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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 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 amb les seves targetes cinc compres en el mes anterior al mes a remunerar i tenir un saldo mitjà mensual al 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 ni en cap altre de les mateixes característiques en el qual els titulars siguin intervinents. Sí que es tindrà en consideració el nombre de cotitulars, de
manera que el saldo mínim existent a 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.
En cas que no s’arribi per part dels titulars al saldo mínim que dona dret a la retribució del Compte Expansió Plus, 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 al
compte de 15.000 euros diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència mensual; interessos liquidats a l’any: 270,82 euros; data contractació: 30/06/18; data
primer pagament d’interessos: 31/08/2018; data final primer any: 30/06/2019.
Rendibilitat resta d’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 comptar des del segon any del compte). Exemple de
liquidació: saldo al compte de 15.000 euros diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència mensual; interessos liquidats a l’any: 296,77 euros; data inici segon
any: 30/06/19; data primer pagament d’interessos: 31/07/2019; data final segon any: 30/06/2020.
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 amb targeta de 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 determinats establiments comercials d’alimentació inclosos i que es poden consultar a la pàgina www.bancosabadell.com/cuentaexpansionplus.

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

Josep Castells i Guardiola
Una notícia trista. El nostre company JOSEP CASTELLS I 

GUARDIOLA ens va deixar el passat 10 de juliol.

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 seva 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 Castells estava com personal del CSIC a la Facultat i en les 
nostres institucions professionals jo era només anquista i em vaig 
col·legiar el 1967. El Degà era Julio San Miguel i el President de la 
Delegació d’ANQUE a Catalunya era Josep María Rafols i Rovira. 
Immediatament en Ràfols em va proposar com vocal de la Junta 
de la Delegació i vaig començar a treballar a proposta seva com 
enllaç entre la Delegació i la Secció de Ciències Químiques de 
la Universitat de Barcelona. Així em vaig adonar de la gran labor 
feta per Castells com associat i com a col·legiat. Després hem estat 
companys com a Catedràtics a la Facultat de Química des de 1976 
fins a la seva jubilació en 1990 i vaig intervenir com a Degà en 
la contractació de la que, actualment, és la seva vídua na Maria 
Dolors Portabella, a la que trasllado tot el nostre més sincer condol 
per la mort d’en Josep.

A l’interior de la revista trobareu un article escrit per dos dels 
seus deixebles que reflecteix l’enorme vàlua d’en Castells més 
extensament de lo que es pot dir en una editorial.

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 a la Universitat de Barcelona 
amb una gran responsabilitat versus el Col·legi i l’Associació de 
Químics de Catalunya...

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

José Costa
Degà CQC

President AQC

TERCERA ÈPOCA ANY XLVIII
NÚM. 480 Tercer trimestre 2018

Director: 
Josep Mª Fernández Novell

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

Edita: 
COL·LEGI OFICIAL DE QUÍMICS 
DE CATALUNYA

Òrgan de difusió: 
ASSOCIACIÓ DE QUÍMICS 
DE CATALUNYA

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

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

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

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

Correcció lingüística: 
Judith Vidal

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

Portada:
Fotografia: Carme Zaragoza



NPQ 480 • tercer trimestre 20184

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

L’any 2019 ha estat declarat 
l’Any Internacional de la Taula 
Periòdica per les Nacions 
Unides, amb la sigla IYPT2019 
(https://www.iypt2019.org/).  
L’objectiu és que la societat 
prengui consciència de la 
importància de la química 
en el desenvolupament de 
la humanitat, per la via dels 
medicaments, els materials, 
els adobs, els detergents, i 
tantes altres contribucions. 
El 2019 farà 150 anys que 
Dimitri Mendeléiev va establir 
la primera taula periòdica dels 
elements, la qual va permetre 
sistematitzar la recerca en 
química. 

A tot el món, es faran 
activitats i actes relacionats 
amb aquesta commemoració. 
A més de conferències, 
simposis, exposicions i altres 
activitats, publicarem llibres i 
articles. És d’especial interès 

la indagació de la manera com 
es va anar introduint la taula 
periòdica als diferents països. 
A Catalunya, alguns professors 
universitaris, com Mascareñas 
i Luanco (ref. 1), havien 
introduït la taula periòdica 
de Mendeléiev als seus llibres 
de text per als alumnes de la 
llicenciatura de Ciències de la 
Universitat de Barcelona, però 
a l’ensenyament secundari va 
tardar una mica més. 

Un dels primers que va 
introduir la taula periòdica 
en els llibres de text per 
a secundària fou Josep 
Estalella, un reconegut docent 
i pedagog.  Josep Estalella 
(https://ca.wikipedia.org/wiki/
Josep_Estalella_i_Graells) fou 
llicenciat en ciències (física 
i química) per la Universitat 
de Barcelona, on es doctorà 
el 1902 amb una tesi sobre 
els raigs X, una novetat 

en aquells temps. Hi fou 
professor des del 1899 fins 
al 1905, i després passà a ser 
catedràtic de física i química 
de l’institut d’ensenyament 
mitjà de Girona. Des del 
1919 fins al 1921 fou director 
dels ensenyaments de física i 
química de l’Institut-Escola 
de Madrid. Quan tornà a 
Catalunya, fou catedràtic 
de l’institut de Tarragona 
fins al 1932. Llavors fou 
nomenat director de l’Institut-
Escola de la Generalitat de 
Catalunya, que marcà amb 
el seu sistema metodològic 
propi i característic. Va morir 
el 1938. Al llarg de la seva 
vida professional va escriure 
diversos llibres de física i 
química per a ensenyament 
secundari (ref.), a més de 
llibres coneguts de divulgació, 
algun dels quals s’han reeditat 
i s’han glossat recentment. 

autor:

Claudi mans teixidó
Universitat de Barcelona (UB)

els elements i les 
taules periòdiques de 

Josep estalella
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col·laboracions

Als seus llibres docents hi 
ha algunes taules periòdiques 
i llistes d’elements. La primera 
taula és la del llibre Curso de 
Química (1921), de l’editorial 
Gustavo Gili, ara fa 97 anys, 
i la va reproduir a l’edició 
del 1936, sense fer-hi canvis 
significatius (fig. 1). A ambdós 
llibres, hi ha una llista de 
substàncies elementals, a més 
d’una representació de la taula 
periòdica. A l’edició del 1921, 
hi ha 83 elements, els quals 
existeixen actualment, excepte 
el nito (símbol Nt). A Espanya es 
va conèixer com a nito o nitón 
l’element que en altres llocs 
es va denominar emanació de 
radi (Em) i que el 1923 es va 
batejar com a radó (Rd), que 
és el nom vigent actualment. 
La resta d’elements tenen els 

noms vigents avui dia, excepte 
els gasos nobles, que Estalella 
escriu com a paraules planes: 
argo, cripto, neo i xeno (símbol 
X), a més de l’esmentat nito. 
De l’urani en diu urano, i del 
niobi i del wolframi accepta 
també els noms colombio i 
tungstenio. Els nou elements 
que falten abans de l’urani 
són els següents: tecneci 
(sintètic, creat el 1937); 
promeci (descobert el 1945); 
hafni (descobert el 1923); 
reni (descobert el 1925); 
poloni i àstat (radioactius, 
descoberts el 1898 i el 1940, 
respectivament), i franci, 
actini i protactini (descoberts 
el 1939, el 1899 i el 1917, 
respectivament). Sorprèn 
que no constin a la llista ni 
el poloni ni l’actini, tots dos 

radioactius, però que es van 
descobrir al segle xix i que 
estan ben establerts com a 
elements. I encara sorprèn 
més que en el mateix llibre 
d’Estalella, a l’apartat on parla 
de radioactivitat, l’actini i el 
poloni sí que s’esmenten.

En canvi, a la taula periòdica 
que presenta al mateix llibre 
hi ha 71 elements. Hi falta 
l’hidrogen, que no se sabia 
on posar-lo, i 11 metalls de la 
sèrie dels lantànids.

