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Tenir un cotxe
i no tenir preocupacions
AutoRenting de Banc Sabadell significa tenir el cotxe que vols i no tenir preocupacions, com el
manteniment, impostos, revisions, i, a més a més, amb un vehicle de substitució i assegurança
a tot risc per a tot tipus de conductors.
Perquè tots aquests avantatges estan inclosos en una sola quota mensual.
Disposes també d’una àmplia gamma de cotxes elèctrics en condicions especials.
Informa’t de tots els vehicles disponibles i altres opcions accedint a
bancsabadell.com/renting o trucant al 900�100�677.

L’altra forma de tenir
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25

juny 2019
Assemblea General
Intercol·legial de Catalunya
El 22 de maig de 1992 es va constituir la Intercol·legial de Col·legis
professionals de Catalunya mitjançant la signatura d’un conveni
per part de 128 col·legis professionals, impulsat per qui va esser el
seu primer president, senyor Eugeni Gay Montalvo, llavors degà de
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
A partir d’aquell moment, la Intercol·legial va promoure diverses
accions en interès dels professionals de Catalunya en un marc de
col·laboració.
En el context del procés d’aprovació de l’anomenada Llei Òmnibus,
en un moment que es considerava decisiu per al futur dels col•legis
professionals, van ser nombroses les veus de col·legis professionals
catalans que van coincidir en la conveniència de donar un pas
endavant pel que fa a l’organització de la Intercol·legial i dotar-la
de personalitat jurídica amb la constitució d’una associació oberta a
tots els col·legis professionals i consells de de col·legis de Catalunya
que volguessin participar-hi, també amb la voluntat d’integrar en la
Intercol·legial altres importants iniciatives sectorials en el àmbit dels
col·legis professionals que havien sorgit en els darrers temps, a fi de
coordinar esforços i facilitar l’assoliment d’objectius d’interès comú.
La Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya es va
constituir com a Associació el 28 d’abril de 2011 en un acte solemne
celebrat a la seu del Col·legi de Notaris de Catalunya.
Actualment, l’Associació Intercol·legial representa més de un
centenar de col·legis professionals i consells de col·legis professionals
de Catalunya, amb mas de 250.000 col·legiats/des de tots els àmbits
professionals.

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.

Associació de Químics
de Catalunya
President: José Costa.

COMISSIONS:

• Cultura
Vicepresidents: 1r Emilio Tijero.
2n Josep M. Fernández.
SECCIONS TÈCNIQUES:
3r Joan Mata.
• Ensenyament: Josep M. Fernández
Secretari: Jordi Bonet.
Novell.
Vicesecretària: Alexandra Bonet.
• Medi Ambient: Xavier Albort.
Tresorer: Joan Llorens.
• Metal·lúrgia i Ciència dels
Vocals: Joan Bertran, Aureli Calvet,
Materials: Joan Antoni Bas.
Francisco José España, Josep M. Gutiérrez,
Claudi Mans, Enrique Morilla, Antonio • Patents: Pascual Segura.
Pinto i Meritxell Ventura.
• Química Forense: José Costa.
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Grups de treball
del Col·legi i de l’Associació

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
NPQ 483 • segon trimestre 2019
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Les

sals

autor:

Dr. Miquel Paraira
Universitat Politècnica de Catalunya

Les sals són compostos
químics on hi trobem presents
cations i anions en la proporció
adient per que en resulti un
compost elèctricament neutre,
una xarxa cristal·lina iònica.
Queden exclosos els cations
H1+ i els anions OH1Na1+Cl1NH41+ NO31K HCO3
1+

1-

K1+Al3+(SO42-)2
En aquests compostos:

LA CÀRREGA TOTAL
CATIÒNICA + CÀRREGA
TOTAL ANIÒNICA = 0,
Es tracta de compostos CAC
(compostos anió- catió)

Moltes d'aquestes sals les
trobem a la natura com ara
el clorur de sodi, el nitrat
de sodi, mentre d'altres es
poden fabricar al laboratori en
reaccions com les següents:

a) Reacció entre els elements corresponents
Pb(s) + Br2(l) → PbBr2(s) (Pb2+ + 2Br1-)
Mg(s) + F2 (g) → MgF2(s)
b) Reaccions entre àcids i metalls
Zn(s) + H2SO4(aq) → H2(g) + Zn(SO4(aq)
Cu(s) +4 HNO3(aq) → Cu(NO3)2(aq) +2 H2O(l) + 2NO2(g)
c) Reaccions entre àcids i bases
NaOH(aq) + HCl(aq) → NaCl(aq) + H2O(l)
NH3(aq) + HCl(aq) → NH4Cl(aq)
CaO(s) + CO2(g) → CaCO3(s)
d) Reaccions especials com la formació de sals
amb ions complexos

Cristall de clorur de sodi.

NPQ 483 • segon trimestre 2019

6KF +Fe Cl3 → K3 [FeF6] + 3 KCl
4NH3 + Cu SO4 → [ Cu (NH3)4 ]SO4
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Les
diferents
classes
de sals poden manifestar
comportaments diferents en
dissolució,és a dir el caràcter
d´una dissolució salina no
és necessàriament neutre,
així, mentre què sals com
el clorur de sodi,el nitrat
de potassi o el sulfat de liti
formen dissolucions aquoses
neutres, d'altres com el sulfur
de potassi i el sulfit de sodi
formen dissolucions alcalines,
i sals com ara
el clorur
d'amoni o el clorur d'alumini
formen dissolucions àcides
pH=7 NaCl, KNO3
pH>7 K2S, Na2SO3
pH< 7 NH4Cl, AlCl3
Les dissolucions de sals
d'àcids forts i bases fortes són
neutres, les d'àcid feble i base
forta són bàsiques i les d'àcid
fort i base feble són àcides
Totes les sals són conductores
del corrent elèctric en fusió i
en dissolució i generalment
tenen temperatures de fusió
altes.
La sal més comuna és el
clorur de sodi i les varietats
més importants són 12, com
són la pant-sal o sal 1fumada,
la sal Kosher que és emprada
pels jueus per salar alguns
aliments, la sal orgànica, la
sal hawaiana que conté òxid
de ferro provinent de l'argil·la
volcànica, la sal negra o
Kalanamak provinent de les
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mines de l’Índia que conté
substàncies sulfuroses, la sal
Epsom que conté sulfat de
magnesi, sal de bambú feta
a Corea, flor de sal rica en
nutrients, sal celta amb molts
elements nutricionals i la sal
de l’Himàlaia de color rosat.
Sals neutres

