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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

Renting
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editorial

DIA DE LA QUÍMICA 2019
El passat 15 de novembre, festivitat de Sant Albert, en al marc 

incomparable del Saló de Plens del Consell Insular de Mallorca i 
gràcies als nostres companys químics de les Illes Balears, tingué 
lloc la celebració del Dia de la Química.

Els darrers anys aquesta commemoració —que organitza a tot 
l'Estat el Foro Química y Sociedad— s'ha fet a Huelva (2016), 
Santiago de Compostela (2017) i Bilbao (2018).

Com a Degà hi vaig assistir i vull fer pública la més sincera 
felicitació als químics balears per la magnífica organització i les 
atencions personals rebudes. En les pàgines interiors d'aquest NPQ 
trobareu una ressenya i fotos fetes pels nostres companys.

Ara bé vaig tindre l'ocasió, amb motiu d'una conferència 
personal a la Facultat de Ciències de la UIB, de comprovar la gran 
tasca que els dirigents balears de les nostres institucions porten a 
terme amb els estudiants de Química i amb la societat balear.

La portada d'aquest NPQ es una contribució per posar de manifest 
aquesta labor de divulgació de la Química i les nostres institucions 
professionals. Es una foto de una taula periòdica confeccionada a 
iniciativa dels responsables del Col·legi i l’Associació de les Illes 
Balears amb motiu del Any 2019 dedicat a la Taula Periòdica dels 
Elements Químics i situada al vestíbul de la Facultat.

Enhorabona als responsables de les nostres institucions a les 
Illes Balears.

José Costa
Degà CQC

President AQC
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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 
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El liti és un element químic 
situat al tercer lloc de la taula 
periòdica, i al primer grup dels 
metalls alcalins, sent el primer 
de la família que completen 
el sodi, el potassi el rubidi i 
el cesi. El nombre atòmic és 
3 i el nombre màssic 7, amb 
una configuració electrònica 
1s2 2s1 i amb 1 electró de 
valència que pot perdre amb 
facilitat, formant ions liti (1s2 
Li1+) que li donen un fort 
caràcter reductor, reaccionant 
fàcilment amb l’aire i l’aigua

2 Li  + 1/2 O2  →  Li2O

Li  +  H2O  →  LiOH  + 1/2 H2

També reacciona amb tots 
els no metalls com el clor, el 
brom, el fluor o el sofre.

El metall tou, brillant i 
dúctil, fou descobert pel 
químic suec August Arfwedson 
el 1817, i s'obté per electròlisi 
en estat fos en cèl·lules d'acer 

El liti i la rEvolució 
dE lEs pilEs i batEriEs

autor:

dr. miQuel paraira
Universitat Politècnica de Catalunya

a 450ºC (Fig 1). Els principals 
jaciments de sals de liti, es 
troben al salar de Uyuni a  
Bolívia i darrerament semblen 
importants els de la província 
de Càceres. Alguns compostos 
de liti com ara l'hidròxid 
de liti és emprat en vehicles 
espacials per absorbir el 
diòxid de carboni produït pel 
procés de respiració dels  seus 
ocupants.

Figura 1. Fragment del metall liti

Com a fàrmac en forma de 
carbonat i citrat de liti (Fig 
2) es recomanat per trastorns 
bipolars i maniacodepressius, 
però la veritable revolució 
del metall, es troba en la 
producció de piles i bateries 

electroquímiques per a  
mòbils, ordinadors, tabletes, 
vehicles elèctrics, etc. 

Figura 2. Capsa de 20 càpsules del 
fàrmac carbonat de liti.

Les piles anomenades 
primàries són d'un sol cicle 
(reaccions irreversibles), i un 
cop exhaurides no es poden 
tornar a emprar i s´han de 
dipositar en els contenidors 
de piles per poder-les reciclar. 
Les piles secundàries poden 
recarregar-se i tenir molts 
cicles de vida (càrrega-
descàrrega), per la reversibilitat 
de les reaccions en que es 
fonamenten. Les anomenem 
també bateries, encara que la 
paraula bateria va associada 
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també a la connexió de varies 
piles, i en el cas de les piles 
de combustible s’aprofita 
l’energia de les reaccions de 
combustió i en particular de 
l’hidrogen (Fig 3).

H2+ 1/2O2 → H2O

Una pila electroquímica és 
un dispositiu que transforma 
l’energia química associada 
a una reacció d’oxidació 
reducció en energia associada 

a un corrent elèctric. Com ja 
s’ha comentat hi ha tres tipus 
de piles:

a. Piles primàries

b. Piles secundàries o 
recarregables

c. Piles de combustible

Totes les piles consten de 
dos elèctrodes anomenats 
ànode i càtode submergits 
en un medi electrolític. En 
l’ànode es perden electrons 
que circulen cap el càtode on 
experimenten la reducció (Fig 
4). Una possible reacció en 
una  pila de liti és:

Li  →  Li1+ + 1e-  ànode (-)

MnO2 + 1e- + Li1+  →  
MnO2Li  càtode(+)

L'any 1989 Goodenough 
i Aromugam Manthiram, 
descobreixen que emprant 
càtodes amb polianions 
s'obtenen voltatges superiors 
que amb òxids mixtos, és el 
naixement de les piles Li-ió 
i el 1991 Sony i Asaha Kasel 
llençen al mercat la primera 
pila comercial Li-ió. Malgrat els 
inconvenients d’aquestes piles 
com ara el preu, el numero de 
cicles de càrrega i descàrrega, 
canvis en el voltatge i possible 
escalfament, podem afirmar 
que el liti ha representat una 
gran revolució en el camp de 
les piles i l'acadèmia sueca 
ha concedit el premi Nobel 
de química als científics J. R. 
Goodenough, M. Whittingham 
i A. Yoshino pares de la bateria 
Li-ió.

Figura 3. Pila de combustible.

Figura 4. Esquema d'una pila de liti.



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.

