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PROactivitat
És avançar-nos a les
teves necessitats.
Ser proactiu és, per exemple, posar al teu abast eines de treball
veritablement útils.

Com ara aquesta targeta Visa, perfecta per a les teves gestions quotidianes,
gràcies al seu crèdit de 1.000 euros ampliables, i l’assegurança d’accidents
de fins a 120.000 euros. Gratuïta: sense quotes anuals.

Una targeta que, a més a més, t’identifica i et distingeix com a membre d’un
col·lectiu professional de prestigi: el Col·legi de Químics de Catalunya.

Així és com Sabadell Professional treballa en PRO. Posant al teu abast
solucions financeres i professionals adaptades a les teves necessitats, fins i
tot abans que les detectis.

Per això et convidem a conèixer-nos directament. Descobriràs perquè som
el banc de les millors empreses. I també el dels millors professionals.

Truca’ns al 902 383 666 i sol·licita la teva targeta personalitzada.
T’explicarem també com desenvolupem una gestió proactiva per als
professionals.

sabadellprofessional.com
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editorial

ANY 2018
ANY DEL DISPROSI 

Efectivament els Col·legis de Químics entren en el any del 
Disprosi. Tenim 66 anys de antiguitat.

El disprosi és un element químic, el símbol és Dy i el seu 
nombre atòmic és 66. És un metall de transició inclòs en el grup 
dels lantànids o terres rares de color blanc plata. Va ser identificat 
per primera vegada el 1886 per Paul Émile Lecoq de Boisbaudran, 
però no va ser possible obtenir una mostra pura fins a la dècada 
dels 50 del segle passat, amb el mètode d’intercanvi iònic.

El futur segueix essent incert però en aquest present estem bé. 

Les competències adquirides a la Universitat –gràcies al treball 
des dels Col·legis– estan pràcticament totes reconegudes per la 
Administració com atribucions. 

Estem en la Intercol·legial de Catalunya en que es defensa 
la estructura i funció social dels Col·legis i que proporciona 
avantatges diverses als col·legiats (visiteu la seva pàgina web: 
www.intercolegial.cat). En la pàgina web del nostre Col·legi 
podeu trobar un interesant treball sobre els Col·legis professionals 
a Catalunya.

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 de austeritat ha donat els seus fruits i acabem el 2017 –com 
l’anterior– acomplint el pressupost sense pràcticament detriment 
de les activitats que han estat moltes i diverses: s’ha recuperat 
la pagina web: www.quimics.cat, també el NPQ, la formació 
continuada, la borsa de treball, etc., etc.

Hem acabat bé l’any del Terbi (65) i os desitjo un millor any 
nou del Disprosi (66).

José Costa
Degà CQC

President AQC
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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.
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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 
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93 317 92 49
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col·laboracions

Els mEtalls prEciosos
En joiEria

autor:

dr. miQuel paraira
Universitat Politècnica de Catalunya

En períodes o èpoques de 
crisi surten, com bolets al bosc, 
comerços de compra i venda 
d’or, ja que a moltes famílies 
els cal disposar de diners 
per poder cobrir les seves 
necessitats atès que molts dels 
seus membres estan a l’atur. 
Els compradors d’or saben 
que aquest és un valor segur i, 
per això, el compren a un preu 
més baix tot aprofitant-se de 
les penúries de les persones.

En aquest article parlaré 
de qüestions generals 
relacionades amb els metalls 
preciosos o nobles emprats en 
joieria.

La joieria és una activitat 
artesana i artística que 
comprèn l’elaboració 
d’objectes ornamentals per a 
les persones i, normalment, 
estan fets de gemmes i metalls 
preciosos. Aquests metalls 
són molt inerts i resisteixen 
la corrosió provocada per 

agents químics de tota mena, 
sobretot els que estan presents 
a l’atmosfera, qualitat que els 
dona durabilitat. Cal afegir 
que, a més, generalment es 
tracta de metalls escassos.

Els metalls preciosos més 
comuns emprats en joieria 
són els següents:

• OR (Au)
• PLATA (Ag)
• PLATÍ (Pt)
• PAL·LADI (Pd)
• RODI (Rh)

Tots cinc són metalls de 
transició o metalls del grup 
d, situats al centre de la taula 
periòdica (grups 7, 8, 9, 10 i 
11).

Grup 7 8 9 10 11

Mn Fe Co Ni Cu

Tc Ru Rh Pd Ag

Re Os Ir Pt Au

Aquests metalls gairebé mai 
s’utilitzen purs sinó en forma 
d’aliatges (dissolucions de dos 
o més metalls), en els quals 
també trobem coure, níquel, 
zinc, ferro…

En aquests aliatges, la 
riquesa en metall preciós 
s’expressa, en el cas de l’or, 
en forma de QUIRATS, i en el 
cas de la plata i del platí, en 
MIL·LÈSIMES o parts per mil. 
L’or pur és de 24 quirats, i la 
majoria d’aliatges emprats 
en joieria tenen entre 10 i 22 
quirats; es parla d’or alt en el 
de 18 quirats, d’or mig en el 
de 14 quirats i d’or baix en 
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el de 10 quirats. La plata de 
llei es treballa entre 800 i 925 
mil·lèsimes, i en el cas del platí, 
entre 900 i 950 mil·lèsimes.

Els aliatges d’or de 18 
quirats més importants són els 
següents:

S’anomenen així per les 
diferents tonalitats que pren 
l’or.

Comunament parlem de l’or 
negre en referir-nos al petroli, 
i fins i tot a alguna varietat 
de cafè com ara el d’Etiòpia. 
Però més recentment es parla 
d’or negre en fer referència 
al mineral Coltàn que resulta 
de la combinació de minerals 
com la columbita i la tantalita; 
és un material molt emprat 
en electrònica, i el 80% de 
les seves reserves mundials 
es troben a la República 
Democràtica del Congo.

D’altra banda, en joieria 
parlem d’or negre en referir-
nos a l’or blanc recobert 
electrolíticament per 
galvanitzat d’una capa de 2 
µm de gruix de rodi negre.

