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

Compte Expansió
Premium PRO1

Bonifiquem la seva quota de
col·legiat
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10% 0 Gratis Gratuïtes+ + +
de la seva quota, comissions d’administració transferències online en euros. Targeta Or sense comissions, ni d’emissió
de col·legiat i de manteniment del seu ni demanteniment2

màxim 50 euros* un compte.1
únic any.

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

Truqui'ns al 900 500 170, identifiqui’s com a membre del seu col·lectiu i comencem a treballar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
¿Què necessita per contractar un Compte Expansió Premium PRO?
• Tenir-hi domiciliada una nòmina o ingrés regular mensual d'un import mínim de 700 euros, se n’exclouen els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc
Sabadell a nom del mateix titular.
• Més un dels productes següents contractats a través de Banc Sabadell:
- Una assegurança de protecció3, que li oferirà un plus de tranquil·litat per a vostè i els seus. Les assegurances incloses són: autos, salut, dental, llar, decessos, protecció
pagaments, accidents i vida risc. Se n’exclouen les assegurances de vida estalvi.
- Un contracte d'AutoRenting. Tindrà els serveis del seu automòbil en una única solució integral.
- Un d'aquests productes amb un import mínim de 10.000 euros:
· Fons d'inversió.
· Un pla de pensions individual, un pla de previsió assegurat o un pla EPSV.
· Contracte de valors amb accions de qualsevol companyia.
També es pot beneficiar del compte si:
• Té un saldo mitjà mensual en recursos a Banc Sabadell superior a 75.000 euros. Es calcula com la suma de saldos del mes anterior de: saldos vista, dipòsits, renda fixa a
venciment, assegurances de vida estalvi, fons d'inversió, valors cotitzables i no cotitzables, plans de pensions, plans de previsió EPSV i BS Gestió Cartera de Fons.
• O si és titular de 10.000 accions o més de Banc Sabadell, S.A..

El Compte Expansió Premium PRO és exclusiva per a uns determinats col·lectius professionals. Pregunti al seu gestor quina és la solució financera concreta per al seu col·lectiu
o truqueu a al telèfon 900.500.170.
*Bonificació del 10% de la quota de col·legiat amb un màxim de 50 euros per compte amb la quota domiciliada, per a nous clients de captació. La bonificació es realitzarà un
únic any per a les quotes domiciliades durant els 12 primers mesos, comptant com a primer mes, el de l'obertura del compte. El pagament es realitzarà en compte el mes
següent dels 12 primers mesos.
1. Rendibilitat: 0% TAE
2. Targeta Repsol Máxima: amb un 2% de descompte en carburant en fer gasolina en qualsevol estació de servei Repsol, Campsa o Petronor.
3. Assegurances que tenen com a intermediari BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., amb NIF A-03424223 i domicili
a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, inscrita en el R. M. d’Alacant i en el Registre administratiu
especial de mediadors d’assegurances de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau núm. OV-0004. Té subscrita una assegurança de responsabilitat
civil d’acord amb la normativa de distribució d’assegurances i reassegurances privades vigent en cada moment. Pots consultar les entitats asseguradores amb les quals
BanSabadell Mediación ha signat un contracte d’agència d’assegurances en el web www.bancsabadell.com/bsmediacion.
 

1. Oferta vàlida fins el 31/12/2020

Pot fer extensiva aquesta oferta als seus empleats i familiars de primer grau.

sabadellprofessional.com
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1 / 6
Aquest nombre és indicatiu del risc del
producte. Així, 1/6 és indicatiu de
menys risc i 6/6 és indicatiu de més
risc.

Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit al
Fons Espanyol de Garantia de Dipòsits
d’Entitats de Crèdit. La quantitat màxima
garantida actualment pel fons esmentat
és de 100.000 euros per dipositant.
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editorial

IN MEMORIAM  
EN LOS TIEMPOS DEL CORONAVIRUS

Queridos compañeros, creo que estaréis de acuerdo en que en este 
editorial dediquemos un recuerdo a todos aquellos fallecidos consecuencia 
de esta pandemia tan mal gestionada también mundialmente. En el 
interior tenéis un artículo que comparto titulado: “Dilemas bioéticos 
ante las vacunas y los tratamientos” que trata sobre la solidaridad y la 
subsidiaridad a la hora de la justa distribución de los recursos disponibles 
para combatir la pandemia.

Quisiera dejar constancia de que con una mejor gestión de los 
responsables mundiales, la mayoría de las personas –sobre todo mayores en 
algunas residencias mal diseñadas y gestionadas– no habrían fallecido en 
circunstancias tan dolorosas e infrahumanas sin el consuelo de sus allegados 
en sus últimas horas. Ahora bien, lo que ya es inadmisible es que haya 
dirigentes mundiales –incluido en nuestro país– que lleguen a decir que los 
ancianos –mayores de 65 años– son (somos) sólo una carga económica y lo 
mejor es que fallezcan!

Se olvidan de que este mundo que se han encontrado se lo deben a sus 
ancianos padres y que excepto algunos mal nacidos (como ellos) la mayoría 
de la gente es buena y el mundo ha progresado debido a los actuales 
ancianos buenos y no a los malos sean o no dirigentes políticos.

Me permitiréis que personalice nuestro pésame en dos personas 
representativas de nuestro entorno químico y que nos han dejado. 

Antonio González Pérez, mozo de laboratorio del Departamento de 
Ingeniería Química desde 1970, gran compañero y amigo… Toda una vida 
profesional trabajando juntos y al que esta pandemia mal gestionada se 
ha llevado de este mundo prematuramente. Mi más sentido y entrañable 
pésame a su mujer Belén, a sus hijos, hermanos y demás familia… Un fuerte 
abrazo Antonio de quién –como tu decías– jefe y amigo.

Ángela García de Mendoza y Sentena, química veterana, pionera en 
un mundo industrial profesional con pocas mujeres y colegiada en este 
Colegio con mucha presencia y ocupando cargos de responsabilidad. Se 
le otorgaron todas nuestras órdenes de antigüedad: Mn. Zr, Sn, Nd. Mi más 
sentido pésame a su familia. Gracias Ángela por tu amistad y consejos.

Repito, nuestras condolencias a todas las familias que consecuencia 
directa o indirecta de esta pandemia han sufrido pérdidas humanas en su 
seno con la creencia de que aprendamos la lección y hagamos lo posible 
para gestionar mejor estas situaciones que afectan principalmente a 
nuestros antecesores. Seamos bien nacidos… y no apoyemos nunca a los 
mal nacidos.
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Fa molts anys que alguns 
ens dediquem a la promoció 
econòmica i empresarial 
a ACCIÓ, abans al antic 
CIDEM, l’entitat que te 
la gran responsabilitat de 
coordinar i impulsar des del 
Govern de la Generalitat, les 
polítiques de promoció en 
les vessants de la innovació, 
la internacionalització i 
la captació d’inversions 
estrangera. En aquests anys, 
molts projectes fets, alguns 
exitosos, altres no tant com a 
la vida, moltes presentacions, 
entrevistes, innombrables 
visites a empreses que m’han 
permès conèixer en gran 
mesura el cor econòmic del 
país.

En els darrers temps, la 
innovació ha capitalitzat el 
interès de la societat, mots 
com la nanotecnologia, la 
IA, el big data, la fotònica, 
els algoritmes o el cloud, ens 
som cada dia més familiars, 
però de sobte el que només 
semblava que era per nadius 

REFLEXIONS D’INNOVACIÓ 
FRUIT DEL COVID-19

autor: 

Joan sansaloni

Gerent d’innovació a @accio.cat

científic - tècnics  esta acabant 
sent coneguts per tot tipus de 
persones i de tots els sectors, 
uns conceptes ja de per se 
són imprescindibles en les 
societats avançades com la 
nostra

I com està passant això, 
doncs veiem que ara gran part 
de la societat, ja consumidora 
de tecnologia de forma 
inconscient, comença a ser 
conscient i es deixa anar 
confiant en la innovació i la 
tecnologia com l’inhibidor o 
en el millor dels casos l’antídot 
per a tombar la major crisi 
que aquesta generació havia 
conegut, un crisi que tothom 
te clar que canviarà força la 
visió del món que tenim.

D’aquestes setmanes 
frenètiques i de parlar i 
compartir amb molta gent 
coneguda, algunes que feia 
anys que no parlava, altre 
totalment retrobada o molta 
desconeguda, s’obre un espai 
per compartir unes petites 
reflexions que no et planteges 

fins que no tens davant 
problemes d’aquest calibre:

La recerca i la innovació 
estan al servei de la societat 
i dels seus reptes més 
urgents. Centenars de grups 
tècnics, persones individuals 
o col·lectives, i dotzenes 
de plataformes d’innovació 
col·laborativa es van llançar 
a resoldre els problemes 
que anaven sortint, des de 
respiradors, mascaretes, 
pantalles o proteccions 
especials per a UCIs. A més, 
ara tenim informació en temps 
real, projeccions i estimacions 
fetes amb eines i app de darrera 
generació ens permeten tenir 
la competència de prendre 
decisions el més encertades 
possible.

Si algú creia que érem 
immortals o invulnerables, 
i que la nostra tant afamada 
sanitat acabaria sense 
problemes amb l’enemic, 
estàvem equivocats. Aquest 
virus és global, no entenc 
d’Estats ni de fronteres, i 
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esta fent caure els sistemes 
econòmics i socials de tot 
el món. Que és el que hem 
observat? ha sortit a passejar 
la disciplina social asiàtica, 
la salvaguardista posició 
econòmica anglosaxona i la 
descoordinació pseudo caòtica 
europea.

La darrera tecnologia a 
peu de carrer, em vist anàlisis 
ràpids de covid-19 amb 
persones dins del seu vehicle, 
robots donant assistència a 
personal sanitari, termògrafs 
d'infrarojos per al control de 
potencials persones malaltes 
o complexos càlculs per a 
garantir la logística alimentaria 
necessària.

Sembla que a futur 
promourem la producció local 
de bens i serveis essencials, 
valorarem aquest fet, el km 
zero com ens agrada dir-li. 
Fomentarem els ecosistemes 
locals i tenint un ull i mig en 
el global, la tecnologia ens 
ajudarà a assolir aquesta nova 
situació. El que sembla evident 
és que seriem uns inconscients 
si continuem pensant que Xina 
ha de continuar sent la única 
fàbrica del món.

Com escoltava avui, estem 
fent tothom el major curs de 
formació de la historia, un 
curs de formació accelerat en 

noves tecnologies digitals al 
cap i a la fi, les reunions on-
line ja no són excepció, estan 
simplement normalitzades i 
alhora crec que en valorarem 
molt més l’espai temporal 
d’una reunió presencial o una 
visita empresarial a la que 
abans no es donava major 
importància i sentir-ne els 
neguits i les il·lusions del teu 
interlocutor@. D’això en tinc 
moltes ganes.

Els lideratges seran 
diferents, en promourem 
la confiança, l’impuls de 
l’autoresponsabilitat pròpia 
i de la part col·lectiva, 
orientada a objectius i amb 
una certa harmonia amb la 
vida social i familiar, per que 
aquesta serà cada dia més 
rellevant, precisament per la 
consciencia de vulnerabilitat 
que hem pogut veure.