K1+ Br1-

Sals àcides

Na1+HCO31-

Sals dobles

K1+Al3+(SO4)2

Sals bàsiques

Cu2(OH)2CO3

Una classificació clàssica
de les sals n'estableix 4 grans
grups
I també parlem de sals
binàries com el clorur de
sodi o el clorur de magnesi
i de sals poliiòniques com
els alums. Dins de les sals
àcides que resulten de la
substitució dels hidrògens
dels àcids per metalls, n'hi ha
que són bàsiques com és el
cas del bicarbonat o hidrogen
carbonat de sodi emprat
per neutralitzar l'acidesa de
l’estómac o per neutralitzar
vessaments àcids en el
laboratori.
El clorur de sodi és la sal
comuna , i es emprada com
a condiment,pel salat del
sabó i per eliminar el gel de
les carreteres glaçades durant
l'hivern, de la qual hem
comentat 12 varietats

per eliminar la humitat, el
sulfat de magnesi com a
laxant, el bromur de calci
és un bon antidepressiu, i el
clorat de potassi un clàssic per
combatre l'afonia, així com
el sulfat de calci per enguixar
en les trencadures d'ossos, el
carbonat de sodi per fabricar
el vidre i el sulfat de ferro(II)
per tractar l’anèmia
Les sals minerals, són
espècies químiques que en
els éssers vius apareixen
o bé cristal·litzades, o bé
dissoltes o bé precipitades
associades a altres espècies
com els fosfolípids i les
fosfoproteïnes i desenvolupen
diverses funcions en el nostre
organisme com ara regular
la pressió osmòtica i el pH,
conservar la salinitat i regular
les contraccions musculars
i les sals precipitades poden
desenvolupar
estructures
de gran duresa que brinden
protecció.
Els aliments que més sals
minerals aporten són els
llegums, la carn, el peix, els
làctics i els cereals integrals.
Els cations més importants
el sodi, el potassi, el calci, el
magnesi i l'amoni, així com els
anions clorur, fosfat, carbonat
i hidrogen carbonat. En les
anomenades sals de bany si
troben presents juntament
amb hidratants, relaxants i els
components dels gels de bany.

El clorur de calci anhidre
és molt higroscòpic i serveix
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Experiments actuals amb investigadors del CQC

Per a nens i nenes des dels 3 anys fins ... Batxillerat
podem oferir Xerrades i Experimentació sobre:
Mendeleiev i la Taula Periòdica
Mètode científic
Canvis d’estat, la neu carbònica
Cromatografia
Nanotecnologia i Química a la gota
Àcids i bases
Espectroscòpia, color de la flama
La combustió
Història de la Química, ..., i molt més
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.

col·laboracions

Nobels de Física 2018

i de Fisiologia o
Medicina 2018
autora:

Carme Zaragoza
Professora de Secundària

El Nobel de Física del 2018
va premiar la investigació en
el camp de la física del làser.
La Reial Acadèmia Sueca
de les Ciències ha guardonat
amb el premi Nobel de Física
la investigació i la innovació
en el camp de la física làser. El
nord-americà Arthur Ashkin,
guardonat "per les pinces
òptiques i la seva aplicació en
sistemes biològics" i el francès
Gérard Mourou i la canadenca
Donna Strickland pel seu
"mètode per generar impulsos
òptics ultracurts i d'alta
intensitat", innovacions en
l'ús del làser, que permeten
moltes aplicacions industrials
i mèdiques.
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Donna Strickland, nascuda
a Guelph (Canadà) el 1959,
va estudiar primer enginyeria
i després es va doctorar en
física el 1989 a la Universitat
de Rochester. Actualment,
Strickland
és
professora
associada a la Universitat de
Waterloo al Canadà. Donna
Sctickland és la tercera dona
a obtenir un premi Nobel
de física després de Marie
Curie, que va ser la primera
dona a rebre'l el 1903, en
reconeixement a les seves
investigacions
sobre
els
fenòmens de radiació (el
1911 obtindria també el de
Química) i Maria GöppertMayer el va obtenir el 1963,
pel càlcul matemàtic que

demostrava el model de capes
nuclear.
Ashkin va néixer el 1922
a Nova York (EUA) i es va
doctorar a la Universitat
de Cornell. Ha treballat als
Laboratoris Bell i al seu propi
laboratori. Juntament amb el
seu col·lega Steven Chu, que va
rebre el premi Nobel el 1997,
va desenvolupar l'anomenada
"pinça òptica". A partir de
llavors va començar a utilitzar
la "pinça òptica" en objectes
biològics, cosa que permet
manipular virus i bacteris.
Ashkin, amb 96 anys es
converteix en el Premi Nobel
més longeu de la història.
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Una de les poques empreses
que fabriquen equips de pinces
òptiques, és un 'spin-off'
català sorgit de la Universitat
de Barcelona. Es diu Impetux
i la van impulsar un grup
d’investigadors amb l’objectiu
de distribuir aquesta tecnologia
entre diferents laboratoris del
món. La majoria dels seus
clients són científics del camp
de la biologia que han vist
en les pinces òptiques una
oportunitat per desenvolupar
les seves recerques.
El Nobel de Fisiologia
o
Medicina del 2018 va
premiar les investigacions
en Immunoteràpia contra el
càncer.
La Reial Acadèmia Sueca de
les Ciències ha guardonat amb
el premi Nobel de Medicina al
nord-americà James Allison i
el japonès Tasuku Honjo
"pel seu descobriment de la
teràpia contra el càncer per
la inhibició de la regulació
immunonegativa". Un principi,

completament nou, en la
teràpia del càncer, han trobat
maneres de tornar a activar el
sistema immunitari per atacar
als tumors, a través de la
proteïna CTLA4, el Dr. Allison
i per la proteïna PD1 el Dr.
Honjo.
James P Allison va néixer
el 1948 a Alice (EUA), va
estudiar i va obtenir el doctorat
en Biologia a la Universitat
de Texas. És immunòleg,
professor
universitari
i
metge. Ocupa la càtedra
d'immunologia i és director
executiu d'immunoteràpia al
M. D. Anderson Cancer Center
de la Universitat de Texas.
Tasuku Honjo va nèixer
el 1942 a Kioto (Japó). És
immunòleg i bioquímic i
va estudiar a la Universitat
de Kyoto. Actualment és
professor d'immunologia a
les Universitats de Tokio i
d'Osaka.

Mourou va néixer a
Albertville (França) el 1944 i es
va doctorar a la Universitat de
París, a Orsay. Posteriorment,
ha treballat en diverses
universitats nord-americanes,
entre les quals la Universitat
de Michigan. Actualment
és director del Laboratori
d'Òptica Aplicada de l'Escola
Politècnica de París i del Centre
Nacional
d'Investigacions
Científiques.
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Aquest any el premi
constitueix una fita en la
lluita contra el càncer. El
descobriment realitzat pels dos
premiats aprofita la capacitat
del sistema immune d'atacar

les cèl·lules cancerígenes
alliberant els frens en les
cèl·lules immunes. Els dos
mecanismes són molt similars
i es basen en que el sistema
immunitari
té
diferents

sistemes de control per evitar
que els limfòcits T, ataquin al
propi organisme. Van estudiar
uns sistemes per desactivarlos i, així, poder atacar les
cèl·lules tumorals.

