli 

ventall d’aplicacions. En 
operar en escales tan petites, 
i ser per tant “invisible”, el 
seu ensenyament no és fàcil i 
necessitem eines específiques 
per aconseguir-ho.

Al 2014 es va crear, Nano-
divulga UB, un punt de tro-
bada per establir un diàleg 
global sobre les oportunitats i 
les repercussions de la nano-
tecnologia. Per un altra banda, 
des del 2016, cada abril es 
realitza el festival nacional de 
nanodivulgació, 10alamenos9 
(www.10alamenos9.es), on es 
realitzen diferents activitats de 
divulgació, seminaris, tallers, 
exposicions, etc. La III edició 
tindrà lloc en diferents ciutats 

espanyoles. La seu a Barcelona 
serà COSMOCAIXA, els dies 
10,11 i 12 d’abril del 2017. Fi-
nalment, un blog divulgatiu de 
les nanotecnologies a consul-
tar és www.elnanoescopista.
com.

En paral·lel, existeixen dos 
projectes de nanoeducació 
impulsats des de de la Uni-
versitat de Barcelona, Nano-
Educa (www.nanoeduca.cat) 
per a secundària i batxillerat i 
Nanoinventum (www.nanoin-
ventum.blogspot.com.es, per a 
primària.

El projecte NanoEduca 
(https://youtu.be/FNX1Vx-
hPSA0) engloba accions para-
l·leles (formació, experimen-
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tació a l’aula i un congrés 
científic) on es potencia el tre-
ball de l’alumne i la formació 
del professor. El projecte busca 
la millora contínua de l’alum-
nat i del professorat de secun-
dària i batxiller. D’aquesta 
manera, es forma l’alumnat i 
el professorat en els concep-
tes bàsics de la nanotecno-
logia. Es treballen conceptes 
d’STEM a classe. Es fomenta 
l’interès per les disciplines ci-
entífic-tècniques. S’ensenya 
la presència cada vegada més 
habitual, de productes amb 
components nanotecnològics 
a la vida cotidiana. Es cons-
ciència sobre la importància 

de les nanotecnologies i del 
fet que ja es puguin conside-
rar com a tecnologies d’inte-
rès general i es crea una xarxa 
d’intercanvi de coneixement i 
col·laboració. La quarta edi-
ció s’iniciarà a l’octubre. El 
projecte ve acompanyat d’un 
kit amb experiments a classe i 
una guia didàctica.

El projecte Nanoinventum 
permet apropar la nanotecno-
logia a estudiants de primària. 
El projecte consta d’una fase 
de formació, una fase de tre-
ball a l’aula seguint un mapa 
d’idees, on els alumnes treba-
llen a l’aula una fitxa didàcti-
ca sobre nanotecnologia i una 
tercera i última fase, on els 
alumnes realitzen una maque-
ta d’un nanorobot simulant 
una fira científica

Nanodivulga UB, el Festi-
val 10alamenos9, NanoEduca 
i Nanoinventum són diferents 
eines per acostar la nanotec-
nologia a la societat i especial-

ment a alumnes de secundària 
i primària, eines necessàries 
per formar als ciudadamnos 
presents i futurs, consolidar i 
crear vocacions científiques 
i acostar aquesta tecnologia 
disruptiva trucada a revoluci-
onar el present i futur de les 
nostres vides.

Més informació: 

jordinano@gmail.com, 
@nanodialogos, 
@nanoinventum, 
https://www.linkedin.com/

in/jordi-d%C3%ADaz-nano/
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notícies

PREPARACIó OLIMPÍADES 
ESTATALS I RESULTATS

Des del nostre Col·legi, 
aquest any, hem recuperat 
una antiga tradició en fer unes 
classes especials pels repre-
sentants de les Universitats 
Catalanes que han de partici-
par en la Olimpíada Nacional 
a Madrid i potser després a les 
Internacionals.

En Raimon Terricabres i en 
Jorge Melendo han estat els 
encarregats enguany de fer 
aquesta preparació. Els resul-
tats parlen per si mateixos, van 
fer una feina magnífica, molt 
valorada pels estudiants que 
hi van participar en dies de les 
vacances de Setmana Santa 
i en dissabte. Des d’aquestes 
pàgines volem donar un reco-
neixement a tots dos i, si tot va 
bé, dir-los-hi que esperem, des 
del Col·legi, que repeteixen 
aquesta feina amb els possi-
bles de l’Olimpíada del 2018. 
Gràcies Raimon, gràcies Jorge. 