En el cas de la plata, els 
aliatges més comuns són amb 
coure. Així mateix, l’or blanc 
i la plata poden recobrir-se 
electrolíticament d’una capa 

de rodi blanc d’uns 0,5- 2 
µm de gruix, i aleshores es 
parla de plata o bé d’or rodiat. 
Aquests aliatges es preparen 
per millorar les propietats 
dels metalls i amb l’objectiu 
de permetre treballar-los 
millor en el taller de joieria, 

millorant-ne propietats com 
la resistència mecànica, la 
duresa, el punt de fusió, la 
ductilitat, la mal·leabilitat… 
Altrament, propietats com ara 
la densitat i el comportament 
davant dels àcids minerals 
permeten distingir aquests 
metalls preciosos d’altres 
possibles succedanis. Els 
metalls esmentats tenen 
densitats que superen els 
10000 kg/m3 (10 g/cm3), com 
es mostra en la taula següent, 
que reflecteix algunes de les 
seves propietats.

L’or i el platí resisteixen 
l’acció corrosiva dels àcids 
minerals forts, però no l’acció 

Or groc 75% Au 12,5% Ag 12,5% Cu

Or vermell 75% Au 25% Cu

Or rosat 75% Au 5% Ag 20% Cu

Or blanc 75% Au 16% Pd 9% Ag

Or gris 75% Au 15% Ni 10% Cu

Or verd 75% Au 25% Ag

Or blau 75% Au 25% Fe

de l’aigua règia (dissolució 
d’àcids clorhídric i nítric), 
que els dissol per processos 
“redox” i de complexació. El 
rodi resisteix fins i tot l’aigua 
règia, la plata és atacada per 
l’àcid nítric i lògicament també 
per l’aigua règia, i el pal·ladi 
es dissol en àcid nítric i àcid 
sulfúric concentrat.

En relació al preu d’aquests 
metalls, aquest depèn de 
l’escassetat i de la dificultat 
d’extracció i concentració a 
partir dels minerals que els 
contenen, essent màxim en 
el cas del rodi i mínim en el 
de la plata. Un possible nivell 
de preus (encara que aquest 
fluctua força) podria ser en 
euros per unça (31,1 g): 

PLATA 1 : PAL·LADI 30 : OR 45 : 
PLATÍ 55 : RODI 75

Si prenem la plata com a 
referència, i aproximadament 
el preu de la plata és d’1 euro 
per gram, el pal·ladi és 25 
vegades més car, l’or ho és 45 
vegades, el platí 55 i el rodi 75.

Sudàfrica és el primer 
productor mundial de platí, or 
i pal·ladi, mentre que Mèxic i 
Perú són els capdavanters en el 
mercat de la plata. El 80% del 
platí mundial surt de Sudàfrica 
i el 35% de la producció de 
plata entre Mèxic i Perú.

Metall Densitat (kg/m3) Duresa (Mohs) Punt fusió (K) Aspecte

Or 19300 2,5 1337 Groc metàl·lic

Plata 10490 2,5 1234 Platejat

Platí 21090 3,5 2041 Blanc grisenc

Pal·ladí 12023 4,7 1828 Blanc platejat

Rodi 12540 6,0 2237 Blanc platejat
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cHEmistrY For 
tHE FUtUrE

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

Secció Tècnica d’Ensenyament CQC

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 principi d’octubre 
del 2017, es varen realitzar 
les Sisenes Jornades sobre 
l’Ensenyament de la Química 
a Catalunya (6esJEQC) amb 
el lema “L’ensenyament de la 
Química en un món global”, 
de les quals s’ha donat puntual 
informació a tots els col·legiats 
[NPQ 475, 5-7] i en el nostre 
web: www.quimics.cat.

Aquestes 6esJEQC s’han 
fet en el marc incomparable 
d’Expoquimia, el nostre 
Col·legi ha fet un esforç perquè 
es desenvolupessin en el punt 
de reunió de tots els químics 
que té lloc cada tres anys a casa 

6es Jornades sobre l’Ensenyament de la Química a Catalunya

nostra. Tothom que ens llegeixi 
sap del protagonisme d’aquest 
Congrés internacional. 

La important participació 
dels joves i futurs professionals 
de la Química, ens va 
obligar a preparar les seves 
presentacions de forma 
paral·lela. Es va decidir de 
fer en un espai al vell mig 
d’Expoquimia. Va resultar tot 
un encert segons el parer de 
tots els participants.

Problemes aliens a 
l’organització varen portar 
a l’anul·lació de treballar el 
dimarts 3 d’octubre i totes 
les jornades es van haver de 
comprimir en els tres dies 
següents. Emperò, gràcies 
als participants i la seva 
adaptabilitat, no va quedat cap 
treball per presentar.

Els temes prioritaris que 
s’han tractat, a més de les 
conferències prèvies, van ser:

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

• Relació entre Universitat, 
FP i la indústria química.

• La Química als nostres 
mòbils.

• Divulgació de la química.

• La importància de fer 
pràctiques a l’aula.

• Treballs de recerca i de 
final de Grau.

Cada tema es va tractar amb 
ponències que es van presentar 
en format de comunicació oral 
o de pòster on es varen discutir 
i valorar totes les aportacions. 
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També es va dur a terme 
el reconeixement als 21 
classificats de l’Olimpíada 
de Química 2017 i als seus 
centres. Després es van tancar 
les Jornades amb l’acte de 
cloenda.

Finalment, les conclusions 
d’aquestes 6es Jornades es 
publicaran en el llibre d’Actes.

DESENVOLUPAMENT DE LES 
6ESJEQC

Tota la informació sobre 
el calendari i les activitats 
d’aquestes 6esJEQC ja es varen 
publicar [NPQ 476, 11-16] 

El dimecres 3 començà amb 
l’acreditació dels participants 
i, tot seguit, es va procedir a les 
conferències i presentacions. 
Després de les conferències 
plenàries es presentaren uns 
experiments per fer per les 

aules. Després s’exposaren les 
possibilitats professionals que 
hi ha en el món de la Química. 
Finalment, es discutiren els 
pòsters presentats. 

El dijous 4 es va fer la visita 
a Expoquímia, a on es va 
repartir l’NPQ en paper, pensat 
i preparat per aquesta ocasió.

Imatge de quatre moments de dues de les conferències plenàries a càrrec 
del Sr. Jordi Notó (a dalt a l’esquerra) i la Dra. Mireia Díaz (a baix a l’esquerra) 
i de dues de les presentacions, de la Dra. Dolors Grau (a dalt a la dreta) i de la 
Sra. Josefina Guitart (a baix a la dreta). 

