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Una cosa és dir que treballem en PRO dels professionals.
Una altra és fer-ho:

Compte
Expansió Plus PRO
Bonifiquem la teva quota de
col·legiat
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Remuneració
fins a

10% 0 3%TAE 1%+ + +
de la teva quota comissions Primer any fins a de devolució en els principals rebuts
de col·legiat màxim d’administració i 2,74% TAE. Saldo màxim a domiciliats i sobre les compres amb
50 euros* el primer manteniment. remunerar 10.000 euros.1 targeta de crèdit en comerços
any. d’alimentació2, màxim 50€ bruts al mes.

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

Truca’ns al 900 500 170, identifica't com a membre del teu col·lectiu, organitzem una reunió i comencem a
treballar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*Bonificació del 10% de la quota de col·legiat, associat o agremiat amb un màxim de 50 euros per compte amb la quota domiciliada, per a nous clients de captació. La bonificació es
realitzarà un únic any per a les quotes domiciliades durant els 12 primers mesos, comptant com a primer mes, el de l'obertura del compte. El pagament es realitzarà en compte el mes
següent dels 12 primers mesos.
1. Per tenir accés a aquesta retribució, els titulars han d’haver fet cinc compres al mes amb les seves targetes i 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.
2. T’abonarem fins a 50 euros bruts al mes, sempre que l’import de la devolució sigui igual o superior a 5 euros i hagis fet cinc compres durant el mes amb les teves targetes.
- Rebuts domiciliats de llum, gas, telèfon fix, mòbil i Internet.
- 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.

Oferta vàlida per a nous comptes oberts des del 24/04/2018 fins al 31/12/2018 amb la domiciliació en el Compte Expansió Plus PRO d’una nova 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). També cal haver domiciliat
dos rebuts domèstics en els dos últims mesos.
Els titulars d’un Compte Expansió Plus PRO en podran disposar d’un altre d’addicional sense requisits de domiciliació de nòmina, pensió o ingressos mensuals recurrents. I, a més a més,
tots els Comptes Professional que vulgui, sense comissió d’administració i de manteniment (rendibilitat Compte Professional: 0% TAE).
Pot fer extensiva aquesta oferta als seus empleats i familiars de primer grau.

sabadellprofessional.com
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Aquest nombre és indicatiu del risc del

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

risc.

Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit al Fons
Espanyol de Garantia de Dipòsits d’Entitats de

Crèdit. La quantitat màxima garantida
actualment pel fons esmentat és de 100.000

euros per dipositant.
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editorial

Socratic

El títol de l’editorial es correspon amb una “app” així 
denominada que descarregada en un mòbil és capaç mitjançant 
l’ús de la Intel·ligència Artificial de capturar una foto d’una 
pregunta o enunciat d’un problema i proporciona la solució de 
temes de matemàtiques, ciències, història i llengua.

Combina visió artificial i sistemes d’aprenentatge basats 
en milions d’exemples Si l’estudiant o consultor de la “app” 
simplement copia la resposta no aprendrà res. Evidentment 
Socratic és útil si l’estudiant o consultor s’esforça a resoldre el 
problema i en última instància recorre a la solució.

En l’anterior editorial dedicat també a Intel·ligència Artificial 
s’acabava amb la següent frase que segueix sent vàlida:

“Hem de fer servir Intel·ligència Artificial si volem seguir 
gaudint de la nostra Intel·ligència Natural”.

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,  
Aureli Calvet, 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

SECCIONS TÈCNIQUES:

• Ensenyament: Josep M. Fernández 
Novell.

• Medi Ambient: Xavier Albort.

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

• Patents: Pascual Segura.

• Química Forense: José Costa.

serveis

del Col·legi i de l’assoCiaCió

Borsa de Treball
• Rep i cursa peticions laborals per als 

col·legiats.

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

Publicacions
• NPQ.

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

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

subscrita una pòlissa amb Adeslas.
• Assegurances.

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

Serveis Financers
• Proporcionen als col·legiats avantatges 

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

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

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

93 317 92 49
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col·laboracions

La química és una 
ciència experimental que 
estudia la matèria i les seves 
transformacions en noves 
substàncies útils per a la nostra 
societat i, per això, té un gran 
impacte social. No obstant 
això, aquests darrers anys se 
n’ha estat donant una imatge 
negativa, fomentada per 
mitjans de comunicació que, 
sense cap mena d’escrúpol ni 
de coneixement científic, fan 
afirmacions gratuïtes com ara, 
“Aquest vi és de química”, 
“La química contamina”, “La 
química provoca desastres 
mediambientals”, “Això és 
pura química”.

Al llibre d’en Ramon 
Solsona L’home de la maleta, 
hi diu “jo la recomano en 
pastilles ja que no porten 
química”, però què hi ha que 

autor:

dr. miQuel paraira
Universitat Politècnica de Catalunya

La química aL 
segLe xxi

no porti química? Cal aclarir 
que la química no és bona 
ni dolenta, solament pot ser 
dolent el mal ús que se’n fa. 
Així, si cau una torre d’alta 
tensió i provoca un incendi, la 
física serà la culpable que això 
hagi succeït?

