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A Banc Sabadell treballem en PRO de vostè. Ara més que mai, volem acompanyar i ajudar els nostres
clients professionals, que estan veient afectada la seva activitat comercial com a conseqüència del COVID-19,
per oferir-los les millors solucions de finançament que atenguin les seves necessitats.

Contacti amb la seva oficina, identifiqui’s com a membre del seu col·legi professional, i el seu gestor
habitual li explicarà les solucions específiques que el banc està posant a la seva disposició.

Treballar en PRO de vostè no és només facilitar-li la gestió de la seva activitat professional i atendre
les seves necessitats financeres. És anar més lluny.

Per això, a Banc Sabadell tenim com a màxima prioritat posar tot el nostre esforç i empatia per
escoltar, conèixer i oferir-li les millors solucions de finançament. I, en aquest senti, ara posem a la
seva disposició:

Acompanyament Solucions ICO
Amb l’aprovació per part del Consell de Ministres del passat 24 de març de la línia d’avals a través
de l'ICO, tenim una nova oportunitat de poder acompanyar-lo, transmetent-li la nostra confiança i
professionalitat, i atorgant-li d’aquesta manera eines que se sumen a les accions ja iniciades per
Banc Sabadell amb l’objectiu d’atendre les seves demandes i necessitats.

Més informació

Hem posat en marxa el nostre pla d'Acompanyament Solucions ICO, per tal que trobi la millor
alternativa que l’ajudi en aquesta situació excepcional.

Pot accedir a tota la informació necessària per sol·licitar aquestes ajudes a través del seu gestor i del
web de Banc Sabadell.

Abril 2020
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editorial

LA PROFESIÓN Y EDUCACIÓN 
EN LOS TIEMPOS DEL 

CORONAVIRUS 
Un excelente profesor, catedrático emérito de Ingeniería 

Química, y buen amigo me ha inspirado esta editorial al enviarme 
un acertado artículo publicado en la prensa de su ciudad (Oviedo) 
titulado: «La educación en tiempos revueltos. Un buen momento 
para que los profesores de mérito salven a la Universidad».

El profesor Dr. José Coca Prados concluye que «El conocimiento 
es esencial para el progreso de un país, y si el coronavirus se 
convierte en Dos años de vacaciones (título de una novela de 
Verne), tendría efectos letales en el futuro, (…) en cuanto a la 
universidad, no se puede esperar demasiado, (…) son tiempos 
para que los profesores de mérito salven el honor y el prestigio de 
la institución universitaria. La educación no consiste en reducir 
el grado de exigencia a niveles ínfimos, la educación es también 
calidad y competencia, y si ésta se pretende eliminar en nuestro 
sistema educativo, los más capacitados la buscarán en otras 
latitudes, para lograr su realización personal y profesional».

En otras editoriales ya se ha comentado que una de las 
misiones de un Colegio profesional es la de facilitar el tránsito de 
la universidad, etapa de formación, a la profesión, aplicación de 
las competencias adquiridas, y también mantenerse y mejorar en 
su puesto profesional. Las herramientas son varias: conferencias, 
seminarios, cursos, etc., es decir, lo que denominamos formación 
continuada. Animo y solicito a nuestros colegiados, profesionales 
de mérito, que nos brinden y faciliten ideas para mejorar nuestra 
oferta en esta línea y siempre de acuerdo con lo indicado por el 
profesor Dr. José Coca Prados con calidad y competencia.

José Costa
Degà CQC

President AQC
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LA PETROQUÍMICA DE 
TARRAGONA

En el diari La Vanguardia del 
passat dia de Sant Josep, el 19 
de març, hi havia un article 
de Sara Sans que explicava 
quan d'indispensable és la 
química en aquests moments. 
En farem un, resum ja que el 
polígon de la petroquímica 
de Tarragona concentra el 
50% de la producció química 
de Catalunya i el 25% de la 
producció d'Espanya.

En una primera visió general 
ens explica que actualment el 
polígon de Tarragona manté 
el ritme de producció tot i els 
estrictes protocols de seguretat 
que s'han establert en aquesta 
situació d'excepcionalitat. No 
hi ha afectació a la producció 
ni al subministrament de 
productes. Amb les mesures 
de protecció extremades per 
evitar el màxim el risc de 
contagi entre els treballadors, 
la indústria ha potenciat el 
teletreball en els departaments 

La química i eLs químics 
som indispensabLes

autor: 

Josep m. Fernández novell

Universitat de Barcelona i Vicedegà del Col·legi

on ha estat possible i ha 
modificat els seus plans de 
producció per donar resposta 
a les necessitats que està 
generant la pandèmia.

Alguns exemples són, 
la producció de gasos 
medicinals, en el cas de Messer 
i Carburos Metálicos, els 
plàstics destinats a empaquetar 
aliments que produeix 
Dow o els desinfectants 
de Covestro i Ercros que 
s'estan utilitzant per evitar 
la propagació del Covid-19. 
En el mateix article, el gerent 
de l'Associació Empresarial 
Química de Tarragona (AEQT), 
Juan Pedro Díaz, va explicar 
com la indústria s'està adaptant 
a les necessitats d'aquest 
moment així, els productes 
relacionats amb l'epidèmia i 
els essencials i bàsics són els 
que ocupen tota l'activitat i 
va destacar l'entrega i l'esforç 
que també estan realitzant 
aquests dies totes les persones 
que treballen diàriament en 
aquest sector.

A Tarragona es produeixen 
des dels combustibles per 
a garantir tota mena de 
transport (a la refineria que 
Repsol té al polígon nord), 
fins a matèries primeres com 
el propilè i l'etilè. Aquests dos 
components serveixen per 
produir polipropilè i polietilè, 
que al seu torn es fan servir per 
fabricar xeringues, parts de les 
màscares, bosses de sèrum, 
respiradors, bolquers i també 
ampolles, safates, envasos i 
recipients. Del polígon químic 
surten desinfectants com el 
lleixiu o l'aigua oxigenada o 
el ATCC, que s'utilitza per a la 
potabilització i el tractament 
de l'aigua i la desinfecció de 
superfícies i objectes. També 
es produeixen principis actius 
antibiòtics, PVC (per a bosses 
i recipients estèrils), additius 
per a sabons, gels i detergents. 
A la llista de gasos figura des  
del l’oxigen medicinal (per a 
insuficiències respiratòries) 
al nitrogen alimentari, gasos 
per a fabricar medicaments, 
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Part del polígon petroquímic de Tarragona, manipulació de la foto de 
Jaume Sellart i obtinguda de: https://www.energynews.es/wp-content/
uploads/2014/01/planta-petroquimica-tarragona.jpg

per  a utilitzar en laboratoris 
i també uns altres per al 
tractament d'aigües residuals 
i depuradores.

CONSEJO GENERAL DE 
COLEGIOS OFICIALES DE 
QUÍMICOS DE ESPAÑA

El 25 de març el Consejo 
General de Colegios Oficiales 
de Químicos de España 
(CGCOQE) va fer una reflexió 
que podeu trobar a la seva 
web: https://cgquimicos.com/

El nostre Col·legi hi dona 
total suport i, a més a més, 
volem destacar i reconèixer la 
tasca dels professionals de la 
química en la lluita contra la 
pandèmia del COVID-19.

Aquí teniu un resum 
d'aquell article dividit en 
quatre apartats.

Primer, reconeixement de 
la tasca dels químics.

El degà del Consell 
General, Antonio Macho 
Senra va destacar que «molts 
dels nostres professionals 
combaten en primera línia els 
efectes del coronavirus entre 
la població, es mantenen en 
els seus llocs per lluitar en 
els hospitals contra aquesta 
pandèmia i per evitar contagis 
de coronavirus» i recordà que 
la professió química accedeix 
oficialment als hospitals 
públics a través de les 
proves de Químic Resident, 

porta d'accés a la formació 
especialitzada sanitària del 
sistema de salut (podeu trobar 
més informació sobre «Químic 
resident» a l'article Saps 
què és el QIR? del número 
483 de l'NPQ del 2019, pàg 
27-28). Els químics ocupen 
llocs en les especialitats 
d'Anàlisi Clínica, Bioquímica 
Clínica, Microbiologia i 
Radiofarmàcia.