Imatge d’algunes de les presentacions del més joves, tots ells i elles estudiants de Grau amb Expoquimia de 
fons. A dalt a l’esquerra Julia Arrizabalaga i Adrià Archilla, a baix a l’esquerra, Marcos García, a dalt al mig Víctor 
Jiménez, a baix al mig, Helena Martí, a dalt a la dreta Èrik Filter i a baix a la dreta Pau Clavell.
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El divendres 5 va començar 
amb la conferència plenària 
a càrrec del Dr. Claudi Mans 
i després es varen repartir 
els assistents en dos espais 
i, com ja s’ha dit abans, els 
més joves varen fer les seves 
presentacions en un espai obert 
del vell mig d’Expoquimia. En 
la imatge de la pàgina anterior 
es mostren algunes fotografies 
d’aquesta activitat.

A part de les presentacions, 
cal ressaltar la taula rodona 
sobre “Activitats dins i fora de 
l’aula” organitzada pels Drs. 
Centellas i Granell de la UB 
i en la que hi participaren en 
representació del professorat 
de Secundària la Sra. Anna 
Coo i el Sr. Gerard Fuster. 
Pràcticament tothom de la 
sala va intervenir amb alguna 

Imatge de la conferència a càrrec del Dr. Mans (a dalt a l’esquerra), la presentació de la Taula Rodona pel Dr. 
Centellas (a baix a l’esquerra), la presentació d’en Xavier Subirats (a dalt al mig), la taula rodona (a baix al mig), la 
presentació d’en Josep Tarragó (a dalt a la dreta) i la d’en David López (a baix a la dreta) amb el Dr. Centellas, el Sr 
Fuster, la Sra. Coo i el Dr. Granell.

pregunta o algun exemple de 
la seva pròpia experiència.  

Després d’una pausa pel 
cafè, es varen tornar a reunir 
a la sala principal tots els 
participants, aquells que ja hi 
eren i els més joves que varen 
fer les seves presentacions en 
l’altre lloc d’Expoquimia.

Premis de les 6esJEQC.
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En la figura següent es mostren 
l’entrega del premi al Sr. Subirats (a 
dalt a l’esquerra) al Sr. Terricabres (a 
baix a l’esquerra) a la Srta. Martí (a 
dalt a la dreta). Finalment, a baix a la 
dreta hi ha la taula presidencial de 
l’acte de cloenda amb, d’esquerra 
a dreta, el Sr. Aleix Gabarró del 
Departament d’Educació, el Dr. 
Miquel Vidal, Cap d’estudis de la 
Facultat de Química de la UB, el 
Dr. Josep M. Fernández-Novell, 
vicedegà del Col·legi de Químics 
de Catalunya i la Dra. Mercè Puig, 
vicerectora de la UB. 

Tot seguit es varen entregar 
els certificats als guanyadors 
de l’Olimpíada de Química 
2017 i als seus centres. A 
continuació, i per primer 
cop en aquestes Jornades 
d’ensenyament de la Química 
a Catalunya, es varen 
donar uns premis gràcies a 
la col·laboració del Banc 
de Sabadell, de l’Editorial 
Santillana i del nostre Col·legi. 
En la Taula anterior hi ha els 
guanyadors i en les categories.

Tots els premis foren 
entregats pel President del 
Comitè organitzador Dr. 
Fernández-Novell i pel degà 
del Col·legi Dr. Costa, en 
presència dels representants 
del Banc de Sabadell i 
de l’Editorial Santillana. 
Immediatament després, 
es prosseguí amb l’acte de 

cloenda de les 6esJEQC. La 
taula fou presidida per la 
Dra. Mercè Puig vicerectora 
de la UB qui va fer una breu 
introducció a l’acte i donà la 
paraula al representant del 
Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya, 
Sr. Aleix Gabarró. Després va 
parlar el Dr. Miquel Vidal, 
degà de la Facultat de Química 
de la UB i, a continuació, el 
Dr. Josep M. Fernández com 
a vicedegà del Col·legi de 
Químics per acabar, altre cop, 
la Dra. Puig que va cloure 
aquestes 6esJEQC.

VALORACIÓ

Les anàlisis dels participants 
recollides per l’organització 
mostren una alta valoració 
d’aquestes 6es Jornades, tant en 

els continguts com en l’encert 
de fer-se a Expoquimia, que ha 
permès ampliar el nombre de 
participants.

Totes les conferències, 
presentacions orals i pòsters 
estaran recollides en el llibre 
d’actes de les 6esJEQC que es 
podrà baixar de forma gratuïta 
des del web del Col·legi (www.
quimics.cat), així com totes les 
fotografies de les 6esJEQC.

Volem agrair als 
patrocinadors, col·laboradors, 
participants i membres dels 
comitès la seva contribució, 
ja que sense tots ells i elles 
res no hauria estat possible. 
Finalment, ja podem avançar 
des de la Secció Tècnica 
d’Ensenyament del CQC que ja 
es treballa perquè les “Setenes 
Jornades” siguin una realitat 
aquest 2018.
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El FUtUr és stEm
autor:

Joan sansaloni

Químic. Gerent d’innovació a ACCIÓ-
Generalitat de Catalunya

Amb la col·laboració de Blanca Espina

És una obvietat si diem que 
estem davant d’una revolució 
que portarà canvis, que encara 
no s’entenen plenament en 
la seva amplitud, tant des 
del punt de vista laboral 
com social. Segons l’Oxford 
Economic, la revolució 
tecnològica Europea tindrà 
un impacte tangible sobre 
54 milions de persones a 
França, Alemanya, Espanya, 
Anglaterra i Itàlia, mentre 
que per al Fòrum Econòmic 
Mundial (FEM) el 65% dels 
nens de primària ocuparan 
llocs de treballs amb feines 
que encara no existeixen i no 
podem ni preveure.

Sembla clar que algunes de 
les professions actuals estan 
destinades a desaparèixer de 
forma gradual, suplantades 
pels serveis digitals, per 
eines com la robòtica o 
la intel·ligència artificial. 
Aquest fet, entre d’altres, 
implicarà un nou enfocament 
del món del treball i, fins 
i tot, del món vinculat a 
la formació, l’educació, el 

desenvolupament de les 
competències, la cerca de 
talents i la seva formació i 
gestió.