Experiments actuals amb investigadors del CQC
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El dimarts 19 de novembre 
a les 18:00 h a l’Aula Magna 
Enric Casassas de la Facultat 
de Química de la Universitat 
de Barcelona, els nostres 

companys i companyes que 
varen fer els 25, 40, 50 i 
60 anys de professió varen 
ser homenatjats dins l’acte 
cultural de Sant Albert.

Els nostrEs ordEs
autora: 

elvira portales
Col·legi de Químics de Catalunya

Presentat pel Dr. Miquel 
Joan Vidal Espinar, degà de la 
Facultat de Química, l’acte va 
incloure la presentació de les 
millors exposicions orals de 
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la II Tesi Marató de Química i 
l'atorgament de premis.

Es van lliurar un obsequi 
i diplomes als doctors del 
curs 2018-19. I una Menció 
especial per als doctors que 
han presentat la seva tesi 
en català. També es varen 
concedir els premis del 
concurs de fotografia de 
l’Any Internacional de la 
Taula Periòdica dels Elements 
Químics. A continuació, es 
va fer un reconeixement als 
professors de la Facultat que 
s'han jubilat durant el curs 
acadèmic 2018-19.

Tot seguit el Dr. José Costa 
López i el Dr. Josep Maria 
Fernández Novell, degà i 
vicedegà, respectivament del 
Col·legi Oficial de Químics 
de Catalunya, atorgaren 
les distincions dels ordes 
del Manganès (25 anys de 
professió, figura A), del 
Zirconi (40 anys de professió, 
figura B), de l’Estany (50 
anys de professió, figura C) 
i del Neodimi (60 anys de 
professió, figura D).

Així mateix van agrair la 
inestimable col·laboració de 
Banc Sabadell en el lliurament 
d’aquestes ordes. L’acte va 
acabar amb un refrigeri.

Aquest acte cultural de 
Sant Albert fou organitzat pel 
Deganat de la Facultat de 
Química, amb la col·laboració 
del Col·legi Oficial de Químics 
de Catalunya. 

En la primera figura, a la 
part de dalt, es pot veure la 
presentació que va fer el nostre 
Degà, el Dr. Costa López, 
sobre les característiques del 
nostre Col·legi. 

En la segona figura, a la 
part inferior el moment en 
que el nostre vicedegà, Dr. 
Fernández-Novell, va fer 
entrega de l'orde del Neodimi 
al Dr. Costa López.
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autor: 
miQuel palou

Associació de Químics de les Illes Balears

dia dE la Química 2019 
i Química ForEnsE

El passat 15 de novembre, 
sent la festivitat de Sant Albert 
el Gran patró dels químics, i 
en l'incomparable marc del 
Saló de Plens del Consell 
Insular de Mallorca, tingué 
lloc la celebració del Dia de 
la Química que s'organitza 
a nivell de tot l'estat i d'ençà 
del 2002, el Foro Química 
y Sociedad. Els darrers anys 
aquesta commemoració s'ha 
portat a terme a Huelva (2016), 
Santiago de Compostela 
(2017) i Bilbao (2018).

La plataforma Foro Química 
y Sociedad que està integrada 
per nou organitzacions i que 
abasta l'àmbit acadèmic, 
científic, empresarial i sindical, 
té l'objectiu de promocionar 
la divulgació científica com 
a eina per a impulsar el 
coneixement, la innovació i el 
desenvolupament.

La mesa presidencial en la 
inauguració de l'acte va estar 
integrada per les persones 
següents (Foto 1):

-Sra. Catalina Cladera, 
presidenta del Consell de 
Mallorca. 

-Sra. Elena Navarro Duch, 
regidora de Turisme, Sanitat 
i Consum de l'Ajuntament 
de Palma. 

-Dra. Joana M. Seguí, 

vicerectora de Projecció 
Cultural, Universitat Oberta 
i Seus Universitàries de 
la Universitat de les Illes 
Balears.

-Dr. Juan Frau, president de 
l'Associació de Químics de 
les Illes Balears i vicedegà 
del Col·legi de Químics de 
les Illes Balears. 

-Dr. Carlos Negro, president 
del Foro Química y 
Sociedad.

Foto 1.
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Després d'uns breus 
parlaments fets pels integrants 
de la mesa presidencial, on 
es va destacar la importància 
de la química en els diversos 
àmbits de la societat (medi 
ambient, salut, educació, etc.), 
l'acte va continuar amb la 
cerimònia de lliurament dels 
Premis del Dia de la Química 
2019 que foren aquests:

1. Premi Sant Albert per al 
millor treball de recerca de 
l'Associació de Químics de 
les Balears 2019. Presentat 
per Sr.Joan Mateu, Cap de 
Relacions Institucionals i 
Comunicació de TIRME. 
Va recollir el premi el Dr. 
Lluis Guijarro Ferrer pel seu 
treball «Nuevos ligandos 
poliamínicos para la 
obtención de miméticos de 
la Superóxido Dismutasa».

2. Premi SUSCHEM per als 
Joves Investigadors Químics 
FUTURA 2019. Presentat 
pel Sr. Carles Navarro, 
president de FEIQUE. Va 
recollir el premi el Sr. Pablo 
Serna, graduat en Química 
per la Universitat Jaume I de 
Castelló, i millor expedient 
acadèmic.

3. Premi ANQUE 2019. 
Presentat pel Dr. Ernesto 
Castañeda, president de 
la Asociación Nacional 
de Químicos e Ingenieros 
Químicos de España 
(ANQUE). Va recollir el 
premi el Dr. Ángel Irabien, 
Director General de 
Universidades, Investigación 
y Transferencia del Gobierno 
de Cantabria (Foto 2).

Tot seguit, l'acte va 
continuar amb un apartat 
dedicat a l'Any Internacional 
de la Taula Periòdica. Dos 
espanyols que varen ser 
nominats per la IUPAC en la 

iniciativa Nominate a Young 
Chemist, per l'elaboració de 
la taula periòdica de joves 
químics, i seleccionats entre 
118 de tot el món,  explicaren 
als presents com la Química 
ha canviat la seva vida, en 
quines àrees estan treballant 
i els avenços futurs que es 
poden esperar de les seves 
recerques:

a) Avenços i futur de la 
investigació cardiovascular, 
a càrrec del Dr. Jorge Alegre-
Cebollada, investigador 
de l'Institut Nacional 
d'Investigació Cardiovascular, 
CNIC-Carles III (Foto 3).