Cal reconèixer la tasca 
«silenciosa i incondicional» 
dels professionals de la 
química en aquesta situació 
crítica que es viu avui en dia. En 
paraules del degà «centenars i 
centenars dels nostres químics 
treballen, al límit i desbordats, 
sense descans en tot el procés 
per posar a disposició dels 
serveis mèdics els resultats 
dels diagnòstics sobre la 
infecció per SARS-CoV-2, el 
virus que causa la COVID-19, 
i que són vitals per contenir 
l'expansió de la pandèmia». 
Aquests diagnòstics s'obtenen 
pel desenvolupament i la 
realització, per part dels 
nostres científics, de tests de 
PCR (reacció en cadena de 
polimerasa) com pels tests 
de detecció d'anticossos 
en una gota de sang i 
que s'estan emprant per 
identificar la infecció per 
coronavirus en les persones. 
Com s'apunta des de l'òrgan 
que representa als químics 
«La seguretat i la salut de les 
persones van incorporades a 
l'ADN dels nostres químics. 
Els professionals sempre 
estem en els nostres llocs, 
estem on se'ns necessita, 

https://www.energynews.es/wp-content/uploads/2014/01/planta-petroquimica-tarragona.jpg
https://www.energynews.es/wp-content/uploads/2014/01/planta-petroquimica-tarragona.jpg
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perquè funcioni perfectament 
l'engranatge del nostre 
sistema sanitari, perquè totes 
les seves peces estiguin al 
servei de la nostra societat».

Segon, la producció de 
productes químics.

Cal destacar la tasca 
dels nostres químics en la 
producció de productes 
químics de primera necessitat 
en aquests moments, productes 
de desinfecció i neteja. Es 
reconeix des del CGCOQE 
que «Els professionals de la 
química lideren els processos 
per a la fabricació de productes 
desinfectants, fonamentals 
en aquests moments per als 
professionals de la salut i per 
a tota la població. Treballen 
sense descans per posar com 
més aviat millor en el mercat 
i a disposició dels serveis 
sanitaris i de la població tots 
aquests productes». Segons el 
sector vinculat a la indústria 
química, un dels factors 
condicionant és la limitació en 
el mercat de disponibilitat de 
substàncies actives utilitzades 
en els biocides, com ara 
isopropanol, 1-propanol i 
etanol.

Tercer, desenvolupament i 
investigació de nous fàrmacs 
i serveis vinculats a la 
biotecnologia.

La investigació 
farmacèutica i biotecnològica 
és també un altre dels sectors 
clau per a la lluita contra 
aquesta pandèmia i on la 
presència de professionals de 
la química és fonamental. El 

Consell General considera 
que «cal apostar per la 
investigació perquè un país 
que no aposta per la ciència 
no té futur; i a la vista està. 
Apostar per la investigació 
i la innovació bioquímica 
a Espanya permetrà que en 
situacions sanitàries límit 
com la que vivim ara tinguem 
respostes més eficaces i àgils 
per combatre les amenaces 
futures amb més garanties." 
En aquesta línia podeu llegir 
l'apartat de «Notícies"» 
d'aquest NPQ on trobareu 
l'informe de la COSCE.

Quart, formació.

El CGCOQE recomana a 
tots els químics col·legiats, 
per estar preparats per 
a l'escenari que s'obrirà 
quan aconseguim vèncer 
el coronavirus, aprofitar el 
temps per a la formació, la 
lectura i l'aprenentatge i 
dotar-nos d'una força moral 

i confiança necessàries per 
a reprendre la marxa i la 
iniciativa amb èxit a velocitat 
de creuer. És temps per 
enfortir-nos professionalment. 
Des del nostre CQC, seguint 
l'escrit del CGCOQE, volem 
tornar a fer una crida a la 
conscienciació i compliment 
estricte de les prescripcions 
establertes en el RD 
463/2020, pel qual es declara 
l'estat d'alarma per a la gestió 
de la situació de crisi sanitària 
ocasionada per la COVID-19.

Finalment, a més d'agrair 
als nostres QUÍMICS per la 
seva feina i professionalitat, 
també volem fer arribar aquest 
agraïment a tot el PERSONAL 
SANITARI, FORCES I 
COSSOS DE SEGURETAT 
I ELS TREBALLADORS 
D'ESTABLIMENTS I SERVEIS 
BÀSICS que romanen oberts 
per atendre la demanda de la 
població (Tots en majúscules, 
no cal dir res més).



¿ESTÁS PREPARADO 
PARA CAMBIAR  
EL FUTURO?
La industria química está impulsando los 
principales avances tecnológicos del mundo. 
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Divulgará las últimas investigaciones 
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bioquímica y la alimentación.
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SMART FUTURE
Soluciones innovadoras y 
sostenibles ante los retos y 
demandas de la sociedad.

NUEVOS MATERIALES
Conoce, interactúa y experimenta 
con los nuevos materiales que 
revolucionarán el futuro del sector.

NUEVOS PROCESOS
Expoquimia BIO ofrece a las 
empresas biotec un entorno 
único. Únete y genera nuevas 
oportunidades de negocio con el 
sistema de partnering.

A c c e l e r a t i n g
P a r t n e r i n g

MAT 20-30
MATERIALIZING
CHALLENGES

BUSINESS PARTNERS STRATEGIC PARTNERS

Acreditación GRATUITA como VISITANTE PROFESIONAL 
introduciendo en la web este código: GZELIXIB
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La LLuita de La 
nanotecnoLogia 

contra eL coronavirus
autor: 

Jordi díaz-marCos
Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona

La nostra vida ha canviat, 
encara no sabem si de manera 
reversible o irreversible. De 
sobte ens trobem confinats a 
casa, esperant a veure com 
evoluciona la primera gran 
pandèmia del segle XXI, la 
pandèmia del coronavirus. 
Estem vivint a la nostra pell 
com les infeccions víriques 
estan alterant la salut mundial. 
L'aparició de ceps virals nous 
i cada vegada més resistents i 
els efectes secundaris adversos 
associats a aquestes, han 
colpejat la salut mundial, la 
qual ara depèn de l'aparició i 
aplicació de teràpies antivirals 
efectives. Això fa imperatiu la 
necessitat de desenvolupar 
alternatives segures i potents 
als medicaments antivirals 
convencionals. En l'escenari 
actual, els materials a 
nanoescala han sorgit com a 
nous agents antivirals per les 
possibilitats que ofereixen les 

seves propietats químiques 
i físiques úniques. A part, 
ofereixen extraordinàries 
possibilitats per a la detecció 
ràpida, segura i efectiva 
d'aquests nous tipus de virus.

ELS VIRUS: ENTITATS A LA 
NANOESCALA

Els virus poden sorgir a 
causa de canvis en l'hoste, 
el medi ambient o un 
vector, i poden sorgir nous 
virus patògens en humans 
a partir de virus humans 
existents o de virus animals. 
Diverses malalties virals 
que van sorgir a les últimes 
dècades ara s'han atrinxerat 
a diverses parts del món. Els 
exemples més coneguts són 
el coronavirus de la SARS, 
el virus del Nil Occidental, 
el virus de la verola del 
mico, l'Hantavirus, el virus 
de Nipah, l'Hendravirus, 

el virus de Chikungunya i, 
finalment, la COVID-19. 
Desafortunadament, els 
avanços metodològics no 
tenen la capacitat de prevenir 
o controlar aquestes malalties. 
Hi ha hagut millores a la 
teràpia antiviral, però amb un 
ampli marge d'ineficàcia, per 
tant, es necessiten urgentment 
nous agents antivirals per a 
continuar la batalla entre els 
virus invasors i les respostes 
de l'hoste. Els avanços 
tecnològics han portat al 
descobriment i caracterització 
de molècules necessàries 
per a la replicació viral i al 
desenvolupament d'agents 
antivirals per a inhibir-los.

Els coronavirus són un 
grup de virus que ataquen les 
vies respiratòries superiors i 
inferiors en els humans i causen 
una varietat de malalties, 
des del refredat comú fins 
a formes més greus, com la 



10

col·laboracions

NPQ 486 • primer trimestre 2020

síndrome respiratòria aguda 
severa (SARS) i la síndrome 
respiratòria del Mitjà Orient 
(MERS). Aquests virus poden 
transmetre's als humans per 
diferents espècies d'animals.

Els virions de coronavirus 
estan en forma d'esferes 
amb un diàmetre mitjà 
de 70-90 nm. Tenen un 
embolcall viral i un genoma 
d'ARN monocatenari de 
sentit positiu. Les partícules 
virals del coronavirus tenen 
quatre tipus de proteïnes 
estructurals. Aquestes són 
les proteïnes d'espiga (S), de 
membrana (M), d'embolcall 
(E) i de nucleocàpsida (N), 
entre les quals la proteïna 
S té un paper crucial en la 
unió del virus a l'hoste. Una 
forma efectiva de combatre 
aquest virus podria ser atacar 
el mecanisme d'acció de 
la proteïna S mitjançant 
el desenvolupament de 

medicaments especials i 
compostos inhibidors.