Mecanismes de Regulació del sistema immunitari per CTLA-4 i PD-1.

10
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Un

cop d’ull a
les propietats i
aplicacions bàsiques
del copolímer EVA
autor:

Oriol Güell
S.T. d’Ensenyament, CQC,
Comercial Douma

Descripció i aspectes
morfològics bàsics
El copolímer d’etilè/acetat
de vinil (EVA) és un copolímer
format per dos monòmers,
l”etilè i l’acetat de vinil, i se
l’identifica amb el número
CAS 24937-78-8 [1,2,3].
Abreviatures internacionals i
acrònims
A
l’abreviatura
internacional
estàndard,
segons la norma ISO 1043,
se’ls anomena E/VAC, però se’l
coneix comunament com a
EVA. A les emulsions d’acetat
de vinil amb baix contingut
d’etilè, les anomenen amb
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l’acrònim VAE, i reservem
l’acrònim EVM, segons la
norma ISO 1629, als cautxús
d’EVA.
Estructura química de l’EVA i
aspectes morfològics
L’EVA té una estructura
química
formada
per
seqüencies
repetides
i
constants d’unitats d’etilè
i d’acetat de vinil, unides
de forma covalent, atàctica
i aleatòria (veure Figura 1,
esquerra). Morfològicament,
l’EVA és un termoplàstic semicristal·lí amb cadenes d’etilè
molt ramificades i amb grups
acetat que pengen al llarg de

les cadenes (veure Figura 1,
dreta).
Té dues fases, una d’amorfa
i una altra de cristal·lina. El
posicionament
molecular
d’ambdós dominis determina
l’estructura molecular i les
propietats polimèriques de
cada tipus. Els dominis amorfs
estan associats a l’acetat de
vinil (VA) i creixen amb un baix
coeficient volumètric, aporten
flexibilitat, transparència i una
reologia de processat més fàcil
que la del polietilè de baixa
densitat (LDPE). Són molt
polars i dificulten la formació
de dominis cristal·lins. D’altra
banda, els dominis cristal·lins,
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Figura 1. Esquerra: estructura química de l’EVA (extreta de la Ref. 1). Dreta:
representació simplificada de l’estructura de l’EVA (extreta de la Ref. 2).

associats a l’etilè, són apolars,
aporten ductilitat, duresa
i rigidesa, entre d’altres
propietats. A més, té dues
temperatures de transició,
la vítria (Tg), associada a la
part amorfa, i la de fusió
cristal·lina (Tm), i presenta
propietats intermèdies com
a conseqüència d’ambdós
dominis.
Tipus, classificació i
grau de cristal·linitat
Diferenciem i classifiquem
els tipus d’EVA separant-los pel
nivell de contingut de VA i pel
pes molecular. Industrialment,
ens
referim
als
EVA
especificant el percentatge de
VA a la molècula. Per exemple,
direm: un EVA amb 28% de
VA. Aquet percentatge té una
equivalència a proporció
molar, en aquet cas, de n/
m=89/11, a on el percentatge
molar de VA és d’un 11%.
de
12

El pes percentual màxim
VA que aconseguim

a l’estructura dels EVA
termoplàstics arriba a prop del
42%, a on la cristal·linitat ja és
molt baixa.
Els tipus amb menys
contingut de VA, propers al
6%, coneguts amb el nom
de polietilè/acetat de vinil
(PEVA o LDPE-EVA), aporten
millors propietats especifiques
sobretot per a la indústria
del film, en relació amb els
homopolímers de LDPE de
similar pes molecular. A mida
que s’augmenta el contingut
de VA, s’aconsegueixen tipus
més transparents, més tous,
més flexibles i més polars,
amb propietats cada vegada
més similars a les dels cautxús.
Per a escatir el grau de
cristal·linitat de l’EVA fem
estudis
de
calorimetria
d’escaneig diferencial (DSC),
comparem les dades de
l’entalpia de fusió cristal·lina
de l’etilè (272 J/g), tot emprant
la integració de l’àrea sota el
punt de fusió relacionant el

punt de fusió màxim a qualsevol
velocitat d’escalfament amb el
contingut mitjà de VA. La Tg es
manifesta quan comença el
moviment molecular.
També els comparem, com
amb la resta de polímers, amb
el pes molecular i la seva
distribució, que determina
totes les propietats generals
i, sobretot, el comportament
reològic. Tenim tot tipus
d’EVA amb un ampli espectre
d’índex de fluïdesa, MFI (g/10
min a 190ºC i 2,16 Kg segons
la norma ISO 1133), amb
valors que van des de 0,3 fins
a 800, donant resposta a tots
el processos industrials de
fabricació.
Propietats bàsiques de
l’EVA
Les propietats depenen
directament del percentatge
de VA, del pes molecular,
de
la
distribució
de
pesos moleculars, de les
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Figura 2. Esquerra. Cristal·linitat vs contingut de VA. Imatge extreta de la Ref.
[3]. Dreta. Densitat vs contingut de VA. Imatge extreta de la Ref. [4].

ramificacions de les cadenes
i del grau de cristal·linitat
[2,3,4].
Propietats físiques
El contingut de VA es
relaciona amb la cristal·linitat
i la polaritat. Quan augmenta
el nivell de contingut de
VA, augmenta la densitat i la
cristal·linitat disminueix [3,4],
tal com es veu a la Figura
2. Aquest ordre estructural
determina la majoria de
propietats.
D’una banda, a mesura
que augmenta el nivell de
contingut de VA, augmenten:
la densitat; la flexibilitat;
la resistència al fred, a
l’impacte, a l’stress cracking
(ESC, acrònim d’Enviromental
Stress Cracking), a la flexió i
a l’allargament; la polaritat;
l’adhesivitat; la capacitat
d’impressió; les propietats
elèctriques
conductives;
l’admissió
de
farciments
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inorgànics; millora el segellat,
la soldabilitat i la reticulació
per radiació; la transparència i,
per a acabar, la compatibilitat
amb d’altres polímers.
Altrament,
quan
augmenta el contingut de
VA, disminueixen: el punt de
fusió; la duresa; la rigidesa;
la temperatura Vicat; la
resistència química i a la
tracció; el límit elàstic de
fluència; la permeabilitat a
gasos i, finalment, l’absorció
d’energia mecànica.
Les propietats físiques
de l’EVA depenen del pes
molecular, com en tots els
polímers. Per a caracteritzar
els polímers termoplàstics,
mesurem l’índex de fusió
o
fluïdesa
(l’anomenat
comunament el MFI o el
MFR, acrònims de Melt
Flow Index i de Melt Flow
Rate, respectivament) que és
essencialment una mesura
indirecta
i
inversament