Ara no vull entrar en 
comentar aspectes presents, 
per que cal ser prudent i veure 
com evolucionen, com la 
decepció que tinc respecte a 
la posició i la reacció europea 
davant aquest problema global 
d’enorme impacte sobre les 
persones, la aparent manca de 
sensibilitat i contundència del 
suport respecte a la situació 
dels nostres avis i avies, o de 
la vista tant evident d’una 
situació tant fràgil de la nostra 
economia sense marge mínim 
de maniobra per manca de 
liquiditat empresarial, i per 
tant fruit de la precarietat.

En resum, estem davant 
en una oportunitat enorme 
d’aprendre lliçons vitals, de les 

que ens marquen per sempre, 
de que cal invertir en educació 
el que és pot i una mica més, 
que si no hi ha salut la resta 
no importa, que la recerca i 
innovació i les persones que 
l’executen que són la doble 
cara de la mateixa moneda, ens 
garantiran procés i protecció 
si som capaços d’invertir-ne 
en elles, i que la indústria, el 
comerç i el turisme ben entès, 
en totes les seves formes i 
models són una aposta segura 
per deixar de ser fràgils a mig 
termini.

Tot sembla vell i crec que no 
ho és, cal evolucionar tampoc 
cal revolucionar, però si donar 
un pas endavant, mai la nostra 
vida personal va estar tant 
afectada i mai va ser tant lenta. 
I com em deia una d’aquestes 
persones amb les que m’he 
pogut virtualment retrobar, 
“sort del Netflix i la playS” sino 
no estaria viu. 

Érem gent feliç, tot ho 
teníem preparat per fer una 
MWC fantàstica, projectes 
d’innovació apunt d’arrancar, 
una setmana santa aquí o 
allà, i visualitzàvem un estiu 
d’estil occidental ple, i tot 
ens ha caigut en un no res. 
Espero i desitjo que d’ara en 
endavant siguem simplement 
més humans, responsables, 
cuidem més i millor la natura 
i l’entorn, i que ens preparem 
per a la propera crisi, per que 
vindrà, segur.
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LA COCA-COLA

Si ens demanessin un 
llistat de les begudes més 
consumides al món, segur que 
a la llista i sens cap mena de  
dubte no hi faltaria la Coca-
Cola dins de les begudes no 
alcohòliques, i, probablement 
al “top ten”.

Una beguda és un líquid 
destinat  en principi a 
apaivagar la set. En podem 
establir tres grans grups, com 
són:

a) L'aigua
b) Les begudes alcohòliques
c) Les begudes no alcohòliques

a) L'aigua és el component  
majoritari del cos humà, ja 
que gairebé el 66% d'aquest 
és aigua, i una bona hidratació 
diària és imprescindible per a 
la salut; es recomanen uns 2L 
d'aigua per persona i dia (6 o 
7 vasos)

b) Les anomenades begudes 
alcohòliques o espirituoses 
contenen etanol o alcohol 
etílic, i han estat lligades a 
ritus religiosos. Actualment 

també, sens dubte, a trobades 
socials i celebracions de tota 
mena.

Les begudes alcohòliques 
poden dividir-se en dos grans 
grups:

b-1) Begudes produïdes per 
fermentació, que arriben a  
contenir fins a un 18-20% 
d'etanol. En són exemples 
el vi, el cava i la cervesa.

b-2) Begudes produïdes 
per destil·lació. Ho són els 
licors, que poden arribar a 
superar els 40º alcohòlics, 
com ara el bourbon o la 
ginebra.

c) Les begudes no 
alcohòliques:

c-1) Begudes no gasoses i 
sucs de fruita.

c-2) Les begudes gasoses 
o hidrocarbonatades, que 
s’acostumen a consumir 
fredes com ara la llimonada, 
la taronjada, el te fred o 
granissat, el cafè amb gel , 
la cola…

c-3) Begudes calentes, com 
ara el cafè, el té, el mate, 
la llet calenta i la xocolata 
calenta.

L'aigua és descrita moltes 
vegades com el solvent 
universal, perquè dissol a més 
de la meitat dels compostos 
coneguts. 

La figura mostra sis 
molècules d'aigua (H2O), 
que és un dissolvent polar, 
solvatant un catió de sodi 
(Na+). Obtinguda del domini 
públic: http://bio.winona.edu/
berg/ILLUST/Na+H2O.gif 

La Coca-Cola és una beguda 
gasosa hidrocarbonatada que 
té el seu origen a Atlanta el 
1886. Va ser descoberta gràcies 
als treballs de J.S  Pemberton 
que la creà i, posteriorment,  
va ser venuda a Asa Griggs 
Candler.

La companyia fa un 
concentrat o xarop que ven a 
empreses embotelladores amb 
llicència, com ara Cobega 
S.A. Aquestes empreses, la 
mesclen homogèniament amb 

autor:

dr. miQuel paraira
Universitat Politècnica de Catalunya

http://bio.winona.edu/berg/ILLUST/Na+H2O.gif
http://bio.winona.edu/berg/ILLUST/Na+H2O.gif
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aigua filtrada i edulcorants 
(generalment xarop de blat de 
moro d'alta fructosa HFCS) per 
després vendre-la i distribuir-la 
en ampolles de vidre, plàstic o 
llaunes als comerços, bars i 
restaurants.

La seva composició és un 
veritable misteri i un gran 
secret, ja que la Coca-Cola 
“S’ha intentat imitar però mai 
s'ha aconseguit igualar”.

Les principals varietats que 
podem trobar al mercat són:

Coca-Cola normal
Coca-Cola light
Coca-Cola diet
Coca-Cola sense cafeïna
Coca-Cola zero
Coca-Cola zero-zero

I d'altres menys consumides 
com les de cirera, vainilla o 
llimona, totes elles en envasos 
de vidre, plàstic o alumini en 
el cas de les llaunes.

És una de les empreses que 
més diners gasta en publicitat 
i que més eslògans llença al 
mercat, com ara La chispa de 
la vida, Gràcies per compartir 
felicitat…. Es parla d'ella i 
s'aconsella per alguns tipus 
de trastorns estomacals i, fins i 
tot, algunes salses de la cuina 
americana, i sobretot sud-

americana, són fetes amb Coca-
Cola, com a Perú i Colòmbia. 
És una beguda controvertida i 
encara que l'han atacada desde 
diferents sectors, mai han 
aconseguit destruir-la.

Actualment hi ha encetada 
una campanya de recollida 
de llaunes de Coca-Cola amb 
la intenció de fer pressió a la 
companyia i aconseguir un 
etiquetatge en català.

Aquests són alguns dels 
eslògans publicitaris al llarg de 
la història:

1886:  DISFRUTA COCA-
COLA

1929:  LA PAUSA QUE 
REFRESCA

1959:  COCA-COLA 
REFRESCA MEJOR

1963: TODO VA MEJOR 
CON COCA COLA
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1970:  EL SABOR DE LA VIDA

1972:  LA CHISPA DE LA 
VIDA

1976:  COCA-COLA DA MÁS 
VIDA

1982:  COCA-COLA ES ASÍ

1983:  COCA- COLA MÁS Y 
MÁS

1987:  SENSACION DE VIVIR

1988:  EL SABOR DE TU VIDA

1993:  SIEMPRE COCA-COLA

1999:  COCA-COLA 
DISFRUTA

2000:  VIVELA

2001:  LA VIDA SABE MEJOR

2003:  COCA-COLA DE 
VERDAD

2005:  TOMA LO BUENO

2008:  EL LADO COCA-COLA 
DE LA VIDA

2009:  DESTAPA LA 
FELICIDAD

2013:  GRACIAS POR 
COMPARTIR 
FELICIDAD

2015:  DESEANDO 
FELICIDAD

2016-2018:  PRUEBA EL 
SENTIMIENTO
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LA QUALITAT DE L’AIGUA  
DE BEGUDA  

I EL SEU CONTROL  
A AIGÜES DE BARCELONA

INTRODUCCIó
L’aigua és el producte 

alimentari més controlat del 
Món. Contràriament al que 
de vegades creuen alguns 
ciutadans, disposa de total 
garantia sanitària en tots els 
països i poblacions de la Unió 
Europea, en els quals la seva 
qualitat es troba regulada per 
una legislació molt exigent, 
tant pel que fa a la freqüència 
de control com a l’extensa 
relació de paràmetres que 
es fixa analitzar de manera 
sistemàtica. A més, a diferència 
de la resta de productes 
alimentaris, que només poden 
controlar-se fins al final de la 
fabricació, l’aigua de consum 
es controla a més al llarg de 
tot el seu cicle de distribució 
i subministrament, fins a 
l’arribada als domicilis. És per 
això que l’aigua que surt per les 

nostres aixetes es pot consumir 
amb total confiança i amb 
completa seguretat sanitària.

MARC LEGAL QUE REGULA 
LA QUALITAT DE L’AIGUA 
DE CONSUM:

La qualitat de les aigües 
de consum està regulada 
a tots els països de la UE 
per una mateixa normativa 
comunitària, la Directiva 
98/83/CE, complementada 
anys més tard per la Directiva 
(UE) 1787/2915, que fixa 
quins paràmetres cal controlar 
per garantir-ne la qualitat i 
seguretat sanitària: per a fixar 
els valors màxims admissibles 
de cadascun d’ells (valors 
paramètrics), és a dir, els 
valors límits que no podran 
superar-se per no posar en 
risc la salut dels consumidors, 
aquesta normativa pren com 

a base les recomanacions de 
l’Organització Mundial de 
la Salut (OMS), així com els 
darrers coneixements tècnics 
i científics, i s’articula a l’estat 
espanyol a través dels Reials 
Decrets RD 140/2003 i RD 
314/2016. El gran objectiu de la 
legislació vigent és la protecció 
de la salut dels consumidors, 
seguint els anomenats principis 
de prevenció i de precaució.

El RD 140/2003 estableix 
el control de 53 paràmetres de 
diferent tipus i el RD 314/2016 
complementari fixa els criteris 
complementaris per al control 
de la radioactivitat de les 
aigües. 

Cal afegir que en aquests 
moments es troba en fase final 
d’aprovació una nova Directiva 
Europea sobre Aigües de 
Consum que, mantenint la base  
de l’actual, afegirà algun nou 

autor:

miQuel paraira Faus
Director de Qualitat de l’Aigua d’Aigües de Barcelona
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paràmetre que l’OMS també 
considera d’interès controlar, 
en base als coneixements més 
recents sobre potencials impactes 
sobre la salut humana.

AVALUACIó DE LA 
QUALITAT DE L’AIGUA DE 
CONSUM:

Així doncs, a les aigües 
de consum de l’estat, les 
empreses subministradores 
han d’analitzar com a mínim 
els 53 paràmetres o grups de 
paràmetres legislats a través del 
RD 140/2003, que suposen el 
control sistemàtic d’uns 150-200 
compostos i microorganismes, 
per tal de determinar la qualitat 
microbiològica, físico-química 
i organolèptica d’aquestes 
aigües. Això es complementa 
amb el control dels paràmetres 
radioactius que fixa el RD 
314/2016.