L’edició del Curso de 
Química d’Estalella del 1936 
presenta poques variacions, 
malgrat que des del 1921 fins 
al 1936 s’havia avançat en 
el descobriment d’elements 
nous. A la llista de substàncies 
elementals hi ha 85 elements 

Figura 1 Taula periòdica del llibre “Química general” de Josep Estalella, edició 1921. Té l’estructura de les darreres 
taules periòdiques de Mendelèiev, i  hi consten les masses atòmiques dels elements.
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col·laboracions

en aquesta edició, perquè 
s’hi han afegit l’hafni i el reni. 
S’han modificat els noms del 
nito, que ara es diu radón, el de 
l’urano que ara es diu uranio, 
i s’hi han afegit els segons 
noms del berilio o glucinio, 
del lutecio o casiopeo, del 
yodo o iodo (amb els dos 
símbols I i J per suggeriment 
dels científics alemanys), del 
ytrio o Itrio, del zinc o cinc, 
del yterbio o iterbio, del 
cripto o kripto, i segueixen el 
del niobio o colombio (Nb o 
Cb), i el zirconio o circonio. 
El poloni continua sense 
aparèixer a la llista. A la taula 
periòdica del mateix llibre 
hi figura al grup VII amb el 
símbol Ma, corresponent al 
masuri, que és el nom que es 
va donar al tecneci durant un 
temps, abans que fos realment 
sintetitzat. També hi són a la 
taula periòdica, però no a la 
llista, l’actini i el protactini.

Estalella fou director de 
l’Institut-Escola des que la 
Generalitat de Catalunya 
el va crear el 1932, el qual 
va tenir la seu a l’edifici del 
parc de la Ciutadella, on ara 
hi ha l’Institut Verdaguer.  De 
les característiques d’aquell 
centre i del seu estil pedagògic, 
se n’ha parlat a bastament i 
elogiosament. En una ocasió, 
i després d’impartir-hi una 
xerrada, la directora em va 
ensenyar l’edifici i em va 
regalar un valuós document: 
un exemplar original de la 
llista dels elements químics 
en català, editat per l’obrador 
del mateix Institut-Escola el 
1937. No l’he vist citat enlloc, 
i penso que val la pena fer-ne 
algun comentari. És la figura 2. 

La llista de l’Institut-Escola 
del 1937 té 95 noms, però 
realment corresponen només 
a 86 elements. Hi falten els 

següents: el 43 (actual Tc), el 
61 (Pm), el 84 (Po), el 85 (At), 
el 87 (Fr) i el 89 (Ac). A més, 
hi ha 9 elements duplicats, 
perquè s’hi ha inclòs tots dos 
noms. Són els següents: 4, 
beril·li i glucini; 29, aram i 
coure; 36, cripton i kripton; 
41, columbi i niobi; 47, argent 
i plata; 71, cassiopeu i luteci; 
72, celti i hafni; 74, tungsten 
i wolframi; i 80, argent-viu 
i mercuri. És interessant la 
voluntat de mantenir els noms 
científics i els noms comuns de 
l’aram, l’argent i l’argent-viu, 
que pràcticament no s’usen 
mai en textos científics.

És curiós que Estalella doni 
a l’element 12 el nom vulgar 
de carbó i no el de carboni, 
una opció que no permet la 
distinció entre l’element i el 
combustible, àmbit en què el 
carboni és majoritari, però en 
absolut exclusiu. 

De cada element se’ns diu 
el nombre atòmic i el pes 
atòmic, amb 3, 4, 5 i fins a 6 
xifres significatives, com és el 
cas de l’oxigen, per definició, 
i també de la plata.

El codi de colors de la taula 
no està indicat. Amb tot, es pot 
deduir que el color vermell 
indica els no metalls, que en la 
nomenclatura de l’època eren 
denominats els metal·loides, 
nom que va perdurar fins 
fa molt poc. Però els gasos 
nobles, no metalls evidents, 
són de color negre. No queda 
clar a quin concepte correspon 
el color blau de la taula.

Pel que fa a les 
denominacions, continua 
mantenint la forma plana i no 

Figura 2. Taula periòdica moderna on es comparen els continguts de les 
taules periòdiques de les successives edicions del llibre d’Estalella i la llista 
de l’Institut-Escola.
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aguda dels gasos nobles, com 
ara àrgon i xènon, però manté 
neon i cripton aguts, sense 
accent, fet que no deu ser una 
errada, perquè kripton tampoc 
en porta. Manté les formes 
antigues molibdèn i tungstèn, 
que Fabra i el diccionari 
Pal·las ja havien bandejat. Pel 
que fa als símbols, tots són 
els actuals, excepte el del tuli, 
al qual assigna el símbol Tu, 
tot i que actualment és Tm. 
Continua sorprenent que no hi 
figurin ni el poloni ni l’actini, 
i més encara quan ambdós 
elements se citen al text dels 
seus llibres.

La figura 3 és un resum 
sobre una taula periòdica 
actual dels continguts de la 
taula periòdica d’Estalella del 

1921, de les llistes d’elements 
dels seus llibres i de la llista de 
l’Institut-Escola del 1937.

Però, per a mi, el més 
sorprenent és que el 1937, en 
plena Guerra Civil, gent com 
l’Estalella i altres professors 
continuessin complint el seu 
deure de procurar una bona 
educació per als seus alumnes, 
amb l’edició de materials 
moderns, i amb l’esperança 
que l’educació, malgrat les 
dramàtiques circumstàncies 
adverses, fos una aposta pel 
futur.

REFERÈNCIES
Estalella, José (1918) 

“Ciencia Recreativa” Gustavo 
Gili. Reedició facsímil (2007) 

Ajuntament de Barcelona, 
amb el volum “Comentaris 
a Ciència Recreativa “, Joan 
Miró (coordinador)

Estalella, José (1921) 
“Compendio de Química” 
2ª ed. Ed, Guinart i Pujolà, 
Barcelona

Mascareñas, Eugenio 
(1884),» Introducción al 
estudio de la Química. 
Compendio de las lecciones 
explicades en la Universidad 
de Barcelona”, Crónica 
Científica, Barcelona.

Luanco, José Ramón de, 
(1893),  “Compendio de las 
lecciones de Química General 
explicadas en la Uni versidad de 
Barcelona”, 3a ed., Jaime Jepús 
/ Evaristo Ullastres / Redondo y 
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Figura 3. Llista d’elements de l’Institut-Escola, 1937. En l’original el codi de colors no s’hi indica.
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El 30 de juliol d’enguany 
va traspassar el Dr. Josep 
Castells Guardiola, catedràtic 
de Química Orgànica, als 93 
anys. La trajectòria docent i 
investigadora del professor 
i mestre d’una bona part de 
les promocions de químics 
catalans de la segona meitat del 
segle XX és difícil de plasmar 
en unes poques pàgines i amb 
el cor encongit pel seu record. 
Intentarem fer-ho plegats 
exposant, en primer lloc, el 
seu pas pel Consell Superior 
d’Investigacions Científiques 
(CSIC) i la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB) 
i, en segon lloc, la petjada que 
va deixar a la Universitat de 
Barcelona (UB). 

Va néixer el 27 de maig 
del 1925 i era fill del metge 
Feliu Castells Farrarons i de 
Josefina Guardiola Rosa. El 
seu pare fou anomenat metge 
del primer equip del Barça 
durant el mandat del president 
Rafael Llopart (1915-1916). 

Cursà el batxillerat a l’Institut 
Jaume Balmes durant els anys 
revulsius de la guerra incivil 
(1935-1942) i obtingué la 
llicenciatura en Ciències 
(secció de Químiques) a la 
UB el 1947 (amb el Premi 
Extraordinari, 1948).