Des de fa temps se cita la 
dada del FEM que preveu, 
a causa de la revolució 
tecnològica, un saldo net 
negatiu global de més de 5,1 
milions de llocs de treball per 
al 2020. Es preveu, però, que 
seran les noves professions 
les que, cap a l’any 2025, 
podrien canviar a positiu el 
saldo ocupacional d’un país 
fortament afectat per la crisi de 
l’ocupació com és el nostre.

La penetració tecnològica 
ja ha trencat en certa manera 
les barreres generacionals, 
involucrant fins i tot els 
sectors més madurs de la 
població i tocant tots els 
àmbits productius. Però a 
la vegada, es fa evident que 
existeix una contradicció 
entre l’ús tan generalitzat de 
la innovació tecnològica i el 
desig encara massa feble de 
participar activament en el 
desenvolupament d’aquesta 

revolució, la nova revolució, 
la quarta revolució industrial.

És llavors quan entenem 
que és cabdal abordar 
aquesta quarta revolució 
industrial anticipant-nos als 
seus impactes i prenent-ne 
part, enlloc d’esperar a veure 
què passarà o ser simplement 
receptors d’una innovació 
procedent d’altres sistemes 
productius i educatius. 
Catalunya, com a país que 
mira sempre de planificar el 
seu futur, ha de promoure més 
accions divulgatives, tant per 
part de les escoles com de les 
empreses, perquè els joves 
puguin veure nous horitzons 
i prendre consciència de 
l’ampli ventall d’oportunitats 
professionals que la tecnologia 
els pot oferir.

Al mateix temps, existeix 
la necessitat d’una major 
col·laboració entre el món de 
la formació, les empreses i els 
governs per crear programes 
i iniciatives concretes que 
encoratgin els joves a abordar 
amb interès i sense prejudicis 
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les matèries STEM (ciències, 
tecnologia, enginyeria i 
matemàtiques). I aquest, 
bàsicament, ha estat l’objectiu 
general dels treballs que 
han culminat amb la recent 
aprovació del Pla STEM de 
la Generalitat de Catalunya 
i que s’està impulsant des de 
diferents administracions. 

EL PLA

El Pla d’impuls STEMcat 
pretén incrementar el nombre 
de graduats i la proporció de 
dones en estudis STEM, millorar 
les competències en l’educació 
obligatòria i transmetre una 
visió positiva d’aquestes 
matèries als professors, als 
estudiants i al conjunt de la 
societat. L’actuació del Pla 
es desenvolupa a través dels 
eixos següents:

a) potenciar la formació 
del professorat en els àmbits 
científic, tecnològic i 
matemàtic amb una formació 
inicial i permanent, i donar 
suport a la innovació i la recerca 
dels docents, i als projectes 
dels centres educatius; 

b) incorporar el pensament 
computacional a les etapes 
de l’educació primària i 
secundària obligatòria i 
desenvolupar procediments 
per fer-ne l’avaluació, com 
la creació i aplicació de les 
proves diagnòstiques referents 
a les competències de l’àmbit 
digital;

c) donar metodologies 
i recursos enfocats al 
desenvolupament del talent 

STEM, amb la generació i 
difusió de nous materials i 
escenaris d’aprenentatge, fins 
a la transformació progressiva 
de les aules de tecnologia dels 
instituts en Fab Labs;

d) encoratjar la participació 
de les empreses a l’escola, 
amb el finançament directe 
del procés d’informatització 
de l’ensenyament primari 
i secundari; implicar els 
professionals de les STEM 
en el foment de vocacions, 
mitjançant programes de 
mentoria i apadrinament, i 
aportar referents reals per fer 
les STEM més atractives;

e) promoure la ciència, la 
tecnologia, l’enginyeria i les 
matemàtiques a la societat, fent 
especial èmfasi en les activitats 
adreçades a la comunitat 
educativa, mitjançant la 
creació i dinamització de 
canals del pla STEMcat a les 
xarxes socials, l’ordenació i 
promoció de l’oferta existent 
i la generació d’espais de 
participació ciutadana en 
la ciència i la tecnologia. 
Destacar una de les darreres 
iniciatives com la Bitbot (https://
bitbot.cat/) o l’Aliança STEM 
(http://aliançastem.cat/ca/).

MÉS DONES STEM, UN 
REPTE DE TOTHOM

En els últims anys, 
principalment a Europa i 
a Amèrica del Nord, ha 
augmentat l’atenció cap al 
problema d’una creixent 
escletxa entre homes i dones en 
l’àmbit laboral, principalment 

pel que fa a la discriminació en 
les pràctiques de contractació 
en rols importants i a la 
diferència de salaris. El gender 
gap (o escletxa entre gènere) 
es torna més problemàtic 
en els camps que encara es 
consideren comunament més 
“masculins”, com són el cas 
concret de les disciplines 
STEM i, específicament, en 
l’àmbit de la informàtica i de 
l’enginyeria.

Als Estats Units, on 
l’economia informàtica floreix 
més que mai, en els últims 
anys l’escletxa de gènere ha 
augmentat i ha assolit una 
disparitat pitjor, fins i tot, 
que la dels anys seixanta. 
El problema no depèn de 
l’oferta d’ocupació, sinó d’un 
menor nombre de dones 
que decideixen continuar 
els seus estudis en aquests 
camps. A aquest fet no se li 
atribueix ni la falta d’interès, ni 
l’escassa habilitat, sinó factors 
essencialment socioculturals. 
Tot i així, cal remarcar que la 
presència femenina en entorns 
STEM és essencial i important, 
i cal animar a les nenes a no 
creure en aquests estereotips. 

La diversitat en el personal 
augmenta la creativitat i la 
productivitat, i les soft skills, 
com les habilitats de treball 
en equip, l’empatia o l’escolta 
activa, pròpies del lideratge 
femení, seran les més valuoses 
en un futur proper. A més, la 
falta de dones en algunes àrees 
d’innovació pot causar dèficits 
molt greus en el disseny de 
productes que només tenen 
en compte el model masculí 
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(és el cas, per exemple, dels 
primers coixins de seguretat, 
airbag, que sovint resultaven 
fatals a cossos diferents dels 
masculins).