Cada paràmetre controlat té un 
estàndard o valor màxim establert 
a la legislació, anomenat valor 
paramètric, i que es fixa amb uns 
gran marges de seguretat, amb 
l’objectiu de protegir la salut dels 
consumidors. 

També es controla de manera 
permanent el nivell de clor 
residual de l'aigua de consum a 
l’aigua distribuïda, generalment a 
través d'analitzadors automàtics 
en continu situats en punts 
estratègics de les xarxes de 
distribució, per garantir la 
presència d'una dosi mínima 
d'aquest component desinfectant 
al llarg de tot el procés de 
subministrament fins a les 
llars, com a garantia sanitària 
addicional.

Tots els resultats dels 
controls que es porten a terme 
són contrastats amb aquests 
estàndards de qualitat i qualsevol 
incompliment és notificat a 
l’autoritat sanitària per part de 
les empreses subministradores, 
per tal de determinar si fos 
necessari establir alguna mesura 
preventiva i/o de comunicació a 
la població. Val a dir que, a l’estat 
espanyol, els incompliments 
de valors paramètrics de 
compostos o microorganismes 
amb rellevància sanitària són 
molt excepcionals, limitant-
se normalment als coneguts 
com paràmetres Indicadors, 
que tenen únicament un 
efecte sobre la percepció 
organolèptica però no un 
impacte sobre la salut. També 
es remeten a l’autoritat sanitària 
i als organismes reguladors 
(generalment ajuntaments), els 
resultats de totes les anàlisis 
portades a terme a les plantes 
de tractament, als dipòsits i a 
les xarxes de distribució, en 
aplicació de la legislació vigent. 
El Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya realitza 
a més auditories periòdiques a 
totes les empreses operadores 
del servei, per garantir que 
aquests controls s’han portat 
a terme amb les freqüències, 
emplaçaments i condicions 
requerits per la normativa.

EINES DE CONTROL DE 
L’AIGUA DE CONSUM I 
GARANTIES D’AQUEST 
CONTROL:

Les mostres de control de 
les aigües de consum són 
preses per personal especialista 

qualificat i traslladades als 
laboratoris en condicions que 
garanteixin la seva correcta 
conservació fins al moment de 
l’anàlisi (per evitar l’alteració 
de resultats de determinats 
paràmetres). Alguns paràmetres 
resulta convenient determinar-
los in situ, concretament el clor 
residual lliure, la conductivitat i 
la temperatura.

Les mostres preses són 
analitzades en laboratoris 
especialitzats en l’anàlisi 
d’aigües, ja sigui de les pròpies 
empreses operadores del servei 
o bé externs, i això s’ha de fer 
sota cobertura de l’acreditació 
internacional ISO 17.025, per 
part de personal tècnic altament 
qualificat, per tal de garantir que 
la completa qualitat i fiabilitat 
dels resultats obtinguts.

A més, des de juliol de 2020, 
és legalment obligatori que totes 
les empreses que subministrin 
aigua a més de 50.000 habitants 
tinguin implantat un sistema 
de gestió preventiva del risc 
sanitari, basat en el model dels 
Plans de Seguretat de l’Aigua 
de l’OMS. Les empreses més 
avançades disposen a més de 
la certificació ISO 22.000 de 
seguretat alimentària per a la 
producció i la distribució d'aigua 
per al consum humà; es tracta 
d’un un sistema basat en els 
mateixos Plans de Seguretat 
de l'Aigua de l'OMS i en els 
principis de l'anàlisi de perills i 
punts de control crítics del sector 
alimentari. Aquests sistemes 
permeten assegurar de manera 
permanent la garantia sanitària 
de l’aigua distribuïda.
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COMPOSTOS QUÍMICS 
REGULATS I ESTàNDARDS 
DE QUALITAT:

Els estàndards o valors de 
referència per als paràmetres 
químics, denominats valors 
paramètrics a la legislació, estan 
fixats seguint les recomanacions 
de l’Organització Mundial de 
la Salut (OMS), considerant un 
consum sanitàriament segur de 
l’aigua durant tota la vida, de 
manera que el consum durant 
70 anys de 2 litres d’una aigua 
que contingui qualsevol dels 
compostos en el nivell d’aquest 
valor de referència no suposi 
cap increment significatiu 
de risc per a la salut. En 
l’establiment d’aquests valors 
es tenen en compte també 

les aportacions a través dels 
aliments i d’altres vies (p.ex.: 
aire). 

La legislació classifica els 
compostos químics a controlar 
amb els termes paràmetres 
Químics (grup B) i paràmetres 
Indicadors (grup C): 

• Els primers són aquells 
compostos que podrien 
tenir un potencial impacte 
de la salut per exposició 
crònica al consum d’aigua 
amb nivells elevats dels 
mateixos i, quan se’n 
supera el seu límit o valor 
paramètric en una aigua, 
aquesta s’ha de qualificar 
com a No apta per al 
consum humà.

• En canvi, els anomenats 
paràmetres Indicadors 
són aquells sense impacte 
sobre la salut i que es 
regulen únicament pel seu 
possible efecte sobre la 
percepció organolèptica 
(i/o sobre l’estat de les 
infraestructures): en aquest 
cas, els límits establerts es 
consideren orientatius i la 
seva superació no suposa 
la qualificació de l’aigua 
com a no apta per al 
consum. 

A continuació es llisten els 
compostos químics regulats 
dintre de cada grup, la seva 
descripció o “significat” i el 
valor de referència regulat:

PARàMETRES SENSE IMPACTE SANITARI (PARàMETRES INDICADORS)

Paràmetre Descripció/significat
Valor de referència 
regulat (estàndard)

Carboni Orgànic 
Total (COT)

Mesura global del contingut en matèria orgànica de l’aigua, la 
major part procedent de fonts naturals.

Sense canvis anòmals

Clor residual 
lliure

Petita quantitat de clor que resta a l’aigua després del seu 
tractament per tal de garantir que sigui microbiològicament segura 
fins a les llars.

1 mg/l
(s’exigeix la seva 

presència)

Clorur
Compost present en forma de sals naturals a totes les aigües. La 
seva concentració es pot reduir mitjançant osmosi per millorar el 
gust de l’aigua, però no comporta cap risc per a la salut.

250 mg/l

Color
Apareix de manera natural en molts recursos d’aigua i s’elimina 
completament a través dels tractaments adients de potabilització.

15 mg/l Pt/Co

Conductivitat
Mesura global de les substàncies inorgàniques dissoltes a l’aigua 
(sals).

2.500 µS/cm-1

Ferro

Element metàl·lic natural present a la majoria d’aigües. Algunes 
plantes de tractament utilitzen sals de ferro per eliminar impureses. 
També pot ser aportat a l’aigua a causa de la corrosió de canonades 
de ferro. No comporta cap risc sanitari.

200 µg/l

Gust i olor
Indicadors de la qualitat organolèptica de l’aigua de consum. Olors 
i sabors no habituals poden ser indicatius d’un problema i s’han 
d’investigar. 

3 a 25 °C 
(índex dilució)
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Manganès
Element metàl·lic natural present a la majoria d’aigües. S’elimina 
molt bé durant el tractament de potabilització.

50 µg/l

pH
Mesura de l’acidesa de l’aigua: valors per sobre de 7 indiquen 
condicions alcalines (bàsiques), el pH 7 és neutre i valors inferiors a 
7 corresponen a aigües àcides.

Entre 6,5 i 9,5

Sodi

Compost present en forma de sals naturals a totes les aigües. La 
seva concentració es pot reduir mitjançant osmosi per millorar 
el gust de l’aigua, però no comporta cap risc per a la salut. Els 
sistemes de descalcificació domèstics poden augmentar-ne la 
concentració. 

200 mg/l

Sulfat
Present de manera natural a la majoria d’aigües. En concentració 
elevada pot proporcionar massa gust a l’aigua.

250 mg/l

Terbolesa Mesura del grau de claredat (transparència) de l’aigua.

1 UNF (sortides ETAP i 
dipòsits)

5 UNF (xarxes de 
distribució)

PARàMETRES AMB POTENCIAL IMPACTE SANITARI (PARàMETRES QUÍMICS)

Paràmetre Descripció/significat
Valor de referència 
regulat (estàndard)

Alumini
Element metàl·lic natural present a moltes aigües. Algunes plantes de 
tractament utilitzen sals d’alumini per eliminar impureses, cas en el 
qual cal controlar-ne l’aportació.

200 µg/l

Amoni
Ió present de manera natural en moltes aigües i que es pot aportar 
en grans quantitats en casos de contaminació urbana. S’elimina 
completament durant el tractament de l’aigua.

0,5 mg/l

Antimoni

La seva presència a l’aigua de consum és molt estranya i quan s’hi 
troba acostuma a ser a causa de juntes metàl·liques o soldadures de 
plom en contacte amb l’aigua (problema d’algunes instal·lacions 
interiors). 

5 µg/l

Arsènic
Es troba present de manera natural en alguns recursos subterranis 
(pous), tot i que en una minoria (zones de geologia molt característica). 

10 µg/l

Benzè
Producte químic emprat a la indústria petroquímica i de plàstics. 
Es pot trobar ocasionalment a les aigües naturals, però és totalment 
eliminat mitjançant els tractaments de potabilització habituals.

1 µg/l

Benzo(a)pirè Veure hidrocarburs aromàtics policíclics. 0,01 µg/l

Bor

Element que es troba present de manera natural a les aigües en 
concentracions baixes. Algunes descàrregues industrials i detergents 
poden augmentar-ne la concentració a les aigües dels rius. És difícil 
d’eliminar mitjançant els tractaments convencionals, però per sota del 
valor regulat no comporta cap problema per a la salut.

1 mg/l

Bromat
Compost que es forma durant la desinfecció de les aigües per reacció 
amb el bromur (element natural) que aquestes contenen. També pot ser 
ocasionalment aportat per contaminació industrial. 

10 µg/l
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Cadmi

Element metàl·lic que es troba present en alguns recursos subterranis 
(pous), tot i que en una minoria. Es poden aplicar tractaments 
específics per eliminar-lo, en cas de presència en el recurs.

5 µg/l

Carboni Orgànic 
Total (COT)

Mesura global del contingut en matèria orgànica de l’aigua, la major 
part procedent de fonts naturals. Sense canvis anòmals

Cianur Compost tòxic molt rarament present a les aigües. 50 µg/l

Coure

Element metàl·lic molt rarament present a les aigües, però que hi 
pot arribar per contacte amb materials de coure de les instal·lacions 
domèstiques. La seva presència comporta problemes organolèptics 
(color, mal gust) abans que pugui arribar a ser perillós per a la salut.

2 mg/l

Crom
Element metàl·lic molt rarament present a les aigües, però que hi 
pot arribar per contacte amb materials metàl·lics de les instal·lacions 
interiors domèstiques, especialment alguns recobriments.

50 µg/l

1,2-dicloroetà

Compost orgànic present en dissolvents industrials, que es pot trobar 
a nivell de traces en aigües naturals, sobretot de recursos subterranis. 
S’elimina amb el tractament aplicat i per tant no se’n troba a l’aigua de 
consum. 