Foto 2.

Foto 3.

Foto 4.
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b) Química i enginyeria 
sostenibles a través de la 
producció de productes 
químics amb valor afegit 
d'origen renovable, a càrrec 
del Dr. Jesús Esteban Serrano, 
enginyer químic i investigador 
a l'Institut Max Planck per a la 
Conversió Química d'energia 
(Foto 4).

Finalment, va tenir lloc 
l'acte de clausura d'aquest  
Dia de la Química de 2019. 
Aquest va ser presidit per les 
persones següents:

-Sr. Carles Navarro, president 
de la Federación Empresarial 
de la Industria Química 
Española (Feique).

-Dr. Ernesto Castañeda, 
president de la Asociación 
Nacional de Químicos e 
Ingenieros Químicos de 
España (ANQUE).

-Dr. Carlos Prieto, 
coordinador de l’Área 
global de Materia del CSIC. 

-Sr. Juan Miguel Matas, 
director executiu del Clúster 
de la Química de les Illes 
Balears.

-Dr. Carlos Negro, president 
del Foro Química y 
Sociedad.

La foto de la Figura 5 
reuneix els integrants de les 
diverses meses i els premiats.

L'acte finalitzà amb un 
càtering ofert als assistents. 

QUÍMICA FORENSE
El dia anterior, 14 de 

novembre, amb l'objectiu 

Dos moments de la presentació del Dr. José Costa.

d'orientar l'alumnat del 
grau de química envers el 
seu futur professional, el 
nostre Col·legi organitzà una 

Foto 5.

conferència sobre Química 
Forense a la seu de la Facultat 
de ciències, a l'edifici Mateu 
Orfila, impartida pel Dr. José 
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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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Costa, catedràtic emèrit de la 
Universitat de Barcelona, que 
fou presentat pel vicedegà de 
la facultat Dr. Ángel Garcia.

Abans de la conferència, 
amb una excel·lent assistència 
d'estudiants dels distints 
cursos del grau, el nostre 
company Enrique Gómez va 
dedicar uns minuts a informar 
els futurs químics i químiques 
sobre els objectius del Col·legi, 
com són la col·laboració amb 
les diverses administracions, 
la defensa de la professió 
química i les competències 
dels seus professionals, la 
defensa dels consumidors, 
etc. Per aconseguir aquests 
objectius, el Col·legi disposa 
d'un conjunt de serveis dirigits 

als seus col·legiats i també 
als seus estudiants -adherits: 
assessoria jurídica, cursos 
de formació continuada, 
borsa de treball, pràctiques a 
empreses, entre d'altres.

Durant la conferència, 
el Dr. Costa va presentar 
a l'auditori, les grans 
possibilitats de la química 
com a eina d'assessorament 
en l'àmbit judicial en forma 
de peritatges. Així, i després 
d'una introducció teòrica 
sobre el concepte de Química 
forense, ens il·lustrà amb un 
bon ventall d'exemples de 
les seves tres-centes i escaig 
intervencions que ha tingut 
com a perit dins l'àmbit de 
la Química forense: incendis, 

conflictes sobre aigües 
residuals, temes de salut 
bucodental, qüestions sobre 
alimentació, etc. 

Durant la sessió, portada 
a terme amb una didàctica 
magistral tal com ens té 
acostumats el Dr. Costa, els 
estudiants demostraren en 
tot moment un gran interès 
envers els casos pràctics 
que anava exposant. Tant és 
així que un cop finalitzada 
l'exposició i en el torn de 
preguntes, hi hagué un bon 
grapat d'intervencions per 
part dels presents, motivades 
algunes d'aquestes pel 
desconeixement d'aquesta 
sortida professional, una de 
les moltes que té la química.
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INTRODUCCIó

Aquest 2019, proclamat 
per l'Organització de Nacions 
Unides com l'Any Internacional 
de la Taula Periòdica dels 
Elements Químics, es celebra 
el 150è aniversari de la 
comunicació feta pel químic 
rus Dmitri I. Mendéev sobre 
la periodicitat de les propietats 
químiques que s'observava 
en ordenar per la seva massa 
atòmica els 63 elements 
químics coneguts fins llavors. 

Per commemorar-ho i amb 
el lema «La Química i l'Any 
Internacional de la Taula 
Periòdica» es van celebrar, 
el passat mes de novembre, 

la Química 
i l’any intErnacional 

dE la taula pEriòdica 
dEls ElEmEnts

les Vuitenes Jornades sobre 
l'Ensenyament de la Química 
a Catalunya (8esJEQC). Com 
cada any han estat organitzades 
pel Col·legi Oficial de Químics 
de Catalunya (CQC) i la seva 
Secció d'Ensenyament amb 
la col·laboració de la Facultat 
de Química de la Universitat 
de Barcelona (UB), la Societat 
Catalana de Química (SCQ) i 
l'Associació de professors de 
Física i Química de Catalunya 
(apFQC). 

L’objectiu principal 
d’aquestes jornades és la 
innovació de l’ensenyament 
de la química per augmentar 
la motivació dels seus 
professionals. Per aquest 

motiu es van realitzar sessions 
i conferències que van des de 
l'origen dels elements químics, 
les aplicacions didàctiques 
de la Taula Periòdica, quin 
és el format òptim de la Taula 
Periòdica, la Taula Periòdica 
a la petita pantalla, química i 
Taula Periòdica per a tothom, 
elements pesants en la salut 
humana, innovació educativa 
en el camp de la química, 
Cheminformatics, tot passejant 
per la Taula Periòdica i acabant 
per la nanoquímica.