En un temps en què l’home 
vivia en equilibri ecològic 
natural, l’esperança de vida 
era d’uns 30 anys. Actualment, 
a Europa, es troba al llindar 
dels 80, i, al 2030, serà força 
normal arribar als 100.

Cal dir que sense la 
química no podríem viure, 
ja que el nostre organisme 
és un complex laboratori on 
tenen lloc milers de reaccions 
químiques que, de forma 
coordinada, possibiliten la 
vida, i quan alguna d’aquestes 
reaccions falla podem tenir 

seriosos trastorns i, fins i tot, 
morir. Així com Descartes deia, 
“penso per tant existeixo”, 
podríem dir “existeixo gràcies 
a la química”. I en els afers 
del cor, molts cops sentim a 
dir que hi ha molta o poca 
química entre nosaltres…

Un dels grans de la química 
moderna com és Carl Linus 
Pauling, Premi Nobel de 
Química i de la Pau, indicava 
que cada aspecte del món 
actual, els esdeveniments 
polítics i socials, així com 
les relacions internacionals, 
es troben influenciades 
directament o indirecta per la 
química.

Al llarg dels segles xx i xxi, 
la química ha assolit millores 
en el camp de la síntesi, 
amb la fabricació de noves 
substàncies com ara fàrmacs, 
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plàstics, fibres sintètiques, 
combustibles, perfums, 
detergents…

“La química és una ciència 
creativa en què la fabricació de 
noves substàncies constitueix 
una activitat central”.

També hi ha hagut millores 
en el camp de l’aprofitament 
de l’energia química, amb 
els biocombustibles com el 
biodièsel i el bioetanol, així 
com en el camp de l’anàlisi 
química, ja que les tècniques 
tradicionals d’anàlisi s’han 
anat substituint per les d’anàlisi 
instrumental d’alta tecnologia, 
amb major sensibilitat i major 
selectivitat.

Però, què ens depararà el 
segle xxi?

Si pensem una mica en 
el procés evolutiu al llarg 
del segle xx (segle passat), i 
fent una mica de futurologia, 
podem parlar de millores i 

troballes en tres grans camps 
d’actuació:

a) Síntesi i sostenibilitat

b) Vida

c) Energia

Així, pel que fa al camp 
de la síntesi i la sostenibilitat, 
podem pensar en:

• superconductors d’alta 
temperatura;

• nous productes amb 
propietats òptiques i 
elèctriques específiques;

• compòsits econòmics amb 
resines i ceràmics;

• productes que protegeixen 
superfícies amb una 
durada superior als 100 
anys;

• processos de síntesi que 
minimitzen els residus 
i redueixen el consum 
d’energia;

• catalitzadors selectius;

• noves matèries primeres i 
nous productes químics de 
base;

• abastiment per a l’ús 
de nous metalls i nous 
aliatges;

• noves síntesis de 
compostos quirals, i

• reaccions que permetin 
descontaminar l’aigua. 

Quant al camp de la vida, 
podem destacar:

• fabricació de nous 
antibiòtics i antivirals;

• medicaments contra 
el càncer, prevenció 
de vessades cerebrals, 
l’Alzheimer, l’esquizofrènia, 
l’obesitat, la diabetis, etc. ;

• materials biocompatibles 
per a la substitució d’òrgans;
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• productes agroquímics per 
millorar les collites;

• estudis sobre les bases 
moleculars de la memòria i 
la percepció;

• investigacions sobre 
l’origen de la vida;

• catalitzadors biomimètics 
artificials que funcionen 
com els millors enzims;

• aplicacions del 
coneixement dels genomes 
per millorar els trastorns de 
salut, i

• síntesi de feromones - 
substàncies que secreten 
els éssers vius a l’exterior 
per comunicar algun tipus 
d’informació.

I, en relació amb el camp 
de l’energia, podem subratllar:

• bateries lleugeres, barates 
i de càrrega ràpida;

Autor Jepi tret d'Una breu història de l’Energia de Miquel Paraira i Josep M. Fernández-Novell.

• emmagatzematge i 
transport d’hidrogen amb 
seguretat per fer funcionar 
les piles de combustible;

• més reciclatge per estalviar 
energia; 

• semiconductors orgànics 
per millorar el rendiment de 
les cel·les fotovoltaiques;

• inertització dels residus 
radioactius de les centrals 
nuclears;

• creació de nous 
combustibles obtinguts a 
partir de diòxid de carboni 
i metà, canviant enllaços 
C-O per enllaços C-H;

• millores per aprofitar la 
biomassa, i

• utilització de l’àmplia 
diversitat de materials 
i fonts energètiques no 
contaminants per passar 
pàgina de la dependència 
del petroli.