EDUCACIÓ STEM, 
DE PRIMÀRIA A LA 
UNIVERSITAT

En aquest desafiament 
econòmic i social, és 
innegable que l’educació hi 
juga un paper fonamental i 
la modernització de l’oferta 
formativa és indispensable 
en tots els nivells i en totes 
les etapes del procés escolar. 
Sovint, de fet, pensem que 
el concepte de ”nadiu 
digital” va de la mà amb el 
de “competència digital”, 
però no és així en absolut. 
L’especialització és cada 
vegada més indispensable 
i títols d’estudi de grau 
superior garantiran majors i 
millors oportunitats de treball, 

sobretot en l’àmbit de les 
STEM.

Al mercat europeu es 
produirà un moviment 
gradual a l’alça pel que 
fa a les competències 
necessàries, cada vegada 
més específiques i de més 
alt perfil. El Centre Europeu 
per al Desenvolupament 
de la Formació Professional 
(Cedefop) estima que d’aquí 
al 2025 unes 46 milions 
d’oportunitats de treball (d’un 
total de 107 milions) seran per 
a llocs altament qualificats.

Actualment, la falta 
d’habilitats específiques i 
avançades ha creat el fenomen 
que anomenem Digital 
Mismatch: les persones a la 
recerca d’ocupació sovint 
són incapaces de satisfer els 
requisits tecnològics i digitals 
cada vegada més exigents. Les 
previsions de la Comunitat 
Europea (2014-2020) 
contemplen un creixement 

constant de les ocupacions en 
les TIC, amb una mitjana de 
112.000 a l’any fins al 2020 i 
un dèficit de més de 800.000 
llocs sense cobrir. La demanda 
de competències STEM 
creixerà en un 8 per cent, 
mentre que la mitjana general 
ho farà només en un 3 per cent. 
A tot això cal afegir que d’aquí 
al 2025, a causa de les baixes 
i jubilacions, s’alliberaran més 
de 7 milions de llocs de treball 
que requeriran habilitats 
STEM. L’espai és enorme.

Europa i Catalunya tindran 
una creixent necessitat de 
llicenciats en disciplines 
tècniques i científiques, però, 
ara com ara, l’elecció d’aquest 
camí formatiu i professional 
sembla no convèncer els 
estudiants, per no semblar 
rendible en termes de temps 
de dedicació i costos, que 
són majors que els beneficis 
immediats, i per una escletxa 
de gènere que condemna 
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les estudiants a rendiments 
de carrera més baixos que la 
mitjana masculina.

La realitat és que ja avui 
el món del treball somriu a 
aquells que han triat un camí 
d’estudis científics i tècnics i, 
tot fe pensar que en el futur 
serà així cada vegada més. 
Tot i això, les necessitats de 
les organitzacions sovint 
no es cobreixen a causa de 
l’escassetat de talents amb 
aquestes característiques. 
Aquesta contradicció s’ha de 
resoldre amb un pla d’acció 
integrat que involucri tots els 
sectors de la societat.

El veritable desafiament 
dels mercats més avançats 
serà assegurar-se els millors 
talents. Els primers fruits 

arribaran en els propers 
cinc anys, especialment als 
països que sàpiguen crear 
eines d’aprenentatge útils per 
afrontar-se a la feina del demà, 
formant degudament els joves 
estudiants i els que encara 
hauran de treballar durant 
molts anys.

Per finalitzar, tot aquest 
plantejament i consideracions 
han estat les que s’han tingut 
en compte en el marc en 
què actua el Pla d’impuls de 
les STEM de les vocacions 
científiques, tecnològiques, 
en Enginyeria i Matemàtiques 
en els estudiants de Catalunya 
(STEMcat), una eina en 
què les empreses i centres 
educatius que conformen el 
teixit productiu i social català 

han d’exercir un paper de 
protagonistes. 

L’adopció de polítiques 
d’ocupació que promoguin 
les oportunitats de carrera i 
el desenvolupament del talent 
en l’àmbit STEM, entre altres 
coses mitjançant l’exemple 
directe de professionals d’èxit 
interns a les organitzacions 
(especialment dones) que 
millorin la percepció i l’interès 
dels joves cap a aquestes 
disciplines, s’ha de convertir 
en una prioritat de l’estratègia 
empresarial. 

Una llavor que aviat ha de 
donar els fruits indispensables 
per assegurar el futur del nostre 
país, tant en termes econòmics 
i industrials, com socials i 
d’equitat.
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Banco saBadEll,

Va ser una de les primeres 
entitats financeres en oferir 
un servei diferenciat als 
col·legis, gremis i associacions 
professionals del país. D’això 
fa més de 25 anys. Avui Banc 
Sabadell, per mitjà de la seva 
unitat de negoci Sabadell 
Professional, és líder en 
el mercat de la gestió dels 
col·lectius professionals. 
“Quan el banc va apostar per 
aquest segment va ser una 
decisió estratègica totalment 
coherent amb la nostra vocació 
de servei a les empreses i els 
professionals, cosa que ens ha 
permès consolidar-nos com 
una entitat de referència entre 
les organitzacions empresarials 
de totes les comunitats 
autònomes”, expliquen a 
Sabadell Professional.

En l’actualitat, Banc 
Sabadell té subscrits més de 
3000 convenis de col·laboració 
amb col·legis, gremis i 
associacions professionals. 
“Hem intensificat la nostra 
activitat gràcies no només 
a la bona tasca de l’equip 
de Sabadell Professional 
sinó també a la implicació i 
proximitat de la nostra xarxa 
d’oficines amb els clients. 
Les integracions corporatives 
que hem protagonitzat han 
contribuït, així mateix, a aquest 
important creixement, ja que 

ens han possibilitat accedir 
a noves organitzacions que 
en conèixer-nos han valorat 
molt positivament els nostres 
serveis i productes”, subratllen 
responsables de Sabadell 
Professional.

Les associacions professionals 
assenyalen que el seu principal 
objectiu és oferir un servei de 
qualitat als seus membres, ja que 
ningú està disposat a pagar una 
quota si no rep a canvi un valor 
afegit en el seu acompliment 
professional. A partir d’aquí, qui 
vulgui establir una col·laboració 
amb aquests col·lectius ha de 
tenir clar que la seva prioritat ha 
de focalitzar-se en que l’associat 
rebi un servei que li aporti un 
avantatge nou i que li corrobori 
que la seva pertinença a aquest 
col·lectiu és realment beneficiosa 
per a ell.