I, com a signe d'identitat 
d'aquestes jornades, 
continuem donant suport 
als joves científics, futurs 
químics i químiques, valorant 

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

Secció Tècnica d’Ensenyament CQC
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positivament l'exposició dels 
treballs de recerca sobre 
química a l’ESO, al Batxillerat, 
als cicles formatius i als cursos 
universitaris. Tots els col·legiats, 
associats i professionals de 
l'ensenyament de la química 
a tots els nivells han rebut la 
informació d'aquestes Jornades 
[NPQ 483, pàgina 19, NPQ 
484, pàgina 34 i a la pàgina 
web del Col·legi: www.
quimics.cat]. 

DESENVOLUPAMENT DE 
LES 8ESJEQC

El dimecres 6 tot 
començà amb l’acreditació 
dels participants i l’acte 
d’Inauguració a la Sala 
Fonseré de la Facultat de 
Química de la Universitat de 
Barcelona.

L'acte inaugural va estar 
presidit per la Dra. Mercè 
Puig, Vicerectora d'Estudiants 

i Política Lingüística de la UB. 
Va estar acompanyada pel 
Dr. Miquel Vidal, Degà de 
la Facultat de Química de la 
UB, el Dr. José Costa, Degà 
del CQC i pel Dr. Josep M. 
Fernández Novell President 
del Comité Organitzador.

Després d’aquesta 
inauguració, el Dr. Jaume 
Granell va fer un passeig per 
la Taula Periòdica (Fig. 1A). 

Figura 1. Diversos moments de les activitats de les 8esJEQC fetes el dia 6 de novembre.
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Després de la pausa del cafè, 
el Dr. Xavier Giménez ens 
parlà de l'origen dels elements 
químics  i l'Univers (Fig. 

1B). Es va acabar el dia amb 
l’entrega dels certificats als 
guanyadors i guanyadores de 
les Olimpíades de Química de 
Catalunya del 2018 (Fig. 1C i 

1D) i als representants dels 
seus centres (Fig. 1E). Com 
ja és costum de l'Olimpíada 
de Química de Catalunya va 
acabar aquest primer dia amb 
l'entrega dels 3 premis atorgats 
per Pidiscat als 3 centres dels 
primers classificats, a la figura 
1F es pot veure a en Jordi 
Pineda de Pidiscat entregant 
un dels premis. 

El divendres 8, a la seu 
del CQC i per la tarda, es va 
iniciar amb la col·locació 
i discussió dels pòsters 
presentats a les Jornades 
per l’alumnat i professorat 
de secundària, batxillerat 
i Universitat (Fig. 2A). La 
primera conferència, a càrrec 
de les professores M. Dolors 
Vidal i M. Carmen González 
amb part del seu alumnat, 
l'Aqib, la Laia, el Gerard, la 
Sara i l'Angelina de l'Institut 
Dertosa varen presentar tot 
un seguit d'activitats sobre 
la Taula Periòdica (Fig. 2B i 
2C) que podreu llegir en el 
llibre d'Actes de les 8esJEQC.  
Després, el Dr. Claudi Mans 
ens preguntà si hi ha un format 
òptim de la Taula Periòdica 
(Fig. 2D). 

Després de la pausa pel 
cafè, el Dr. Jordi Cuadros 
(Fig. 3A) ens explicà què 
és i com funciona el OLCC 
2019 Cheminformatics per 
continuar amb la Sra. Paz 
Gómez (Fig. 3B) que ens va 
explicar el projecte INNOVA 
FP, per acabar aquesta tarda 
amb les presentacions sobre 
uns quants elements químics 
per part d'en Pau Clavell (Fig. 
3C) i Nil Salvat (Fig. 3D). 

Figura 2. Diversos moments de les activitats de les 8esJEQC del dia 8 de 
novembre. 



NPQ 485 • quart trimestre 201918

col·laboracions

Figura 3. Diversos moments de les 
activitats de les 8esJEQC celebrades 
el dia 8 de novembre.

Abans de marxar, el Dr. Josep 
M. Fernández va presentar un 
experiment de nanoquímica 
en nom del Dr. Jordi Díaz que 
per motius mèdics no hi va 
poder assistir. Sobre una pedra 
va escriure les lletres que 
representen el nostre Col·legi 
CQC mentre que tota la resta 
va ser impregnada amb unes 
partícules "nanoquímiques" 
completament hidròfobes. La 
figura 4 mostra com mullant 
amb aigua la pedra només 
s'observen les lletres CQC.

Finalment, el dissabte 9 al 
nostre Col·legi i en sessions 
matinals, es va començar 
amb la conferència de la 
Dra. Mireia Díaz (Fig. 5A) 
sobre l'acumulació de metalls 
pesants en la salut humana 
i, tot seguit, en sessions 
paral·leles es varen presentar 
treballs de tots els nivells 
educatius, des de secundària 

fins a universitaris, en la figura 
5B hi ha una foto de família. 
El seguiment dels assistents es 
veu en la figura 5C. Després en 
la sessió general van exposar 
els seus treballs la Maria 
Gevorkian que va exposar 
l'activitat farmacològica de 
plantes d'Armènia (Fig. 5D). Va 
seguir la reacció del semàfor a 
les aules presentada per Ignasi 
Folch i Jana Bagan amb una 

Oferim	una	àmplia	gamma	de	productes	pels	laboratoris	escolars	en	un	
extens	ventall	d’àrees	com	Microscopia,	Biologia,	Física,	Química,	

Microbiologia	o	Seguretat.

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

www.pidiscat.cat

Figura 4. Pedra on es pot llegir 
les lletres CQC quan es mulla 
perquè la resta de la superfícies 
ha estat impregnada per partícules 
“nanoquímiques” hidrofòbiques.
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Figura 5. Diversos moments de les activitats de les 8esJEQC fetes el dia 9 
de novembre.

part experimental a càrrec de 
l'Iker Benavides i la Maria Sáez 
(Fig 5E). Altres presentacions 
sobre el tema de les Jornades 
com "Taula Periòdica, i tant!" 
de Josefina Guitart (Fig 5F) 
i "la Taula periòdica a la 
petita pantalla" proposada 
per Eduard Cremades (Fig. 
5G) van ser molt aplaudides. 
Volem ressaltar que en aquest 
article no podem abastar ni 
totes les magnífiques xerrades 
ni a totes les persones que hi 
han participat. Per això, tot 
el contingut d'aquestes 8es 
Jornades sobre l'Ensenyament 
de la Química a Catalunya el 
podreu trobar en les Actes que 
es publicaran al web del CQC. 