3 µg/l

Fluorur

Element natural (sal) present a la majoria d’aigües. En alguns països 
s’addiciona de manera artificial a l’aigua a instància de les autoritats 
sanitàries, com a protecció contra la càries dental. Això no es fa a 
l’estat espanyol perquè la seva dosificació ha de ser molt acurada per 
evitar riscos sanitaris.

1,5 mg/l

Hidrocarburs 
Aromàtics 
Policíclics

Es tracta d’un grup de compostos que poden aparèixer a les aigües 
on s’han emprat pintures bituminoses per protegir canonades de la 
corrosió, si bé això resulta molt estrany. L’estàndard regula la suma 
dels compostos benzo(b)fluorantè, benzo(k)fluorantè, benzo (g,h,i)
perilè i indeno (1,2,3-cd) pirè.

0,1 µg/l

Mercuri
Element metàl·lic que es troba molt rarament present a les aigües, 
excepte en casos d’abocaments industrials. 1 µg/l

Microcistina
Substància que pot ser generada per algunes espècies d’algues i que per 
tant es pot trobar present en recursos amb proliferació d’algues.  1 µg/l

Níquel
Element metàl·lic molt rarament present a les aigües, però que hi 
pot arribar per contacte amb materials metàl·lics de les instal·lacions 
interiors domèstiques com aixetes i alguns recobriments.

50 µg/l

Nitrat

Compost que es troba present de manera natural en moltes aigües i 
que veu incrementada de manera important la seva concentració a 
conseqüència de l’ús de fertilitzants i/o de la presència d’activitats 
porcines en zones properes. En cas necessari, la seva concentració es 
pot reduir a través de tractaments o bé per dilució amb aigües en baix 
contingut de nitrats.

50 mg/l

Nitrit
Apareix de manera natural en concentracions baixes en algunes aigües 
i una concentració important seria indicativa d’una contaminació fecal. 
S’elimina completament amb el tractament de potabilització.

0,1 mg/l
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Plaguicides

Grup de compostos orgànics que inclouen herbicides, insecticides i 
fungicides, entre d’altres. Poden aparèixer a les aigües naturals com a 
conseqüència d’activitats agrícoles i no agrícoles. . En cas de presència 
en el recurs, cal aplicar tractaments específics, com la filtració per carbó 
actiu, tot i que la solució al problema cal busca-la en origen.

0,5 µg/l per a la suma 
de compostos.

0,03 µg/l per als 
compostos: aldrin, 
dieldrin, heptaclor i 
heptaclor-epòxid.

0,1 µg/l per a la resta.

Plom
Element metàl·lic que troba rarament present a les aigües. Pot aparèixer 
a les aigües de beguda per contacte amb canonades i/o soldadures de 
plom d’instal·lacions interiors domèstiques d’habitatges antics. 

10 µg/l

Seleni Element metàl·lic molt rarament present a les aigües. 10 µg/l

Tricloroetè + 
Tetracloroetè

Es tracta de dissolvents orgànics i ocasionalment poden aparèixer a 
les aigües, sobretot de recursos subterranis. En cas de presència en el 
recurs, cal aplicar tractaments específics, com la filtració per carbó 
actiu. L’estàndard regula la suma de concentracions dels 2 compostos. 

10 µg/l

Trihalometans 
(sumatori)

Compostos que es formen per reacció del clor amb la matèria orgànica 
(i el bromur) natural de les aigües. Quan es tracten aigües amb molta 
matèria orgànica i/o bromurs, cal garantir un sistema de tractament que 
els elimini suficientment (carbó actiu, osmosi inversa, etc.).

100 µg/l
Suma dels compostos: 

cloroform, 
bromoform, 

dibromoclorometà i 
diclromobromometà

ALTRES ESTàNDARDS

Paràmetre Descripció/significat
Valor de referència 
regulat (estàndard)

Acrilamida
Clorur de vinil
Epiclorhidrina

Compostos que es poden trobar presents en materials polimèrics 
emprats en canonades i els seus revestiments. La seva absència s’ha 
de garantir a través d’assaigs realitzats pels fabricants dels productes, 
que són necessaris per poder obtenir l’autorització dels mateixos.

Concentració 
en monòmer a 

l’aigua: 0,1 µg/l per 
acrilamida i clorur 

de vinil i 0,5 µg/l per 
epiclorhidrina

Radiactivitat: Dosi 
Indicativa Total

Mesura del nivell d’exposició global a la radioactivitat a través de 
l’aigua de beguda durant un any. Totes les aigües tenen de manera 
natural un cert nivell de radioactivitat. El nivell d’exposició global 
anual a través de l’aigua de de la major part del territori de Catalunya 
és molt inferior a l’estàndard fixat per la normativa.

0,1 mSv/any

Radioactivitat: 
Radó

El radó és un gas d’origen natural, procedent de la desintegració del 
Radi-226. Pot estar present en aigües subterrànies de determinades 
zones geogràfiques de risc, que es troben ben caracteritzades.

500 Bq/l

Radioactivitat: 
Triti

El triti es troba de manera natural en concentracions molt baixes a 
les aigües. Nivells elevats indicarien la presència de radionúclids 
artificials, per la qual cosa és convenient el seu control a prop de 
centrals nuclears.

100 Bq/l
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Radioactivitat: 
Activitat alfa total

L’índex d’activitat alfa total d’una mostra d’aigua informa de la 
concentració d’emissors alfa que conté, que emeten radiació 
de baix poder de penetració. La major part d’aquesta radiació a 
les aigües és d’origen natural, deguda a la presència d’elements 
radioactius a l’escorça terrestre, sobretot el radó (gas procedent de 
la descomposició de l’urani, que es troba en moltes roques i sòls), 
però també pot ser d’origen artificial (centrals nuclears i altres fonts 
radioactives). 

0,1 Bq/l

Radioactivitat: 
Activitat beta 

resta

L’índex d’activitat resta total d’una mostra d’aigua informa de la 
concentració de emissors beta que conté, exceptuant el triti  i el K40 
(potassi 40, radionúclid natural). La radiació beta és més lleugera i 
penetrant que l’alfa i pot ser d’origen natural o artificial (medicina, 
adobs, etc.). 

1 Bq/l

PARàMETRES I NOUS LÍMITS INCORPORATS A LA PROPERA DIRECTIVA EUROPEA SOBRE 
QUALITAT DE LES AIGÜES DE CONSUM

La nova Directiva d’Aigües de Consum, que es preveu sigui aprovada durant els propers mesos, 
incorporarà una sèrie de nous compostos a monitoritzar, seguint les recomanacions dels experts de l’OMS 
que han intervingut com a assessors en la seva elaboració. Es tracta de paràmetres per als que, d’acord amb 
el coneixement científic adquirit durant els darrers anys, es disposa de primeres evidències en el sentit que 
podrien tenir un impacte per a la salut en cas d’exposició crònica a nivells elevats a través de la ingesta 
d’aigua.

Els nous compostos inclosos són els següents:

Compost Significat Límit proposat

Àcids haloacètics Subproductes de la desinfecció, que poden provocar efectes nocius 
sobre diferents òrgans vitals (clorit i clorat), així com risc de càncer 
(àcids haloacètics).

60 μg/l

Clorit i Clorat 0,25 mg/l

Bisfenol-A Compost que pot migrar de certs materials plàstics i que té 
propietats de disrupció endocrina.

2,5 μg/l

Compostos 
perfluoroalquilats 
(PFASs)

Compostos orgànics d’origen industrial, amb potencial acció 
carcinògena i d’afectació sobre diferents òrgans i funcions, a molt 
baixes concentracions.

0,10 μg/l
(sumatori dels 

compostos 
especificats)

Urani Element radioactiu que pot arribar a l’aigua a través de l’erosió de 
dipòsits naturals. Pot provocar càncer.

2,5 μg/l

Aquests nous paràmetres no seran de seguiment i compliment obligatori fins 3 anys després de la data 
límit de transposició de la Directiva als diferents estats membre, el que suposa que començaran a ser 
legalment exigibles a partir de finals de 2025, aproximadament. Tot i això, moltes empreses subministradores 
de Catalunya ja n’han iniciat el control. 
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Tot i que les tres quartes parts 
del nostre planeta estan cobertes 
per "aigua", l'aigua dolça és 
un bé apreciat i escàs perquè 
menys d'un 1% d’aquesta és 
assequible al consum humà. 
Així, a casa nostra, un 72% 
del consum de l'aigua dolça 
es destina a l'agricultura, un 
2% a la ramaderia, i la resta un 
26% que es reparteix entre un 
7% a la indústria i un 19% a 
les zones urbanes. D’aquestes 
últimes es reparteix un 14% 
per al consum domèstic i el 
5% restant per a les activitats 
econòmiques. 

D’un temps ençà que 
s'insisteix en la reducció del 
consum directe de l'aigua a les 
llars és a dir l'aigua de l'aixeta, 
utilitzada per a la nostra 
higiene personal, per rentar la 

L’AIGUA I LA 
PETJADA HÍDRICA

roba o els plats, per cuinar i 
beure. Aquesta insistència ha 
donat un resultat prou bo. 

Ara bé, també se'n fa un 
consum indirecte, prou important 
però que, generalment, no 
es valora perquè sembla 
"imperceptible". Estem parlant 
de l'aigua necessària per 
produir tots els béns i serveis 
utilitzats i consumits en la nostra 
activitat diària. Tots els béns i 
serveis necessiten, directament 
i indirectament, una quantitat 
d'aigua per a la seva producció 
i consum.

La mesura de l'impacte 
humà del consum directe 
i indirecte en els recursos 
hídrics del planeta és el que  
en termes de sostenibilitat 
s’anomena la petjada hídrica. 

QUÈ éS LA PETJADA 
HÍDRICA?

La petjada hídrica és la 
mesura de la quantitat d’aigua 
dolça, tant d'ús directe com 
d'indirecte, que consumeix 
una persona, tota una població 
o, fins i tot, un país, al cap d'un 
dia o un any. Aquest valor indica 
el consum i la contaminació de 
l'aigua dolça durant el cicle de 
producció dels béns i serveis 
utilitzats. 

Es pot mesurar per un sol 
procés, com el cultiu del blat 
de moro, per produir un article 
o producte, com una samarreta 
de cotó o per fer créixer un 
pollastre o per produir un llibre, 
per obtenir l'energia necessària 
per al transport d'aquests 
productes, per a cadascun 
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dels passos de la cadena de 
producció d’una empresa 
nacional o multinacional.

La petjada hídrica es pot 
mesurar en litres (L) o en metres 
cúbics (m3) d'aigua per tona de 
producció, per hectàrea de terres 
de cultiu, per unitat de moneda i 
altres unitats funcionals. 

QUINA éS LA TEVA PETJADA 
HÍDRICA? 