Així doncs, la química no 
ha entrat ni de bon tros en una 
via morta, sinó que segueix i 
seguirà evolucionant amb un 
excel·lent futur de recerca i 
creativitat, perquè les futures 
generacions puguin dedicar-
s’hi professionalment i puguin 
innovar en aquest camp, si és 
el seu desig. 

Els químics seguiran 
inventant i fent propostes 
que no hem recollit a la llista 
anterior; potser hi haurà algú 
que dirà: com és que no hi 
havíem pensat abans? Per 
això, podem dir que bona 
part del nostre futur passa per 
la química, ja que TOT ÉS 
QUÍMICA.



COLORÍMETRE
             DIY

∙ Colorímetre educatiu.

∙ Open-source i basat en Arduino.

∙ OSRAM MultiLED RGB (632, 523, 465 nm). 
  Admet qualsevol altre tipus de LED.

∙ Inclou 7 rectes patró (NH3
+, NH2

+, NO2
-, PO4

3-, K+, SO2- i pH).

info@cured.bio
curedbio

www.cured.bio
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experimentació i 
ciència

Sota el lema “Advancing 
Science. Improving Education” 
i amb la col·laboració del 
Col·legi Oficial de Químics 
de Catalunya es va realitzar la 
15a Conferència “Hands on 
Science” a la Universitat de 
Barcelona, més informació al 
web: www.hsci.info/hsci2018

En l’NPQ anterior es va 
donar informació a partir del 
full de propaganda i ara es 
presenta una breu memòria 
d’aquest event, tot relacionant-
ho amb la nostra ciència “la 
química”.

autor: 

Josep m. Fernández novell

Universitat de Barcelona i Vicedegà del Col·legi



NPQ 479 • segon trimestre 201810

col·laboracions

Llista de treballs presentats en relació a la química: Cal mencionar en primer lloc aquells químics 
del nostre Col·legi que han tingut un paper destacat com en Claudi Mans que exposà la vida de 
Feynman, en Jordi Díaz que tractà la nano-educació en química, l’Antonio Pinto i els seus robots 
de LEGO i en Josep M. Fernández amb els seus experiments amb neu carbònica i nitrogen líquid, 
ajudat de dos estudiants varen fer gelat de xocolata i també de iogurt per als participants, la química 
a la sala i per menjar.

presentaCions orals

Isabel Boal-Palheiros Motivation of Students for Learning Chemistry

Denise Balmer Advancing Science – improving education

M García Teneche Ketone Bodies and Diabetes?

L. Barroso Hands-on Science Activities for Children 6 to 10

Oriol Güell Plastics and biodegradation: what is a bioplastic?

Cinzia Scorzoni Friction, surfaces and atomic interactions

Hannah Voak From the research lab to the school

Jordi Pla General dissemination of science: should we do it?

Norihiro Sugimoto Lively and Exciting Hand-on Experiments

J Méndez Viera Scientific Software at Schools

Pavel Semchukov Nuclear physics for beginners 

Pol Torrent, J Mendez Polymerization Reactions Chemical Concepts 

Marc Canela Grimau Breathalyser mechanism: the oxidation of ethanol

Ral Mehrotra Nurturing innovation: promoting ethos of creativity

presentaCions pòsters

M. Dolors Grau Open Science Schooling: One experience of exploratori

Daniel Martinez The Mysterious Element

Fina Guitart Effectiveness of solar protectors

Raimon Terricabres Sòlid, líquid, gas... Cristall líquid?

Yury Panebrattsev Colliders and Accelerators for School Teachers.

Erik Filter Expósito Playing with spectrophotometryç
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Una petita cronologia de fotos servirà per situar al lector:

 

Acte Inaugural al Paranimf de la UB. Dr. Raj Mehrotra dona la benvinguda 
amb una pila, una reacció redox.

L’autor experimentant amb el diòxid de carboni sòlid. Discussió entre els participants.

Acte de cloenda a la Facultat de Biologia de la UB.

Els químics i el Col·legi Oficial de Químics 
de Catalunya han estat partíceps d’aquest 
congrés Internacional.



NPQ 479 • segon trimestre 201812

col·laboracions

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.

Jordi  Bacardit Cabado
Mª Teresa Beltran Pina
Marta Cabrera Burnat
Rosa Elena Calaf Montserrat
Antonio Carbonell Guinart
Pau Civit Rey
Montserrat Closa Calvo
Monica Comajuan Comi
Mª Antonia Costa Vilalta
Estefania Escartin Uson
Raul Fernandez Garcia
Montserrat Gil Rosello
Roberto Gonzalez Blanco
Ana-Pilar Gonzalez Salillas
Irene Guardiola Morey
Anna Guillen Amigo
Miguel Angel Joga Elvira
Ricard March Raurell
Jose Luis Navarro Muñoz
Susanna Palet Ballus
Pere Puig Rosell
Inmaculada Resino Resino
Jordi Riu Rusell
Nuria Roca Bonhome
Rafael Rodriguez Gonzalez