AVANTATGES DE SABADELL 
PROFESSIONAL

Entendre bé aquesta 
prioritat ha estat fonamental 
en la trajectòria de Sabadell 
Professional per esdevenir el 
partner financer de referència 
d’aquestes agrupacions 
professionals. Un dels 
avantatges que els aporta el 
banc és la possibilitat d’oferir 

El partnEr FinancEr lídEr dEls col·lEctiUs proFEssionals

als seus membres una sèrie 
de condicions financeres 
substancialment millors de les 
que tindrien sense pertànyer al 
seu col·lectiu professional. Així 
mateix, els associats també 
poden beneficiar-se d’un ventall 
de productes i serveis bancaris, 
específicament dissenyats en 
funció de les singularitats del 
col·lectiu al qual pertanyen i 
que poden donar resposta a les 
seves necessitats particulars, 
inclosos tots els familiars de 
primer grau i empleats.

Una de les claus de l’èxit 
de Sabadell Professional és la 
relació permanent i propera 
amb els col·legis. Per això, 
manté amb ells i els seus 
membres una comunicació 
fluïda i permanent. “És 
important que coneguin les 
novetats i generar així noves 
oportunitats de millora. 
Per això fem servir diverses 
eines com newsletters amb 
continguts especialitzats, 
mailings, banners a les pàgines 
web dels professionals, i fins 
i tot organitzem activitats de 
formació juntament amb el 
col·legi, gremis i associacions. 
En suma, volem ser un partner 
actiu i proper al col·legiat, 
agremiat i associat per ajudar-
lo a prendre les millors 
decisions financeres “, raonen 
a Sabadell Professional.
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El prEmi noBEl dE 
QUímica 2017

autor: 

Josep m. Fernández novell

Vicedegà del Col·legi

Segons l’Acadèmia Sueca, 
la tècnica de microscòpia 
crioelectrònica que varen 
desenvolupar en Jacques 
Dubochet, Joachim Frank i 
Richard Henderson impulsa a 
la ciència bioquímica cap a una 
nova era; permet visualitzar, 
amb resolució atòmica, 
biomolècules en moviment que, 
fins ara, no havia estat possible 
veure. Per això, se’ls ha concedit 
el Premi Nobel de Química del 
2017 a tots tres científics.

Des d’un principi, la 
microscòpia electrònica es 
considerava inadequada per 
visualitzar biomolècules perquè 

el feix d’electrons destruïa les 
molècules orgàniques a les 
quals es dirigia i, d’altra banda, 
com que s’ha de treballar 
al buit, aquest provocava 
l’evaporació de l’aigua present 
al voltant de la molècula i això 
alterava la seva estructura.

Emperò, les modificacions 
realitzades pels tres científics 
han permès que el microscopi 
electrònic esdevingui l’eina 
modificada que han fet servir 
per obtenir imatges amb tan 
alta resolució. 

Richard Henderson va 
aconseguir fer front als dos 

problemes el 1975, obtenint 
imatges de bacteriorodopsina, 
una proteïna de color porpra 
incrustada a la membrana 
cel·lular de determinats 
organismes. Va cobrir la 
superfície de la mostra a observar 
amb una solució de glucosa, 
que evitava l’evaporació de 
l’aigua, i va utilitzar un feix 
d’electrons suficientment feble 
per no destruir la molècula. 
Aquest procediment donava 
imatges de baixa resolució, 
però prenent imatges des de 
diferents angles i coneixent 
que els àtoms dins la proteïna 
estan situats seguint un patró 
determinat, va ser possible 

La tècnica per veure biomolècules en 3D ha guanyat 
el Premi Nobel de Química del 2017
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obtenir la millor imatge de 
l’estructura de la proteïna mai 
vista en tres dimensions.

Joachim Frank va 
desenvolupar un software 
(mètode matemàtic) que va 
permetre reconèixer diferents 
patrons en la imatge i, reunint 
la informació dels patrons 
similars, millorava la resolució 
de la imatge 2D obtinguda. 
Reunint diferents imatges 2D 
obtingudes des de diferents 
angles, creava una imatge 3D. 
A meitat dels anys 1980, va 
utilitzar el mètode per obtenir 

la imatge de la superfície 
d’un ribosoma, la fàbrica de 
proteïnes cel·lular.

El mètode posat a punt per 
Henderson no servia però per 
molècules que fossin solubles 
en medi aquós, ja que aquest 
les alterava com ja s’ha explicat 
abans. Jacques Dubochet va 
donar una solució: refredant 
l’aigua molt ràpidament no 
es formen cristalls, sinó una 
forma vítria (sòlid però sense 
l’ordenació típica dels cristalls) 
de l’aigua que recobreix la 
molècula. La temperatura prou 

baixa s’aconseguia amb età 
refredat per nitrogen líquid. El 
1984 Dubochet va presentar 
les primeres imatges ben 
contrastades de diferents virus. 
Aquest és el mètode anomenat 
de microscòpia crioelectrònica.

Utilitzant el seu software 
amb el mètode de Henderson, 
Frank va obtenir el 1991 noves 
imatges de ribosomes en 3D 
amb una resolució de 40 Å 
(Angstrom). La resolució del 
mètode ha anat millorant i el 
2013 ja s’obtenien imatges 
amb resolució atòmica (1 Å) .



Per a col·legiats/des del  COL·LEGI DE QUÍMICS DE CATALUNYA
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Els borats són minerals que 
podem trobar a la natura i 
que contenen bor, el cinquè 
element de la taula periòdica. 
N’hi ha traces a roques, al sòl 
i a l’aigua. Tant el bor com 
el zinc són micronutrients 
essencials pel creixement de 
les plantes. Així mateix, les 
persones també els necessiten 
com a part important d’una 
dieta saludable i com un 
ingredient essencial en molts 
productes necessaris per 
tenir un estàndard de vida 
acceptable [1,2].

El bor en forma d’element 
no existeix en la naturalesa, 
sinó que és present combinat 
amb oxigen i altres elements 
per formar àcid bòric o sals 
inorgàniques, aquestes últimes 

sent el que anomenem borats. 
En aquests, el bor hi és present en 
un estat d’oxidació +3, formant, 
juntament amb l’oxigen, 
oxoanions. Tot i els milions de 
tones que es produeixen a les 

El Borat dE zinc com 
a rEtardant dE Flama

autors: 
oriol güell

S.T. Ensenyament, CQC. Grup BioPhysChem, Universitat de Barcelona

FranCesC mas
Grup BioPhysChem, Universitat de Barcelona

mines, quantitats més grans 
són generades per processos 
naturals per tot el planeta degut 
a les forces de la naturalesa, 
per exemple, la pluja, l’activitat 
volcànica, la condensació i 

Figura 1. Cristalls de borat de sodi, altrament dit bòrax [3].
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altres activitats atmosfèriques 
redistribueixen almenys el 
doble del bor que totes les 
seves aplicacions combinades. 
Alguns borats són solubles en 
aigua, com el de sodi, i altres 
no, com el de zinc. (0,3% en 
aigua [4]).