A través de l’aplicació “el 
comptador de la petjada hídrica”, 
al web  de l'Agència Catalana de 
l'Aigua (http://agendadelaigua.
cat/calculadora-petjada-hidrica) 
es pot trobar la quantitat d'aigua 
que es gasta en els hàbits 
d’higiene personal i també en 
els alimentaris. Per conèixer-la 
cal contestar:

EL COMPTADOR DE LA 
PETJADA HÍDRICA

a) Quanta estona trigues a 
dutxar-te? 
Quantes vegades et dutxes 
al dia? 
Tanques l'aixeta mentre 
t'ensabones?

b) Quanta estona trigues a 
rentar-te les dents? 
Quantes vegades et rentes 
les dents al dia? 
Tanques l'aixeta mentre ho 
fas?

c) Quantes vegades fas anar el 
rentaplats a la setmana?

d) Quantes bugades fas a la 
setmana?

e) Què esmorzes diàriament?
Què dines diàriament?
Què sopes diàriament?

Finalment s'obté la petjada 
hídrica de la persona. Per 
exemple la nostra va donar uns 
3236 litres al dia.

Aquest petit exercici només 
vol ajudar-nos a reflexionar 
sobre l’impacte que els nostres 
hàbits d’higiene personal a la 
llar o alimentaris poden tenir 
sobre el consum d’aigua directa 
i indirecta.

LA PETJADA HÍDRICA 
MITJANA EN LITRES (L) PER 
HABITANT I DIA

Europa: 

Anglaterra 3400

Alemanya 3900

França 4900

Rússia 5100

Itàlia 6300

Grècia 6400

Espanya 6700

Portugal 6900

àsia:

Xina 3000

Japó 4000

Emirats àrabs 8600

Amèrica:

Argentina 4400

Brasil 5500

Canadà 6400

EUA 7800

Bolívia 9500

àfrica:

Egipte 3700

Tunísia 6100

Nigèria 9600

Oceania:

Nova Zelanda 3000

Austràlia 6300

La petjada hídrica mitjana 
de Catalunya és d'uns 5400 L 
per habitant i dia. 

Totes les dades per obtenir 
la quantitat d'aigua que es 
necessita per produir els 
aliments i béns de consum 
s'han extret de l'Agència 
Catalana de l'Aigua (ACA) 
que treballa per garantir l'ús 
sostenible dels recursos hídrics 
a Catalunya: 

1 kG DE
LITRES 
D'AIGUA 
NECESSARIS

tomàquets 215

pomes 840

arròs 2.500

enciams 500

carn de boví 15.500

carn de porc 10.500

carn de xai 6.000

carn de 
pollastre 4.300

Si comparem cafè i te, 
trobem que calen 1050 L 
d’aigua per a obtenir cada L 
de cafè, mentre que 1 L de 
te només requereix 110 L 
d'aigua.

http://agendadelaigua.cat/calculadora-petjada-hidrica
http://agendadelaigua.cat/calculadora-petjada-hidrica
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A l’hora de vestir, una 
camisa de cotó de 250 g 
necessita al voltant de 2.500 
L d'aigua mentre que uns 
pantalons texans de 800 g 
necessita uns 8.000 L d'aigua. 

En resum, els aliments 
vegetals requereixen molta 
menys aigua que els d'origen 
animal i d'aquests, la carn de 
vedella és la que necessita 
més aigua per kg de carn.

La petjada hídrica indica 
quina quantitat d’aigua dolça 
està consumint i contaminant 
un país determinat i amb 
quins propòsits però no dóna 
informació sobre l’impacte 
d’aquest consum sobre els 
recursos locals i hàbitats. És a 
dir, un mateix valor de petjada 
hídrica d’un producte o servei 
pot representar un impacte 
ambiental baix o elevat en 
funció dels recursos hídrics del 
país o del medi on es produeix. 
Si prové d’un lloc on l’aigua ja 
és escassa, les conseqüències 
poden ser importants.

COMPONENTS DE LA 
PETJADA HÍDRICA O 
EMPREMTA D'AIGUA 

La petjada hídrica té tres 
components que proporcionen 
una imatge completa de l’ús de 
l’aigua:

• La petjada d’aigua verda és 
l’aigua de les precipitacions 
que s’emmagatzema a la 
zona d’arrel del sòl i que 
s’evapora o s'incorpora a 
les plantes. És rellevant per 
als productes agrícoles, 
hortícoles i forestals.

• La petjada d’aigua blava 
és l’aigua que s’obté dels 
recursos d’aigua superficial 
o subterrània i que 
s’evapora, s’incorpora a un 
producte o es retorna en un 
altre moment. L’agricultura 
de regadiu, la indústria i 
l’ús domèstic d’aigua poden 
tenir una empremta d’aigua 
blava.

• La petjada d’aigua grisa 
és la quantitat d’aigua 
dolça necessària per 
assimilar contaminants que 
compleixen els estàndards 
específics de qualitat de 
l’aigua. La contaminació de 
fonts puntuals es descarrega 
a un curs d’aigua dolça 
directament a través d’una 
canonada o indirectament 
per lixiviació del sòl o altres 
fonts difuses. (SABMiller 
& WWF. Water Footprint 
Network partners)

Com ja s'ha vist en la 
taula anterior, la producció 
d’1 kg de vedella requereix 
aproximadament 15.500 L 
d’aigua, d'aquests un 93% 
(14.400 L d'aigua) serà de 
petjada verda, un 4% (620 L 
d'aigua) serà la blava i el 3% 
restant (420 L d'aigua) serà la 
grisa. Hi ha una gran variació 
al voltant d’aquest valor mitjà 

perquè depèn de factors 
com el tipus de sistema de 
producció, la composició i 
l’origen del pinso de la vaca, 
i molts més.

ESTà RELACIONADA LA 
PETJADA HÍDRICA AMB LA 
PETJADA DEL CARBONI?

La petjada de carboni 
tracta el problema del canvi 
climàtic lligat a l'augment de 
CO2 i la petjada hídrica, es 
relaciona amb el problema 
de l'escassetat d'aigua dolça. 
En ambdós casos, es promou 
una perspectiva diferent de la 
cadena de subministrament. 
Però cada concepte tracta 
una qüestió mediambiental 
diferent, ja que una emissió 
de carboni en un lloc es pot 
compensar amb la reducció 
d’emissions de carboni en un 
altre lloc, però no en el cas 
de l’aigua perquè no es pot 
reduir l’impacte local d’un ús 
excessiu de l’aigua d’un lloc 
estalviant aigua d’un altre 
lloc.

Com a conclusió. L’aigua 
dolça és un recurs escàs; la 
seva disponibilitat anual és 
limitada i la demanda creix. 
La petjada hídrica de la 
humanitat ha superat els nivells 
sostenibles en diversos llocs i 
es distribueix desigualment 
entre les persones. Una bona 
informació sobre les petjades 
d’aigua de les comunitats i 
empreses ajudaran a entendre 
com podem aconseguir un ús 
més sostenible i equitatiu de 
l’aigua dolça.

Els consumidors podem 
reduir la nostra petjada 
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hídrica directa mitjançant 
la instal·lació de lavabos 
d'estalvi d'aigua, tot tancant 
l'aixeta durant el raspallat de 
les dents, utilitzant menys aigua 
per al rec del jardí i no llançant 
els medicaments, les pintures 
o d'altres contaminants per la 
pica de la cuina. 

Per a reduir la nostra petjada 
hídrica indirecta cal substituir 
un producte de consum que 
tingui una empremta hídrica 
elevada per un tipus diferent 
de producte que tingui una 
petjada hídrica més minsa. 
Segons les taules anteriors 
s'hauria de menjar menys carn 
de boví i més de pollastre o 
més aliments vegetals, beure 
te en lloc de cafè o fins i tot 

millor beure aigua de l'aixeta. 
No portar roba de cotó sinó de 
fibra artificial estalvia molta 
aigua. Però tot això requereix 
que els consumidors rebin 
informació adequada per 
fer aquesta elecció. Quan es 
disposa d'informació sobre 
els impactes d'un determinat 
article sobre el sistema hídric, 
els consumidors poden 
prendre decisions conscients 
sobre el que compren. 

Els problemes hídrics 
sovint estan estretament 
relacionats amb l’estructura 
de l’economia global. Molts 
països han externalitzat 
significativament la seva 
petjada hídrica, important 
béns que consumeixen molta 

quantitat d'aigua des d'altres 
llocs. Això fa pressió sobre els 
recursos hídrics de les regions 
exportadores, on massa 
sovint manquen mecanismes 
de govern i conservació de 
l'aigua. No només els governs, 
sinó també els consumidors, 
les empreses i les comunitats 
de la societat civil han de 
jugar un paper indispensable 
per aconseguir una millor 
gestió dels recursos hídrics.

REFERÈNCIES
https://agendaescolar.diba.

cat/activitat/la-petjada-hidrica

http://waterfootprint.org

http://agendadelaigua.cat/
calculadora-petjada-hidrica  

https://agendaescolar.diba.cat/activitat/la-petjada-hidrica
https://agendaescolar.diba.cat/activitat/la-petjada-hidrica
http://waterfootprint.org
http://agendadelaigua.cat/calculadora-petjada-hidrica
http://agendadelaigua.cat/calculadora-petjada-hidrica
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És quasi impossible 
explicar amb paraules la gran 
importància de l’aigua. Serveix 
per al transport de substàncies, 
actúa de lubricant, envolta a 
moltes substàncies, neutres i 
carregades elèctricament, per a 
fer–les més estables, permet la 
transmissió de senyals elèctrics 
i químics entre òrgans, afecta 
l’estructura de molècules 
complexes, i divideix zones 
amb propietats diferents.

Se la considera la matriu 
de la vida, el medi on 
es van desenvolupar les 
primeres formes complexes 
d’organització molecular.  Tant 
les formes de vida primigènies, 
com les actuals, incloent-t’hi 
l’ésser humà, necessiten una 
contínua aportació d’aigua.  
No existeix cap evidència per 
la que l’aigua, individualment, 
es comporti com un ésser viu.  
En canvi, no coneixem formes 
de vida que es desenvolupin 
en absència d’aigua.  Per tant, 
el món viu ha d’entendre’s com 
una societat, a parts iguals, 
entre l’aigua i la cincuantena de 
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LA MÀGIA DE L’AIGUA

monòmers, que adequadament 
combinats conformen les 
molècules de la vida.  

L’aigua és sorprenent. La seva 
densitat, la capacitat calorífica 
o la constant dielèctrica, 
són exemples de les setanta 
propietats que prenen valors 
anòmals, quan es comparen 
amb els dels compostos 
semblants. Ara bé, tenint 
en compte que l’aigua és el 
compost, format per més d’un 
element químic, més abundant 
a l’Univers, potser els anòmals 
són els altres compostos, doncs 
la norma l’acostuma a definir 
allò que és més abundant. 

L’AIGUA AL NOSTRE 
PLANETA

Quina és la quantitat d’aigua 
que ens envolta?. S’estima que 
el total d’aigua a la Terra ocupa 
un volum de 1.34·109 km3, 
que donaria lloc a una esfera 
unes 800 vegades menor que 
el volum del planeta, tot i que 
el seu radi seria només unes 
9 vegades menor. El 96,5% 
de tota l’aigua del planeta es 

troba als oceans, l’1,7% és 
subterrània –aquesta és la 
quantitat amb més error–, i 
un 1,7% més es troba a les 
geleres i als casquets de gel de 
l’Antàrtida i Grenlàndia. 