Immediatament després 
començà els treballs de la 
seva tesi doctoral, dirigida 
pel professor Josep Pascual 
Vila, que defensà a Madrid 
l’any 1951 (cal recordar que 
aleshores només es defensaven 
tesis doctorals a la Universitat 
Central de Madrid). El treball 
consistí a aïllar en forma 
cristallina i caracteritzar els 
estereoisòmers cis i trans de 
l’àcid 2-hidroxiciclopentan-
carboxílic, el qual es publicà 
a Anales (1950) i al JACS 
(1952). Encara no existien 
procediments espectroscòpics 
per dur a terme una 
caracterització més ràpida. 
Durant aquest període, Castells 
fou becari del Patronat Juan de 

Josep Castells i Guardiola: 
una referènCia per a tots els químiCs

autors: 
Josep Font CierCo

Catedràtic de Química Orgànica de la UAB

FranCisCo lópez Calahorra
Catedràtic de Química Orgànica de la UB

la Cierva (CSIC), i, en acabar 
la tesi, va obtenir un ajut 
postdoctoral per desplaçar-se 
als laboratoris del professor 
Sir Ewart R.H. Jones, de la 
Universitat de Manchester, 
on treballà en la química dels 
esteroides, amb la direcció 
directa del Dr. G.D. Meakins. 
D’aquesta estada deriven la 
descripció de la hidròlisi fàcil 
de 3,5-dinitrobenzoats amb 
alúmina alcalinitzada amb 
KOH (J. Chem. Soc., 1956) i 
l’obtenció del títol de PhD.

Quan va retornar a 
Barcelona al voltant de l’any 
1956, ingressà com a científic 
col·laborador a l’Institut de 
Química Alonso Barba, adscrit 
al Patronat Juan de la Cierva 
(CSIC), amb un lloc de treball 
a la Càtedra de Química 
Orgànica de la UB (professor 
Josep Pascual). En aquesta 
posició, aprofitant l’entorn de 
recerca i la docència d’aquesta 
càtedra, Castells desenvolupà 
una tasca important i 
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apassionada per introduir les 
noves metodologies de treball 
que havia aprés a Anglaterra: 
cromatografia en columna, 
tècniques espectroscòpiques 
(IR, NMR…), i els nous 
conceptes sobre l’enllaç 
químic (especialment el 
covalent) i els mecanismes de 
les reaccions orgàniques. Es 
van succeir tres quinquennis 
d’esplendor d’un grup en 
què van coexistir el Dr. 
Pascual i els doctors Manuel 
Ballester, Josep Castells i Fèlix 
Serratosa (tots tres del CSIC 
i formats en postdoctorats 
estrangers), juntament amb 
un finançament relativament 
ben dotat per l’època que era 
(Fundació Juan March, CSIC, 
USA Departments…).

L’osmosi de la recerca duta a 
terme es transmetia no solament 
als doctorands sinó també 
als alumnes de llicenciatura. 
I en aquesta transmissió el 
Dr. Castells hi participà de 
manera intensiva. S’han 
d’esmentar els seminaris que 
organitzava, com a professor 
d’Espectroscòpia Orgànica 
en els cursos monogràfics 
de doctorat de la UB, per 
explicar la teoria dels orbitals 
moleculars, la visió dinàmica 
amb moviment d’electrons 
d’Ingold, el mecanisme de 
les reaccions orgàniques, la 
determinació estructural per 
mitjà de les espectroscòpies 
d’IR i de RNM, l’espectrometria 
de masses… 

Són dignes de menció 
els esforços del Dr. Castells 
per adquirir de manera 
prioritària per a tot Espanya 
els diferents espectroscopis 
més assequibles que es 
comercialitzaven. Recordo 
l’entrada al laboratori del 
primer IR (un Infracord 137 
de Perkin Elmer), mentre 
feia la meva tesi (1962), un 
espectroscopi de RMN d’iman 
permanent R-10, de 60 MHz, 
quan la vaig finalitzar (1965), 
i un espectròmetre de masses, 
en tornar del meu postdoctorat 
(1968). Paral·lelament, 
Castells dictava els seminaris 
espectroscòpics acompanyat 
d’uns apunts molt acurats que 
alguns van acabar sent llibres. 
En efecte, els doctors Josep 
Castells i Francesc Camps van 
traduir a l’espanyol el llibre 
de W. Simon i T. Clerc, amb 
el títol Elucidación estructural 
de compuestos orgánicos por 
métodos espectroscópicos1 
(Editorial Alhambra, 1970); “i 
per que la seva experiència fos 
de més utilitat a un sector més 
ampli de químics orgànics vam 
resoldre publicar les solucions 
dels problemes indicats en 
l’esmentat llibre, exposant-les 
de manera anàloga a com es 
van raonar en els seminaris.”2 

Aquests llibres esdevingueren 
tan populars que l’any 1977 
se’n va fer una traducció de la 
segona edició ampliada.

La docència espectroscòpica 
es va estendre fins a Xile, on va 
fer una estada de quatre mesos 
a les Universitats de Valparaíso 
i Santiago amb el patrocini de 
la UNESCO. 

Però quedaríem curts si 
només esmentéssim com 
a fites importants les que 
estan relacionades amb la 
espectroscòpia. El Dr. Castells 
també va ser un infatigable 
investigador. De la seva estada 
a Manchester amb Sir Ewart 
Jones als anys cinquanta, va 
publicar set treballs més, un a 
Chem. & Ind. (1956), un altre a 
Proc. Chem. Soc. (1958) i cinc 
a J. Chem. Soc. (1959, 1960 
(2) i 1962 (2)). Com a membre 
del CSIC, primer adscrit a la 
UB i després al nou edifici del 
CID, va publicar 28 articles fins 
a l’any 1975 (alguns signats 
també des de la UAB), molts 
dels quals en les millors revistes 
de l’especialitat.

Tot i que va ser 
reconegut nacionalment e 
internacionalment, amb un 
prestigi destacat, Castells 
entenia que la seva tasca l’havia 
de fer des de la universitat, 
que era el lloc on podria 
desenvolupar les dues facetes, 
la d’investigador i la de docent, 
que bullien en el seu interior 
a imatge i semblança dels 
països anglosaxons. Aquest 
somni es realitzà a través 
d’un periple de concursos 
oposicions: un primer intent 

1 Samon, W.; Clerc, T. Elucidación estructural de compuestos orgánicos por métodos espectroscópicos.  Traducció de Josep 
Castells i Francesc Camps. Madrid: Editorial Alhambra, tom I [Tablas], tom II, vol. I [Problemas] i tom II, vol. II [Resolución de 
problemas], 1970.
2 Ibíd, tomo II, vol II [Resolución de problemas].
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fallit a la Càtedra de Química 
Orgànica de la Facultat de 
Medicina de Cadis (1957), un 
segon intent en opositar per la 
Càtedra de Química Orgànica 
de la UB (1967). L’any 
1972 va esdevenir professor 
agregat numerari de Química 
Orgànica de la UAB (quan ja 
era professor d’investigació del 
CSIC i professor en comissió de 
serveis a la UAB des del 1968) 
i, finalment, va ser catedràtic 
numerari de Química Orgànica 
de la UAB el 1975, i el mateix 
any va passar a catedràtic 
de Química Orgànica a la 
Facultat de Química de la seva 
alma mater, la UB, en cobrir 
el buit que deixà el professor 
Ricardo Granados, quan es 
va traslladar a la Facultat de 
Farmàcia. Castells romangué 
a Químiques fins al 1990, per 
jubilació forçosa als 65 anys 
(Llei 30/1984), i va quedar 
com a professor emèrit uns 
quants anys més. 