L’acte de cloenda (Fig. 5H) 
va ser presidit pel Dr. Josep M. 
Fernández Novell, Vicedegà 
del Col·legi Oficial de Químics 
de Catalunya i President del 
Comitè Organitzador de les 8es 
Jornades. El van acompanyar a 
la mesa la Sra. Josefina Guitart, 
representant de la Societat 
Catalana de Química i la Sra. 
Rosa M. Melià, representant de 
l'Associació de Professors de 
Física i Química de Catalunya.

En acabar aquestes 
“Vuitenes Jornades sobre 
l’Ensenyament de la Química 
a Catalunya” es va brindar 
amb cava per l’èxit assolit i per 
fer realitat la celebració de les 
novenes el proper 2020. 
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El nobEl dE Química

Els elements químics 
no acostumen a ser els 
protagonistes principals de 
les històries. Així i tot, a la 
prehistòria, el coure, l'estany 
i el ferro van tenir molta 
rellevància. Concretament, a 
l'edat dels metalls, on trobem  
les etapes següents: l'edat del 
coure, l'edat del bronze (un 
aliatge de coure i estany) i 
l'edat del ferro, aquestes porten 
denominacions relacionades 
amb els elements químics.  Així 
doncs, a més dels guardonats 
d'aquest any, la història del 
Premi Nobel de Química té 
un clar protagonista, l'element 
químic liti (Li). 

Aquest element es va crear 
durant els primers minuts del 
Big Bang. És un metall que 
fàcilment pot perdre un electró 
i donar lloc al catió liti (Li+). Va 
ser aïllat per Humphrey Davy 
qui, junt amb W. T. Brande, 
que el varen obtenir mitjançant 
l'electròlisi de l'òxid de liti. I el 
seu nom prové de la paraula 

grega lithos que significa 
pedra i malgrat el seu nom, és 
l'element més lleuger en estat 
sòlid.

La Reial Acadèmia de les 
Ciències Sueca ha atorgat 
el premi Nobel de Química 
d'aquest 2019 al nord-americà 
John Bannister Goodeanough, 
a l'anglès Michael Stanley 
Whittingham i al japonès Akira 

Yoshino pel desenvolupament 
de les bateries de l'ió liti i 
"Crear un món recarregable". 
Les bateries de liti, lleugeres 
i potents, s'utilitzen en els 
telèfons mòbils i ordinadors 
fins i tot en vehicles elèctrics.

Les primeres bateries 
recarregables tenien materials 
sòlids en els seus elèctrodes, 
que van reaccionar 

autora: 
Carme zaragoza

Professora de Secundària

El Nobel de Química 2019 ha estat atorgat als creadors de les piles recarregables de liti. El 
Nobel de Química i l’element Li.
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químicament amb l'electròlit 
i es van descompondre tot 
destruint les bateries.

Michael Stanley 
Whittingham va néixer a la 
ciutat anglesa de Nottingham 
el 1941. Químic angloamericà, 
actualment és professor de 
química i director de l'Institut 
per a la Recerca de Materials i 
del programa d'enginyeria de 
la Universitat de Binghamton 
dins de la  Universitat Estatal 
de Nova York. Va crear una 
primera bateria recarregable 
basada en liti, sulfur de titani i 
alumini. L'avantatge de la seva 
bateria de liti era que els ions 
de liti s’emmagatzemaven en 
els espais del disulfur de titani 
del càtode. Quan s’utilitzava 
la bateria, els ions de liti fluïen 
des del liti de l’ànode fins al 
disulfur de titani del càtode. 

John B. Goodenough va 
néixer a la ciutat alemanya 
de Jena el 1922 (ha estat el 
Nobel de més edat). Físic 
alemany que viu als Estats 
Units d'Amèrica. Actualment 
és professor d'enginyeria 
mecànica i ciència de 
materials a la Universitat de 
Texas a Austin. Va demostrar 
que mitjançant l'ús d'òxid de 
cobalt de liti com a càtode 
d'una bateria recarregable 
d'ions de liti, seria possible 
aconseguir una alta densitat 
d'energia emmagatzemada 
amb un ànode diferent del liti 
metàl·lic. Va descobrir que 
la bateria amb òxid de liti a 
l'ànode era gairebé el doble 
de potent, aquesta produïa  
fins a 4 volts.

Akira Yoshino va néixer 
a la ciutat japonesa de Suita 
el 1948. Químic japonès, 
actualment treballa a l'Asahi 
Kasei Corporation de Tòquio i 
és professor de la Universitat de 
Meijo a Nagoya. És l'inventor 
de la primera bateria d'ions 
de liti, segura i i que tenia 
viabilitat comercial fent servir 
un material basat en carboni, 
que també permetia intercalar 
ions liti. És a dir, desenvolupà 
una bateria recarregable 
funcional, amb l'òxid de 

cobalt de liti com a càtode i 
el coc de petroli, subproducte 
de la indústria petroliera, com 
a ànode. Quan va carregar el 
coc de petroli amb electrons, 
els ions de liti es van introduir 
al material. Quan va engegar 
la bateria, els electrons i els 
ions de liti van fluir entre els 
elèctrodes sense reaccionar 
amb el seu entorn donant 
a la bateria una llarga vida 
útil, tant és així que es pot 
carregar més de cent vegades 
abans que el seu rendiment 
disminueixi.
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ii congrés dE lEs proFEssions 2020 
dE l’associació intErcol·lEgial

El nostre Col·legi Oficial 
de Químics de Catalunya i 
l'Associació de Químics de 
Catalunya formen part de la 
Intercol·legial que va estar 
constituïda com a Associació 
el 28 d'abril de 2011, la 
Intercol·legial de Col·legis 
Professionals de Catalunya 
representa més de 100 
corporacions professionals 
de Catalunya, amb més 
de 200.000 col·legiats i 
col·legiades de tots els sectors 
professionals.