Els borats són productes 
essencials en molts processos 
industrials, la raó rau en les 
característiques estructurals 
i dels seus enllaços [1,2]. Es 
fan servir en molts processos 
industrials degut a dues raons: 
la primera raó és que els borats 
són productes segurs que s’han 
emprat durant anys i panys i que 
presenten una toxicitat molt 
baixa en humans i animals. 
L’altra és que els borats són 
increïblement versàtils, fet que 
implica que no puguin ser 
substituïts per altres substàncies 
en moltes aplicacions. En les 
altres, presenten un balanç 
òptim en les seves propietats 
fisicoquímiques i els costos, 
són respectuosos amb el 

medi ambient i, per acabar, 
tenen avantatges de seguretat. 
Tanmateix, els borats són tòxics 
pel medi aquàtic, ja que pot 
causar danys en els peixos [5].

Els borats també s’utilitzen 
en l’aïllament de llars, en 
components de seguretat 
d’automòbils com airbags i 
fluids de frens, i són essencials 
per al creixement de cultius 
agrícoles saludables. Endemés, 
formen part dels vidres PYREX 
de borosilicat, coneguts per 
la seva transparència i alta 
resistència a la temperatura. 
També s’utilitzen com a 
conservants per a la fusta per 
les seves propietats ignífugues 
i la seva resistència als fongs 
i als microorganismes. A 
més, s’empren en pintures 
intumescents.

Aquest text s’enfoca en 
destacar una de les seves 
propietats més característiques, 
la de retardant de flama. Les 
raons són les següents:

• Frenen la combustió de la 
flama.

• Desprenen aigua 
d’hidratació que refreda la 
temperatura pirolítica.

• Creen una capa vidriosa 
(ho fa l’òxid bòric) que 
atrapa els productes 
de descomposició que 
alimenten les flames, sent 
aquesta una característica 
molt important dels borats.

• Eliminen la incandescència, 
la combustió sense flama i 
el fum.

• Generen efectes sinergètics 
amb altres retardants de 
flama.

L’aspecte clau en l’ús 
dels borats és que aporten el 
temps suficient que permeten 
a hom escapar d’un incendi 
mitjançant la interrupció del 
procés de combustió, actuant 
sobre els productes gasosos 
de descomposició o en la 
superfície del producte que 
s’està cremant. Quan es forma 
la capa vidriosa, es redueix la 
formació de fum tòxic i irritant 
i, juntament amb el retardament 
de la combustió, permeten una 
evacuació durant l’incendi amb 
més probabilitats d’èxit. 

El borat estrella per aplicar en 
el món del plàstic per retardar 
la flama és el borat de zinc 
degut a la seva compatibilitat 
amb molts polímers (clorur de 
polivinil, polietilè, poliuretans, 
etc.). A més a més, s’han 
desenvolupat diferents tipus de 

Figura 2. Imatge del bor en forma elemental [3].
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borat de zinc que varien en les 
seves estructures cristal·lines/
amorfes, en l’aigua d’hidratació 
i en les proporcions de zinc i 
bor presents en l’estructura. 
Depenent del mètode de 
preparació, la densitat és 3,64 
g/mL en la forma amorfa i 4,22 
g/mL en les formes cristal·lines; 
el seu punt de fusió és de 
950°C. Les versions hidratades 
tenen densitats més baixes, 
lògicament, per la presència 
de l’aigua d’hidratació. Per 
exemple, la versió sintètica 
més emprada industrialment 
amb número CAS 138265-88-
0, que correspon a l’estructura 
que està formada per unes 
proporcions de 2 d’òxid bòric, 
3 d’òxid de zinc i 3,5 d’aigua, 
és de 2,77 g/mL.

L’aigua d’hidratació juga un 
paper important en les seves 
propietats com a retardant de 
flama, desprenent-se a certes 
temperatures. Concretament, 
en la versió més emprada citada 

abans, aquesta temperatura és 
de 290°C. Cal remarcar que 
s’han de controlar bé aquestes 
temperatures de cara a la 
manufactura de compòsits que 
continguin aquest material, car 
si desprenen l’aigua durant la 
manufactura, poden generar-
se bombolles que impliquen 
la ruptura de l’estructura del 
compòsit.

Una altra propietat 
important és la mida de les 
partícules. Com més fines 
són aquestes, més alt és el 
rendiment del material. Aquest 
fet és summament important 
en l’ús de productes inorgànics 
en el món dels polímers.
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notíciEs

ELS NOSTRES ORDES

El dimarts 28 de novembre 
a les 18 h a l’Aula Magna 
Enric Casassas a la Facultat de 
Química, els nostres companys 
i companyes que varen fer 
els 25, 40, 50 i 60 anys de 
professió amb els respectius 
Ordes del Manganès, Zirconi, 
Estany i Neodimi [NPQ 475, 
17] varen ser homanetjats/des 
dins de l’acte cultural de Sant 
Albert.

Presentat pel Dr. Miquel J. 
Vidal, degà de la Facultat de 
Química, l’acte va incloure 
dues conferències a càrrec dels 
doctors Ernest Giralt i David 
Panyella, respectivament.

A continuació, es va fer un 
reconeixement al professorat 
de la Facultat jubilat el curs 
acadèmic 2016-17 i, com és 
habitual en la jornada cultural 
de Sant Albert, es lliurà un 
obsequi i diplomes als doctors 
que van presentar la tesi 
doctoral el curs 2016-17.

Tot seguit el Dr. José Costa 
López, degà del Col·legi Oficial 
de Químics de Catalunya, 
acompanyat dels vicedegans 
Dr. Emilio Tijero i Dr. Josep 
M. Fernández-Novell atorgà 
les distincions dels ordes del 

Manganès, del Zirconi, de 
l’Estany i del Neodimi als 
membres del Col·legi que han 
fet els 25, 40, 50 i 60 anys de 
professió. Es va acabar l’acte 
amb un refrigeri.