A la UAB, partint totalment 
de zero, va crear i va organitzar 
el Departament de Química 
Orgànica, des del qual es va 
dedicar en cos i ànima a la 
recerca i a la docència: va 
dotar els espais buits dels 
laboratoris amb tot el material 
modern i adequat per fer una 
bona investigació, va adquirir 
tot el material necessari per 
aplicar totes les tècniques 
espectroscòpiques modernes 
(IR, RNM de H i de C-13, 
CG acoblada a EM, etc.), va 
organitzar una bona biblioteca 
i, sobretot, va dissenyar un pla 
docent per a la llicenciatura 
de Química que van copiar 

totes les facultats de l’Estat. Es 
va envoltar d’un bon equip de 
treball (professors, inclosa la 
incorporació puntual del Dr. 
Félix Serratosa, i becaris). A 
més, va iniciar uns seminaris 
estiuencs (amb una durada 
d’entre 10 i 15 dies) amb 
professors vinguts d’arreu (J. 
Elguero, M. J. Makosza, F. 
Montanari, R. Huisgen, E. L. 
Eliel, H. Rapoport…), que 
continuà després a la UB (R. 
Hoffmann, J. M. Lehn, R. B. 
Merrifield, E. J. Corey, B. Trost, 
D. A. Evans, S. Masamune…).

Quan Castells va accedir a la 
plaça de catedràtic de Química 
Orgànica de la Universitat de 
Barcelona va aconseguir el que, 
probablement, va ser la seva 
màxima il·lusió, albirada des 
de molts anys enrere. La seva 
arribada al Departament de 
Química Orgànica va coincidir 
amb la presència ja establerta 
de la que ha estat la promoció 
més brillant de joves químics 
orgànics de la UB, com el 
temps ha demostrat. Però això 
no representà grans problemes, 
ja que va poder imprimir la 
seva manera de pensar en la 
docència i en la recerca al 
grup, i es va establir una molt 
bona confiança mútua que 
va acabar oferint l’època més 
fructífera del departament. 
Les seves reunions amb el 
que anomenava l’staff, en què 
es parlava de tot amb total 
llibertat i respecte, van iniciar 
una època de funcionament 
democràtic en uns temps en 
què, a la universitat espanyola, 
“el catedràtic” era l’autoritat 
absoluta del seu petit regne de 

taifes. Va implantar, amb totes 
les seves conseqüències, el pla 
d’estudis del 74, del qual ell 
n’era el pare, i, probablement, 
el millor pla d’estudis de 
Química de la història de la 
universitat espanyola. Així 
mateix, va fomentar i va ajudar 
a iniciar línies de recerca, en 
les quals ell no participava, 
però amb el temps van ser 
cabdals en la nostra ciència, ja 
que va demostrar la seva visió 
estratègica i la seva generositat 
en un període en què aquestes 
virtuts eren escasses en el 
tancat cercle científic espanyol. 
Va continuar organitzant els 
cursets de juliol, que ja havia 
iniciat a la UAB, com ja s’ha 
explicat. Va aconseguir que 
el seu bon amic Serratosa 
s’integrés al departament, en 
comissió de serveis, per dirigir 
un grup de recerca excel·lent en 
Síntesi Orgànica, i va impartir 
l’assignatura de Disseny de 
Síntesi, pionera a Espanya i en 
línia amb les més avançades 
del món. Simultàniament, va 
aconseguir que la Facultat 
permetés l’organització mateix 
del 5è curs de la llicenciatura 
de l’especialitat de Química 
Orgànica, de manera que 
els alumnes poguessin fer 
unes pràctiques de molt alt 
nivell durant dos mesos, a 
jornada completa, amb una 
distribució temporal per blocs 
teòrics i pràctics que, atès el 
nombre d’alumnes, obligava 
a començar les classes abans 
que la resta de la facultat, de 
manera, probablement, il·legal 
però molt fructífera, i amb 
l’acceptació entusiasta dels 
estudiants.
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El seu interès per la 
docència el va portar a omplir 
dos buits dins de la bibliografia 
en castellà. El primer, la ja 
citada traducció de les taules 
espectroscòpiques, va ser 
un llibre de capçalera per 
a estudiants de Química 
Orgànica de tots els nivells, 
i fins i tot de professionals, 
durant molts anys. El segon 
buit que va omplir va ser 
la redacció de dos llibres: 
Química General (Editorial 
Alhambra, 1981), pensat per 
als alumnes de primer curs de 
la llicenciatura de Química, i 
Química General i Bioorgànica 
(Editorial Alhambra, 1985), 
configurat per simplificar 
l’anterior i per afegir materials 
de bioquímica i biologia, com 
s’explica en el pròleg, i dirigit 
als alumnes de Biologia i de 
Medicina. La característica 
fonamental de tots dos llibres 

era l’extraordinari rigor amb 
què es desenvolupaven els 
diferents temes, amb especial 
èmfasi en la Termodinàmica i 
la Cinètica, dos aspectes àrids 
i de difícil comprensió per 
als qui no són especialistes 
en la matèria. Precisament 
per aquest rigor, aquests dos 
llibres potser no van ser els 
millors per a l’estudi d’un 
alumne mitjà, però van ser 
d’un inestimable valor per 
als professors que havien 
d’impartir les assignatures 
corresponents.

En iniciar-se el 
desenvolupament de la Llei 
de reforma universitària, l’any 
1984 es va dur a terme la 
regularització dels anomenats 
professors no numeraris (PNN) 
mitjançant unes anomenades 
proves d’idoneïtat. La situació 
dels PNN era particularment 

delicada en les universitats 
espanyoles per moltes raons. 
Per qualificar aquestes 
proves, es van establir 
comissions nacionals per 
àrees de coneixement que 
havien de promocionar els 
PNN a professors adjunts 
numeraris que acreditessin 
mèrits suficients. Castells va 
presidir la Comissió Nacional 
de Química Orgànica, en 
reconeixement a la seva 
categoria intel·lectual i, 
probablement el que va 
ser més important, la seva 
innegable honestedat.

Uns anys abans, Castells 
havia iniciat una línia 
d’investigació pionera de 
Química sobre suports 
polimèrics funcionalitzats. 
Aquesta línia, que va iniciar 
al CSIC amb dos publicacions 
seminals, va tenir continuïtat 
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a la UAB i va culminar a la 
UB amb una sèrie de treballs 
que van combinar la química 
en fase sòlida i l’estudi dels 
processos catalitzats per sals 
de tiazole en una síntesi 
biomimètica de monosacàrids 
a partir de formaldehid, així 
com un estudi en profunditat 
del mecanisme de reacció 
d’aquestes reaccions. En 
aquest context, el juny del 
1988 el professor Castells va 
organitzar la “4th International 
Conference on Polymer 
Supported Reactions in 
Organic Chemistry” al magnífic 
escenari de l’Hotel Majestic de 
Barcelona, on es van allotjar 
els congressistes i van tenir 
lloc les sessions. En aquella 
ciutat preolímpica, però molt 
il·lusionada, es va aconseguir 
un petit congrés, quant al 
nombre de congressistes, però 
amb una qualitat enorme 
d’assistència de les primeres 
figures d’un camp que llavors 
era capdavanter en la Química 
Orgànica.

Per tota la seva tasca, el 
professor Josep Castells va ser 
guardonat per la Generalitat 
de Catalunya amb la Medalla 
Narcís Monturiol (1989), 
l’Ajuntament de Barcelona li va 
atorgar la Medalla d’Or al Mèrit 
Científic (1996) i la CEOE, el 
Premi Solvay (1996). Arribat 
el moment de la jubilació i 
després de l’època de professor 
emèrit, el Dr. Castells va mostrar 
un altre tret de la seva homenia 
de bé i de la seva honestedat. 
L’últim dia va lliurar les claus 
del seu despatx i va fer mutis 
pel fòrum; no va pretendre 

imposar la seva presència als 
altres ni un minut més del que 
calia.