La majoria dels virus té 
una mida compresa a la 
nanoescala (per sota de 
100nm). En el cas de la 
Covid-19 se situa entre 70 i 90 
nanòmetres, calculat gràcies 
a la microscòpia electrònica 
analitzant l'estructura del 
virus en el citoplasma de les 
cèl·lules de tres dies després 
de la inoculació. (https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC7045880/)

Per tant, sembla lògic que 
per lluitar contra aquest tipus 
de virus fem servir la tecnologia 
que domina la nanoescala, la 
nanotecnologia.

LA LLUITA A LA 
NANOESCALA

Centenars d'investigadors a 
tot el món estan desenvolupant 
una lluita sense treva contra 

la pandèmia que ens aguaita. 
Molts d'aquests investigadors 
treballen en el món de les 
nanotecnologies, els primers 
estudis estan enfocats a nous 
sistemes de detecció més 
ràpids i fiables, a nous sistemes 
de protecció o desinfecció i al 
desenvolupament de vacunes 
contra el coronavirus basada 
en nanopartícules.

Una de les principals 
característiques de les 
nanopartícules és la seva 
gran superfície específica 
i la seva facilitat per a ser 
funcionaritzades amb una 
àmplia gamma de grups 
funcionals, exemples com 
les nanopartícules d'or o els 
punts quàntics de carboni 
(CQD) són clars exponents 
per a interactuar amb els virus 
i evitar la seva entrada en les 
cèl·lules.

Tant les nanopartícules 
d'or com els CQD poden ser 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7045880/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7045880/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7045880/
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fàcilment funcionaritzades 
i inhibir així, molt 
significativament, la seva 
entrada en les cèl·lules 
hoste. Tots dos es dirigeixen 
selectivament a la proteïna S 
del coronavirus i interrompen 
la seva activitat. 

• [https://pubs.acs.
org/doi/10.1021/
acsami.9b15032] 

• [https://pubs.acs.org/
doi/abs/10.1021/
acsami.9b04240].

Altres exemples, s'orienten 
a l'obtenció de vacunes 
basades en nanopartícules, 
vacunes amb nanopartícules 
com la plata que s'han 
estudiat principalment pel 
seu potencial antimicrobià 
contra els bacteris, però 
també han demostrat ser 
actives contra diversos tipus 
de virus, inclosos el virus 
de la immunodeficiència 

humana, el virus de l'hepatitis 
B, el virus de l'herpes simple, 
el virus sincitial respiratori 
i el virus de la verola del 
mico. L'ús de nanopartícules 
metàl·liques brinda una 
oportunitat interessant per a 
noves teràpies antivirals. Atès 
que els metalls poden atacar 
una àmplia gamma d'objectius 
en el virus, existeix una menor 
possibilitat de desenvolupar 
resistència en comparació amb 
els antivirals convencionals. 
La present revisió se centra 
en el desenvolupament de 
mètodes per a la producció 
de nanopartícules de plata 
i en el seu ús com a agents 
terapèutics antivirals contra 
virus patògens. Un altre 
exemple de vacuna basada en 
nanopartícules és l' obtinguda 
per investigadors de la 
Universitat de Shizuoka, Japó, 
basades en nanovesícules, 
que són similars al virus 

(excepte que no tenen el 
seu genoma), tot estimulant 
el sistema immunitari de 
l'hoste per a actuar contra el 
virus. Això es va aconseguir 
expressant les proteïnes 
estructurals del coronavirus 
MERS en larves de cucs de 
seda i cèl·lules Bm5. De nou 
entra en joc la proteïna S del 
coronavirus (MERS), la qual 
es va modificar, extraient els 
seus dominis transmembrana 
i citoplasmàtic. Posteriorment, 
les proteïnes purificades van 
formar les nanopartícules que 
van poder unir-se al receptor 
del coronavirus gràcies 
al desenvolupament de 
nanovesícules d'entre 100 i 200 
nm. [https://www.sciencedirect.
com/ sc i ence /a r t i c l e /p i i /
S0168165619308879].

Un altre exemple més 
proper és el projecte europeu 
CONVAT (https://ec.europa.eu/
info/sites/info/files/research_

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.9b15032
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.9b15032
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.9b15032
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsami.9b04240
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsami.9b04240
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsami.9b04240
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_cv-projects-1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_cv-projects-1.pdf
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and_innovation/research_by_
area/documents/ec_rtd_cv-
projects-1.pdf) liderat per la 
investigadora Laura Lechuga 
del grup NanoB2A (ICN2). 
CONVAT treballa per a la 
posada en marxa d'una 
plataforma tipus «point of 
care» (POC) per al diagnòstic 
ràpid i per al monitoratge de 
coronavirus a escala global.

Els dispositius de diagnòstic 
de punt d'atenció (POC) 
són part integral del sistema 
d'atenció mèdica i permeten 
el diagnòstic i monitoratge de 
malalties. Les proves de POC 
tenen una varietat d'avantatges 
que inclouen la capacitat de 
proporcionar resultats ràpids 
i precisos, facilitat d'ús, 
sota cost i poca necessitat 
d'equips especialitzats. Les 
plataformes POC permeten 
obtenir sistemes autònoms, 
miniaturitzats, portàtils i basats 
en xips que permeten l'anàlisi 
de proteïnes, àcids nucleics i 
cèl·lules en mostres complexes. 
La integració de nanomaterials 
i sistemes microfluídics ajuden 
a aconseguir aquest objectiu. 
L'equip de Laura Lechuga és 
expert en POC que combinen 
sistemes microfluídics i les 
nanopartícules d'or.

El projecte COVID busca 
detectar el coronavirus en 
un breu termini de temps, 
aproximadament 30 minuts, 
directament a partir de la 
mostra del pacient i sense 
necessitat de realitzar anàlisi 
en laboratoris clínics. Al 
seu torn es podrà usar per 
a l'anàlisi de diferents tipus 
de coronavirus presents en 

animals reservoris, de manera 
que es pugui monitorar i 
vigilar una possible evolució 
d'aquests virus i prevenir futurs 
brots infecciosos en humans.

PRESENT I FUTUR DE 
LA LLUITA CONTRA EL 
CORONAVIRUS DES DE LA 
NANOESCALA

Com comentàvem, 
centenars de laboratoris a tot 
el món estan lluitant contra 
el coronavirus, fet que porta 
a trobar-nos diàriament amb 
nous exemples de diferents 
estratègies per combatre 
la malaltia mitjançant la 
nanotecnologia. Enumerar-les 
totes seria impossible però des 
d'STAT-NANO podeu trobar 
informació actualitzada, tant 
de diferents investigacions 
com de diferents productes i 
companyies (https://statnano.

com/nanotechnology-in-battle-
against-coronavirus) que estan 
utilitzant la nanotecnologia 
contra el coronavirus, us 
convidem a consultar-les.

La nanotecnologia s’ha 
convertit en una de les 
principals estratègies per lluitar 
contra el coronavirus i això és 
lògic, ja que treballa en unes 
dimensions on pot tractar cara 
a cara a aquesta pandèmia 
amb èxit que per sort, algun 
dia s'acabarà.

Una història d’intriga 
i assassinats ambientada 

a la Barcelona actual

www.jollibre.com

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_cv-projects-1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_cv-projects-1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_cv-projects-1.pdf
https://statnano.com/nanotechnology-in-battle-against-coronavirus
https://statnano.com/nanotechnology-in-battle-against-coronavirus
https://statnano.com/nanotechnology-in-battle-against-coronavirus
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La primera LLista 
d’eLements en casteLLà?

RESUM I INTRODUCCIÓ
En aquesta entrada del blog 

es descriu i comenta un llibre 
del 1842 del professor francès 
Apollinaire Bouchardat, que, 
en la traducció de la seva 
primera edició, conté un 
quadre annex de cossos 
simples original del professor 
de Farmàcia de la Universitat 
de Barcelona Josep Balcells, 
que no em consta que hagi 
estat descrit abans. És potser 
la primera llista d'elements 
publicada a Espanya per un 
autor espanyol. La comparació 
del contingut del llibre i el del 
quadre resum dona una idea 
dels dubtes de terminologia 
i de classificació que hi va 
haver durant molts anys.