NOTA DE PRENSA

Resultados de la Olimpiada 
Nacional de Química 2017

La XXX Olimpiada Nacional 
de Química se ha celebrado 
los días 5 a 7 de Mayo en El 
Escorial, Madrid. Ochenta y 
dos alumnos de las distintas 
comunidades autónomas han 
participado en estas pruebas, 
en las que se han otorgado 
diez medallas y tres menciones 
de honor.

Los cuatro primeros clasifi-
cados representarán a España 
en las olimpiadas internacio-
nal e iberoamericana, que se 
celebrarán este año los días 
6-15 de Julio en Nakhon Pa-
thom, Tailandia, y los días 8-15 
de Octubre en Lima, Perú.

MEDALLERO

Los premios otorgados 
han sido, por orden de 
clasificación:

Medalla de ORO para 
Alberto Martín Clavero del 
I.E.S. Federico García Barnalt, 

Salamanca; Francisco Tomás-
Valiente Jorda del I.E.S. Ramiro 
de Maeztu, Madrid; y Ezequiel 
Carretero gil del I.E.S: Nit de 
L’Alba, Alicante.

Medalla de PLATA para 
Miguel gonzález gonzález 
del I.E.S. Pintor Antonio 
López, Madrid; Elena Sagüés 
Sesé del San Francisco de Asís, 
Málaga; y Diego Larrauri Ruiz 
del Colegio Sta sta María, La 
Rioja.

Medalla de BRONCE para 
Diego Carbonie del Burgo 
del Colegio Villa de Griñon, 
Madrid; Álvaro Martín 
Cortinas del I.E.S. San Mateo, 
Madrid; Saúl Rodríguez 
Martín del Colegio Villa de 
Griñon, Madrid; y Jorge 
Santiago Ibáñez Marcos del 
I.E.S ELPortillo, Zaragoza.

Por último se ha concedido 
MENCIÓN DE HONOR a Lluís 
Casabona Cendra del Instituto 
Monserrat, Barcelona; Juan 
Antonio Lirio Piñar del I.E.S. 
Sierra Mágina, Jaen; y Berta 
Pedret Sagnier del Aula Escola 
Europea, Barcelona
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LLIBRE DE DONES, 
hOMES I MOLÈCULES. 
NOTES D’hISTÒRIA, 
ART I LITERATURA DE LA 
QUÍMICA

Santiago Álvarez 

Quina visió té un químic de 
temes com la discriminació 
de les dones, la comunicació 
visual, la relació entre música 
i alquímia, les molècules, la 
recerca de diamants sintètics 
o el magnetisme? Com veuen 
la química els artistes, els 
escriptors i els músics? De 
dones, homes i molècules 
es mou en la intersecció de 
la ciència i les humanitats, 
i confronta aquestes dues 
mirades complementàries 
sobre nosaltres i el nostre 
entorn a través de músiques 
antigues i noves, el fascinant 
món dels poliedres, la taula 
periòdica, els laboratoris 
químics, els vells alquimistes 
i les imatges dels miralls. 
I, sobretot, ens explica de 
quines maneres la química 
es fa present en la literatura 
i en l’art.

http://www.publicacions.
ub.edu/ficha.aspx?cod=08614

EL SOSTRE DE VIDRE PER A 
LES CIENTÍFIQUES DEL CSIC 
ÉS INFERIOR A LA MITJA 
EUROPEA

Tot i què la situació és molt 
similar a la dels últims cinc 
anys, l’informe de “Dones 
Investigadores 2017” de la 
Comissió Dones i Ciència 
que assessora la Presidència 
del Consell Superior 
d’Investigacions Científiques 
(CSIC) incideix en què l’índex 
del sostre de vidre per aquestes 
investigadores és 1,44 mentre 
que la mitjana europea és d’1,8.

D’altra banda, en el 
mateix estudi, es conclou 
que la proporció de dones 
científiques amb la posició 
més alta és un 24,84 %, un 

valor més alt que la mitjana 
europea, que el 2013 va ser 
del 21 %. Sembla que aquests 
números milloren amb les lleis 
d’Igualtat i amb l’augment 
d’oferta pública.