Roser Amposta Estruch
Enric Balsells Prats
Jordi Bruno Salgot
Jose Maria Casamor Regull
Marta Figueredo Galimany
Ricard Llebaria Samper
Luis Miguel Majuelos Catala
M. Luisa Matas Gala
M. Jose Moreno Porta
Adria Presas Ortega
Juan Carlos Rodriguez Esteban
Olga Sanahuja Pascual
Josep Sola Codina
Pere Tarin Manubens
Francisco Travesa Aijon
Lluis Viladrich Puigbo

Joan Clotet Costa
Joaquin Gimenez Solsona
Juan Moreno Rueda
Juan Maria Pich Escrihuela
Ramon Pou Serra
Josep Sanjuan Altayo
Joan Soto Soler

Luis Codinach Huix
Carme Huguet Suñer
Jordi Viladot Regi
Montserrat Viñals Ballesta

25 54,938	

Mn
MANGANÈS

ORDE DEL MANgANÈS
promoCió de l’any 1993 40 91,22	

Zr
ZIRCONI

ORDE DEL ZIRCONI
promoCió de l’any 1978

50 119,69	

Sn
ESTANY

ORDE DE L’ESTANy
promoCió de l’any 1968

60 144,24	

Nd
NEODIMI

ORDE DEL NEODIMI
promoCió de l’any 1958

David Salvatierra Ferron
Carme Santander Camarasa
Lluis Teixido Mateu
Josep Mª Torres Ros
Rosa M. Vilanova Casadesus
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Aquesta informació ens 
ha estat enviada pel Juan 
Moreno Rueda (moltes gràcies 
i felicitats) 

El passat 29 de maig es 
varen reunir 42 supervivents 
(segons ells i elles) de la 
promoció 1963 -1968 per 
celebrar el 50 aniversari. 
Moltes felicitats!!!

La celebració va començar 
amb una visita guiada 
a l’edifici històric de la 
Universitat de Barcelona per 
recordar les seves aventures 
d’estudiants per ella, ja que 
varen ser l’última promoció 
en aquelles instal·lacions de 
la plaça universitat. La visita 
va incloure l’aula del pati de 
lletres on està situat un sistema 
periòdic restaurat en les seves 
parets. 

El Dr. Francesc Sales 
catedràtic emèrit de 
química inorgànica i company 
de promoció ens va explicar 
la història d’aquesta aula i 
el sistema periòdic que la 
presideix. 

Després, al migdia es 
varen traslladar a un cèntric 
restaurant on van tenir ocasió 
de recordar anècdotes i 
explicar “batalletes” pròpies 
d’aquestes importants i 
necessàries trobades.

La promoció 1963 -1968

Foto de la trobada a les escales de l’edifici històric de la Universitat de 
Barcelona.
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www.kit-book.net
kit@kit-book.net

Serveis editorials, especialitzats en 
treballs acadèmics i tesis doctorals:

Maquetació · Correcció · Impressió

QUÍMICS INCOMBUSTIBLES
La Promoció de químics 

del 1942-1947 segueix fidel 
a la seva cita anual en la que 
convoca a tots els companys 
del curs. De manera 
ininterrompuda han celebrat, 
com a mínim un cop a l’any 
aquesta trobada. És cert que 
el pas inexorable del temps 
fa que alguns companys ja 
no hi siguin i altres tinguin 
dificultats per poder assistir a 
la trobada. 

FideLs a La tradició

La convocatòria d’aquest 
any va ser el dimecres 6 de 
juny al restaurant Pomarada 
del passeig de Gracia. Unes 
quinze persones s’aplegaran 
al voltant de la taula per 
celebrar-ho. 

autor: 

Jordi notó

Estan pensat que en 
properes edicions es podria 
obrir la convocatòria a tots els 
professionals de la química 
que faci més de 50 anys que 
hagin acabat la carrera. Ells ja 
en fa 71.



TEMES DE LES CONFERÈNCIES I PRÀCTIQUES.
Mètode científic
Cromatografia
Química a la gota
Nanotecnologia
Mendeleiev i la Taula periòdica
Àcids i bases
Canvis d’estat, la neu carbònica
Espectroscòpia, color de la flama
La combustió
Història de la Química, ..., i d’altres

Contactes:
jmfernandeznovell@ub.edu

quimics@quimics.cat

Avisa’ns de quin dia, horari i nivell t’interessa. 
Nosaltres et portarem la xerrada i els experiments.

Experiments actuals amb investigadors del CQC
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Un plastòmer és un material 
polimèric que presenta 
propietats d’elastòmers 
termoplàstics, és a dir, presenta 
tant deformació plàstica com 
elastomèrica. Els plastòmers 
són una classe de copolímers 
que van sorgir amb els avenços 
en la polimerització amb 
catalitzadors metal·locènics 
i estan fabricats amb etilè i 
una alfa-olefina. Típicament, 
les alfa-olefines emprades són 
l’1-propè, l’1-butè, l’1-hexè 
i l’1-octè (el més fet servir 
actualment).