Després de l'aportació de 
Boyle (1661), els conceptes 
d'àtom i d'element van ser 
acceptats per la major part 

de científics, que van agafar 
la perspectiva atomística, 
trencant amb l'aristotelisme. 
A partir d'aquell moment 
hi hagué un gran treball 
experimental de química 
per identificar elements i 
compostos, essent els treballs 
de Lavoisier (1789) i Dalton 
(1808) els punts decisius per 
consolidar la química i el 
seu llenguatge tal com avui 
l'entenem. Es va depurar el 
concepte d'element, eliminant 
gradualment termes antiquats 
com flogist, èter o calòric, i es 
van identificar les diferències 
entre element i compost. La 
nova nomenclatura de Dalton 
(1808-1830) va facilitar la 
divulgació de les noves idees 
per Europa. Al cap de poc 
temps tots aquests conceptes ja 
eren recopilats en els llibres de 
text per a alumnes de química 

universitaris i de batxillerat, de 
forma metòdica i sistemàtica. 
Alguns dels textos publicats a 
França, país que va seguir molt 
ràpidament l'empremta de 
Lavoisier, són els de Chaptal 
(1790), Thomson (1803-1809), 
publicat a la Gran Bretanya i 
traduït al francès, Bouillon-
Lagrange (1808), Thénard 
(1813-1816) o Orfila (1824). 
Foren publicats a Granada el 
de De la Rada Henares (1839-
1840) i a Madrid el primer 
dels llibres de Casares (1848). 
La major part d'aquests llibres 
són actualment consultables 
en línia, com s'indica a les 
referències.

EL LLIBRE DE BOUCHARDAT
Un dels llibres de text 

francesos més difosos 
de química fou el llibre 
d'Apollinaire Bouchardat [+] 

autor:

Claudi mans teixidó
Universitat de Barcelona (UB)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Apollinaire_Bouchardat
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denominat Cours de Sciences 
Physiques à l'usage des 
elèves de philosophie (1842). 
Bouchardat (1808-1886) 
era metge, farmacèutic i 
higienista. El que li va donar 
fama i reconeixements va 
ser el fet que va fundar la 
diabetologia moderna, i 
identificà el pàncrees com a 
òrgan generador de la insulina. 
Va ser professor d'higiene a 
la Facultat de Medicina de 
París, i va escriure obres de 
medicina, química i higiene. 
Creia encara en la força vital, 
teoria que s'havia començat 
a desacreditar el 1824 amb 
la síntesi de Wöhler de l'àcid 
oxàlic a partir de cianogen. 
Bouchardat no ho recull 
encara en els seus llibres. 
El perfil de metge i redactor 
també de llibres de ciències 
físiques i químiques fou força 
general a la primera meitat del 
segle XIX.

La primera edició del 
llibre de Bouchardat va ser 
publicada el 1842, quan el seu 
autor tenia 34 anys. El llibre 
estava dedicat al jovent «amb 
l'objecte no de formar savis 
sinó de preparar la joventut 
per entrar al món», i per això 
afirma que inclou en el llibre 
«totes les aplicacions que es 
trobaran a la vida». El llibre 
té dues parts. La primera, 
dedicada als cossos simples, 
als cossos compostos i a les 
tecnologies dels metalls. 
Vindria a ser una química 
general i inorgànica. La segona 
part tracta específicament 
de química orgànica. Hi ha 
un esbós de classificació 

dels cossos simples —els 
elements, en nomenclatura 
actual— basant-se en les 
seves propietats. El llibre va 
ser traduït a diversos idiomes 
europeus, i entre aquests 
al castellà, amb el nom 
d'Elementos de Química, 
el 1843 la primera edició 
(figura 1), i el 1845 la segona, 
a Barcelona i a Madrid, 
respectivament. A Barcelona 
es va vendre per subscripció, 
en fascicles.

Bouchardat, que té una 
gran admiració per Lavoisier 
i reprodueix al llibre llargs 
paràgrafs de les seves obres, 
accepta la teoria atòmica i 
distingeix entre els àtoms 
integrants, que són els que 
formen els cossos simples 
o elements; i els àtoms 
constituents, que són els que 
formen les molècules. Els 
primers, explica, estan units 
per una força denominada 
cohesió, i els segons per la seva 
afinitat. Bouchardat fa una 
classificació dels cossos simples 
—els elements— segons la 
seva electronegativitat. La 
seva classificació, que és 
experimental, és força correcta, 
i s'adjunta aquí com a figura 2. 
Classifica els elements com a 
metal·loides o metalls, distinció 
que, tot i que actualment té 
poc valor i és antiquada, se 
segueix mantenint. Usa les 
diverses lleis ponderals que es 
coneixien en aquell moment, 
i sap que el pes atòmic dels 
gasos és proporcional a la 
densitat, i dona una taula de 
pesos atòmics agafant l'oxigen 
com a base 100.

Malgrat això, segueix 
introduint el calòric en les 
descripcions. Quan parla de 
l'aire, destaca els experiments 
de Lavoisier (1774) per 
conèixer-ne la composició, 
així com altres de Dumas i 
Boussingault cap al 1830. No 
cita, però, els estudis d'Antoni 
de Martí i Franquès del 1790 
i posteriors, considerats 
més exactes que els de 
Lavoisier. La resta del llibre 
és una química descriptiva 
dels diferents elements i 
compostos, ordenats per la 
seva llista d'electronegativitats. 
En la primera edició de l'obra 
gairebé no usa la nomenclatura 
química de símbols proposada 
per Berzelius el 1813, cosa 
sorprenent perquè es va 
difondre amb molta rapidesa 
entre els científics. A la segona 
edició començà a fer-ne ús en 
alguns moments i anuncià la 
possible existència de dos nous 
metalls: el doni i el didimi. 
En el capítol 3 introdueix el 
concepte de base salificable, 
és a dir, els òxids dels metalls 
electropositius que poden 
formar sals. En conjunt, és un 
llibre típic de química de la 
data en què es va publicar, 
amb molta informació 
enciclopèdica.

A les traduccions al castellà 
hi ha molts afegitons dels 
traductors, especialment quan 
en el text es parla de jaciments 
de minerals, o de composicions 
d'aigües, en què els traductors 
afegeixen tots els jaciments 
que coneixien d'Espanya.
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Figura 1. Portada de la traducció de 
1843 del llibre de Bouchardat. 

Figura 2. Llista d'electronegativitats 
de Bouchardat.

EL QUADRE D'ELEMENTS 
ANNEX

Al tom 1 de la 1a edició en 
castellà hi ha annex un Cuadro 
de la División y Clasificación 
de los Cuerpos Simples, 
que al llibre en francès no 
hi és i que cal intercalar a 
la pàgina 14 del tom 1. Està 

signada per Josep Balcells, 
que consta com a vicedirector 
de la Facultad de Ciencias 
Médicas de Barcelona. El seu 
nom complet és Josep Antoni 
Balcells i Camps (Castellar del 
Vallès 1777-1857), que havia 
estudiat filosofia al Col·legi 
Tridentí i Química a la Junta 
de Comerç. El 1815 guanyà 
les oposicions a catedràtic 
de Física i Química del Reial 
Col·legi de Farmàcia de 
Barcelona. Fou destituït per 
les seves idees absolutistes 
durant el Trienni Liberal, 
però restaurat el 1823, quan 
fou nomenat catedràtic del 
Real Colegio de Farmacia de 
San Fernando de Madrid. El 
1825 tornà a Barcelona i es 
reincorpora al Col·legi de 
Sant Victorià. Durant aquest 
període devia redactar el 
quadre d'elements que ens 
ocupa. Es jubilà el 1854 quan 
era catedràtic de Pràctica 
Farmacèutica a la Facultat 
de Farmàcia, que havia estat 
agregada a la Universitat de 
Barcelona el 1845.

El quadre sinòptic original 
és reproduït a la figura 3. 
No sembla un treball gaire 
revisat, perquè comença 
dient «Los cuerpos simples 
se dividen en dos clases», la 
primera de les quals és «I. 
Acidificables», però la segona 
diu «Estos se subdividen 
en cuatro órdenes», en lloc 
del títol que hauria de tenir, 
«2. No acidificables». Les 
dues classificacions, tant la 
del llibre com la del quadre 
es basen exclusivament en 
les propietats químiques 

immediates dels diferents 
elements: solubilitat en aigua, 
capacitat de combinar-se amb 
l'hidrogen o l'oxigen, facilitat 
de descomposició dels òxids, i 
algunes poques propietats més.

La classificació que es 
fa en el quadre annex no 
coincideix amb el que es va 
descrivint al llarg del text del 
llibre. Bouchardat segueix 
la classificació de Thénard 
en set classes, depenent 
de la seva interacció amb 
l'oxigen i l'aigua a diferents 
temperatures:

• Metalls que poden 
absorbir oxigen i 
descompondre l'aigua a 
temperatura ambient. 
Són els actuals alcalins i 
alguns alcalinoterris.

• Metalls que poden 
absorbir oxigen a 
temperatura elevada, 
i que descomponen 
l'aigua a temperatura 
superior a la d'ebullició. 
Són Mg, Y, Be (beril·li, 
dit glucini al llibre) i Al.

• Metalls que 
descomponen l'aigua 
quan estan al roig.

• Metalls que absorbeixen 
l'oxigen a alta 
temperatura però que 
no descomponen l'aigua 
a cap temperatura. 
Són catorze en total, i 
entre aquests, As i Te, 
considerats metalls.