proporcional a la mesura de la
viscositat del polímer en estat
fos.
L’índex de fluïdesa és una
prova reològica que es fa en
un viscosímetre capil·lar [5]
sota la norma ASTM D-1238
i l’UNE EN ISO 1133 [6]. Es
mesura la massa de polímer
fos, en grams, durant 10 minuts
mantenint unes condicions
definides i estandarditzades
de temperatura del cilindre de
la cambra, del pes de l’èmbol
(pressió), i de geometria de
l’orifici de sortida.
Com més gran sigui el
valor MFI, menor és la seva
viscositat i, per tant, el pes
molecular mitjà del polímer és
menor. Per tant, s’incrementa
la fluïdesa del flux viscós,
però disminueix la viscositat,
la duresa, la resistència a
l'impacte i la resistència a
l’ESC, entre d’altres propietats.
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Les propietats
químiques
La resistència química [7],
en general, decreix quan hom
la compara amb un polietilè
de baixa densitat (LDPE) de
similar pes molecular i, a mida
que creix el contingut de VA,
encara decreix més. Els dos
factors que li fan perdre les
propietats en comparació a
l’LDPE són la pèrdua de la
cristal·linitat i l’augment de la
polaritat. Aquesta disminució
de la resistència química
en comparació amb l’LDPE
augmenta amb la temperatura.
És important remarcar que
l’EVA té bona resistència a
àcids dèbils i no oxidants, a
bases dèbils, a sals, a alcohols,
a les grasses, als olis, als
detergents i al querosè.
Usos i aplicacions més
importants de l’EVA
Els principals processos i
usos [2,8,9,10] amb diferents
percentuals de VA son els
següents:
• Extrusió, on s’empren
tipus d’EVA d’alt pes
molecular i baix MFI,
podem
citar,
entre
d’altres, extrusió de
films bufats, de films
obtinguts
mitjançant
tecnologia
de
cast
film per a ús agrícola,
films retràctils, films
estirables, films tèrmics
per hivernacles, bosses,
sacs, tubs i mànegues
mono i multicapa, perfils
diversos, adhesius i com
a recobriment de cables
i filferros.
14

Figura 3. Esquema simple d’un instrument de mesura del MFI
(Imatge extreta de la Ref. 7).

• Calandrat, podem citar
entre d’altres, làmines,
fulls
termoadhesius,
carpetes, etc.
• Injecció, on s’empren
tipus
d’EVA
d’alta
fluïdesa per a la injecció
bufat d’envasos, soles
i altres elements per a
l’industria del calçat,
taps i altres tancaments
i, en general, per a
fabricar diferents tipus
de peces industrials.
• Termoconformat, tenim
la fabricació de panels
d’encapsulació
de
cèl·lules fotovoltaiques,
recobriments
per

a
l’industria
de
l’automòbil,
envasos
alimentaris, etc.
•

i
Compounding
modificació
de
polímers i ceres, tenim
masterbatches
de
colorants i pigments,
per a afegir farciments
inorgànics, per a fer
Halogen Free Flame
Retardants (HFFR), per
a barrejar i modificar
ceres i asfalts i també
per a articles cel·lulars i
expandits.

• Adhesius i segellants
on
[2,3,9,11,12],
s’empren els tipus EVA
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d’alt contingut de VA
i alts MFI, on podem
destacar
l’aplicació
per a l’enquadernació
de llibres, entre moltes
d’altres.
Els fabricants més
importants de l’EVA
Entre els més importants
estan
Arkema,
Braskem,
Celanese,
Dow
(inclou
Dupont), Exxonmobil, LG
Chemical,
Lyondelbassell,
Repsol, Sinopec, Sipchem,
Total,
Versalis,
Wacker,
Westlake, entre d’altres.
Referències
[1] https://en.wikipedia.org/
wiki/Ethylene-vinyl_acetate

[2] www.exxonmobil.com.
Escorene Ultra EVA meeting
your needs.
[3]
www.versalis.eni.
com. Products and services.
Polyethylene. Greenflex
[4]
www.celanese.com/
eva-polymers/products.aspx
Injection molding guide EVA.
ATEVA. Figure
[5]
https://en.wikipedia.
org/wiki/Melt_flow_index
[6] https://www.astm.org/
Standards/D1238.htm
[7]
www.versalis.eni.
com. Products and services.
Polyethylene
Chemical
Resistance-2009

[8]
www.versalis.eni.
com. Products catalogue.
Polyethylene
EVA/MFI/
Processing/Main applications/
VA Content
[9]
www.arkema.com/
group.EVATANE. General info.
[10]
https://www.
exxonmobilchemical.com/en/
products/polyethylene/evacopolymer
[11]
https://www.repsol.
com/es/productos-y-servicios/
quimica/productos/eva/index.
cshtml
[12] https://www.celanese.
com/emulsion-polymers/
Emulsions-Chemistries/Vinylaceteethylene-VAE-emulsionOverview.aspx

www.pidiscat.cat
Material científic i de laboratori per a centres educatius.
Compromesos amb l’educació científica.
Servei personalitzat als nostres clients.

Oferim una àmplia gamma de productes pels laboratoris escolars en un
extens ventall d’àrees com Microscopia, Biologia, Física, Química,
Microbiologia o Seguretat.
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Sobre pèptids
“naturals” i

granotes verdes
autor:

Salvador Guardiola
Postdoctoral Fellow, IRB Barcelona

En algun racó boscós del
sud d’Amèrica hi viu una
granota
verda,
llefiscosa
i
de
moviments
lents
(Phyllomedusa sauvagei) que
sense saber-ho desafia les lleis
de la natura. Fins l’any 1981,
es pensava que les proteïnes
de
tots
els
organismes
superiors estaven formades
exclusivament per aminoàcids
L o naturals. Els aminoàcids D,
que són la imatge especular
(reflectida en un mirall) dels
L i per tant tenen la quiralitat
del seu carboni alfa invertida
(els hi diem «isòmers»), només
s’havien identificat en les
proteïnes d’alguns bacteris i
altres organismes primitius.
Però el 1981, uns investigadors
italians van descobrir que la