Una petita fracció es 
troba en altres grans dipòsits 
d’aigua, entre els que 
destaquem aquells construits 
per l’home, que sumen una 
superfície com la meitat 
de la Península Ibèrica, 
uns 300.000 km2.  L’aigua 
continguda a l’atmosfera 
no arriba a una part en 
100.000, més concretament 
un 0,00097%, com a vapor 
d’aigua, als núvols i en forma 
de precipitació.  Tota aquesta 
aigua ocuparia 12.900 km3 
si fos líquida a temperatura 
ambient, una esfera un milió 
de vegades més petita que la 
del total de l’aigua, i un radi de 
14.6 km. En canvi, si es trobés 
uniformement distribuïda, 
representaria el 0,4% de 
tota la massa atmosfèrica. 
En realitat, però, es troba 
irregularment distribuïda a 
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l’atmosfera, més concentrada 
vora la superfície dels oceans, 
mars, rius i llacs, i també més 
concentrada en els núvols. En 
aquestes zones, pot arribar a 
representar el 4% de la massa 
atmosfèrica, i típicament l’1%. 

L’aigua fresca1 de la Terra 
constitueix el 2,5% del total de 
l’aigua del planeta, de la que 
el 98,8% es troba al gel i les 
aigües subterrànies. Menys del 
0,3% de tota l’aigua fresca és 
en rius, llacs i a l’atmosfera, i 
només el 0,003% és dins els 
cossos biològics i els productes 
manufacturats. Aproximadament 
el 70% de l’aigua utilitzada pels 
éssers humans es destina a usos 
agrícoles.

FASES DE L’AIGUA, I ELS 
PONTS D’HIDROGEN

L’aigua es troba en trànsit, 
entre l’atmosfera, la superfície 
terrestre i el subsòl. Cada tres 
mil cent anys, un volum igual 
al de tots els oceans passa 
per l’atmosfera. La calor solar 
impulsa l’evaporació d’uns mil 
quilòmetres cúbics per dia. 
D’altra banda, la precipitació 
descarrega d’aigua l’atmosfera. 
Aquest fenomen té lloc a través 
de la formació de gotes d’aigua, 
o flocs de neu, als núvols. 
Curiosament, per tal que la gota 
o el floc comencin a créixer, 
cal que l’aire contingui prou 

pols o impureses. Un aire 
perfectament net no permetria 
la precipitació!

Tots aquests canvis són 
possibles gràcies a l’habilitat 
de l’aigua per existir com 
a sòlid, líquid i gas a les 
condicions que es donen al 
nostre planeta. Efectivament, 
dins l’interval de temperatures 
que podem trobar a la Terra, 
podem tenir gel, aigua líquida 
o vapor d’aigua. Aquest fet 
no és gaire comú. Poques 
substàncies presenten tanta 
variabilitat a les temperatures 
habituals al nostre planeta. 
Però el més interessant és que 
aquestes temperatures són les 
que són, en bona part, a causa 
de l’aigua mateix! 

Per exemple, el gel, en 
ser menys dens que l’aigua 
líquida, un 9% menys, sura. 
Aquest també és un fet poc 
comú, ja que la majoria dels 
sòlids són més densos que els 
seus respectius líquids, i per 
tant, es precipiten al fons quan 
es formen. Que el gel suri vol 
dir que, quan l’aire és molt 
fred, l’aigua que es congela 
és la superficial. Aquesta capa 
de gel actua de protecció 
per a les capes d’aigua més 
profundes, de manera que la 
temperatura no disminueix 
tant i la vida s’hi desenvolupa 
amb més facilitat.

1 Aigua fresca és el que en anglès s’anomena fresh water. Sovint se’n diu aigua “dolça”, però és clarament un abús 
de llenguatge, ja que perquè l’aigua sigui dolça ha de contenir sucre o, si més no, algun dels succedanis edulcorants. 
Evidentment, per aigua dolça el que volem dir és que no és salada, és a dir, que no conté sals dissoltes al seu interior. 
Però en realitat tampoc no és cert això, perquè totes les aigües contenen, molt o poc, sals dissoltes. L’aigua dolça és, 
doncs, l’aigua que conté sals dissoltes en menor quantitat, i sobretot que conté poca quantitat de sal comuna, el clorur 
sòdic, la sal que dóna el gust salat a l’aigua. El contrari de salat no és dolç, sinó insuls, de la mateixa manera que el 
contrari de dolç és amarg. Però no em veig amb cor de proposar que a l’aigua fresca l’anomenem “aigua insulsa”... 

D’altra banda, escalfar 
l’aigua costa molt. Se li ha de 
comunicar, comparativament, 
molta energia per escalfar-
la moderadament. Això fa 
que l’aigua sigui un «dipòsit» 
de calor, fet que suavitza les 
oscil·lacions de temperatura. 
Per aquest motiu, el clima és 
més suau a les zones costaneres, 
comparades amb l’interior.

Curiosament, que el gel 
sigui menys dens que l’aigua, 
una estranya propietat, i que 
l’aigua costi molt d’escalfar, 
tenen el mateix origen. 
Aquests fenòmens tenen a 
veure amb l’atracció que les 
molècules d’aigua exerceixen 
entre elles. Bé, totes les 
molècules s’atrauen entre 
elles. El fet excepcional és que 
les molècules d’aigua ho fan 
amb molta intensitat, molta 
més del que es podria esperar, 
i en canvi aquesta atracció 
impulsa les molècules d’aigua 
a separar-se força entre sí, quan 
es forma el gel, en comparació 
amb la compactació que 
existeix en l’aigua líquida.

Efectivament, les molècules 
s’atrauen entre si. És la propietat 
que explica per què les 
substàncies s’han d’escalfar per 
passar de sòlid a líquid, i encara 
s’han d’escalfar més per passar 
de líquid a vapor. L’escalfament 
fa que les molècules es desplacin 
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més de pressa i els dóna més 
capacitat per escapar d’aquestes 
forces d’atracció. 

Normalment, les molècules 
s’atrauen més intensament 
com més grans siguin i com 
més irregular en sigui la forma. 
Per això, les molècules que 
formen part dels gasos solen ser 
petites, les dels líquids una mica 
més grans, i els sòlids que ens 
envolten solen estar formats per 
molècules molt grans, com els 
silicats que formen les roques 
o les proteïnes que es troben 
massivament als éssers vius.

Però l’aigua és un cas a 
part. És una molècula molt 
petita, formada per només tres 
àtoms, i dos d’ells hidrogen, 
l’element més petit de tots. I, 
en canvi, l’aigua és líquida a 
les temperatures habituals de la 
superfície del planeta. I ho és 
perquè, com us deia, la força 
d’atracció entre dues molècules 
d’aigua és anormalment intensa.

La raó d’aquesta alta atracció 
entre molècules d’aigua es deu 
al fet que els àtoms d’hidrogen 
poden actuar de pont entre 
dos oxígens, definint el que 
s’anomena pont d’hidrogen. 
Cada molècula d’aigua només en 
té un, d’oxigen. Però dos àtoms 
d’oxigen, de dues molècules 
d’aigua diferents, poden quedar 
units d’una manera prou ferma si 
s’interposa un àtom d’hidrogen 
entre ells. Això passa molt 
destacadament a l’aigua, ja que 
cada molècula d’aigua, encara 
que costa una mica de veure, 
pot formar fins a quatre ponts 
d’hidrogen diferents, amb altres 
quatre molècules d’aigua.

Una forma interessant, de 
descriure la diferència entre 
l’aigua sòlida, líquida i vapor 
és a partir del nombre de ponts 
d’hidrogen trencats per l’efecte 
de la temperatura. Així, en 
l’aigua sòlida, el gel, existeixen 
tots els ponts d’hidrogen 
possibles. El pas d’aigua sòlida 
a líquida implica el trencament 
del 12% dels ponts d’hidrogen, 
o bé que el 88% dels ponts 
d’hidrogen sobreviuen, en 
l’aigua, quan es troba en estat 
líquid. L’escalfament de l’aigua 
líquida, des de 0°C fins a 100°C, 
trenca només uns quants ponts 
d’hidrogen, de manera que 
a 100°C, amb l’aigua encara 
líquida, en sobreviuen el 80%. 
Finalment, el pas d’aigua líquida 
a vapor implica el trencament 
de la resta dels ponts d’hidrogen.

Figura 1. Esquema de l’enllaç per pont d’hidrogen, a l’aigua.  Les línies contínues ens 
indiquen enllaços químics forts, de natura covalent, entre l’hidrogen i l’oxigen, dins 
de la mateixa molècula d’aigua.  Mentre que la línia tracejada ens indica l’enllaç 
intermolecular, feble, entre l’oxigen d’una molécula i l’hidrogen de la molècula 
adjacent.  El pont d’hidrogen és l’estructura completa O…H—O, on els tres àtoms 
es disposen linealment, i on els àtoms d’oxigen acostumen a estar separats uns 
2.8Å, l’hidrogen es troba a 1.1 Å de l’oxigen més proper, i a 1.7Å de l’oxigen més 
llunyà.  Els símbols  i  ens indiquen que l’oxigen concentra càrrega 
parcial negativa, mentre que els hidrogens concentren càrrega parcial positiva.  
Aquesta separació de càrregues conforma la polaritat de l’aigua i explica la seva 
elevada constant dielèctrica, així com la capacitat per dissoldre moltes substàncies 
químiques, entre altres propietats.

No s’acaba aquí, el que 
podem dir sobre els ponts 
d’hidrogen.  De fet, no hem ni 
gairebé començat. Els ponts 
d’hidrogen són com són gràcies 
a dos fets.  En primer lloc, situen 
els oxigens de cada molècula 
d’aigua a una distància elevada, 
uns 2.8 Å, i l’hidrogen interposat 
es situa a 1.1 Å d’un oxigen, i 
a 1.7Å de l’altre, disposant–se 
els 3 àtoms en línia recta.  En 
segon lloc, l’hidrogen és positiu 
i els oxigens negatius, tot i 
que parcialment, un concepte 
sobre el que insistim molt els 
acadèmics, i no per això és més 
senzill de visualitzar.  Sigui com 
sigui, la separació de càrregues 
que en resulta determina la 
famosa polaritat de l’aigua, que 
entre altres propietats, permet 
dissoldre moltes substàncies, 
especialment les sals iòniques.
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No es gaire difícil posar de 
manifest la polaritat de l’aigua.  
Disposem d’un globus ja inflat, 
i el freguem contra una peça de 
roba de llana.  Sabem que això 
fa que la superfície del globus 
quedi ben carregada d’electricitat 
estàtica.  Llavors l’acostem a 
l’aixeta de la cuina, que l’obrim 
amb cura, de manera que només 
deixi caure un rajolinet ben 
prim d’aigua.  Si, efectivament, 
el raig és suficientment prim, 
veurem com en caure es 
tomba en direcció al globus.  
Aquest fet l’interpretem com 
que les càrregues elèctriques 
acumulades a la superfície del 
globus, atrauen les molècules 
d’aigua.  I això ho poden fer 
degut a que l’aigua és polar. Ho 
mostrem a la Figura 2.