La Intercol·legial preveu 
organitzar el II Congrés de 
les Professions que tindrà lloc 
el 2020, amb l’objectiu de 
posicionar els professionals 
com a referents davant la 
ciutadania i les problemàtiques 
que afecten a la societat. El 
proper 25 de novembre hi ha 
convocada una reunió de la 
Junta Directiva per començar 
a preparar aquest Congrés, 
on es pretén que des de les 
diverses Sectorials puguem 
aportar algunes idees inicials 

autors:

eQuip de redaCCió

de temàtiques, propostes 
d’activitats i/o de ponents, i 
qualsevol altra proposició.

Atès que els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible 
(ODS) de l’Agenda 2030 
impulsada per les Nacions 
Unides constitueixen el paraigües 
sota el qual s’organitzarà aquest 
esdeveniment, hem considerat, 
de forma preliminar, 3 nivells 
de prioritat (1: MÍNIMA; 2: 
MITJANA; 3: MÀXIMA) dels 
possibles temes i subtemes.

Aquí teniu les primeres 
aportacions proposades i 
debatudes en la reunió del 
passat 19 de novembre a la seu 
del CAATEEB, complementades 
amb totes les proposicions 
traslladades per altres Col·legis 
de la Comissió Sectorial.

APORTACIONS gENERALS
Congrés orientat cap a la 
ciutadania i la societat: 
Es considera important 
enfocar el Congrés a les 
necessitats i preocupacions 
de les persones i de la 
societat (ODS) i al paper i el 
compromís dels col·lectius 

professionals per fomentar 
el debat i contribuir a 
aportar solucions com a 
referents, des dels seus 
àmbits de coneixement i de 
treball.

Congrés transversal i 
col·laboratiu de tots els 
col·lectius professionals, 
per tractar els temes des 
de diferents punts de vista, 
i amb accions i activitats a 
tot el territori de Catalunya.

Congrés que, a més 
d’activitats específiques, 
pugui aglutinar actes i 
altres activitats habituals o 
ja previstes dels col·legis 
professionals, que estiguin 
alineades amb els ODS i 
que es puguin realitzar sota 
el paraigües del Congrés.

Congrés de debat i 
conscienciació, amb 
conclusions i pla d’acció 
futur per aconseguir els 
ODS durant el període 
2020-2030.

Aportacions específiques 
de la Sectorial de l’Enginyeria, 
Arquitectura i Tècnica Taula 
següent:

Comissió Sectorial de l’Enginyeria, Arquitectura i Tècnica
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ODS NIVELL DE 
PRIORITAT * PROPOSTA DE TEMES OBSERVACIONS

1) FI DE LA POBRESA 2 Tema transversal

2) FAM ZERO 2 Tema transversal 

3) SALUT I BENESTAR 2

- Seguretat alimentaria (quantitat, qualitat, proximitat 
aliments...). Malbaratament alimentari

- Seguretat, prevenció i salut laboral (empreses 
saludables)

- Edificis i habitatges saludables 

Relació amb ODS 
12)

Relació amb ODS 
8) i 9)

Relació amb ODS 
11)

4) EDUCACIÓ DE 
QUALITAT 2

- Educació en valors per formar persones lliures 
i crítiques. Igualtat d’oportunitats socials i 
territorials. Societat del coneixement 

Tema transversal

Relació amb ODS 
5), 10 i 16)

5) IGUALTAT DE 
GÈNERE 2

- Professions tècniques tradicionalment 
masculinitzades; foment de les vocacions 
tècniques/tecnològiques entre les dones; visibilizar 
les dones professionals. Canvi cultural i lluita 
contra els estereotips

Tema transversal
Relació amb ODS 
8)

6) AIGUA NETA I 
SANEJAMENT 2

- L’aigua com a necessitat bàsica global. 
Conscienciació, canvi de model econòmic, de 
producció i de consum

- Aigua neta i reaprofitament del sanejament per a 
altres usos

Relació amb ODS 
8), 12)

7) ENERgIA NETA I 
ASSEQUIBLE 3

- Transició energètica, energies alternatives i netes
- Estalvi energètic; canvi de model econòmic, de 

consum i social
- Pobresa energètica
- Adequació d’instal·lacions domèstiques per a un 

consum sostenible

Relació amb ODS 
1), 8), 11), 12)

8) TREBALL DECENT 
I CREIXEMENT 
ECONÒMIC

2
- Canvi de model econòmic
- Deontologia professional

Tema transversal

Relació amb ODS 
1), 3), 5), 10), 12)

9) INDÚSTRIA, 
INNOVACIó I 
INFRAESTRUCTURA

3

- Aliances entre les universitats i les empreses i els 
professionals (col·legis) per impulsar la innovació 
i la recerca

- Política territorial i d’infraestructures
- Noves tecnologies per a la construcció. BIM
- Residus industrials

Relació amb ODS 
8), 12), 13)

10) REDUCCIÓ DE 
LES DESIGUALTATS 2 - Inversió al 3r mon Tema transversal
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11) CIUTATS I 
COMUNITATS 
SOSTENIBLES

3

- Dret a l’habitatge. Habitatges socials de propietat i 
de lloguer; promoció pública i/o privada

- Conservació, rehabilitació i regeneració urbana. 
Habitatges saludables. Accés a ajuts i crèdits a baix 
interès

- Ciutats, equilibri territorial i d’urbanisme
- Smart cities
- Residus urbans

Relació amb ODS 
1), 3), 7), 8), 10), 
12), 13)

12) PRODUCCIÓ 
I CONSUM 
RESPONSABLES

2

- Canvi de model producció i de consum. Potenciar 
la rehabilitació davant l’obra nova; habitatge de 
propietat o de lloguer

- Economia col·laborativa. Economia circular

Tema transversal
Relació amb ODS 
1), 2), 7), 10), 11) 
12)