CATALITZADORS 
METAL·LOCÈNICS. 
DIFERÈNCIES AMB 
LES POLIOLEFINES 
CONVENCIONALS

Per sintetitzar els plastòmers, 
s’utilitzen metal·locens com a 
catalitzadors, en contraposició 

als catalitzadors Ziegler-Natta 
tradicionals. Els catalitzadors 
Ziegler-Natta tradicionals 
contenen un compost 
organometàl·lic dels grups I-III, 
per exemple, el trietilalumini 
(Al(C2H5)3) i un compost 
de metall de transició, per 
exemple, titani o vanadi, que 
actuen com un àcid de Lewis. 
Aquesta combinació dóna 
resulta en polímers amb una 
estereoisomeria (tacticitat) 
definida. A diferència dels 
catalitzadors Ziegler-Natta 
tradicionals, els metal·locènics 
tenen un metall de transició, 
normalment del grup IV, com 
el Ti, Zr i Hf, en el centre de la 
molècula, i està intercalat entre 
una o més estructures d’anells 
de ciclopentadienil (veure 
Figura 1). L’estereoisomeria 
del polímer resultant (atàctic, 
sindiotàctic i isotàctic) 
depèn de la conformació del 
metal·locè i és diferent de la que 

s’obté amb els catalitzadors 
Ziegler-Natta tradicionals, així 
com la longitud dels blocs, 
el pes molecular i la seva 
distribució [1,2]. És important 
recalcar que els processos 
de polimerització emprats 
obtenen una amplia gama 
de pesos moleculars que 
cobreixen tots els processos 
industrials.

Aquesta diferència en les 
propietats succeeix degut a que 
els catalitzadors convencionals 
proporcionen múltiples punts 
de polimerització, a la vegada 
que els metal·locènics els 
restringeixen; els catalitzadors 
metal·locènics creen 
camins únics i restringits 
de polimerització a través 
d’obstacles estèrics. D’aquesta 
manera, s’aconsegueixen 
estructures amb una relació 
amorfa/cristal·lina òptima, 
que proporciona una millor 

eLs pLastòmers
autors: 

oriol güell

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

FranCesC mas
Grup BioPhysChem, Universitat de Barcelona
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flexibilitat amb un mòdul 
d’elasticitat similar als cautxús, 
i una major transparència que 
els polietilens de baixa densitat 
(LDPE) convencionals. 

Pel que fa a llur reologia, 
els plastòmers són tan 
fàcils de processar com les 
poliolefines convencionals i 
en les mateixes màquines de 
transformació. Presenten una 
densitat més baixa respecte 
els LDPE; el rang es mou entre 
0,88 i 0,915 g/cm3 (veure Taula 
1). Endemés, tenen una bona 
estabilitat dimensional, amb 
molt baixa contracció.

Addicionalment, presenten 
molt més impacte i una ductilitat 
superior, una propietat que els fa 
ser emprats com a modificadors 
d’impacte. Igualment, tenen 
una bona estabilitat tèrmica 
i una resistència als raigs UV 
excel·lent, a més de ser fàcilment 
reciclables. Per últim, però no 
menys important, tenen unes 
propietats organolèptiques 
superiors molt apreciades a la 
indústria alimentaria. Tot això, 

sumat a propietats mecàniques 
millorades, millor pes, etc., el 
fan un polímer molt apreciat 
per fabricar films per moltes 
altres aplicacions industrials.

És important comentar 
que es poden reticular amb 
peròxids i silans. A més a més, 
els catalitzadors metal·locènics 
també es poden fer servir per 
produir cautxús d’etilè propilè.

PROPIETATS PER FER 
COMPOSTOS

Els plastòmers són adequats 
per al compounding de tot 
tipus de materials, ja siguin 
termoplàstics o termostables. 
Poden actuat com a polímer 
principal o com a un ingredient 
de formulacions que millorin 
les propietats. També s’empren 
per fabricar masterbatchs de 
coloració.

L’alta compatibilitat i 
acceptació de farciments 
inorgànics dels plastòmers els 
fan òptims per fer compostos. 

Aquesta facilitat implica que 
s’utilitzin per fer compostos 
amb alta resistència al foc, 
amb la important particularitat 
que els materials que contenen 
els plastòmers estan exempts 
d’halògens. Això fa que 
se’ls anomeni Halogen Free 
Flame Retardants (HFFR), 
en contraposició amb les 
formulacions resistents al foc 
que contenen halògens com, 
per exemple, el clorur de 
polivinil (PVC).

Igualment, són un substitut 
directe del PVC flexible. En 
aquest sentit, són apreciats 
sobretot per l’absència de 
plastificants i d’halògens. 
Aporten un tacte suau, a més 
d’una densitat baixa, cosa que 
el fa un rival molt fort del PVC 
flexible.