Nogensmenys, Castells va 
estar sempre obert a temes 
relacionats amb la comunitat 
química. Va participar 
activament amb l’ANQUE 
(de la qual va ser secretari de 
la delegació de Barcelona) i 
en la creació del Col·legi de 
Químics (tot això entre el 1955 
i el 1965). Fou també un dels 
principals organitzadors de les 
reunions biennals del Grup 
de Química Orgànica de la 
Reial Societat Espanyola de 
Química (la primera va tenir 
lloc a Santa Maria de Huerta 
el 1966), i va posseir el càrrec 
de Secretari General de la UAB 
(1973-1976). Sempre va estar 
atent a totes les innovacions 
de la ciència, i, al final de la 
seva trajectòria vital, el seu 
mestratge divulgatiu va ser 
excepcional, especialment 
des de la Reial Acadèmia de 
Ciències i Arts de Barcelona, 
on ingressà el novembre 
del 1984, i des de l’Institut 
d’Estudis Catalans (membre 
des del 1978): ús de l’hidrogen 
com a vector energètic, 
nous materials orgànics com 
el ful·lerè i el grafè, tot de 
conceptes termodinàmics 
posats a l’abast dels alumnes 
de primer i de professors 
de química, nucleosíntesi 
estel·lar, cosmogonia evolutiva, 
especialment de la química 
del carboni com a element 
central i singular de la taula 
periòdica, que bottom-up 
entronca necessàriament amb 
la biologia molecular i, per 

tant, amb la vida. A més, per 
on va passar sempre va tenir 
cura de les biblioteques i de la 
seva modernització. De fet, era 
actiu i apassionat en tot el que 
feia: tenis, bridge… Castells 
no parava, era, en les seves 
pròpies paraules, rememorant 
Marañón, “un trapero del 
tiempo”.

En el procés de reorganització 
del Departament de Química 
Orgànica de la UB, Castells va 
veure la necessitat d’ordenar la 
ingent quantitat de productes 
químics que hi havia i que 
entraven al departament. Per 
a això, va contractar Maria 
Dolors Portabella que, amb el 
temps, ingressà en el PAS de la 
UB i es convertí en la secretària 
més eficient i, més important 
encara, la persona amb qui es 
va casar a l’església de Santa 
Maria del Mar el 31 de març 
del 1989. Als antics laboratoris 
de Química Orgànica a la plaça 
de la Universitat, anys seixanta, 
ja comentàvem que Castells 
era un “solter d’or”. Aquest 
enllaç ens va sorprendre, però 
de seguida ens va alegrar 
notablement, perquè eren dues 
persones molt estimades dins 
de la comunicat química. 

Tant de bo a la nostra 
Universitat hi haguessin molts 
professors amb la seva qualitat 
científica i, sobretot, humana. 
Com ens deia la seva esposa 
Maria Dolors, a l’acte de 
l’acomiadament, el Josep va ser 
un home savi, però sobretot un 
home bo. “Jefe” descansa en 
pau. Tots els teus alumnes, que 
en som molts, et recordarem 
sempre.
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L’acadèmia sueca va premiar 
Rainer Weiss, Barry C. Barish i 
Kip S. Thorne amb el Nobel de 
Física del 2017 per les seves 
“contribucions decisives al 
detector LIGO i a l’observació 
de les ones gravitatòries”

autor: 

Josep m. Fernández novell

Universitat de Barcelona i Vicedegà del Col·legi

nobels de físiCa 2017 
 i mediCina o fisioloGia 2017

El setembre del 2015 es 
va descobrir per primera 
vegada, el fenomen de les 
ones gravitatòries de l’Univers 
produïdes a partir d’una 
col·lisió entre dos forats negres 
a uns 1.300 milions d’anys 
llum de la Terra. Aquestes ones 
gravitatòries són ondulacions 
de l’espai-temps generades 
per un cos massiu accelerat, 
segons va predir l’Albert 
Einstein fa uns 100 anys. 
Aquest descobriment és una 
de les fites científiques més 
importants d’aquest segle, ja 
que valida la teoria general de 
la relativitat, un dels pilars de 
la física moderna.

LIGO és l’observatori 
que va detectar les ones 
gravitacionals per primera 
vegada, en un projecte 
internacional que integra un 
miler d’investigadors de 18 
països, entre els quals hi ha 
un equip de científics de la 
Universitat de les Illes Balears 
(UIB). 

El Grup de Relativitat 
i Gravitació de la UIB 
ha participat en les 
quatre deteccions d’ones 
gravitacionals a través de 
la seva col·laboració amb 
l’observatori LIGO. La doctora 
Alícia Sintes, la representant 
principal de la universitat 
balear en aquest projecte, ha 
expressat la “gran satisfacció 
per aquest reconeixement 
al descobriment de les ones 
gravitacionals, una fita de la 
ciència del segle XXI en què 
hem tingut l’oportunitat de 
participar”.

L’equip d’investigació de 
la UIB que ha participat en el 
descobriment.

Photos: A. Mahmoud.
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El Premi Nobel de Fisiologia o 
Medicina 2017 es va atorgar 
a Jeffrey C. Hall, Michael 
Rosbash i Michael W. Young 
“pels seus descobriments sobre 
els mecanismes moleculars 
que controlen el ritme 
circadiari” Els guardonats van 
fer els primers descobriments 
usant com a model la mosca 
Drosophila melanogaster, 
també anomenada mosca del 
vinagre.

Els seus treballs expliquen 
que la vida a la Terra s’ adapta 
a la rotació del planeta. 
Les plantes i els animals, 
inclosos els humans, tenen i 
tenim un rellotge intern que 
ajuda  que s’adaptin al ritme 
del dia i de la nit, la llum 
i la foscor, amb la rotació 
de la Terra. Aquest rellotge 
biològic regula els patrons de 
la son, de l’alimentació, de 
l’alliberament d’hormones i 
de la pressió arterial, entre 
altres paràmetres vitals. Però, 
com funciona aquest rellotge? 
Jeffrey C. Hall, Michael 
Rosbash i Michael W. Young 
van poder mirar dins del nostre 

rellotge biològic i dilucidar-ne 
el funcionament intern. 

Estudiant les mosques 
del vinagre (Drosophila 
melanogaster) es van 
identificar mutacions que 
n’alteraven el funcionament 
del rellotge biològic. Es va 
trobar un gen anomenat period 
que, quan muta, la mosca perd 
el seu ritme circadiari. Hall i 
Rosbacsh el van identificar 
juntament amb la proteïna 
PER que codifica, la qual és 
responsable del ritme diari i 
actua com un interruptor. El 
cicle que segueix és el següent:

• Durant la nit, el gen 
period està actiu i es 
fabrica la proteïna PER. 

• A la matinada, ja hi 
ha prou PER perquè 
se’n notin els efectes i 
se’n bloquegi la síntesi 
mateix. 

• Quan arriba el vespre, ja 
gairebé no queda PER, 
el bloqueig s’esvaeix 
i el gen period torna a 
posar-se en marxa.

El resultat era un sistema de 
fabricació oscil·lant de la 
proteïna que calia refinar. Ho 
va fer Young en descobrir un 
altre gen timeless encarregat 
de fabricar la proteïna TIM. 
Aquesta proteïna és la que 
transporta la proteïna PER a 
l’interior del nucli i facilita 
que s’uneixi al gen que ha 
de bloquejar, de manera que 
estableix un sistema que va 
oscil·lant i permetent que la 
cèl·lula es comporti d’una 
manera o altra.

El nostre benestar queda 
afectat quan hi ha un desajust 
temporal entre el nostre 
entorn extern i aquest rellotge 
biològic intern. Per exemple, 
quan viatgem per diferents 
zones horàries i experimentem 
un trastorn d’horari (jet lag) o 
quan hi ha desajustos crònics 
entre el nostre estil de vida i 
el ritme intern, desajustos que 
s’associen amb un risc més 
elevat de patir certes malalties.
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QUÈ éS EL POLIETILÈ 
CLORAT? DIFERÈNCIES AMB 
EL PVC
El polietilè clorat (CPE) és 
un polímer termoplàstic que 
s’obté mitjançant la cloració 
del polietilè (PE). El PE es pot 
clorar fins al 70% en pes, però 
els tipus comercials habituals 
se situen entre un 25% i un 
42% en pes.

el polietilè Clorat (Cpe). 
CloraCió, propietats, 

apliCaCions i fabriCants

autor: 
oriol güell

VEnvirotech i S.T. Ensenyament, CQC.