• Metalls que només 
absorbeixen oxigen 
a temperatura 
elevadíssima i no 
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descomponen l'aigua, 
com Rh, Ir, Hg o Pd.

• Metalls que ni 
absorbeixen oxigen ni 
descomponen l'aigua, 
per alta que sigui la 
temperatura: Ag, Pt, Au.

Aquesta classificació no és 
la del quadre. La discrepància 
entre llibre i quadre es posa 
molt de manifest especialment 
en el capítol 7, que tracta 
dels metalls. Aquest terme 
no apareix en el quadre, 
on només figura el terme 
metálidos, referit a cuerpos 
simples acidificables.

Les denominacions del 
quadre dels diferents ordres 
de cossos simples són poc 
habituals. Són les següents:

Primera classe de cossos 
simples, denominats 
acidificables. Tenen cinc 
ordres:

• Per-gasos «per la seva 
permanència constant 
com a gas»: O, N, H.

• Per-sòlids «sempre són 
sòlids, no es fonen ni 
volatilitzen»: C, B, Si.

• Per-hidrables o alójenos 
(sic): formen àcids amb 
l'hidrogen. F, Cl, Br, I.

• Per-oxidables (en el 
quadre diu erròniament 
pre-oxidables). 
Subdividits entre els 
que formen àcids amb 
l'hidrogen (S, Se, Te) i els 
que no en formen (P, As).

• Metàl·lids (sic) «són 
cossos metàl·lics que 
formen àcids amb 
l'oxigen». Cr, V, Mo, 
W, Ti, Sb, Mn, Os i Nb 
(en el quadre, colombi, 
també denominat 
columbi).

Segona classe de cossos 
simples, sense denominació 
en el quadre. Tenen quatre 
ordres:

• Piro-reductibles «perquè 
només el foc pot reduir-
los, o desoxidar-los, 
que és el mateix». Té 
dues famílies: els aire-
inalterables (Au, Pt, Rh, 
Ir) i els aire-alterables 
(Pd, Ag, Hg).

• Carbo-reductibles. 
«Els seus òxids no són 
reductibles només pel 
calòric, però sí amb 
carboni o hidrogen». 
Són dues famílies: aigua-
inoxidables (Pb, Bi, U, 
Cu) i aigua-oxidables 
(Sn, Cd, Zn, Co, Ni, Fe, 
Ce).

• Terris «perquè en 
combinar-los amb 
oxigen generen terres 
o òxids que no tenen 
color, olor ni sabor...» 
Th, Zr, Y, Al i Be (en el 
quadre, gluci, també 
denominat glucini).

• Alcalígens: «els seus 
òxids tenen poca o 
molta alcalinitat». Dues 
famílies: alcalí-terris 

(Mg, La, Ca, Sr, Ba) i 
alcalí-purs (Li, Na, K).

Tot fa pensar que el 
professor Balcells tenia un 
quadre sinòptic propi, que 
creia interessant, i que va 
posar com a annex en el llibre 
de Bouchardat, probablement 
sense coneixement de l'autor. 
Amb la perspectiva del temps, 
va ser la classificació de 
Bouchardat i altres la que va 
prosperar.

L'ORTOGRAFIA DEL LLIBRE 
I DE LA TAULA

A un lector actual el sorprèn 
l'ortografia de diferents termes 
usats en el quadre i en la 
traducció, i que no semblen 
seguir cap pauta. A continuació 
enumerem alguns dels 
exemples més cridaners, amb 
indicació de l'any en què han 
aparegut als diccionaris de la 
Real Academia Española, si 
ho han fet. La informació s'ha 
obtingut del Nuevo Tesoro de 
la Lengua Castellana, consulta 
en línia [+]

• alcalíjeno. 1853. El 
terme alcalígeno es 
manté del 1853 al 1918.

• alójeno. No hi surt, però 
sí halójeno (1855). El 
terme halógeno hi figura 
des del 1853.

• azoe. 1817. En la forma 
ázoe des del 1832.

• colombio. 1853. És 
sinònim de tántalo.

http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUILoginNtlle
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Figura 3. El quadre dels cossos simples de Balcells. Hi ha 55 elements.

• columbio. Del 1846 
al 1917. És sinònim de 
niobio.

• glucio. Entre 1853 
i 1917. Sinònim de 
glucinio, que ho és de 
berilio.

• hidrójeno. 1853 amb 
aquesta grafia. Però 
el 1817 sortia com a 
hidrógeno.

• imájen. Del 1787 al 
1855. Va coexistir amb 
imagen.

• iodo. No hi surt.

• jénero. De 1706 al 
1787. Coexistí amb 
género.

• lántano. 1855. 
Coexisteix amb lantano.

• lijero. De 1617 al 1855. 
Va coexistir amb ligero.

• molíbdeno. Apareix el 
1853 però sense accent.

• ocsido. No hi surt.

• ocsíjeno. No hi surt. El 
1855 hi ha, en canvi, 

oxíjeno. Però des 
del 1803 surt també 
oxígeno.

• sílico. No hi surt.

• títano. El 1855 hi surt 
com a titano. Fins 
al 1931 és sinònim de 
titanio.

• túngsteno. Apareix el 
1853 sense accent.

• urano. El 1846 hi consta 
com a planeta. El 1879 
com a metall, i el 1917 
com a óxido de uranio.
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FINAL
L'estudi de la difusió de 

les noves idees científiques 
en l'àmbit acadèmic porta a 
reflexionar sobre els motius 
del perquè es mantenen uns 
conceptes antics i altres no 
en els textos: potser perquè 
les evidències científiques 
no són prou clares en alguns 
casos; potser per comoditat i 
no haver de modificar llibres 
ja consolidats entre els lectors, 
majoritàriament alumnes; 
potser per no incomodar un 
científic sènior de prestigi; 
potser per entossudiment 
personal, o per altres raons. 
Alguns són motius vàlids, 
altres no. Actualment 
l'entorn i les eines de difusió 

Figura 4. Elements coneguts per Balcells (1843) i per Mendeléiev (1869).

del coneixement són ben 
diferents, però molts d'aquests 

motius segueixen presents a 
les nostres acadèmies.
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EL NOBEL DE FÍSICA DEL 
2019 

La Reial Acadèmia Sueca de 
les Ciències ha guardonat amb 
el Premi Nobel de Física 2019 
la investigació en el camp 
de l'astronomia «per la seva 
contribució a la comprensió 
de l’evolució de l’univers i del 
lloc de la Terra en el cosmos».

L’astrofísic canadenc James 
Peebles va ser guardonat 
amb una meitat del Premi 
Nobel de Física 2019 pels 
seus descobriments teòrics en 
cosmologia física junt amb els 
seus col·legues suïssos Michel 
Mayor i Didier Queloz que 
van ser guardonats, també, 
amb una quarta part cadascú 
del Premi Nobel de Física 
2019 per la seva troballa 
d’un exoplaneta orbitant una 
estrella de tipus solar.

nobeLs de Física  
i de FisioLogia o 
medicina 2019

Philips James Edwin 
Peebles, nascut el 25 d'abril 
del 1935 a Winnipeg (Canadà) 
va desenvolupar la seva tasca 
científica a la Universitat de 
Princeton (EUA) a on es va 
doctorar el 1962. Ha treballat, 
quasi totalment, en el camp 
de la cosmologia així, als 
anys setanta del segle passat, 
va predir les propietats més 
importants de les fluctuacions 
de la radiació de fons de 
microones i, més tard, va 
desenvolupar les bases per 
a la descripció estadística 
de l'estructura de l'Univers. 
Encara treballa a la Universitat 
de Princeton intentant saber 
més sobre la matèria fosca i 
l'origen de les galàxies.

Michel Gustave Édouard 
Mayor, nascut el 12 de 
gener del 1942 a Lausanne 

(Suïssa). Va estudiar física a la 
Universitat de Lausanne a on 
es va doctorar en astronomia 
el 1971. Ha estat professor 
de la Universitat de Ginebra, 
en l'actualitat és professor 
honorari d'aquesta universitat, 
i ha treballat a l'Observatori de 
Ginebra del que va ser director 
entre el 1998 i el 2004, també 
ha treballat als observatoris de 
Cambridge i a l'Observatori 
Europeu Austral (ESO). Després 
de descobrir el planeta 51 
Pegasi b el 1995, amb el seu 
grup ha seguit investigant 
sobre més planetes extrasolars 
i ha compartit bona part del 
seu treball investigador amb 
el seu doctorand i ara col·lega 
Didier Queloz.