A més a més, els plastòmers 
faciliten l’absència d’stress 
cracking en articles rígids 
i, endemés, faciliten llur 
processament, tot això 
aconseguint-se amb densitats 
molt baixes.
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APLICACIONS

S’utilitzen, de forma general, 
en tot tipus de productes 
extruïts, calandrats i també 
injectats. Alguns exemple 
generals serien filferros i 
cables, films, productes 
mèdics, calçats, escumes i taps 
d’ampolles. Com a exemples 
més específics, s’utilitzen en 
aïllaments de cables de baixa 
tensió, en l’herba artificial, 
on millora la suavitat i la 
resistència del fil, en escumes 
suaus, ja que permeten 
aconseguir flexibilitat i 
resistència adequades pel 
calçat, i els anomenats teixits 
no teixits (nonwoven fabric), 
on milloren la suavitat i donen 
una resistència excepcional.

Els plastòmers també 
són molt vàlids per a tipus 
especials d’adhesius, sempre 
que siguin adequats a la seva 
polaritat.

Particularment en el sector 
dels films, es poden fer servir 
en tot tipus de films flexibles 
en totes les seves varietats de 
fabricació: cast, bufat, stretch 
film, recobriments, làmines, 
etc. La raons per les quals els 

plastòmers són molt apreciats 
en el sector dels films són:

• Alt impacte

• Alta resistència a la tracció 
i a ser punxat

• Fàcil de processar degut a 
la seva alta estabilitat en 
estat fos (melt strength)

• Molt bones propietats 
de segellat en general 
(sealing performance), on 
la temperatura d’inici del 
segellat amb un rang estret 
és fonamental per obtenir 
velocitats de línia ràpides i 
resultats òptims

• Facilitats d’adhesió per 
fabricar multi capes (tie 
layers) amb diferents 
propietats barrera, 
protecció, etc.

• Propietats organolèptiques 
excel·lents

En relació al sector de 
l’automòbil, els plastòmers 
també s’utilitzen per 
als exteriors i interiors 
d’automòbils, principalment 
en forma de poliolefines 
termoplàstiques (TPO), sent 
el rol dels plàstomers el de 
millorar l’impacte i baixar la 

densitat. En conseqüència, 
són molt emprats per fabricar 
para-xocs, on es necessita alt 
impacte, sobretot a baixes 
temperatures. També s’utilitzen 
en peces per reduir el soroll 
del motor dels automòbils.

FABRICANTS MéS 
IMPORTANTS A NIVELL 
MUNDIAL 

Els fabricants més 
importants a nivell mundial 
dels plastòmers són:

• ExxonMobil, amb els 
anomenats EXACT [4]

• Dow, que fabrica diferents 
famílies anomenades 
VERSIFY [5]

• Lyondelbasell, que 
comercialitzen TPOs de 
tota mena per a tots tipus 
d’aplicació [6]

• Borealis, amb els 
anomenats Queo [7]

• LG Chemical, amb la 
família LUCENE [8]

Altres companyies que 
també fabriquen plastòmers 
són Total, Westlake i Mitsui, 
entre altres.
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autor: 

Josep m. Fernández novell

Universitat de Barcelona i Vicedegà del Col·legi

pseudociència
 i més notícies

Obtingut de: https://statics.memondo.com/p/99/crs/2016/10/CR_1024428_ 070acdd2240747
b7bb9d163aab3ee9a9_ciencias.jpg?cb=4742750
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A sortit a la llum pública, 
en els diaris generalistes: 
“Dura denúncia sobre una 
pacient morta per culpa d’un 
curandero”

Un metge de Girona difon 
un cas en què la víctima patia 
càncer.

... la pacient va anar al 
centre hospitalari el desembre 
passat amb una febre elevada 
a conseqüència d’una 
infecció a la mama. El metge 
denunciant, després de veure 
l’estat de putrefacció en el 
qual es trobava el seu pit, li 
va demanar què deia el seu 
terapeuta alternatiu sobre el 
tumor. La resposta de la dona 
va ser: “Diu que si surt cap 
a fora és bo perquè significa  
que s’està oxigenant”.

El facultatiu va denunciar 
que les persones que es 
dediquen a les pseudoteràpies 
“juguen i s’enriqueixen 
amb la vida i la salut de 
les persones, dels pacients 
oncològics que es troben en 
extrema vulnerabilitat i que 
poden ser víctimes d’enganys 
i mentides” i si aixó ho fa un 
metge, el jutgen i va a la presó.

El Departament de Salut de 
la Generalitat i el Col·legi de 
Metges de Girona han obert 
expedients informatius in 
demanen una implicació més 
gran del Ministerio de Sanidad  
en el control d’aquests tipus 
de pràctiques.

La pseudociència no 
reconeix els estàndards 
científics, ni el mètode científic 
ni les proves de falsabilitat. 
L’astrologia, creacionisme, 
esoterisme, homeopatia i 
altres estarien dins de les 
pseudociències.