16

pell d’aquesta granota verda,
llefiscosa i de moviments lents
conté un pèptid (una proteïna
petita)
amb
l’aminoàcid
D-alanina (fins llavors dit
«no natural» [1]. Un pèptid
anomenat dermorfina (Fig. 1),
per cert, és un analgèsic 1.000
vegades més potent que la
pròpia morfina [2].
Els pèptids són substancies
químiques bastant avorrides,
ja que estan formats per tan
sols quatre elements: carboni
(C), hidrogen (H), oxigen
(O) i nitrogen (N), als quals
s’afegeix esporàdicament el
sofre (S) en forma de cisteïna.
Amb això només la natura
aconsegueix fabricar tots els
pèptids i proteïnes, des de

l’hemoglobina de la sang fins
el col·lagen dels cartílags.
Els investigadors utilitzem
els pèptids amb finalitat
terapèutica des de ja fa gairebé
un segle, en concret des de
1922 quan es va administrar
la primera injecció d’insulina
de vaca a un nen amb diabetis
[3]. Actualment existeixen més
de 60 pèptids aprovats per les
autoritats sanitàries per tractar
malalties tan diverses com la
SIDA o el mieloma múltiple.
No obstant, els químics
biomèdics
patim
les
limitacions dels aminoàcids
«naturals»
quan
volem
administrar un pèptid en
pacients, ja que aquests
medicaments són ràpidament
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degradats al nostre organisme
per uns enzims anomenats
proteases.
Els
mateixos
enzims que digereixen les
proteïnes del bistec de carn
o les llegums que vas menjar
ahir. Per evitar aquest greu
problema, els investigadors
intentem modificar el pèptids
«naturals» amb tot tipus
de trucs i astúcies perquè
siguin més eficaços com a
medicaments.
Bàsicament,
perquè mantinguin la seva
activitat biològica i no siguin
degradats en sang en uns pocs
minuts.
En els darrers anys,
s’ha avançat molt (i no
sense dificultats) en dos
direccions oposades però
complementàries.
D’una

banda,
la
modificació
genètica
dels
ribosomes
(l’aparell cel·lular que fabrica
les proteïnes) perquè acceptin
aminoàcids «no naturals»,
de manera que bacteris com
E. coli produeixin, a mode
de biofactoria, els pèptids
«exòtics» que ens interessen.
Aquesta és l’essència dels
«flexizims»,
uns
enzims
artificialment
creats
al
laboratori que catalitzen la
incorporació
d’aminoàcids
«no naturals» a les proteïnes,
i que han estat la base de
l’èxit de companyies com la
japonesa Peptidream [4].

de les cèl·lules), produint
químicament pèptids amb
tota mena de modificacions
químiques i estructurals, com
ara ciclacions i aminoàcids
D. Un dels primers exemples,
desenvolupat als laboratoris
Sandoz a finals dels 80, és
l’octreòtida (Fig. 1), un anàleg
de l’hormona somatostatina
que s’utilitza en el tractament
de
l’acromegàlia
i
el
gegantisme [5]. Aquest fàrmac
no només millora l’activitat de
l’hormona natural , sinó que és
immune a l’atac dels enzims
catabòlics que degraden els
pèptids.

D’una altra banda (que és la
que fem nosaltres al laboratori,
i que no està condicionada
per la maquinària enzimàtica

I per acabar, aquí teniu la
pregunta del milió: com s’ho
fa aquest anfibi americà, la
nostra granota de l’inici, per

Figura 1. La granota Phyllomedusa sauvagii al seu hàbitat natiu del Chaco argentí
(esquerra). Estructura dels pèptids dermorfina i octreòtida, amb els seus D-aminoàcids
senyalats en roig (dreta).
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de moviments lents del sud
d’Amèrica ja va descobrir fa
centenars de milers d’anys.
Referències
1. Montecucchi,
P.C.
et al. (1981) Amino
acid
composition
and
sequence
of
dermorphin, a novel
opiate-like peptide from
the skin of Phyllomedusa
sauvagei. Int. J. Pept.
Protein Res. 17, 275–83
2. Hesselink, J.M.K. and
Schatman, M.E. (2018)
Rediscovery of old
drugs: the forgotten
case of dermorphin for
postoperative pain and
palliation. J. Pain Res.
11, 2991–2995
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produir pèptids «no naturals»
com la dermorfina? És el seu
codi genètic, els seus RNAs o
ribosomes? És aquesta granota
una excepció única en el
món natural? La resposta la va
trobar el bioquímic austríac
Günther Kreil a finals dels anys
80, i la podeu llegir en aquest
article de la prestigiosa revista
Science [6]. En resum, mostren
que no hi ha cap miracle
genètic en aquesta granota, i
que són uns enzims en concret,
anomenats isomerases que
s’encarreguen de transformar
l’alanina natural (la que
produeixen els ribosomes) al
seu isòmer D-alanina. Una
estratègia ingeniosa que ara
imiten els millors investigadors
de tot el món, però que una
granota verda, llefiscosa i

www.digital.santillana.cat
Publi Fi_Qu A5_2017.indd 3
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Els

nostres ordes
autora:

Elvira Portales
Col·legi de Químics de Catalunya

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.
Orde del Manganès
Promoció de l’any 1994

Joan Felip Sabido Mauri
Javier Sanagustin Aquilue
Rosa M. Vallhonrat Matalonga
Elisabet Valls Ribalta
Natalia Varela Bonet
Gonzalo Ventura Graciano

Josep Francesc Ruana Ferre
Manuel Vicente Buil
Ramon Vilaro Mendiola
Orde de l’estany
Promoció de l’any 1969

Orde del Zirconi
Promoció de l’any 1979
Mª Cruz Angles Burillo
Luis Avila Gago
Carmen Calvo Romero
Esther Castro Riera
Pedro M. Fernandez Pelegrin
Aurora Fuentes Benito
Olga Garcia Arribas
Jesus Gomez Farre
Xavier Guerrero Cano
Juan Guzman Sansas
Maria Illa Gay
Albert Mañes Amigo
Mª Pilar Marco Buj
Remedios Marcos Fernandez
M. Isabel Martin Pomar
Jordi Meseguer Sabater
Jose Mª Pere de Maya
Ignasi Piñol Marti
Natalia Pruneda Vicens
Jordi Pujol Casellas
Roberto Carlos Pulido Moral
Silvia Riera Torralba
Raimon Rubires Ferrer
Lluis Sabeña Vila
20

Joan Enric Aracil Noelle
Balbino A. Baquero Guerrero
Xavier Bassols Rey
Benito Broncano Fernandez
Josep Coma Salvans
Albert Constanso Castillero
Jose Fernandez Enrique
Carlos Jose Garcia Gimenez
Frederic Garcia Vila
M.Carmen Gonzalez Azon
Joan Jorda Ventosa
Begoña Miranda Lopez
Santiago O. Martinez-Fornes
Rafael Pi Subirana
Roser Pleixats Rovira
Josep Maria Pujantell Riba
Maria Gloria Reyes Ferrer