ALGUNS FETS CONTRARIS A 
LA INTUïCIó

Deixem per uns instants la 
inexcrutabilitat microscòpica 
dels ponts d’hidrogen, i 
endinsem-nos en fenòmens més 
afins als nostres sentits, i no per 
aquest motiu poc sorprenents. 
L’observació pacient dels 
fenòmens naturals crea un 
patró de comportaments que, 
de forma quasi automàtica, 
qualifiquem de «normals». 
Molts cops, analitzem altres 
fets d’acord amb aquests 
comportaments, sense que hi 
hagi entremig cap raonament 
explícit. Diem llavors que 
la intuïció ens guia en el 
raonament. Però la intuïció cal 
educar-la, sobretot quan el 
comportament físic no és obvi. 
Una errada en la intuïció vol 
dir, en realitat, que no ha estat 

Figura 2.  Posem de manifest, de forma senzilla, la polaritat de l’aigua, un experiment 
que podem fer a casa.  Quan freguem el globus inflat contra una peça de roba 
de llana, carreguem el globus d’electricitat estàtica. Les càrregues acumulades a 
la superficie elàstica del globus són suficients per a que les molècules d’aigua del 
líquid es reorientin i s’acostin a la superfície del globus, deformant i curvant la seva 
trajectòria.  Aquesta atracció és doncs suficient per superar la força de la gravetat, 
que fa caure el raig d’aigua en línia recta.

prou educada en aquells fets 
particulars que volem analitzar. 
Posem exemples concrets, tots 
ells relacionats amb l’aigua.

El primer exemple és ben 
senzill. Imaginem-nos que tenim 
un got ple d’aigua, tèbia o fins i 
tot una mica calenta. Agafem ara 
un got igual, però ple de sucre. 
Aboquem lentament el sucre 
dins el got d’aigua, tot remenant 
contínuament i escalfant una 
mica més l’aigua. Curiosament, 
aconseguirem abocar tot el got 
de sucre dins el de l’aigua sense 
que aquesta vessi! I això no és 
tot, ja que, més curiosament, 
hi podrem abocar un segon 
got de sucre sense que l’aigua 
arribi a vessar! Proveu-ho si no 
us ho creieu, no us faci por de 
fer mullader. La raó? El sucre 
captura les molècules d’aigua 
dins la seva estructura, creant 
complexes que compacten el 

fluid, cada cop més viscòs, aixó 
sí.

Més exemples. Per tothom 
és conegut que, durant els freds 
hiverns, podem evitar que es 
congeli l’aigua dels radiadors 
dels cotxes afegint-hi líquid 
anticongelant. Normalment, el 
que es fa és afegir anticongelant 
pur al radiador mig ple d’aigua, 
de manera que al final tenim 
una mescla d’anticongelant 
i aigua. En dies d’onada de 
fred, potser estaríem temptats 
a substituir tota l’aigua per 
anticongelant. Mal fet! 
Una mescla a parts iguals 
d’anticongelant i aigua congela 
a temperatures més baixes 
que l’aigua o l’anticongelant 
purs! En particular, l’aigua 
congela a 0°C, l’anticongelant 
pur a -12°C... i la mescla 
d’anticongelant i aigua a -37°C.
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Un altre cas relacionat amb 
el fred. En dies molt, molt 
freds, en què la temperatura és 
ben per davall de 0°C, si per 
alguna d’aquelles casualitats 
comença a nevar, l’aire 
s’escalfa! Sí, ho heu llegit bé. 
No és que l’escalfament sigui 
gaire elevat, però si prou per 
sentir-lo. 

Aquest escalfament, que 
no va més enllà d’un o dos 
graus, es dóna sempre que, en 
ambients prou humits, l’aigua 
es congela. És més explícit 
quan neva, atès que la humitat 
sol ser quasi del 100%, però 
també es dóna, simplement, 
quan l’aigua de la rosada, o 
d’un petit bassal, es congela. 
La raó es troba en el mateix 
procés de congelat, que 
desprèn calor. De fet, és un 
fenomen que ajuda a temperar 
el clima de la Terra, ja que la 
baixada de temperatura és 
parcialment compensada per 
aquesta calor alliberada en la 
congelació.

I un últim fet relacionat amb 
el fred i l’aigua. Tothom sap que 
l’aigua es congela a 0°C. Ara 
bé, si partim d’un recipient amb 
aigua líquida, i el refredament 
es fa molt lentament (i 
mantenim el recipient allunyat 
de possibles vibracions o 
petits cops), podem arribar a 
tenir aigua líquida, fàcilment 
a -5ºC, i fins i tot a -10ºC. Si 
filtrem osmòticament l’aigua, 
de manera que eliminem 
les seves sals, es pot arribar 
a -48.3°C. Aquest estat de 
l’aigua es coneix com aigua 
subrefredada (undercooled 
water) o també superrefredada 

(supercooled). Això sí, si a 
aquesta aigua hi afegim un 
petit cristallet de gel, o donem 
un cop al recipient, l’aigua 
subrefredada es congela 
de cop, doncs afavorim la 
congelació per nucleació.  
Per dessota de -48.3ºC, es 
produeix el que es coneix 
com congelació homogènia, 
és a dir, el procés que no 
necessita una llavor, un nucli, 
per congelar.  

Si el refredament el fem 
molt ràpidament, a raó d’un 
milió de graus per segon, 
es pot evitar la congelació 
per nucleació, i obtenim gel 
amorf, també conegut com 
gel vitri. Aquest no presenta 
estructura periòdica, com en 
la resta de sòlids amorfs, però 
no per aquest motiu deixa de 
ser rellevant. La microscopia 
crio–electrònica basa el seu 
èxit en congelar l’aigua de 
forma amorfa, permetent 
així resoldre estructures 
de biomolècules, amb una 
resolució de fins a 1.2 Å, 
sense alterar la seva estructura 
geomètrica a la que es troba 
a temperatura i pressions 
ambientals.  Resol així el gran 
problema de la difracció de 
Raigs X, que en necessitar 
versions cristal·lines, s’alteren 
de forma important les 
conformacions crítiques dels 
centres actius biomoleculars.

L’aigua subrefredada no 
és pas un fenomen exòtic. 
Els núvols, principalment 
els stratus i cumulus, 
n’acostumen a contenir 
perquè estan formats per una 
mescla de cristallets de gel i 

gotes d’aigua líquida, sobretot 
a la superfície dels cristallets. 
Aquesta aigua líquida no 
hauria d’existir, ja que els 
núvols es troben a altituds a les 
quals la temperatura normal 
és entre –10°C i –15°C.  Per 
altra banda, alguns animals 
utilitzen el subrefredat per 
sobreviure a temperatures 
extremes.  Ho aconsegueixen 
gràcies a proteïnes que actuen 
com anticongelants, doncs 
capturen aigua de tal forma 
que impedeixen el creixement 
del gel al seu voltant.  Gràcies 
al coneixement d’aquesta 
propietat, avui en dia es poden 
preservar òrgans subrefredats, 
per a transplantament, durant 
molt més temps que mitjançant 
el refredament convencional.

AIGUA SUPERCRÍTICA
Les tres fases de l’aigua es 

poden obtenir amb facilitat, 
simplement escalfant o 
refredant, a partir de la 
temperatura ambient. Però 
aquesta manipulació de l’aigua, 
i de fet de qualsevol compost, 
depèn d’altres paràmetres, 
com la pressió. Tots sabem que 
l’aigua bull a 100°C. Però, en 
realitat, això només passa a 
la pressió d’una atmosfera, la 
pressió típica al nivell del mar. 
Si disminuïm la pressió, l’aigua 
bull a temperatures menors. Per 
exemple, al cim de l’Everest, a 
8.850 metres d’alçada, l’aigua 
bull a 68°C, ja que la pressió al 
cim és només de 0.3 atmosferes.

Quan, en canvi, s’incrementa 
la pressió, s’arriba a situacions 
sorprenents. Per exemple, a 
pressions elevades l’aigua 
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es pot mantenir líquida a 
temperatures molt per damunt 
dels 100°C. Aquest és, de fet, 
el fonament del cuinat a alta 
pressió, mitjançant les olles a 
pressió. El fet de tenir aigua 
líquida a més temperatura fa 
que els temps de cuinat siguin 
més curts. 

Les pressions elevades no 
són dominis exclusius del món 
tecnològic. Al nostre planeta, 
el rècord de temperatura 
elevada per l’aigua líquida 
s’ha mesurat en una xemeneia 
subaquàtica, a l’Atlàntic sud, 
on l’aigua surt a més de 400°C, 
i encara és líquida degut a 
l’enorme pressió que exerceix 
l’oceà damunt el fons marí, 
que en aquella regió es troba 
a més de 3.000 metres de 
profunditat i on la pressió és 
superior a les 300 atmosferes. 
En aquest sentit, la regla per 
saber la pressió que exerceix 
l’aigua és ben senzilla: cada 
10 metres de descens cap al 
fons, la pressió s’incrementa 
en 1 atmosfera. A 1.000 
metres de fondària, la pressió 
és de 100 atmosferes, a 2.000 
metres, de 200 atmosferes, 
i així, fins als més d’11.000 
metres de fondària, a la fossa 
de les Mariannes, l’indret més 
profund dels que es coneixen, 
on la pressió és superior a les 
1.100 atmosferes. 

La pressió és prou elevada a 
la xemeneia de l’Atlàntic sud 
perquè l’aigua es trobi en un 
estat exòtic. Es tracta d’aigua 
supercrítica, l’estat que s’obté 
si la temperatura és per 
damunt de 374ºC i la pressió 
per damunt de 218 atm. És un 

estat de l’aigua líquida en què 
el líquid és força menys dens 
que l’aigua líquida normal, 
però molt més dens que el 
vapor d’aigua normal. En 
concret, la densitat de l’aigua 
supercrítica és de 0.322 g/cm3, 
aproximadament un terç de 
l’aigua líquida normal, però 
tres-centes vegades més densa 
que el vapor en condicions 
normals. 

La resta de propietats de 
l’aigua supercrítica també 
són diferents de l’aigua 
líquida normal. Per exemple, 
la sal comuna, que tan bé es 
dissol en aigua normal, és 
gairebé insoluble en aigua 
supercrítica, fins al punt que 
en un litre només s’hi poden 
dissoldre 0,1 grams de sal.

Això no és tot. Tots sabem 
que l’aigua no té cap efecte 
sobre els metalls, si més no els 
metalls resistents a, o tractats 
contra, la corrosió. Tenim 
recipients d’acer, d’alumini, 
de coure, i ja no diguem d’or 
o plata, que poden contenir 
aigua sense que això sigui 
cap problema per al recipient. 
En canvi, aquests recipients 
aguantarien molt poc temps 
contenint aigua supercrítica, 
ja que els ataca amb una certa 
facilitat.

Les xemeneies volcàniques, 
com les de l’Atlàntic sud, 
s’anomenen també black 
smokers (literalment, 
fumadors negres), perquè 
amb l’aigua emeten un munt 
de compostos, principalment 
sulfurs, que li donen l’aspecte 
de fum negre que en justifica el 

nom. Entre aquests compostos 
es troben sals de manganès, de 
ferro i fins i tot d’or, compostos 
que han estat extrets del 
magma interior gràcies a les 
propietats corrosives de l’aigua 
supercrítica. S’ha estimat que 
la meitat del manganès, així 
com una desena part del ferro, 
que es troben als oceans, 
provenen d’aquests fenòmens 
d’extracció d’aquesta aigua 
particular.