13) ACCIÓ PEL CLIMA                 2 Tema transversal

14) VIDA SUBMARINA 1

15) VIDA 
D’ECOSISTEMES 
TERRESTRES

1

16) PAU, JUSTÍCIA 
I INSTITUCIONS 
SÒLIDES

2 - Reforçar la democràcia Tema transversal

17) ALIANCES PER 
A ASSOLIR ELS 
OBJECTIUS

3
- Compromís dels col·lectius professionals per 
impulsar el desenvolupament sostenible en 
benefici de la societat

Tema transversal

(*) Nivell de prioritat, segons la seva vinculació més directa amb la Sectorial (Enginyeria, Arquitectura i 
Tècnica): 1: Mínima / 2: Mitjana / 3: Màxima 

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

Serveis editorials, especialitzats en 
treballs acadèmics i tesis doctorals:

Maquetació · Correcció · Impressió
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notíciEs

XXXIII OLIMPÍADA 
QUÍMICA DE CATALUNYA

L'Il·lustre Col·legi Oficial 
de Químics de Catalunya i 
l’Associació de Químics de 
Catalunya, amb la col·laboració 
de les Universitats catalanes 
que tenen adscrits centres 
d'ensenyament secundari 
post obligatori, sent aquestes 
la Universitat Autònoma de 
Barcelona, la Universitat de 
Barcelona, la Universitat 
de Girona, la Universitat 
de Lleida, la Universitat 
Politècnica de Catalunya, la 
Universitat Pompeu Fabra i 
la Universitat Rovira i Virgili, 
convoquen, com s'ha fet en 
els darrers anys, la XXXIII 
OLIMPÍADA QUÍMICA DE 
CATALUNYA. 

Els objectius d’aquesta 
olimpíada són: promoure 
i estimular l’interès de 
l'alumnat per la Química, 
establir una millor relació 
entre l’ensenyament de 
la Química a nivell no 
universitari i universitari, 
i motivar el professorat en 
el desenvolupament d’una 
metodologia més propera a la 
vida real. 

Per seleccionar els 
guanyadors es farà una prova 
escrita el dia 4 de Març de 
2020 a les 16:00 hores, que 
serà la mateixa i simultània 
a totes les Universitats 
catalanes. Es classificaran 
com a guanyadors els vint-i-un 
millors alumnes de Catalunya 
que rebran el corresponent 
diploma del ICOQC i 

accediran (7, 14 o 21) en les 
condicions que es fixen per la 
ANQUE, la RSEQ y el MECD 
a la Fase Nacional de 2020, 
la qual es celebrarà del 24 al 
26 d’Abril de 2020 a València. 
La Olimpíada Internacional es 
celebrarà del 6 al 15 de Juliol 
de 2020 a Istanbul. 

Per a formalitzar la 
inscripció a la Olimpíada 
de Química de Catalunya 
cal omplir el formulari que 
trobareu a la pàgina web 
http://www.angel.qui.ub.es /
olimpiada/ abans del 28 de 
Febrer de 2020.

El temari que els alumnes 
han de preparar inclou els 
dos cursos de Batxillerat, el 
primer complet i el segon fins 
a l’apartat 4 inclòs. A més, 
l’examen inclourà qüestions 
teòriques sobre pràctiques 
de laboratori. Tota aquesta 
informació la podeu trobar 
a la pàgina web (Informació 
addicional de la matèria): http://
universitats.gencat.cat/web/.
content/01_acces_i_admissio/
pau/documents /mater ies /
quimica/ Orientacions-per-a-
lexamen-de-Quimica.pdf 
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Per a qualsevol aclariment 
sobre el funcionament 
d’aquesta Olimpíada podeu 
contactar amb la Dra. Carme 
González (Fac. Química 
Universitat de Barcelona, 
telf: 934 029013), amb el Dr. 
Alberto Cruz i la Sra. Núria 
López (telf: 934 034889, 
e-mail: olimpiacat@gmail.
com). També podeu consultar 
la nostra pàgina web : https://
o l imp iaca t .w ix s i t e . com/
olimpiades-quimica

ThE SCIENCE OF COOkINg: 
A QUICk IMMERSION

El passat 27 de setembre 
de 2019 es presentà a The 
Yale Club de Nova York el 
llibre The Science of Cooking: 
a Quick Immersion del Dr. 
Claudi Mans, editat per 
Tibidabo Publishing. Aquesta 
editorial, amb seu a Nova 
York, és del mateix grup que 
Tibidabo Ediciones, on s'havia 
publicat el llibre La Química 
en la cocina. Una inmersión 
rápida, del mateix autor, a 
partir del qual es va fer l'edició 
en anglès. El llibre en anglès 
forma part de la col·lecció "A 

Quick Immersion", un format 
de llibres breus, amb molta 
informació compactada, 
de nivell suficient per a 
l'especialista i comprensible 
per al públic general. 

Van fer la presentació dues 
figures de la gastronomia i 
la ciència. El primer, Harold  
McGee, periodista culinari 
i científic, autor de llibres 
fonamentals  de ciència i 
cuina, com  "La cocina y 
los alimentos" traduit a la 
col·lecció Debate de Random 

House Mondadori el 2007 
i que escriu habitualment a 
The New York Times, i manté 
diversos blogs. I el segon, el 
ben conegut Ferran Adrià, 
antic chef d'el Bulli, i que 
actualment impulsa diverses 
iniciatives culinàries creatives, 
com el Bulli Foundation i 
altres. 

Van assistir a l'acte, per 
invitació, uns trenta periodistes 
especialitzats de diversos 
mitjans, especialment de Nova 
York. 

En Claudi Mans fent un experiment a tot l'auditori.

D'esquerra a dreta, Antoni Comas, de l'editorial Tibidabo 
Publishing, Harold McGee, Ferran Adrià i Claudi Mans.
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hA MORT MARgARITA 
SALAS

Margarita Salas Falgueras 
marquesa de Canero va morir 
el passat 7 de novembre a 
Madrid al llindar dels 81 anys, 
quan encara estava lligada 
al CSIC. Va néixer a Canero, 
Astúries el 30 de novembre 
del 1938, va ser una de les 
científiques més destacades a 
nivell internacional en el seu 
camp. Llicenciada en ciències 
químiques, va ser deixeble del 
Premi Nobel Severo Ochoa. 
Margarita Salas va ser pionera 
en el camp de la Bioquímica 
i la Genètica Molecular, 
va descobrir i patentar 
l'ADN polimerasa Phi29 i 
és un referent per a totes les 
científiques. 