Juan Alberto Blanch Nomen
Margarita Calafell Monfort
Jesus Casals Bonada
Fabian Gonzalez Mateos
Fco. Javier Noguer Puigrefagut
Juan Pique Riera
Jose Soler Llado
Orde del neodimi
Promoció de l’any 1959

Jose Abello Mora
Juan Antonio Bas Carbonell
Jose Costa Lopez
Andreu Sarri Foix
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La V Festa de la
Ciència
autor:

Josep M. Fernández Novell
Universitat de Barcelona i Vicedegà del Col·legi

El passat 17 de maig l’Edifici
Històric de la Universitat de
Barcelona va obrir les seves
portes de 9.00 a 14.00 h, per
desenvolupar una jornada de
divulgació científica. Al llarg
del matí, la seu central de la
Universitat es va omplir de
moltes activitats pràctiques i
de caràcter científic que volen
reivindicar el paper rellevant
de la ciència en tots els àmbits
de la nostra vida.
L’objectiu
d'aquesta
cinquena festa, com el de les
quatre anterior (la primera fou
el 22 de maig del 2015), era fer
accessible a tots els públics,
joves i grans, estudiants i
professors de secundària, en
definitiva a tota la societat que
mostra certa inquietud per la
ciència, la recerca que es duu
a terme a la Universitat de
Barcelona d’una manera lúdica
i innovadora. Les activitats i
els tallers programats pretenen
fomentar la descoberta de
la ciència que ens envolta
i estimular la capacitat dels
participants d’adoptar una

NPQ 483 • segon trimestre 2019

actitud reflexiva i científica
davant de qualsevol situació.

aplicacions de la seva recerca
al públic no especialitzat".

Segons es pot llegir al web
de la UB "Amb aquesta, la
Festa de la Ciència ja suma
cinc edicions i no ha parat
de créixer. Les xifres parlen
per si soles: mig centenar de
tallers, vora 200 investigadors
implicats i més de 1.500
assistents. Alguns equips de
recerca s’han estrenat enguany,
d’altres són incondicionals
perquè saben que aquesta
és una oportunitat única per
fomentar vocacions entre els
més joves i per mostrar les

Més informació a: http://
www.ub.edu/laubdivulga/
festacienciaub/
Aquí es mostra un petit
recull de les activitats que s'han
presentat al llarg d'aquestes
cinc festes de la ciència i que
tenen a veure amb la Química
i els resums estan extrets de
la pròpia informació pública
de la UB. A la figura següent
hi ha el pòster informatiu
de la V Festa de la Ciència
i un moment d'un taller de
fotografia.
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De l'art culinari
a la química
computacional
Grup de Recerca de Biologia
Computacional, Química i
Gastronomia.
Els aliments que ingerim
en la nostra dieta són una font
de proteïnes. Les proteïnes
són unes molècules formades
per petites subunitats, els
aminoàcids, que formen part
de les cèl·lules i els diferents
òrgans dels éssers vius.
En
aquest
taller,
mitjançant eines de química
computacional, veurem què
els passa a les proteïnes
quan les escalfem, i com es
transporten els nutrients dels
aliments que ingerim fins a
la cèl·lula que els necessita.
També descobrirem que no
totes les proteïnes són iguals.
La química i el color
Com es produeixen els
colors? El color que observem
és relatiu a la llum que incideix
i a la mateixa naturalesa de
la matèria. El color pot tenir
aplicacions a la vida real.
Per exemple, pot indicar
el canvi del pH. En aquest
cas, els canvis de color en
determinades substàncies són
deguts als canvis de propietats
que generen les reaccions
químiques.
Durant el taller veurem
l’efecte
de
la
radiació
ultraviolada
i
infraroja
en
diferents
substàncies,
amb un èmfasi especial en
la fluorescència. A més,
descobrirem com es pot

22

En aquesta figura es veuen moments de diferents tallers,
tots relacionats amb la química.

detectar sang a l’escena
d’un crim, utilitzant la
quimioluminescència,
que
té lloc quan reaccionen
l’hemoglobina i el luminol.
També mesurarem el pH de
diferents substàncies d’us
comú a la vida quotidiana i

simularem el procés que té
lloc quan s’intenta combatre
l’acidesa
d’estomac
amb
bicarbonat.
EQUIP: Elisabet Aguiló,
Francisco Javier Caparrós, Ana
Caballero, Pablo Gamallo,
Raquel Gavara, Jaume Granell
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Figura que mostra la construcció d’una doble hèlix d’ADN i com entendre un nanomaterial.

Taula periòdica de la UB
Departament de Química
Inorgànica i Orgànica. Facultat
de Química

Viatge al Nanomón
Centres
Científics
i
Tecnològics de la Universitat
de Barcelona (CCiTUB)

Materialitza’t
Departament de Ciència
de Materials i Química Física.
Facultat de Química

T’has preguntat mai de què
està fet tot allò que t’envolta?
Saps què és una fórmula
química? Has imaginat com
són i quina forma tenen
les molècules? Aquest joc
consisteix en agafar targetes
amb compostos químics i
formular-los fent servir les
peces imantades que hi ha
a la taula periòdica, que
representen els elements i les
seves valències.

Saps què és l'escala nano?
És una unitat de mesura, com
els metres, però per a elements
molt més petits. Saps què és un
nanòmetre? Imagina dividir un
mil·límetre en un milió de parts.

En aquest taller gaudirem
amb
les
explicacions
divulgatives sobre els diferents
materials que s’hi exposen i que
tenen propietats fascinants.
Ens endinsarem en el món
de la ciència i l’enginyeria de
materials.

Equip: Ana Caballero, Pablo
Gamallo, Jaume Granell,
Mónica Martínez López

En aquest taller gaudirem
d'un breu viatge al nanomón
amb explicacions divulgatives
de les implicacions de treballar
en l’escala nano (entre
1-100 nm). A partir d’alguns
productes
nanotecnològics
comercials
(samarretes,
cremes), podrem comprovar
com els components nano
generen en els objectes unes
propietats i unes aplicacions
fins ara desconegudes.

EQUIP: Raisha Garcia
Cadme, Pol Barcelona, Joana
Gonçalves, Sergio Huete , José
A. Padilla, Mónica Martínez
López, Elena Xuriguera.