Didier Patrick Queloz, 
nascut el 23 de febrer del 
1966 a Ginebre (Suïssa). Va 

autora: 
Carme zaragoza domeneCh

Professora de Secundària
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estudiar física i es va doctorar 
en astronomia a la Universitat 
de Ginebra sota la supervisió 
del seu mentor Michel Mayor. 
Treballa a la Universitat de 
Ginebra com a professor al 
Departament d'Astronomia 
feina que compagina també 
amb la de professor a la 
Universitat de Cambridge i va 
ser l'encarregat d'analitzar el 
període orbital de 51 Pegasi b.

El descobriment del primer 
exoplaneta, el 51 Pegasi b, 
va ser «el més excitant de 
tota la nostra carrera, i que 
ara es recompensi amb un 
premi Nobel és simplement 
extraordinari», van dir els 
astrofísics Michel Mayor i 
Didier Queloz segons va 
difondre la Universitat de 
Ginebra. Tots dos astrònoms 
van rebre el Premi Fundació 
BBVA Fronteres del 
coneixement l'any 2011, 
després de descobrir i analitzar 
51 Pegasi b.

El premi Nobel de 
fisiologia o medicina del 2019 
va premiar la recerca sobre 
hipòxia i càncer.

La Reial Acadèmia Sueca 
de les Ciències ha guardonat 
amb el Premi Nobel de 
Fisiologia o Medicina  2019 
als tres científics: William G. 
Kaelin Jr.; Sir Peter J. Ratcliffe 
i Gregg L. Semenza «pels seus 
descobriments sobre com les 
cèl·lules detecten i s’adapten 
a la disponibilitat d’oxigen i la 
seva relació amb el càncer».

William G. Kaelin, Jr., nascut 
el 23 de novembre del 1957 
a Nova York (USA) va obtenir 

el seu doctorat a la Universitat 
Duke i es va especialitzar en 
medicina interna i oncologia 
a la Universitat Johns Hopkins 
i a l’institut Dana-Faber 
Cancer on va establir el seu 
grup científic que va treballar 
sobre proteïnes de supressió 
del tumor. També va estar 
investigant una síndrome 
heretada coneguda com la 
malaltia de von Hippel-Lindau 
(malaltia de VHL). Les famílies 
amb mutacions de VHL tenen 
un risc augmentat de càncer.

Gregg L. Semenza, nascut 
el 12 de juliol del 1956 a Nova 
York (USA)  es va doctorar a la 
Universitat de Pennsilvània i 
es va convertir en investigador 
principal a la Universitat Johns 
Hopkins (Baltimore). En aquest 
moment, és el Director del 
Programa de Recerca Vascular 
del Johns Hopkins Institute for 
Cell Engineering. Va descobrir 
segments d’ADN específics 
situats al costat del gen EPO 
(eritropoetina, una citocina de 
naturalesa glicoproteica) que 
regulen la seva concentració 
plasmàtica segons la presència 
d'oxigen.

Sir Peter J. Ratcliffe, nascut 
el 14 de maig del 1954 a 
Lancashire (Regne Unit)  
va cursar la seva formació 
especialitzada en nefrologia 
a Oxford. Actualment és 
director d’investigació 
clínica de l’Institut Francis 
Crick (Londres) i director de 
Target Discovery Institute a 
Oxford. Va demostrar junt 
amb Semenza que aquestes 
seqüències específiques no 
només s’activaven al ronyó, 

Fotos obtingudes de: © Nobel 
Media. Photo: A. Mahmoud 
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el principal òrgan productor 
d’EPO del plasma, també a la 
melsa i fetge.

L’oxigen molecular (O2) és un 
substrat clau per a la producció 
d’ATP mitocondrial. Sota la 
privació d’O2 (coneguda com a 
hipòxia), moltes vies dependents 
d’ATP com ara l’equilibri 
iònic, la síntesi de proteïnes 
o la senyalització cel·lular 
es desarreglen afectant la 
supervivència cel·lular. Per tant, 

Fotos obtingudes de: © Nobel Media. Photo: A. Mahmoud 

el manteniment de l’homeòstasi 
O2 és fonamental per a la 
supervivència de la majoria 
d’organismes pluricel·lulars.

En la hipòxia hi ha un 
augment dels nivells d’hormona 
eritropoetina (EPO), augment 
de l’angiogènesi i augment 
del metabolisme de la 
glucosa. L’EPO s’encarrega 
d’augmentar la producció 
d’eritròcits i, per tant, la 
capacitat de transport d’oxigen 

en sang. Gregg Semenza i Sir 
Peter Ratcliffe, van mostrar la 
maquinària de regulació per 
controlar la concentració de 
EPO plasmàtica.

Les cèl·lules sota hipòxia 
o tumorigènesis pateixen una 
angiogènesis i un metabolisme 
millorats de la glucosa. 
Això s’explica gràcies a la 
intervenció del factor que 
indueix la hipòxia (HIF), un 
complex proteic i la seva 
subunitat citosòlica HIF-1α 
s'uneix a segments d'ADN 
específics.

La qüestió central era com 
HIF-1α s'ubiqüitinitza de 
forma dependent d'oxigen. 
Aquesta sèrie de reaccions 
són imprescindibles perquè 
l'HIF-α sigui marcada i dirigida 
al proteosoma per a la seva 
degradació. La resposta va 
arribar quan es va demostrar 
que el gen de la malaltia VHL 
pot interactuar físicament amb 
HIF-1α i que es necessita per 
a la seva degradació. Això 
va lligar definitivament la 
ubiqüitinització de HIF-1α 
amb VHL.

La Figura mostra el 
mecanisme d'acció i regulació 
d'HIF-1α. La interrupció 
d'aquesta via no es troba 
només en la malaltia de von 
Hippel-Lindau, nombroses 
cèl·lules en estat de càncer 
avançat pateixen una 
desregulació en la resposta a 
la concentració d'oxigen. Per 
aquest motiu, la comprensió 
d'aquesta via és essencial en 
la investigació del càncer.

Obtinguda de: https://es.wikipedia.org/wiki/Hypoxia-inducible_factors

https://es.wikipedia.org/wiki/Hypoxia-inducible_factors


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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En aquests temps en que estem tots confinats a casa us proposo, com a joc, resoldre els cinc 
primers exercicis que van formar part de l'edició XXXIII de l'Olimpíada de Química de Catalunya 
que es va realitzar el passat 4 de març. 

Teniu la solució marcada amb verd. 

1. El Tali (Tl, Z=81) és un metall semblant a l’estany (Sn, Z=50), però a diferència d’aquest 
últim, és molt tòxic i els seus compostos s’han deixat d’utilitzar en raticides i insecticides. Indiqueu 
quina de les proposicions següents són falses:

1. El Tl té un radi atòmic major que el Sn. 

2. El Tl i el Sn estan al mateix període de la taula periòdica.

3. El Tl i el Sn poden tenir valència 2.

4. La primera energia d’ionització del Tl és major que la de l’estany.

5. L’afinitat electrònica del Sn és major que la del Tl.

a) 1, 2 i 3  b) 2, 3 i 4 c) 2, 4 i 5 d) 1, 2 i 5 e) 1, 3 i 4 

2. Uns estudiants volen emprar un globus sonda per a estudiar el canvi climàtic realitzant 
mesures meteorològiques i el fabricant els garanteix que el globus no explotarà si el volum de gas 
a l’interior no excedeix de 850 L. Si a l’omplir-lo amb gas heli a 20ºC i 1 atm de pressió el volum 
del globus és de 250 L, indiqueu quines de les proposicions següents són correctes:

1. El globus s’expandirà a l’ascendir.

2. Podran obtenir mesures a una altitud on la temperatura de l’atmosfera sigui de -30ºC i 
una pressió de 0,26 atm.

3. El globus es contraurà en ascendir.

autora: 

estela giménez 
Department of Chemical Engineering and Analytical Chemistry

University of Barcelona

XXXiii oLimpíada 
química de cataLunya
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4. No podran obtenir mesures a una altitud on la temperatura de l’atmosfera sigui a -30ºC 
i una pressió de 0,26 atm.

5. A 20ºC i 1 atm el globus conté 6200 mols d’Heli.

Dades: R = 8,31 Pa·m3·mol-1·K-1 = 0,082 atm·dm3·mol-1·K-1

a) 1 i 2 b) 1 i 4 c) 1, 2 i 5 d) 3 i 4 e) 2 i 3

3. La codeïna (metilmorfina) és un calmant semblant a la morfina, però molt menys potent i 
amb petits efectes sedants. També és un antitussigen per la qual cosa la trobem sovint en forma de 
xarops. 

Per a determinar-ne la fórmula molecular s’ha fet la combustió de 5,000 g de codeïna obtenint 
CO2, H2O i NO2. S’han recollit 13,244 g de diòxid de carboni, 3,160 g d’aigua i 0,769 g de diòxid 
de nitrogen. 