Les dones són el 35,7 
% del personal funcionari 
del CSIC, d’aquestes un 33 
% són IP (Investigadores 
Principals). L’àrea de recerca 
amb un percentatge més 
gran d’investigadores és el 
de Ciències i Tecnologia dels 
Aliments amb un 53,73 %, 
després amb un 44,55 % es 
troba Ciència i Tecnologies 
Químiques, seguit de Ciències 
Agràries amb un 41,21 
%. Mentre què Ciències i 
Tecnologies Físiques és l’àmbit 
amb menys proporció de 
científiques amb un 21,9 %.
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PSE gUANyA EL PREMI DE 
PROCESSAMENT D’hIDRO-
CARBURS PER LA SEVA TEC-
NOLOgIA D’OLEFINES

Process Systems Enterprise 
(PSE), la empresa de modela-
do de procesos avanzados, es 
la primera ganadora del recién 
constituido premio a la mejor 
automatización y modeliza-
ción para el tratamiento de 
hidrocarburos ("Hydrocarbon 
Processing Best Automation 
& Modeling"). PSE ha ganado 
el premio por su nueva tecno-
logía multisensor virtual Crac-
kingMonitor, que combina 
los datos de las centrales con 
modelos de alta fidelidad de 
hornos de craqueo de etileno 
para mejorar el funcionamien-
to mediante la producción de 
medidas en tiempo real para 
variables operacionales.

NANOCABLES, EL FUTUR DE 
L’ELECTRÒNICA

Un grup d’investigadors 
de la Universitat de Barcelo-
na, de l’Institut de Bioengin-
yeria de Barcelona (IBEC), de 
la Universitat d’Aveiro, de la 
Universitat del País Basc i del 

Centre Basc d’Excel·lència en 
Polímers (POLYMAT) i dirigits 
pel professor Aurelio Mateo, 
han desenvolupat una nova 
família de nanocables (ca-
bles moleculars, com es veu 
en la figura) que obriran nous 
camins en l’electrònica mo-
lecular. Aquesta investigació 
s’ha publicat en la revista Na-
ture Communications “Marco 
Carini, Marta P. Ruiz, Imanol 
Usabiaga, José A. Fernández, 
Emilio Cocinero, Manuel Me-
lle-Franco, Ismael Diez-Perez, 
and Aurelio Mateo-Alonso 
“High Conductance Values 
in π-Folded Molecular Junc-
tions” Nature Communi-
cations 8, Article number: 
15195 (2017) DOI: 10.1038/
NCOMMS15195.”.

La demanda, cada cop més 
gran, de dispositius electrò-
nics cada cop més petits, im-

Obtinguda de: http://img.interempresas.net/fotos/1472122.jpeg

plica un canvi en les aproxi-
macions de crear circuits on 
els seus components també 
siguin cada cop més petits. 
En aquests moments, l’elec-
trònica molecular desperta un 
gran interès en la fabricació 
d’aquests circuits electrònics 
per la important reducció de 
la mida dels dispositius. Els 
nanocables són fils conduc-
tors a escala molecular que 
transporten el corrent elèctric 
dins d’aquests circuits i han 
de tenir una eficiència molt 
gran.

La gran importància i re-
percussió d’aquest treball és 
que els nanocables que es 
produeixen són d’una altíssi-
ma eficiència, això represen-
ta un gran pas endavant en la 
miniaturització dels circuits 
electrònics.
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per menys d’ 1 € al dia
Contractant
l’assegurança de salut
de la teva família,
la quota dels fi lls
menors de 18 anys
serà de només

29 € al mes *

Protegeix la salut dels teus f ills

* Consulta condicions específi ques de la promoció a la Mútua General de Catalunya.

> Lliure elecció de ginecòleg i pediatre amb reembossament del 80 % de les despeses segons barem.

> Assistència integral del càncer cobrint medicacions i teràpies que d’altres companyies
 no donen.
> La cobertura de pròtesis més àmplia del mercat.
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 de la refracció de l’ull **.
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Demana’ns el teu pressupost
i emporta’t 2 entrades per anar al cinema !

– fi ns exhaurir existències–

Tuset, 5 - 08006 Barcelona - T. 93 414 36 00 - www.mgc.es