EQUIP: Jordi Díaz Marcos,
Gerard Saborit Gonzalez
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Cerca de noves
aplicacions per a
fàrmacs ja existents
Parc Científic de Barcelona
Els processos de síntesi i
formació de fàrmacs sovint són
desconeguts per la societat. En
aquest taller, investigadors del
Parc Científic de Barcelona
expliquen
d’una
manera
pràctica en què consisteixen
aquests processos, quines fases
segueixen i quina complexitat
comporten.
EQUIP: Carlos Heras i Ivan
Ramos
Construïm una doble
hèlix d’ADN
Facultat de Biologia
Què és l’ADN? És la
molècula que conté totes
les
instruccions
perquè
organismes com els humans
puguin desenvolupar-se i

funcionar. L’ADN, o àcid
desoxiribonucleic,
és
el
responsable de l’herència
entre éssers vius i conté
segments amb informació
que coneixem com a gens.
Descobreix aquesta molècula
fent-ne una rèplica amb globus
amb les teves pròpies mans.
Difractar electrons
El nostre grup de recerca
es dedica a la caracterització
de materials a la nanoescala
mitjançant la microscòpia
electrònica. Aquest
tipus
de microscòpia consisteix
a bombardejar el material
estudiat amb electrons per
obtenir-ne
informació.
A
l’estand s’hi explicarà en què
consisteix la feina del grup de
recerca i com amb l’ajut dels
electrons i l’estructura dels
àtoms es poden entendre i
controlar les propietats de tot
allò que ens envolta.

Per fer un tast de com la
difracció d’electrons pot ajudar
a entendre un nanomaterial
s’ha preparat un experiència
en què, a partir del fenomen
físic de la difracció, es poden
obtenir mesures com el gruix
d’un cabell o l’espaiat de les
pistes d’un CD.
EQUIP: Gemma Martín,
Pau Torruella i Sònia Estradé

Esperarem que ens mostrarà
la sisena festa de la ciència de
la UB el 2020.

Serveis editorials, especialitzats en
treballs acadèmics i tesis doctorals:
Maquetació · Correcció · Impressió

www.kit-book.net
kit@kit-book.net
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Notícies
autors:

Equip de redacció
Cinco químicas que
han triunfado en
la investigación, la
empresa, la academia
y la divulgación
nos dan las claves
para motivar a las
generaciones futuras

  

En el marco del Año
Internacional de la Tabla
Periódica 2019, Foro Química
y Sociedad, la Plataforma
española que aglutina a las
principales
organizaciones
académicas,
científicas,
empresariales y sindicales
del ámbito químico, ha
organizado el encuentro La
Química del Éxito: Mujer,
Ciencia,
Innovación
y
Sociedad en colaboración con
la Residencia de Estudiantes
de Madrid y la Plataforma
Tecnológica de Química
Sostenible Suschem España.
En la jornada, mujeres de
reconocido éxito profesional
procedentes
del
ámbito
científico,
académico,
investigador y empresarial
han debatido acerca de la
situación de la mujer en la
Ciencia, de manera global, y
en el ámbito de la Química,
en particular. Desde esta
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perspectiva de género, las
participantes han analizado
el papel que deberá jugar
la mujer en la química del
futuro, para dar una respuesta
sostenible e integradora a los
desafíos globales de nuestra
sociedad.
La sesión ha sido moderada
por
Cristina
González,
Secretaria General de la
Plataforma
Tecnológica
de
Química
Sostenible
SusChem-España y Directora
de
Innovación
de
la
Federación Empresarial de la
Industria Química Española
(Feique) y ha contado con
la participación de Rosa
María Menéndez, Presidenta
del Consejo Superior de
Investigaciones
Científicas
(CSIC); Luisa María Fraga,
Presidenta de la Plataforma
Tecnológica de Química
Sostenible SusChem-España y
Gerente Sénior en Materiales

Avanzados de Repsol; Carmen
Cartagena, Catedrática de
la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería Agronómica,
Alimentación y Biosistemas
de la Universidad Politécnica
de Madrid; Deborah García
Bello, Química y Divulgadora
Científica; y Pilar Mateo,
Investigadora y Presidenta de
Inesfly.
Según la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) a los 15
años tan sólo 1 de cada 20
niñas quiere realizar estudios
de
ciencias,
tecnología,
ingeniería y matemáticas
(conocidos por la siglas STEM),
frente a 1 de cada 5 niños. Este
sesgo de género a la hora de
proyectar su futuro profesional
ha centrado el primer bloque
temático, en el que se ha
planteado
cómo
generar
vocación científica en las niñas
y se han esbozado diferentes
vías para motivarlas a elegir
carreras STEM. En este punto,
las participantes han querido
compartir su experiencia y
cómo decidieron dedicarse
a la química. Asimismo, se
han debatido asuntos como
la importancia del sesgo de
género en el entorno social e

25

notícies i activitats

intelectual a edades tempranas
y el papel de las familias o el
entorno escolar.
Durante la jornada se
ha puesto de manifiesto la
necesidad de hacer más
visibles a mujeres de Ciencia
con las que las niñas y jóvenes
se puedan sentir identificadas
como referentes a seguir, la
importancia de organizaciones
y asociaciones profesionales
o de divulgación como
potenciales impulsores en la
mejora de la paridad o el papel
de la tecnología para acercar a
las mentes del mañana hacia
nuevas salidas profesionales
que no existían en el pasado.
Pero aun cuando la
mujer ha optado por una
carrera científica, las cifras
no mejoran. A pesar de los
incesantes
esfuerzos
que
se han realizado en los
últimos cinco años mediante
el impulso de diferentes
iniciativas para empoderar a la
mujer en la Ciencia, según el
último Informe “Científicas en
Cifras” de FECYT, el porcentaje
de investigadoras en España
no ha variado prácticamente
desde 2009, situándose en
un 39% del total (aunque por
encima de la media europea
que se sitúa en el 33%).
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Entre los posibles factores
que frenan el avance de la
mujer para acceder a puestos
de relevancia en el entorno
profesional, tanto en el ámbito
público y académico como
en el empresarial, se han
destacado durante la jornada
algunos, como el mayor
esfuerzo que debe realizar la
mujer para conseguir méritos
en entornos históricamente
masculinos (como el científico)
o condiciones sociales como
la conciliación familiar, entre
otros.
Finalmente, el debate se ha
centrado en la Química como
solución a los desafíos que se
plantean en el corto y medio
plazo para la sociedad y para
alcanzar un futuro sostenible,
en el que la química provee
de soluciones para conseguir
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, pues contribuye
desde sus diferentes ámbitos
a lograr los retos sociales y
económicos que se plantean.
Aquí las ponentes han
debatido sobre el futuro de
la innovación, la necesidad
de adaptar los programas
formativos y de frenar la fuga
del talento, en un entorno
competitivo y globalizado.
Al final se ha afirmado que
tenemos muchos y grandes
retos en el ámbito de la salud, el
medio ambiente y que estamos
en un periodo muy excitante
pero que “La solución está
en la Química porque es una
ciencia transversal”.