Creure en les 
pseudociències representa 
una pérdua de coneixement 
sobre com treballa la ciència. 
La gent que ha perdut la 
confiança en la ciència i 

busca aixopluc en les diferents 
branques de la pseudociència, 
generalment, és aquella que 
s’oposa a emprar analgèsics 
o fàrmacs i també estan en 
contra de les vacunes.

Potser caldria que aquestes 
persones entenguesin el 
dibuix-còmic, que fa més 
d’un segle s’exposa per a tot 
el públic en una farmàcia del 
Canadà i que intenta explicar 
la vacunació.
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VIL·LA URàNIA 

Va fer la seva inauguració el 
passat 9 de març amb visita al 
Planetari, tallers, espectacles, 
espai de joc pels més menuts 
i més.

La Vil·la Urània és un 
equipament municipal del 
Districte de Sarrià-Sant 
Gervasi, situat al barri del 
Putxet i el Farró. Alberga un 
Espai familiar per infants de 
0 a 3 anys i les seves famílies, 
un Casal infantil per infants 
de 4 a 12 anys i un Centre 
Cívic que, a part dels tallers 
i de les activitats per adults, 
desenvolupa dos projectes: 
un de divulgació científica i 
l’altre un espai de cultura amb 
caràcter intergeneracional.

Activitats ciència:

Conferències com: 
“Astrònomes amb e d’estrella”, 
“Explosions de supernova: la 
persistència de la memòria”,...

Tallers per a tothom com: 
“Matemàtiques en família”, 
“Bioblitz”, “Fem còrrer 
l’aigua”

Dins d’aquests tallers, el 
nostre Col·legi hi participarà 
i treballarà des de la química 
de l’alimentació a la 
nanoquímica tot passant pels 
productes químics de casa i 
els fàrmacs. 

Es realitzaran els mateixos 
tallers i experiències que es 
porten a terme en els col·legis 
de Primària i en els centres de 
Secundària Obligatòria (ESO) 
i de Batxillerat.

http://salvabecedas.blogspot.com.es/
search/label/ciencia 
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OLIMPIADAS CIENTÍFICAS 
y EL MENOSPRECIO DE LA 
CIENCIA

Fou el títol de l’article 
publicat el 22 de maig 
d’enguany al diari “Tribuna 
Digital” i signat per: J. A. de 
Azcárraga, A.M. Echavarren 
i F. Marcellán presidents, 
respectivament, de la “Real 
Sociedad Española de 
Física (RSEF), Real Sociedad 
Española de Química (RSEQ) 
i Real Sociedad Matemática 
Española (RSME)”. 

Aquest article feia 
referència a un altre “La 
ciencia en España como 
problema” del 4 de gener del 
2017 i dels mateixos autors a 
on ja senyalaven les dificultats 
de la ciència en el nostra país, 
segons “... el escaso aprecio 
del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte (MECD) 
por el esfuerzo y capacidad 
de algunos de los mejores 
estudiantes preuniversitarios 
de ciencias de España pasa 
inadvertido” 

Segons aquell article “ 
Las Olimpíadas Científicas 
Nacionales e Internacionales, 
que se celebran anualmente, 
constituyen uno de los 
acontecimientos más 
relevantes como vitrina del 
talento joven en las disciplinas 
científicas; Física, Química y 
Matemáticas en nuestro caso. 
Todos los países cuidan no sólo 
a los jóvenes que participan en 
ellas, sino que los profesores 
que los preparan y acompañan 
primero a la Olimpíada 
Nacional y después a las 

Internacionales, reciben un 
reconocimiento público por 
su infatigable y desinteresada 
labor, pues contribuyen a 
crear una auténtica marca 
científica de su país. Premios 
Nobel y medallas Fields 
(el Nobel de matemáticas) 
participaron en sus años 
juveniles en Olimpíadas 
Científicas, que siempre han 
servido para detectar y atraer 
talento al mundo de la ciencia 
y la tecnología. Hay también, 
por cierto, una interesante 
correlación entre los 
resultados de las Olimpíadas 
y los mejores países según los 
informes PISA”

Cal ressaltar que sense la 
col·laboració desinteresada 
del professorat que participa 
en les fases locals i del treball 
de preparació i coordinació 
de les societats, entre elles 
el Col·legi de Químics de 
Catalunya, les Olimpíades no 
es podrien fer.