Quan es prepara una dissolució de codeïna amb 10,0 g del compost en 500 mL de dissolució i a 
20,0ºC la pressió osmòtica és de 1,607 atm. Quina és la fórmula molecular de la codeïna?

Dades: Masses atòmiques : C = 12,0 ; H = 1,0 ; N = 14,0 ; O = 16,0  

R = 8,31 Pa·m3·mol-1·K-1 = 0,082 atm·dm3·mol-1·K-1

a) C18H7N2O3 b) C18H21NO3  c) C17H24NO4  d) C18H24N4O4 e) C18H23N2O2

4. El cicle de Born-Haber és una seqüència de reaccions químiques desenvolupada conjuntament 
pel físic Max Born i el químic Fritz Haber el 1917 que explica la formació d'un compost iònic. 
S’utilitza sovint per calcular l’energia reticular ja que no pot ser determinada experimentalment. 
Per a compostos en què ja es coneix l’energia reticular, es pot aplicar per a calcular potencials 
d’ionització o afinitats electròniques.

A partir de les dades següents, indiqueu quines respostes són correctes: 

Energia reticular del clorur de cesi, – 645 kJ·mol-1

Entalpia de sublimació del cesi, 79 kJ·mol-1

Energia d’enllaç Cl-Cl, 242 kJ·mol-1

Afinitat electrònica del clor, -364 kJ·mol-1

Entalpia de formació del clorur de cesi, -433 kJ·mol-1

Fluor (F, Z = 9);  Clor  (Cl, Z = 17)

1. L’energia de la primera ionització del cesi és menor de 350 kJ·mol-1.

2. La segona ionització d’un metall alcalí requereix menys energia que la primera.

3. L’energia de la primera ionització del cesi és major de 300 kJ·mol-1.

4. L’energia reticular del fluorur de cesi és major que la del clorur de cesi.

5. En formar dos mols de clorur de cesi a partir dels seus elements i en condicions estàndard, 
s’alliberen 866 kJ.

a) 1, 4 i 5 b) 1, 2 i 4 c) 3, 4 i 5 d) 3 i 4 e) 2,3 i 4

https://ca.wikipedia.org/wiki/Calmant
https://ca.wikipedia.org/wiki/Morfina
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sedant
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Antitus%C3%ADgen&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Max_Born
https://es.wikipedia.org/wiki/Fritz_Haber
https://es.wikipedia.org/wiki/1917
https://es.wikipedia.org/wiki/Ion
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5. Les constants dels productes de solubilitat (KS) a 298 K del 
carbonat de plata, carbonat de cadmi (II), carbonat de calci (II) 
i carbonat d’estronci (II) són les següents:

Ks (Ag2CO3) = 8,5×10-12; Ks (CdCO3) = 1,0×10-12; Ks (CaCO3) 
= 4,8×10-9; Ks (SrCO3) = 5,6×10-10

Quines de les proposicions següents són falses a 298 K:

1. La solubilitat dels carbonats en una solució aquosa de 
pH=2 és més petita que en aigua (pH=7)

2. La solubilitat del carbonat d’estronci en una solució de 
nitrat d’estronci 0,1M és més petita que en aigua

3. La solubilitat molar disminueix segons l'ordre:   Ag2CO3  
>  CaCO3  >  SrCO3  >  CdCO3 

4. La solubilitat molar disminueix segons l'ordre:   CaCO3  >  SrCO3  >  Ag2CO3  >  CdCO3  

5. Si tenim una solució amb [Ca+2] =0,1M i [Cd+2] =0,1M, podrem separar-los en un percentatge 
superior al 99% fent servir la insolubilitat dels seus carbonats. 

a) 2, 4 i 5 b) 2 i 4 c) 1 i 4 d) 1 i 3 e) 1, 4 i 5
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El 2019 es va celebrar 
l'Any Internacional de la 
Taula Periòdica (AITP2019), 
una iniciativa de l'ONU per 
reconèixer la importància de la 
química i els seus avenços en la 
investigació, així com divulgar 
la seva transcendència com a 
eina científica. La iniciativa 
va coincidir amb el 150 
aniversari del sistema periòdic 
descobert pel científic rus 
Dimitri Mendeleiev.

A Catalunya, la indústria 
química té un pes molt 
important per això el nostre 
col·legi (CQC) es va adherir, 
immediatament i al costat 
d'altres institucions i entitats del 
sector químic, a les reunions 
impulsades per la Societat 
Catalana de Química (SCQ), 
filial de L'IEC per concretar les 
accions i activitats per celebrar 
el passat 2019.

El nostre Col·legi va estar 
present a l’acte Oficial 
d’Inauguració de l’Any 
Internacional de la Taula 

autor: 

Josep m. Fernández novell

Universitat de Barcelona i Vicedegà del Col·legi

actes commemoratius de 
L’aitp deL nostre coL·Legi

Periòdica 2019 (IYPT2019 
sigles en anglès). A la magnífica 
seu de la UNESCO a Paris, el 
passat dimarts 29 de gener va 
tenir lloc aquest esdeveniment 
(en el número 482 de l’NPQ 
del 2019 es va donar tota la 
informació sobre aquest acte).

A partir d'aquí fem un 
resum d'activitats que el 
nostre Col·legi ha organitzat, 
des de conferències i tallers 
fins a llibres i Jornades, totes 
elles amb la Taula periòdica 
com a punt central de totes les 
intervencions.

Les activitats han estat 
dirigides a tota mena de 
públic: 

• El públic infantil i 
juvenil amb el propòsit 
d’atreure'ls (nois i 
noies) cap a la química 
i la ciència en general, 
són el futur de la nostra 
ciència.

• Professorat de 
secundària i 

d'universitat 
per millorar 
l'ensenyament de 
la química i posar 
a l'abast de tothom 
nous recursos 
educatius.

• Adults amb... i sense 
coneixements de 
química, perquè cal 
divulgar la química 
a tota la societat, 
cal lluitar contra 
la creença que la 
química és nociva.

En total, el CQC ha 
organitzat més d'una 
trentena d’activitats per a 
donar a conèixer el paper 
de la química a la nostra 
societat. Les activitats amb 
motiu de l’AITP impulsades 
des del CQC, aquí no es 
comptabilitzen aquelles 
activitats fetes per part dels 
nostres col·legiats i associats 
a títol personal, han estat:
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CONFERÈNCIES: 

Per adults al Centre Cívic 
Golferichs i Amics de la 
UNESCO,  tots dos actes a  
Barcelona.

Per estudiants a l'Escola 
Freta de Mataró i l'INS Torrent 
de les Bruixes de Santa Coloma 
de Gramenet.

JORNADES I COL·LOQUIS: 

L'ensenyament de la 
química i la Taula Periòdica 
(NPQ 485 2019), en les 
vuitenes Jornades sobre 
l'ensenyament de la Química 
a Catalunya 8esJEQC.

Química i Taula Periòdica 
al Centre Cívic Vil·la Urània de 
Barcelona, per adults.

PRESENTACIONS:

L'endemà de Sant Jordi, el 
24 d'abril, es va presentar a 
la seu del CQC el llibre 100 
Anys de Taules periòdiques 
a la Universitat de Barcelona 
presentat per un dels seus 
autors el Dr. Claudi Mans.

TALLERS: 

Per infantil i primària a 
l'Escola Baloo de Barcelona, 
al Centre cívic Vil·la Urània 
de Barcelona i al centre cívic 

Palmira Domènech del Prat de 
Llobregat.

Per adults al Centre Cívic 
Vil·la Urània de Barcelona.

Revistes i Articles: A més 
de tots els articles relacionats 
amb la Química de la nostra 
revista NPQ, cal esmentar 
que, amb un esforç important 
del Col·legi, es va aconseguir 
editar un número només 
dedicat a la Taula Periòdica, el 
número 484 del 2019.

La contribució «The Periodic 
Table as a Didactic Resource for 
Understanding "Bioelements"» 
va ser presentada i publicada 
a l'Annual Conference on 
Hands on Science, HSCI2019 
realitzada a Kharkiv, Ukraine.

Aquestes han estat només 
algunes de les activitats fetes 
pel CQC, demano disculpes 
per avançat si m'he deixat 
alguna activitat que algú de 
vosaltres creu que hauria 
d'estar en aquest resum, ens 
ho comuniqueu i ho afegirem 
al proper NPQ.

Finalment, el dia 14 de 
novembre va tenir lloc l’acte de 
cloenda de l’Any Internacional 
de la Taula Periòdica (AITP) 
a l’Auditori de la Diputació 
de Tarragona, a on el nostre 
Col·legi també hi va assistir. 