La primera molècula de
l'univers
S'ha
publicat
en
la
revista Nature que un equip
d'investigadors
astrofísics
alemanys de l'Institut MaxPlanck de Radioastronomia
de Bonn han detectat en la
nebulosa NGC 7027 una
molècula formada per heli i
hidrogen, l'hidrur d'heli (HeH+)
com les que es devien formar
fa 13.000 milions d'anys en
l'univers primitiu
Neixen
senzills

els

elements

més

El
primer
de
tots,
lògicament, va ser el més
senzill, l'hidrogen. Només té
un protó -partícula positivaen el nucli. També es podien
formar els seus isòtops deuteri
i triti -són formes d'hidrogen,
però una mica més pesants,
perquè a més del protó tenen,
respectivament, un o dos
neutrons. I posteriorment es va
formar el segon element més
senzill, l'heli.
Però això eren simplement
àtoms. Les molècules sorgeixen
quan els àtoms es combinen. I
per això es va haver d'esperar
uns centenars de milers
d'anys, fins que la temperatura
va permetre que s'unissin. Els
models teòrics predeien que
la primera molècula que es
va formar va ser aquest ió,
l'hidrur d'heli. El problema
per detectar-lo era que és
extremadament inestable.
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Fa vora cent anys, el 1925,
es va poder sintetitzar al
laboratori. Però dècades de
cerca pel cosmos no havien
donat fruits. Ha calgut
esperar a tenir instruments
de mesura molt sensibles.
Els investigadors han utilitzat
l'espectòmetre
d'alta
resolució GREAT, que viatjava
en el SOFIA -anagrama
d'Observatori
Estratosfèric
d'Astronomia d'Infraroig en
anglès.
Calia intentar fer la detecció
des de l'espai, perquè la
radiació emesa pel HeH+ no
travessa l'atmosfera de la Terra.
Per tant, no es podia detectar
des d'observatoris terrestres.
La familia Química
recuerda a Alfredo
Pérez Rubalcaba,
doctor en Ciencias
Químicas y catedrático
de Química Orgánica
en la Universidad
Complutense de Madrid
Hoy nos ha dejado un gran
hombre al que la mayoría
recuerdan por su larga y
brillante trayectoria política.
Pero, aunque muchos no lo
sabían, Alfredo era doctor
en Ciencias Químicas y
catedrático
de
Química
Orgánica en la Universidad
Complutense de Madrid,
profesión a la que había vuelto
muy contento como profesor
de su Facultad desde 2014.
Nosotros
queremos
recordarlo en un momento
feliz en el que tuvo a bien
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acompañarnos con su encanto
y generosidad habituales.
Tuvimos el honor de contar
con Alfredo Pérez Rubalcaba
en una fecha que era muy
importante para nosotros
cuando celebramos el año
Internacional de la Química
en el centenario del segundo
Nobel de Marie Curie en
2011.
Sacó tiempo de su agenda
como vicepresidente del
gobierno para inaugurar la
efeméride bromeando con su
doble condición de químico
y político. Defendió el gran
impacto social de la Química
y utilizó ejemplos muy
gráficos y elocuentes sobre lo
que ha hecho y hace por todos
nosotros con los que arrancó
nuestras sonrisas con ese don
de la buena química que le
caracterizaba.
Así le recordaremos, alegre,
sagaz, inteligente e ingenioso.
Todo nuestro afecto a su
familia.
Gracias Alfredo, descansa
en paz.

Saps què és el QIR?
El QIR (Químic Intern
Resident) és el sistema oficial
d'accés, per a Llicenciats
/ Graduats o Doctors en
Química
o
Bioquímica
o altres titulacions afins
(Biotecnologia,
Enginyeria
Química ...), a les places de
formació en especialitats de
laboratori clínic impartit a
diferents centres hospitalaris
acreditats per a la docència,
pertanyents al Sistema Sanitari
de Salut. Aquesta formació
s'imparteix durant una estada
remunerada
en
aquests
centres.
La
convocatòria
d'aquestes places és anual i
d'àmbit nacional. La prova
de selecció es basa en un
examen tipus test de totes les
matèries corresponents a les
llicenciatures, o Graus, en
Química i Bioquímica, a més
d'algunes addicionals.
El Ministeri de Sanitat,
Serveis Socials i Igualtat
convoca una prova selectiva
cap al mes de setembre de
cada any, convocatòria on
especifica el nombre de places,
hospitals que tenen formació
QIR, la data de l'examen, etc.
Recentment, es publicava
una notícia sobre aquest
tema que ressaltava a joves
bioquímics murcians perquè
copen l'elit espanyola en
l'àmbit de la formació sanitària
per a químics.
I és que aquest any fins a
cinc titulats d'entre els deu
primers llocs en l'examen
d'accés a places QIR, sistema
similar al de l'MIR amb els
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titulats en Medicina, són
murcians. A ells s'afegeixen
altres companys que també
han
aconseguit
primeres
places en la classificació per
optar a la vintena de places
per realitzar la residència que
han sortit en diferents centres
hospitalaris del país.
h t t p s : / / w w w. l av e r d a d .
es/murcia/lideres-quimicasanitaria-20190227004523ntvo.html
Aquesta és una opció molt
interessant en el laboral per a
aquells disposats a apostar a
una exigent, però gratificant
preparació.
Et recomanem consultis
la web del Col·legi Oficial
de Químics de Múrcia i
l'Associació de Químics de
Múrcia que explica molt bé el
procés:
http://www.colquimur.org/
es/que-es-el-qir/
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OLIMPÍADA NACIONAL DE
QUÍMICA 2019
Els dies 10, 11 i 12 de maig
va tenir lloc la Olimpíada
Nacional de Química a
Santander, Cantàbria. Allà,
un total de 118 estudiants
d'arreu de l'estat espanyol
van competir per tal d'obtenir
una de les quatre places
per a les posteriors fases
internacionals, a París i Porto.
La competició va consistir
en un examen de qüestions
molt diverses i un altre de
problemes. Com a curiositat,
un dels problemes es va basar
en el color verd del palau de
festivals de Cantàbria, que
consisteix en un carbonat
bàsic de coure fruit de
l'exposició d'aquest metall
a entorns humits i diòxid de
carboni com el mar cantàbric.

En l'edició d'enguany,
la delegació catalana ha
obtingut un molt bon resultat
en forma de:
• una medalla de plata
per a en Oscar Filip
Wojdel, 6ena posició.
• una
medalla
de
bronze per a en Marc
Torrecillas
Castelló,
10ena posició.
Enhorabona a tots els que
hi vàreu participar!
Des
d’aquesta
secció
volem donar les gràcies a en
Raimon Terricabres que, a
més de se l’autor d’aquesta
notícia, va ser la persona del
CQC que va acompanyar als
nostres participants en tot
moment.
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Entreteniment
autor:

Josep Fernández
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ELS NÚMEROS D’NPQ CORRESPONENTS ALS ANYS 2000-2019
http: //www.issuu.com/colquimcat

Els podeu consultar i descarregar gratuïtament en format pdf d’alta resolució.