Quatre moments de l’acte en reconeixement dels nostres ordes.
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PREMIS PIDISCAT
Dins d’aquest acte de Sant 

Albert també es varen entregar 
els premis concedits per 
l’empresa Pidiscat a les tres 
escoles dels tres alumnes que 
varen quedar els primers en 
l’Olimpíada de Química 2017.

La fotografia mostra de 
dreta a esquerra la Dra. 
González, de l’organització 
de l’Olimpíada de Química de 
Catalunya, Jordi, representant 
de Pidiscat i les tres professores 
per ordre de la classificació 
del seu alumnat: Anna Coo, 
representant a l’Institut Jaume; 
M. Carme Pujol, representant al 
Col·legi Sagrat Cor-Diputació i 
Maria Calsamiglia representant 
a Aula Escola Europea.

Aquests acte cultural de Sant 
Albert fou organitzat per les 
Comissions de Dinamització 
Lingüística i de Doctorat; pel 
Deganat de la Facultat de 
Química, amb la col·laboració 
del Col·legi Oficial de Químics 
de Catalunya.

HIDRÓGENO MÁS LIMPIO 
Y BARATO GRACIAS A UN 
NUEVO CATALIZADOR

Institut Català d’investigació 
Química, ICIQ 

La electrolisis, la obtención 
de hidrógeno y oxígeno del 
agua usando electricidad, es la 
manera más limpia de obtener 
hidrógeno, un combustible 
renovable. Investigadores del 
Institut Català d’ Investigació 
Química (ICIQ) y la Universidad 
Rovira i Virgili (URV), liderados 
por el profesor José Ramón 
Galán Mascarós, han diseñado 
un nuevo catalizador sostenible 
que disminuye los costes de 
producción de hidrógeno por 
electrolisis. Los catalizadores 

Estructura del nuevo catalizador, 
un polioxometalato de cobalto y 
wolframio. (Foto: ICIQ)

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

Serveis editorials, especialitzats en 
treballs acadèmics i tesis doctorals:

Maquetació · Correcció · Impressió

reducen la cantidad de energía 
necesaria para romper los 
enlaces químicos del agua. 
Además, aceleran la reacción y 
minimizan el gasto.

“El hidrógeno obtenido por 
el reformado del gas natural es 
más barato pero no es limpio, 
el proceso genera dióxido 
de carbono y otros gases 
contaminantes” explica Galán. 
“Romper la molécula de agua 
sí que es una alternativa limpia, 
pero no es algo sencillo. 
Necesitamos desarrollar 
nuevos catalizadores baratos 
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y eficientes que nos permitan 
obtener hidrógeno limpio a 
precios competitivos”, añade. 
Hasta ahora, los mejores 
catalizadores están basados 
en óxidos de iridio, un metal 
precioso, escaso, y muy caro.

El equipo ha descubierto 
un compuesto de cobalto y 
wolframio –técnicamente, 
un polioxometalato de estos 
elementos– que es capaz de 
catalizar la electrolisis del 
agua mejor que el iridio. “Los 
polioxometalatos son óxidos 
nanométricos moleculares 
que combinan lo mejor 
de dos mundos, la gran 
actividad de los óxidos y la 
versatilidad de las moléculas”, 
explica Marta Blasco Ahicart, 
investigadora postdoctoral 
del ICIQ y primera autora del 
trabajo que se publica hoy en 
Nature Chemistry. “Nuestros 

polioxometalatos son mucho 
más baratos que el iridio y nos 
permiten trabajar en medio 
ácido que, aunque es el medio 
óptimo para generar hidrógeno, 
suele provocar corrosión en 
la mayoría de catalizadores”, 
señala Blasco Ahicart.

Joaquín Soriano, coautor 
del trabajo y actualmente 
investigador del Trinity College 
en Dublín, explica: “Nuestros 
catalizadores funcionan 
especialmente bien cuando 
trabajamos a voltajes bajos. 
Esto no es un inconveniente, 
más bien al contrario, ahorra 
electricidad y nos permitirá, 
en el futuro, obtener la energía 
necesaria para ‘romper’ el agua 
de fuentes renovables como los 
paneles solares”.

Además, los investigadores 
presentan en este trabajo un 

descubrimiento adicional. 
Soportando los catalizadores 
en un material parcialmente 
hidrofóbico –que repele el 
agua– se mejora la eficiencia 
del proceso. Se genera así un 
reactor ‘impermeable’ donde 
la reacción de electrolisis 
transcurre mucho más 
rápido, y permite al mismo 
tiempo alargar la vida de los 
catalizadores.

Esto no sólo funciona con 
los nuevos polioxometalatos 
de cobalto y wolframio, sino 
también con muchos otros 
sistemas. Actualmente, se están 
investigando nuevas formas 
de explotar este hallazgo, 
desarrollando nuevos soportes 
hidrofóbicos para mejorar 
todavía más la eficiencia de la 
electrolisis del agua, un paso 
fundamental para el desarrollo 
de la fotosíntesis artificial.

Pabellón 2, Stand 136F. 
www.klueber.com

Always the right chemistry 
Soluciones innovadoras de lubricación 
Sostenibilidad - Seguridad - Eficiencia       

anunci-kluber-210x148.indd   1 3/8/17   9:57
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100 PREGUNTES DE 
QUÍMICA QUOTIDIANA

El passat 13 de desembre a 
les 7 del vespre a la Sala Magna 
del nostre Col·legi, Avinguda 
del Portal de l’Àngel, 24, va 
tenir lloc l’acte de presentació 
del llibre “100 preguntes de 
Química quotidiana” del 
nostre company Claudi Mans.

Tres moments d’aquella 
presentació, a dalt el degà del 
Col·legi Dr. Costa que va dirigir 
unes paraules de benvinguda als 
presents. Després el vicedegà 
Dr. Fernández-Novell va fer la 
presentació de l’autor i la seva 
trajectòria en el camp de la 
difusió de la ciència. Després, 
el Dr. Mans (al mig) explicà 
per què i com va desenvolupar 
aquest llibre. Finalment, la 
majoria d’assistents van xerrar 
una estona amb l’autor, qui va 
signar un grapat de llibres.

Felicitats Claudi!

Equip de Redacció
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EntrEtEnimEnt
autor: 

Josep Fernández
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