Ara ja estem el 2020 però 
tot l'ensenyament i divulgació 
de la Taula Periòdica i de la 
Química del 2019 no poc 
quedar en no res, hem de 
continuar amb aquesta tasca 
de difusió de la ciència que no 
s'acabarà mai.
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TRIVIAL QUÍMICO DEL 
CONFINAMIENTO

El passat dia 16 de març 
vam tenir la sort de rebre el 
següent missatge per facebook 
del nostre company CLAUDI 
MANS, deia així: 

«Hace veinte años una 
importante empresa química 
me encargó preparar un Trivial 
para su página web, con 2000 
preguntas sobre química a 
todos los niveles y de todos 
los temas. El trabajo hizo su 
función hasta que se modificó 
la web de la empresa y el 
Trivial dejó de funcionar.

Para esos días de 
confinamiento en los que 
se puede sacar a pasear la 
mascota con su dueño pero 
no su dueño solo, opto por 
publicar unas cuantas de 
estas preguntas. Cada día 
publicaré diez preguntas, y al 
día siguiente diez más, con la 
solución de las anteriores.

No hay premio. O sí: no 
hay mejor premio que haber 
ayudado a desconfinar la 
mente». 

Us recomanem que entreu 
a: https://cmans.wordpress.
com/ i podreu gaudir 
d'aquest Trivial de Química 

que sempre va acompanyat 
d'una fotografia amb rerefons 
químic. Aquí us deixem la 
primera d'elles.

INFORME COSCE-DECIDES 
2019

La COSCE ha publicat 
l'Informe DECIDES 2019 
corresponent a l'anàlisi de 
les polítiques científiques 
anunciades i executades pel 
Govern durant 2019. S'hi 
exposa la necessitat d'un 
major pes polític del Ministeri 
de Ciència, innovació i 
Universitat del pròxim Govern, 
la fragmentació d'aquestes 
polítiques en diferents 
Ministeris significaria una 
pèssima resolució política, 
ja que representaria un pas, 
clarament, en sentit contrari 
a les mateixes polítiques dels 
països del nostre entorn i de la 
Comissió Europea.

Aquest informe resumeix 
la preocupant situació en què 
es troba el Sistema Espanyol 
de Ciència, Tecnologia i 
Innovació amb pressupostos 
prorrogats, amb uns deficients 
i burocratitzats procediments 
de gestió i control, aplicats 
en tots i cada un dels àmbits i 
nivells de l'activitat científica 
i innovadora a on també ens 
trobem els químics. En la seva 
anàlisi es proposen mesures 
efectives, com acordar una 
política d'Estat que doni 
continuïtat a les polítiques 
científiques, deslligui la ciència 
dels cicles polítics i garanteixi 
un creixement mantingut al 
llarg termini i sostenible de la 
inversió en R + D + I.

Si es vol llegir tot sencer, 
cal anar a https://www.cosce.
org/pdf / informe_COSCE_
DECIDES_2019_ politicas_
cientificas.pdf

https://cmans.wordpress.com/
https://cmans.wordpress.com/
https://www.cosce.org/pdf/informe_COSCE_DECIDES_2019_ politicas_cientificas.pdf
https://www.cosce.org/pdf/informe_COSCE_DECIDES_2019_ politicas_cientificas.pdf
https://www.cosce.org/pdf/informe_COSCE_DECIDES_2019_ politicas_cientificas.pdf
https://www.cosce.org/pdf/informe_COSCE_DECIDES_2019_ politicas_cientificas.pdf
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MONTSERRAT PUIG I 
MARGARITA WIRSING

Celebrem des del nostre 
CQC aquesta campanya.

Coincidint amb el Dia 
Internacional de la Dona i la 
Nena en la Ciència, la Facultat 
de Química de la Universitat 
de Barcelona ha posat el nom 
de Margarita Wirsing Bordas i 
el de Montserrat Puig Cardona 
a dos espais del centre. Des 
del CQC celebrem aquesta 
iniciativa que forma part de la 
campanya de la Universitat de 
Barcelona per donar el nom de 
dones il·lustres a aules de les 
diferents facultats.

Margarita Wirsing Bordas 
(Sant Feliu de Guíxols, 1911 - 
Barcelona, 1995)

Va ser la primera dona 
llicenciada en Ciències a 
l’Estat espanyol, concretament 
per la Universitat de 
Barcelona (1933). Pionera en 
l’ensenyament de les ciències, 
també va ser conferenciant i 
va publicar diversos articles 
de divulgació científica. El 
seu caràcter emprenedor i el 

seu compromís amb la vida 
cultural, política i social la 
van fer impulsar iniciatives 
per conèixer i millorar la 
societat que l’envoltava, com 
ara l’organització de classes 
nocturnes per a dones obreres. 
La seva tasca també va tenir 
un vessant literari i periodístic: 
com a escriptora, crítica i 
articulista, va col·laborar en 
diversos diaris, on signava amb 
el pseudònim L. D’Andraitx, 
i va ser redactora en cap, 
primer, i directora, després, de 
la revista Àncora (1956-1972). 
Així mateix, és autora del llibre 
Volves. Crònica d’un any, que 
es va publicar pocs dies abans 
de morir. 

Montserrat Puig Cardona 
(Barcelona, 1924-2019)

Doctora en Química per 
la Universitat de Barcelona 
(1964), va iniciar la seva 
carrera docent com a ajudant 
de classes pràctiques. El 1974 
va ser professora adjunta 
contractada al Departament 
de Química Inorgànica de 
la UB i, posteriorment, va 

ser catedràtica d’institut. Va 
treballar quaranta anys com 
a química investigadora a 
l’Instituto de Investigaciones 
Técnicas, a la secció de 
materials de construcció, en 
l’àmbit del ciment, des d’on va 
obrir camí per a la integració 
de la dona en la ciència.

L’any 1980 va fer un tomb 
a la seva vida: va abandonar la 
recerca per estudiar Teologia, 
i es va llicenciar en la Secció 
Bíblica. Entre els reconeixements 
que va rebre, cal esmentar, 
d’una banda, el Premi Ciutat 
de Barcelona en l’apartat Tesis 
doctorals: ciències (1964). De 
l’altra, la Medalla d’Honor de 
Barcelona en reconeixement 
a la seva tasca pionera per a 
la integració de les dones i les 
nenes en la ciència (2016). 
Compromesa també amb la 
llengua i la cultura, el 1946 havia 
fundat, amb altres universitàries, 
la Confraria de la Bella Parla per 
defensar el català.

La Facultat de Química ha 
posat el nom de Margarita 
Wirsing Bordas a l’Aula 105, i 
el de Montserrat Puig Cardona 
al Laboratori Polivalent. 
L’aula 105 és la més gran 
de la Facultat i acull molts 
actes acadèmics rellevants. El 
laboratori polivalent, que es 
va inaugurar l’any 2013, és un 
espai tecnològicament molt 
avançat, amb unes instal·lacions 
que es poden adaptar per a 
demostracions, conferències, 
docència teòrica i experimental.
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PREMIS CQC

El CQC crearà una sèrie 
de premis per als millors 
treballs sobre química fets 
per l’alumnat de Secundària 
obligatòria, Batxillerat, 
Formació Professional i 
Universitat

Un dels objectius del CQC 
és difondre la química i el 
seu ensenyament. D’acord 
amb aquest objectiu celebrem 
cada any les «Jornades sobre 
l’Ensenyament de la Química 
a Catalunya». En aquests 

moments ja anem per la 
novena edició i un element 
t important és l’alumnat i el 
professorat de secundària, 
d’FP i universitat. I ara, volem 
anar un pas més enllà, el CQC 
crearà una sèrie de premis per 
engrescar als nois i noies junt 
amb el seu professorat que 
realitzin i presentin un treball 
de química o amb una part 
relacionada amb ella.

Els guardons, que seran 
anuals, volen premiar l’esforç 
d’aquests estudiants en 
l’aprenentatge i la recerca de 
la nostra ciència i, també, al 
seu professorat que són la seva 
font de motivació envers les 
ciències.

Dins de cada nivell 
educatiu, els treballs presentats 
podran ser:

• A l’ESO es premiaran 
els millors Treballs de 
Síntesi.

• Al Batxillerat es 
premiaran els millors 
Treballs de Recerca.

• Al Cicle mitjà de la FP 
es premiaran els millors 
projectes en l’apartat 
d’innovació i als millors 
projectes col·laboratius.

• Al Cicle superior de 
la FP es premiaran els 
millors projectes en 
l’apartat d’innovació 
i als millors projectes 
col·laboratius.

• També es crearan 
premis per els millors 
TFG, TFM i tesis 
doctorals de la Facultat 
de Química.

En breu es publicaran les 
bases de cada modalitat i 
s’enviaran a tots els centres de 
Secundària, FP i a la Facultat de 
Química.

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

Serveis editorials, especialitzats en 
treballs acadèmics i tesis doctorals:

Maquetació · Correcció · Impressió
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