Els autors, reconeixen 
el valor de la generosa 
col·laboració local i de les 

universitats on es desenvolupen 
les Olimpíades i demana al 
MECD que hi contribueixi 
com feia abans, subvencionant 
la celebració de les proves 
i dotant de beques per els 
estudis universitaris d’aquell 
alumnat que havia obtingut 
medalla. “Aquellos premios 
tenían, además, un valor 
simbólico: el reconocimiento 
del talento y el esfuerzo de 
los mejores estudiantes de 
ciencias”. I demanden, “La 
ausencia de coordinación y 
planificación de los servicios 
correspondientes del MECD 
y el permanente cambio 
de los responsables de las 
Olimpíadas, de las normas y de 
la gestión de las subvenciones, 
ha gravado nuestras 
Sociedades y multiplicado 
su trabajo extraordinaria e 
innecesariamente. Aunque 
no debiera ser así, tras cada 
cambio los nuevos responsables 
han de comenzar por averiguar 
qué son las Olimpíadas. Y, 
en el caso de las Olimpíadas 
Científicas de 2018, la desidia 



NPQ 479 • segon trimestre 201824

notícies i activitats

E
S

O

E
S

O

Física  
i Química
SÈRIE InvEStIga

Física i Química
SÈRIE InvestIga

F
ís

ic
a

 i
 Q

u
ím

ic
a

 S
È

R
IE

 In
v

E
S

t
Ig

a
E

S
O

   

www.digital.santillana.cat

ES0000000006820 569438_CuadEstudio_ESO_Fis_Quim_3_GP_37294

Quadern d’estudi

Física i QuímicaE
S

O

E
S

O Física i Química

Quadern d’estudi

Conté:

 Resums 
 Esquemes

 Activitats

ES0000000006820 569438_CuadEstudio_ESO_Fis_Quim_3_GP_37294.indd   1 04/08/2015   13:57:47

Física  
i Química
AVANÇA

Física i Química
AVANÇA

F
ís

ic
a

 i
 Q

u
ím

ic
a

 A
V

A
N

Ç
A

E
S

o
   

E
S

o

E
S

o

ES0000000003940 413257_Fisica-Quimica_1_BACH_GRUP_27000

F
ís

ic
a

 i
 q

u
ím

ic
a

 S
È

R
IE

 IN
V

E
S

T
IG

A

Química
SÈRIE INVESTIGA

Física i química
SÈRIE INVESTIGA

B
A

T
X

IL
L

E
R

A
T

B
A

T
X

IL
L

E
R

A
T

B
A

T
X

IL
L

E
R

A
T

ES0000000003940 413257_Fisica-Quimica_1_BACH_GRUP_27000.indd   1 01/03/2016   15:44:07

ES0000000009311 592623_Cuad_Comp-Cientifica_2_ESO_GRUP_26230

Desenvolupament
de la competència

científica
ESO2

De
se

nv
ol

up
am

en
t d

e 
la

 c
om

pe
tè

nc
ia

 c
ie

nt
ífi

ca
DE

SE
NV

OL
UP

AM
EN

T 
DE

 L
ES

 C
OM

PE
TÈ

NC
IE

SSantillana presenta la col·lecció de quaderns 
desenvolupament de les competències com una 
eina que vol contribuir, amb un nou model didàctic, 
al desenvolupament de les competències lectora, 
matemàtica, científica i comunicativa. Per fer-ho,  
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bàsiques, del Departament d’Ensenyament,  
i els darrers enfocaments pedagògics integrats 
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presentat en el Programa Internacional d’Avaluació 
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del MECD ha alcanzado cotas 
imposibles de justificar, aunque 
la intervención de Hacienda se 
esfuerza introduciendo trabas 
inverosímiles. Pues, sobre 
todo, hay desconocimiento, 
improvisación e incompetencia”.

Finalment, acaben 
demanant, “Por ello, creemos 
tener autoridad suficiente para 
solicitar al MECD que publique 
sin demora las normas de 
financiación de las Olimpíadas 
Nacionales ya realizadas y 
que permitan la participación 
de los medallistas de oro en la 
Olimpiada Internacional y en 
la Iberoamericana. De cara al 
futuro, la planificación de las 
Olimpíadas debería poderse 
hacer de forma anticipada, 
sencilla y estable, sin que 
constituyan la patata caliente 
que hoy se pasan entre sí los 
distintos organismos del MECD. 

Foto obtinguda per Carme Zaragoza.

Finalmente, debería realizarse 
un acto de reconocimiento a 
los medallistas, acompañados 
de sus familias, junto a los 
miembros de las delegaciones 
que participan en las 
Olimpíadas. Sería un merecido 
homenaje público al esfuerzo 
y el mérito de algunos de 
nuestros mejores estudiantes 
así como a los profesores que 
los preparan. La ciencia y la 
tecnología deben ser, también 
aquí, una seña de identidad de 
nuestro país. Convenzámonos 
todos, MECD incluido: sin 
ciencia no hay futuro”.

Esperem i desitgem, des del 
nostre Col·legi que aquestes 
queixes arribin a bon port i 
no calgui demanar, cada any 
i com a favor, que el MECD 
aporti aquest finançament què, 
d’altra banda, és minúscula 
dins del seu pressupost.



Les 7es Jornades sobre 
L’ensenyament de La química 
a cataLunya (7esJeqc) 
Ja són a tocar

 reserveu-vos eLs dies de Les Jornades
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