El primer efecte en les propietats 
fisicoquímiques és que es 
genera una pèrdua progressiva 
de la cristal·linitat. Així doncs, 
el polímer augmenta la seva 
polaritat i amorficitat a mesura 
que augmenta el percentual 
de clor present en el polietilè. 
A més a més, com a resultat 
de la presència del clor, la 
densitat augmenta fins a 1,21 
g/mL, el valor corresponent 
a les versions industrials 
més clorades. Per tant, 

passa de ser un termoplàstic 
rígid (o semirígid) a baixa 
concentració de clor, entre 
un 20% i un 25%, a ser un 
elastòmer termoplàstic a altes 
cloracions, al voltant d’un 
40%.

D’altra banda, el clorur 
de polivinil (PVC) s’obté 
polimeritzant el clorur de 
vinil, i la presència del clor és 
més regular comparat amb el 
CPE (vegeu la figura 1).

Figura 1. Estructura del PVC (esquerra) i del CPE (dreta). Imatge extreta de la Referència [1].
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LA CLORACIÓ DEL PE
La cloració del PE es realitza 
en una suspensió aquosa de 
PE lineal amb una cristal·linitat 
d’entre el 60% i el 75% que, 
tal com ja s’ha dit, anirà 
disminuint a mesura que 
augmenti la cloració. El PE que 
s’empra és en pols i micronitzat; 
d’aquesta manera, es millora 
la uniformitat i l’homogeneïtat 
del producte. Endemés, es fan 
servir tensioactius orgànics 
i inorgànics per millorar la 
dispersió i, consegüentment, 
evitar l’aglomeració de les 
partícules.

La velocitat de reacció depèn 
de la temperatura i de la 
velocitat a la qual es dosifica el 
clor. La cloració s’inicia a baixa 
temperatura a través de les 
zones amorfes del polímer i per 
sota del punt de fusió, ja que, 
tot i que seria desitjable que 
fos per sobre, si la temperatura 
fos superior al punt de fusió, es 
generarien aglomeracions. La 
conformació i el creixement 
molecular de les cadenes 
es realitzen de manera 
aleatòria, tot i que el clor té 
efectes redireccionals sobre 
el creixement. Gradualment, 
s’augmenta la temperatura 
fins al punt de fusió cristal·lí. 
Entre el 15% i el 25% de 
cloració, la cristal·linitat decau 
ràpidament a percentuals de 
cristal·linitat residual al voltant 
del 2% (vegeu la figura 2). 
Finalment, la separació del 
CPE que es forma es realitza 
mitjançant, d’una banda, la 
filtració i el rentat per eliminar 
les restes d’àcid clorhídric que 
s’han format, i de l’altra, la 

deshidratació i l’assecatge de 
la solució aquosa.

PROPIETATS GENERALS DEL 
CPE
Les propietats generals del 
CPE depenen fortament 
dels tres paràmetres factors 
de polimerització més 
importants, que són el grau 
de cloració, el pes molecular 
i la cristal·linitat. El resultat 
d’aquestes polimeritzacions es 
produeix en diferents tipus de 
CPE altament versàtils, car tant 
poden ser termoplàstics rígids 
com elastòmers flexibles.

Les propietats comunes del 
CPE són les següents:

• Propietats ignífugues 
excel·lents que, 
lògicament, milloren a 
mesura que augmenta el 
grau de cloració.

• Resistència química alta 
(corrosió, olis, grasses, 
gasolines, àcids i bases).

• Propietats físiques i 
mecàniques excel·lents, 
això és, resistència a la 
tracció i a l’abrasió. També 
mostra una flexibilitat 
superior a baixes 
temperatures i a la calor.

• Propietats elèctriques molt 
bones i coloració fàcil.

• Resistència excel·lent 
a l’envelliment tèrmic i 
a la intempèrie. A més, 
la resistència a l’ozó és 
superior.

Els gràfics que es mostren 
a la Figura 3 indiquen les 

tendències en funció dels 
factors.

APLICACIONS MéS 
IMPORTANTS DEL CPE
Les aplicacions més importants 
del CPE, segons IHS Markit 
[3], són com a modificador 
d’impacte del PVC en un 74%, 
per a aplicacions de làmines 
i teulades en un 13% i per a 
cables elèctrics en un 7%.

En relació amb les propietats 
del modificador d’impacte 
per al PVC rígid, aporta unes 
propietats excel·lents, amb 
una ràtio de preu òptim per les 
propietats que té. El grau de 
cloració comunament emprat 
és d’entre el 35% i el 36% de 
clor. En perfils de finestra millora 
significativament l’impacte en 
el corner, si el comparem amb 
els modificadors d’impacte 
acrílics. També accepta petites 
quantitats de càrregues de 
farciment com el carbonat 
càlcic, l’alúmina i d’altres, 
sense que pateixi pèrdues 
significatives de propietats 
mecàniques. Endemés, 
presenta excel·lents propietats 
reològiques en termes de flux 
i deformació plàstica, tant 
en processos d’extrusió com 
d’injecció. Així mateix, aporta 
control sobre la brillantor, 
de manera que dona acabats 
mates i tocs suaus, i millora 
l’estabilitat dimensional i la 
resistència al tall.

Una altra aplicació és que es 
pot usar com a plastificant 
polimèric per al PVC semirígid 
i flexible, car té una miscibilitat 
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Figura 2. Cristal·linitat observada (corba 1), cristal·linitat calculades (corbes 2 i 3) i contingut total de clor en la fase 
amorfa (corba 4). Totes les corbes tenen a l’eix d’abscisses el contingut total de clor de CPE. Extreta de la Referència [2].

Figura 3. Dependència de les propietats del CPE en funció dels diferents factors. Traduccions: chlorine content 
(contingut de clor), molecular weight (pes molecular), crystallinity (cristal·linitat), flame retardancy (retard a la flama), 
chemical resistance (resistència química), mechanical strength (resistència mecànica), heat aging resistance (resistència 
a l’envelliment tèrmic). Imatges extretes de les Referències [4] (superior), [5] (inferior).
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excel·lent amb les resines 
del PVC, sense que mostri 
migracions. És molt apreciat 
per als cables elèctrics, pel fet 
que, com s’ha mencionat a les 
propietats generals, els aporta 
resistència fisicoquímica, 
flexibilitat a baixes 
temperatures, resistència a 
la hidròlisi, resistència a olis, 
greixos i benzines, i resistència 
a l’abrasió. També s’empra per 
a la fabricació de soles i calçat 
industrial.

El CPE s’usa com a additiu en 
compostos i mescles amb altres 
polímers termoplàstics per 
obtenir productes finals amb 
una estabilitat dimensional 
adequada sense la necessitat 

Figura 4. Gràfic on es comparen les diferents propietats del CPE de Showa Denko [6]. Traduccions: compression set 
resistance (resistència de compressió), oil resistance (resistència a olis), rebound (rebot) i weatherability (estabilitat a la 
intempèrie). Extreta de la Referència [6].

de vulcanització. Es fa servir 
com a retardant de flama i 
plastificant per a polímers 
estirènics i olefínics com l’ABS, 
PE, PP, EVA, poliuretans, etc. 
A més, s’usa com a agent de 
compatibilització de polímers. 
És també molt apreciat perquè 
accepta càrregues de farciment 
i millora els costos, a causa 
de la relació excel·lent que té 
entre el preu i les propietats.

S’aplica en la fabricació de 
termoestables per a la indústria 
del cautxú. Els elastòmers 
termoplàstics CPE són 
adequats per a la reticulació 
per radiació, atès que millora 
encara més la resistència 
als olis, a les gasolines, a 

la temperatura d’ús, etc., si 
es compara amb materials 
termoplàstics i elastòmers 
sense reticular. Es fa sevir per 
fabricar una àmplia varietat de 
revestiments de filferros i cables 
elèctrics, així com tubs, rodets, 
fulles d’impermeabilització 
per a la construcció, i també 
en diferents peces que s’usen 
en la indústria automobilística, 
per cautxús amb propietats 
magnètiques especials, etc. 
D’altra banda, es pot treballar 
directament com un cautxú 
clorat o es pot barrejar amb 
altres cautxús, aprofitant les 
seves propietats excel·lents. A 
la figura 4, es mostra un gràfic 
comparatiu de les propietats 
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d’altres cautxús que s’empren 
en el mercat. 