Va ser Presidenta del 
Patronat de la Fundació Severo 
Ochoa. Entre els nombrosos 
premis que va rebre al llarg 
de la seva carrera citarem, 
per ordre cronològic: el 1994 

va rebre el Premi Rei Jaume I 
de recerca, el 2000 va rebre 
el premi L'Oreal-UNESCO 
"For Women in Science", el 
2007 va ser la primera dona 
espanyola nomenada membre 
de l'Acadèmia Nacional 
de Ciències dels Estat Units 
d'Amèrica i el 2016 va ser 
la primera dona en rebre la 
Medalla Echegaray, atorgada 
per la Reial Acadèmia de 
Ciències Exactes, Físiques i 
Naturals. 

El passat juny va rebre 
a Viena el darrer, Premi 
Inventor Europeu concedit per 
l'Oficina Europea de Patents 
i Marques, en recollir-lo va 
dir "No concibo la vida sin 
investigación".

Gràcies de qui ha tingut 
la sort de compartir xerrades 
sobre ciència amb ella i qui 
ha gaudit del seu elevat nivell 
com a persona.

Josep M.

INSPIRINg AIR: A hISTORY 
OF AIR-RELATED SCIENCE

Els eudiòmetres varen ser 
uns instruments originalment 
dissenyats per comprovar la 
"bonesa" de l'aire atmosfèric. 
El llibre pretén ser quelcom 
més que un inventari 
cronològic d’eudiòmetres, tot 
presentant una retrospectiva 
única d’aquests fascinants 
aparells des de finals del segle 
XVIII fins a mitjans del segle 
XIX.

Al llarg del text es presta 
una especial atenció als 
procediments experimentals 
implicats en el decurs dels 
diferents assaigs eudiomètrics 
per tal d’entendre i explorar 
el funcionament dels 
eudiòmetres, es descriuen els 
materials utilitzats en la seva 
construcció i els diferents 
reactius emprats en cada assaig 
eudiomètric. És important 

Pere Grapí, Universitat Autònoma 
de Barcelona.
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destacar que els eudiòmetres 
es van utilitzar en diferents 
àmbits de recerca que incloïen 
la salut humana i animal, 
l’anàlisi de mescles gasoses, 
la  teoria química, la fisiologia 
vegetal i animal, la composició 
atmosfèrica, la composició 
química, la il·luminació per 
gas, la revolució química i les 
demostracions experimentals.

Finalment, el llibre vol 
redreçar el desequilibri existent 
en la història de la química 
respecte a l’atenció que es 
dóna als aspectes teòrics de 
la química en comparació 
amb la pràctica química i els 
seus instruments. Els pocs 
relats existents sobre els 
aparells químics escrits al segle 
passat no han estat prou útils 
per comprendre la pràctica 
experimental de la química. 

Fins ara no s’ha publicat cap 
treball que tracti exclusivament 
sobre els eudiòmetres i l’anàlisi 
de gasos des d’un punt de vista 
històric. Així doncs, aquest 
llibre no tan sols obra noves 
perspectives sobre aquesta 
temàtica, sinó que també 
contribueix aprofundir en 
la història dels instruments 
químics. 

El llibre es pot demanar 
a: Vernon Press (2019); 
Wilmington, Delaware. ISBN 
978-1-62273-614-0 URL: 
ht tps : / /vernonpress .com/
book/657

PROP D'UN MILER 
D’ESTUDIANTS 
SECUNDARIA SE SUMEN 
A LA I OLIMPÍADA 
CIENTÍFICA JUVENIL

La I Olimpíada Científica 
Juvenil Espanyola (I OCJE) 
arriba trepitjant fort. La primera 
edició d'aquesta olimpíada 
científica, adreçada a alumnes 
de l'ESO, ha comptat amb la 
participació de 861 alumnes 
de tot just 15 anys, repartits 
per diverses ciutats del territori 
espanyol: el dijous 26 de 
setembre, 200 participants 
van competir a Màlaga i 
Múrcia, i el divendres 27 de 
setembre, van ser 700 els 
estudiants que van participar a 
Madrid, Barcelona,   Saragossa, 
Santiago de Compostel·la, 
Oviedo, Bilbao i Conca.

Rere l’OCJE es troba 
QuinteScience, l'associació 
nacional —juvenil i sense ànim 
de lucre— d'antics participants 
en les olimpíades científiques. 
El grup de joves que la forma 
porta gairebé una dècada 
organitzant esdeveniments 

per a la promoció del paper 
de la ciència a la societat, tant 
des de la perspectiva de la 
divulgació com de l'educació. 
Aquest nou projecte sorgeix 
arran de l'Olimpíada Científica 
Juvenil Internacional (IJSO), 
un esdeveniment que compta 
amb una llarga trajectòria i 
la participació d'un centenar 
de països. Aquesta olimpíada 
destaca principalment pel seu 
públic jove i el seu caràcter 
multidisciplinari. A més, 
s'atorga gran importància al 
treball en equip i a les habilitats 
deductives dels participants.

LA I OCJE A CATALUNYA
A Barcelona,   la participació 

va ser de 180 alumnes de 38 
instituts. Els estudiants es van 
enfrontar a un examen tipus test 
que valorava molt més que els 
coneixements impartits a l'aula, 
ja que, segons l'organització, 
l'objectiu era avaluar també 
la seva "creativitat i capacitat 
de raonament". A més, els 
estudiants van poder posar en 
pràctica el que havien après a 
classe, tot experimentant amb 
l’espectre de la llum gràcies a 
la col·laboració de l’Institut de 
Ciències Fotòniques (ICFO).  

Foto de grup dels més de 200 
participants i professors a l’OCJE de 
Catalunya.
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