MERCAT I FABRICANTS DE 
CPE MéS IMPORTANTS
Segons IHS Markit [3], la 
Xina és el primer fabricant 
mundial de CPE i el país 
on més se’n consumeix, un 
82% del consumo mundial, 
aproximadament (vegeu la 
figura 5).
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El passat 17 de juliol a les 
Notícies de la Universitat de 
Barcelona  es podia llegir: 
Les noves perspectives en 
l’educació en ciències, a debat 
a la UB en la Conference on 
Hands  on Science 2018.

El congrés va arribar a 
la quinzena edició sota el 
lema “Avançant en ciència. 
Millorant l’educació”. 
L’HSCI 2018 va incloure 
deu conferències plenàries, 
setanta-dues presentacions 
orals, cinquanta-nou pòsters, 
i deu tallers, una part d’ells 
desenvolupats dins del 
“Hands on science, intercanvi 
d’experiències” proposat, 
expressament pel professorat 
local. 

Aquest Congrés, en les 
dues vessants l’internacional 
i el local, va tenir el suport 
i col·laboració del nostre 
Col·legi Oficial de Químics 
de Catalunya (CQC) i va 

noves perspeCtives en 
l’eduCaCió en CiènCies

autora: 
Carme zaragoza

Professora de Secundària

aplegar més de cent setanta 
experts internacionals i una 
cinquantena de locals a 
més de força estudiants de 
Batxillerat i d’Universitat, tots 
dos esdeveniments es van 
desenvolupar a la Facultat de 
Biologia de la Universitat de 
Barcelona. 

Potenciar el debat sobre 
l’aprenentatge actiu de les 
ciències des de diverses 
perspectives i promoure 
l’intercanvi d’experiències 
sobre política educativa, bones 
pràctiques i plans d’estudis 
i altres aspectes relacionats 
amb l’educació científica eren 
el marc de referència  d’aquest 
congrés.  

El comitè impulsor de l’HSCI 
2018, amb el rector Joan Elias 
com a president honorari, va 
estar encapçalat per Manuel 
Filipe Costa, president de 
Hands on Science Network 
i professor de la Universitat 

de Minho (Portugal), i 
Josep M. Fernández Novell, 
professor del Departament 
de Bioquímica i Biomedicina 
Molecular de la UB i vicedegà 
del Col·legi Oficial de Químics 
de Catalunya. La inauguració 
del congrés va tenir lloc el 
dilluns 16 de juliol, a les 18 
h, al Paranimf de l’Edifici 
Històric de la UB, en un acte 
que van presidir Francisco 
Esteban, delegat del rector per 
a l’Observatori dels Estudiants; 
Manuel Filipe Costa; Gustavo 
Llorente, degà de la Facultat de 
Biologia, i Josep M. Fernández 
Novell. 

El comitè organitzador local 
va impulsar diverses activitats 
formatives adreçades a 
fomentar el món de la ciència 
entre els joves estudiants. L’HSCI 
2018 va incloure un ampli 
programa de conferències, 
presentacions orals, pòsters, 
tallers, debats, sessions 
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pràctiques de demostració 
d’experiments i espectacles 
de ciències. Tot desenvolupat 
per joves estudiants científics 
i dirigit als joves assistents. Els 
organitzadors tenen un interès 
molt especial en la idea de 
donar la màxima visibilitat 
a la participació dels joves 
investigadors, que són els 
protagonistes de la ciència del 
futur.

En les fotografies següents 
es mostra aquest jovent en el 
moment de presentar els seus 
treballs: en Raimon, la Mar, la 
Minerva, la Jessica i en Jesús.

Les conferències de 
“Bioinformàtics Barcelona 
(BIB)” varen estar a càrrec 
de la Dra. Anna Ripoll, del 
Sr. Josep Formentí, de la Sra. 
Paz Gómez i del Sr. Manel 
Taboada.

Fotos dels participants més joves.

Fotos Bioinformàtics Barcelona (BIB).
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Finalment, en les fotos 
següents es mostren diferents 
moments de la “Festa de la 
Ciència” amb tothom gaudint 
de la ciència.

16 de juliol Universitat de Barcelona. Edifici històric. 

18:00-20:00 h Acte inaugural . Paranimf Universitat de Barcelona

17 de juliol Facultat de Biologia de la UB.

14:00-16:00 h Entrega del material i Presentacions Orals.

16:00-19:00 h Visita al Parc Científic de Barcelona

19 de juliol Facultat de Biologia de la UB. 

10:00-13:30 h Sessió: Ciència i Experimentació

13:30-15:00 h Dinar ofert per l’organització

15:00-16:00 h Taula rodona: La ciència a secundària.

16:00-18:00 h Participació al Science Fair

20 de juliol Facultat de Biologia de la UB. 

10:00-12:00 h Conferències Bioinformàtics Barcelona (BIB)

12:00-13:00 h Presentacions relacionades 

13:30-14:30 h Acte de cloenda. Aula Magna. Facultat de Biologia. 

Fotos Festa de la ciència “Science Fair”

Aquest va ser el programa del Hands on Science 2018 Barcelona “Intercanvi d’Experiències”:
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autor: 
Jordi díaz-marCos

Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona

nanoteCnoloGia i 
CosmètiCa:  

noves tendènCies del seCtor

El proper 29 de novembre 
al Palau Macaya de Barcelona 
tindrà lloc una jornada sobre 
nanotecnologia i cosmètica, 
al pòster adjunt teniu tota la 
informació de la mateixa.

Com sabeu, les aplicacions 
de nanotecnologia es poden 
trobar en molts productes 
cosmètics, inclosos els 
hidratants, productes per a la 
cura del cabell, maquillatge 
i protecció solar. Un informe 

de l’ObservatoryNano 
descriu dos usos principals 
per a la nanotecnologia en 
cosmètica: a) Nanopartícules 
en cosmètica com a filtres UV 
i b) Nanopartícules en agents 
cosmètics d’alliberament de 
medicaments. 



Jornada de

Nanotecnologia i Cosmètica
Noves tendències del sector

Patrocinat

Organitzat

Jornada dirigida als professionals de la investigació en 
cosmètica i de l'entorn de la seguretat laboral

Lloc
Palau Macaya
Pg Sant Joan, 108 
Barcelona

Inscripcions
www.ccit.ub.edu
nano@ccit.ub.edu
accés lliure prèvia inscripció

Data
29 de novembre del 2018

- La nanotecnologia aplicada al sector cosmètic
- Nanomaterials i cosmètica
- Exposició a nanomaterials en empreses del sector 

cosmètic. Com treballar de forma segura
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SEGURETAT DELS 
PRODUCTES NANO I 
REGLAMENTACIÓ EN 
NANOCOSMÈTICA

Un altre dels aspectes 
importants en la implementació 
de la nanotecnologia en 
aquest sector fa referència 
als aspectes de seguretat. 
Existeix un reglament europeu 
referent a productes cosmètics  
“Reglamento 1223/2009 sobre 
los productos cosméticos.” 
que avalua la seguretat dels 
nanomaterials quan s’utilitzen 
en productes cosmètics. 
Els punts clau inclouen: 
Els requisits legals per als 
cosmètics fabricats amb 
nanomaterials són els 
mateixos que els de qualsevol 
altre producte cosmètic. Les 
empreses i particulars que 
comercialitzen cosmètics 
són legalment responsables 
de la seguretat dels seus 
productes i han d’estar 
degudament etiquetats. Per 
dur a terme avaluacions de 
seguretat dels productes 
cosmètics que continguin 

nanomaterials, és necessari 
que es modifiquin les proves 
estàndard de seguretat o es 
desenvolupin nous mètodes. 
Noves aplicacions de 
nanotecnologia, alguns 
exemples:

a)  Potenciador de la 
penetració de productes 
actius: encapsular o suspendre 
els ingredients clau en les 
anomenades nanoesferes o 
nanoemulsions, augmenta la 
seva penetració a la pell. Per 
exemple, L’Oreal ha utilitzat 
nanocàpsules de polímers 
per oferir ingredients actius, 
p. retinol o vitamina A, cap a 
les capes més profundes de la 
pell. 

b) Cremes antiarrugues amb 
nanopartícules: El producte 
de La Prairie, el tractament 
d’ampolles intensives de 
caviar de la pell de dòlars 
500, pretén minimitzar 
l’aspecte de pigmentació 
desigual de la pell, línies 
i arrugues en sis setmanes 
utilitzant la nanotecnologia. 

Aquests productes optimitzen 
el lliurament d’ingredients 
funcionals a la pell i permeten 
que aquests materials arribin 
al lloc d’acció més ràpid.

c) Productes per al cabell: 
Utilitzant nanoemulsions per 
encapsular els ingredients 
actius i portar-los més 
profundament en els arbres 
del cabell.

d) Protectors solars: el 
zinc i el titani en els filtres 
solars són “micronitzats”, 
fent-los transparents, menys 
greixos, menys pudents i més 
absorbibles a la pell.

e) Sistemes d’encapsulació 
i portadors com els 
liposomes, nanoemulsions, 
microemulsions o 
nanopartícules lipídiques: 
Transporten agents cap a 
estrats més profunds. 

El proper 29 parlarem 
d’aquestes i altres aplicacions 
i parlarem de les noves 
perspectives del sector, un 
sector on la nanotecnologia té 
moltes a dir.

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

Serveis editorials, especialitzats en 
treballs acadèmics i tesis doctorals:

Maquetació · Correcció · Impressió
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LA FORMACIÓ 
PROFESSIONAL DUAL 
TRENCA MOTLLES 

Aquella idea “qui no serveix 
per a la universitat estudia un 
cide formatiu” ja és cosa del 
passat. Un dels motius més 
importants d’aquest canvi 
de mentalitat ha estat la 
implementació dels estudis 
en la modalitat Dual que ha 
obtingut una gran acceptació 
per part de l’alumnat. 

Les empreses de la Indústria 
Química han apostat molt 
fort per la formació, dels seus 
treballadors i dels futurs per 
assegurar-se el futur de les 
empreses químiques. Així, ja 

es preocupen dels estudiants 
d’aquest camp de la ciència 
oferint-los una formació a dins 
de l’empresa. 

BASF és una d’aquestes 
empreses i treballa amb 
l’Institut Comte de Pius de 
Tarragona a on es desenvolupa 
el Cicle de Grau Superior de 
Química Industrial. Ofereixen 
serioses oportunitats al jovent 
d’aquests estudis, en el marc 
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de la Formació Professional 
Dual, per fer les pràctiques a 
la seu d’Alemanya. L’alumnat 
obtindrà una experiència 
professional molt valorada en 
el sector i també en la pròpia 
empresa que s’assegura el 
recanvi generacional amb 
aquests futurs treballadors 
que ja coneixen la filosofia de 
l’empresa.

EL CQC FORMA PART 
DE LA COMISSIÓ 
D’ENSENYAMENT DE LA 
INTERCOL·LEGIAL

El passat dia 13 de setembre 
es va realitzar la primera reunió 
de la Comissió d’Ensenyament 
de l’Associació Intercol·legial 

a la seu del CDL amb el 
següent ordre del dia:

1. Aprovació, si escau, de 
l’acta anterior i seguiment dels 
seus acords 

2. Propostes d’accions a 
realitzar des de la Comissió: 
preparació de l’acte del Dia 
del Docent. 

3. Calendari de la propera 
reunió. 

4. Torn obert de paraules.   

El passat dia 8 d’octubre, 
aquesta Comissió 
d’Ensenyament va organitzar 
un acte per commemorar 
el dia del docent. La Dra. 
Begoña Roman, professora de 
filosofia de la UB, va donar 
la conferència “Ensenyar en 
la interdisciplinarietat: una 
perspectiva des de l’ètica” 
que va ser molt interessant. 
Després van col·laborar en 
l’esdeveniment el Sr. Xavier 
Murillo, director de l’Institut 
Sant Andreu i el Sr. Martí 
Teixidó, mestre, pedagog i 
inspector de secundària.

El nostre Col·legi participa 
en aquestes reunions ja que la 
Secció Tècnica d’Ensenyament 
hi participa activament.

Si voleu més informació 
podeu escriure a: 
jmfernandeznovell@ub.edu

EL CONSEJO SUPERIOR 
DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS (CSIC) SE 
INCORPORA AL FORO 
QUÍMICA Y SOCIEDAD 
COMO NUEVO MIEMBRO

El Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 
(CSIC), el mayor organismo 
público de investigación de 
España, se ha incorporado 
al Foro Química y Sociedad 
como miembro de pleno 
derecho tras su aprobación 

el pasado mes de julio, 
pasando así a formar parte de 
su Consejo Director, máximo 
órgano de toma de decisiones 
del Foro. 

Dadas las sinergias 
existentes entre CSIC y Foro 
Química y Sociedad, las 
dos organizaciones han 
considerado muy positivo 
tanto para la ciencia en 
general como para la Química 
en particular la formalización 
de esta vinculación, que 
tiene tras de sí una larga 
trayectoria de colaboración 
por parte de ambas entidades. 
De esta forma, esta adhesión 
viene a sumar esfuerzos para 
fomentar en la sociedad la 
cultura científica y promover 
el conocimiento en el ámbito 
específico de la química. 

Dependiente del Ministerio 
de Ciencia, Innovación y 
Universidades, el CSIC es 
la mayor institución pública 
dedicada a la investigación en 
España en todos los ámbitos 
científico-tecnológicos y 
la tercera de Europa. Entre 
sus pilares fundamentales 
se encuentra el fomento 
de la cultura científica en 
la sociedad, así como la 
colaboración en la difusión 
del conocimiento y apoyo al 
profesorado de enseñanzas 
tanto superiores como no 
universitarias. 
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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,  
hem tingut en compte els documents per a la 
identificació i el desplegament de les competències 
bàsiques, del Departament d’Ensenyament,  
i els darrers enfocaments pedagògics integrats 
en avaluacions internacionals, com els que s’han 
presentat en el Programa Internacional d’Avaluació 
d’Alumnes (PISA), amparat per l’Organització per a la 
Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE).

DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETÈNCIES / 2n ESO

• Competència lectora
• Competència matemàtica
•	 Competència	científica
• Competència comunicativa: Oratòria
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Por su parte, el Foro Química 
y Sociedad, desde su creación 
en 2005, mantiene un diálogo 
y actividad permanente con 
la sociedad dirigida a poner 
en valor los avances de la 
química y la labor que esta 
área científica desarrolla en los 
diferentes ámbitos de la vida 
de las personas, el cuidado 
del planeta y la innovación 
científica y tecnológica a través 
de su desarrollo industrial.

El sector químico español, 
representado por las diferentes 
instituciones integradas en 
el Foro Química y Sociedad, 
genera en la actualidad el 
12,8% del PIB industrial, 
con más de 300.000 puestos 
de trabajo directos de los 
cuales 61.000 corresponden 
a licenciados en Química y 
34.000 a personal investigador, 
distribuidos en 37 facultades 
químicas, varios centros de 
investigación y más de 5.000 
empresas españolas. 

La industria química es el 
segundo mayor exportador de 
la economía española y uno 
de los que contribuyen en 
mayor medida a generar una 

economía solvente, tanto por 
su contribución directa a la 
economía española como por 
su capacidad para generar un 
sólido tejido empresarial de 
empresas auxiliares, así como 
una importante demanda 
de servicios avanzados de 
investigación, innovación, 
tecnología e ingeniería. Se 
sitúa, además, como el primer 
inversor industrial en I+D 
al acumular el 25% de las 
inversiones que se dedican a 
esta área y aglutina al 22% del 
personal investigador del país.
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