Les propietats de dissolució 
de l’aigua supercrítica, i 
de molts fluids supercrítics 
en general, han estat força 
estudiades. Per exemple, 
l’aigua pot dissoldre amb 
facilitat compostos orgànics, 
que altrament només es poden 
desfer les unions entre ells 
amb substàncies nocives per 
al medi ambient, com el toluè 
o el cloroform. L’ús d’aigua 
supercrítica és, doncs, una 
alternativa ambientalment 
benèvola, i està substituint 
gradualment els altres 
dissolvents. També és molt útil 
en tractaments d’esterilització 
d’aigua convencional, ja que 
té un elevat poder oxidant 
i per tant pot atacar amb 
facilitat els microorganismes, i 
pot degradar bona part de les 
substàncies contaminants.

L’oxidació amb aigua 
supercrítica és, per tant, una 
tècnica que s’utilitza avui dia 
en l’esterilització d’aigua. 
Però el seu desenvolupament 
no ha estat pas un camí de 
roses. La principal dificultat ha 
estat el correcte disseny dels 
reactors a l’interior dels quals 
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Figura 3. Una perspectiva del gel 
hexagonal Ih, el gel més comú a la 
natura, on s’evidencien els hexàgons 
que defineixen l’empaquetament 
de les diferents molècules d’aigua, 
degut als 4 ponts d’hidrogen que 
cada molècula forma amb les 
molècules d’aigua veïnes.

té lloc el procés, perquè pocs 
contenidors poden aguantar 
el poder corrosiu de l’aigua 
supercrítica, com ja hem 
mencionat més amunt.

Què fa que l’aigua 
supercrítica sigui tan diferent 
de l’aigua líquida normal? Els 
motius són diversos:

• En primer lloc, la 
disminució en el nombre 
de ponts d’hidrogen. Més 
precisament, que només 
conté un terç dels ponts 
d’hidrogen de l’aigua 
líquida convencional. 
Efectivament, l’aigua 
supercrítica es caracteritza 
pel fet que els ponts 
d’hidrogen, que tant 
dominen el comportament 
de l’aigua convencional, 
hi són en molt menor 
quantitat a causa de les 
elevades pressions a les 
quals està sotmès el fluid.  

• En segon lloc, l’oxigen és 
soluble en totes proporcions, 
en aigua supercrítica.  
Aquest fet contrasta amb 
la solubilitat en condicions 
normals, que es limita 
a uns minsos 8 mg/L.  
També s’hi pot dissoldre 
en totes proporcions aigua 
oxigenada, així com altres 
agents oxidants.

• Tercer, l’aigua supercrítica 
és una font de radicals, 
hidrogen i hidroxil, que 
al seu torn estabilitzen 
altres radicals provinents 
dels compostos que s’hi 
mesclen per a ser oxidats.

ELS GELS DE L’AIGUA, 
INCLOENT GEL IÒNIC I 
SUPERIÒNIC

Deixem ara l’aigua 
supercrítica, i continuem 
incrementant la pressió a 
la qual sotmetem el nostre 
tranquil compost, l’aigua. 
Si n’incrementem molt la 
pressió, a centenars de milers 
d’atmosferes, i la temperatura 
és baixa, obtenim diferents 
formes de gel. Se’n coneixen 
més de divuit, de fases 
diferents del gel, que es 
generen precisament a mesura 
que la pressió a la qual el 
sotmetem augmenta. 

La forma més comuna de gel 
és la que es dona a la natura, 
sobretot als casquets polars. 
Es tracta del gel hexagonal, 
un empaquetament 
tridimensional d’hexàgons, 
comparable a la forma cadira 
del ciclohexà.

No sabem de l’existència, 
al nostre planeta, de llocs 
on pressions i temperatures 
elevades convisquin i on al 
mateix temps es trobi aigua 

en quantitat. Però aquestes 
condicions sí que es donen 
a l’interior dels planetes 
gegants, com Urà o Neptú. 
Milers de graus centígrads 
i milions d’atmosferes de 
pressió caracteritzen l’interior 
d’aquests planetes. En 
aquestes condicions, l’aigua 
es comporta de la manera més 
exòtica que es pugui imaginar. 
S’anomena aigua iònica, ja que 
està formada exclusivament 
per les formes iòniques de 
l’hidrogen i l’oxigen. És aigua 
líquida, en el sentit que les 
molècules components es 
desplacen permanentment, 
les unes respecte de les altres, 
tot i que es mantenen sempre 
a distàncies molt properes, 
gairebé en contacte constant.

Quan la pressió és encara 
més elevada, l’aigua iònica 
es transforma en aigua 
superiònica, que es es 
caracteritza per ser un sòlid 
molt peculiar. Els ions oxigen 
se situen en posicions fixades, 
com en qualsevol sòlid, mentre 
que els ions hidrogen es 
mouen lliurement, entre l’espai 
lliure que deixen els oxígens. 
És una situació que té molts 
punts semblants a un metall. En 
aquests, els ions de ferro, coure 
o plata, per exemple, ocupen 
posicions fixades a l’espai, 
i els electrons es mouen, de 
forma gairebé lliure, en l’espai 
disponible entre aquests 
ions. En l’aigua superiònica, 
el paper dels ions metàl·lics 
el fa l’oxigen, i el paper 
dels electrons, l’hidrogen. 
Tot igual, excepte que les 
càrregues elèctriques estan 
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Figura 4. Diagrama de fases de l’aigua, a les condicions que s’estima existeix a 
l’interior dels planetes Urà i Neptú, és a dir, a milers de graus i milers d’atmòsferes.

intercanviades, i que l’aigua 
superiònica no condueix 
l’electricitat, si més no a partir 
del mateix mecanisme que els 
metalls.

Com es coneixen, amb tant 
detall, les característiques de 
l’aigua iònica i superiònica? En 
part, per evidències indirectes 
de les dades recollides per les 
sondes espacials dels planetes 
Urà i Neptú. Per exemple, 
el camp magnètic dels dos 
planetes és anormalment 
intens, i segueix un patró 
espacial propi. Això suggereix 
que a l’interior del planeta 
existeix una massa intermèdia 
que genera aquest camp, 
i que ha de tenir un fort 
component iònic per explicar 
les intensitats tan elevades del 
camp magnètic.

Una altra part prové de les 
simulacions computacionals. 
El 1996, un equip 
d’investigadors italians, va dur 
a terme la simulació de l’aigua 
en condicions d’extrema 
pressió, milers d’atmosferes, 
i temperatures creixents. A 
partir d’una de les fases del 
gel, la simulació va consistir 
a deixar que les molècules 
evolucionessin sota la pressió 
i la temperatura creixent a la 
qual se sotmetia el cos. A partir 
d’uns 1.800°C, la simulació va 
mostrar que els hidrògens de 
l’aigua adquirien un estat de 
moviment molt superior del 
que s’observava a temperatures 
inferiors, i produïen així aigua 
iònica, l’estat líquid format 
exclusivament per ions. I, 
a partir de 2.800°C, es va 

observar la transició cap a 
l’aigua superiònica, el peculiar 
sòlid que ja hem descrit més 
amunt.

No es pot afirmar, de forma 
categòrica, que les simulacions 
descriguin amb la màxima 
fidelitat el comportament 
real dels sistemes objecte de 
simulació. Sempre cal, i caldrà 
en un futur, per més que millorin 
els ordinadors i els programes 
que els fan funcionar, la 
comprovació dels resultats de 
les simulacions mitjançant els 
corresponents experiments.

Les dades per aquesta 
discussió van ser escrites, 
originalment, el 2013, arran 
de la preparació del llibre 
“L’Aire que Respirem”, publicat 
el novembre del 2013 per 
Edicions UB.  A inicis del 2018, 
Millot i col·laboradors van 
publicar a la prestigiosa revista 
Nature Physics, la verificació 
experimental de l’aigua 
superiònica. Fent servir una 

mostra micromètrica de gel 
VII, el van sotmetre, mitjançant 
làsers, a compressió per shock, 
fins arribar a temperatures 
de 4700 ºC i 1900 atm.  En 
aquestes condicions, van 
confirmar la conductivitat 
elèctrica pròpia del gel 
superiònic, verificant així les 
prediccións computacionals, 
i permetent una ampliació 
considerable del diagrama de 
fases del gel, la porció més 
extrema del qual reproduïm 
aquí, per finalitzar aquest 
article.
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Un any més, durant els actes de Sant Albert, homenatjarem els nostres companys que fan els 25, 
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NOTÍCIES

EUCHEMS 50 ANIVERSARI

EuChemS, l'European 
Chemical Society, és 
una organització que 
representa a les societats 
químiques nacionals i altres 
organitzacions relacionades 
amb la química a Europa. 
EuChemS té com a objectiu 
fomentar una plataforma 
de discussió científica i 
proporcionar una veu europea 
única i imparcial sobre els 
aspectes clau de la política en 
química i camps relacionats.

EuChemS funciona des 
del 1970, inicialment amb 
el nom de FECS (Federació 
de Ciències Químiques 
Europees) i es va establir el 
3 de juliol de 1970 a Praga 
per 17 societats membres 
d'Europa de l'est i de l'oest. 
El 14 d'octubre de 2004, a la 
seva Assemblea General de 
Bucarest, la FECS va decidir 

adoptar la EuCheMS, la 
designació de l'Associació 
Europea de Ciències 
Químiques i Moleculars, amb 
seu a Bèlgica, i preparar una 
nova constitució, que es va 
publicar a la Gaceta belga 
el 28 Abril de 2006. L’estiu 
del 2018 es va adoptar un 
nou nom, sigles i logotip: 
EuChemS, l'European 
Chemical Society.

Representant més de 
160.000 químics de 51 
societats membres i altres 
organitzacions relacionades 
amb la química, EuChemS 
es basa en una xarxa 
única d’investigadors 

actius implicats en tots 
els camps de la química. 
Mitjançant aquesta xarxa, 
EuChemS organitza diverses 
conferències acadèmiques 
especialitzades i el congrés 
bianual EuChemS Chemistry, 
el congrés europeu de ciències 
químiques. Mitjançant la 
promoció de la química 
i la seva imatge a més de 
proporcionar assessorament 
expert i científic, EuChemS 
vol participar en la solució 
als principals reptes socials 
actuals.

El dia 3 de juliol d'enguany 
l'European Chemical Society, 
EuChemS, va celebrar el 
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seu 50è aniversari i el nostre 
Col·legi hi va ser present. En 
l'adreça https://www.youtube.
com/watch?v=R-5IqWpssfY 
es pot recuperar tot l'acte 
d'aquest 50 aniversari.

Alguns dels moments més 
importants es mostren en les 
següents fotos.

En la primera foto es 
poden veure  els responsables 
màxims d'EuChems i de 
l'acte. Així, es pot veure com 
a representants institucionals 
a la presidenta, professora 
Pilar Goya; el vice-president, 
professor Floris Rutjes; el 
tresorer, professor Eckart Rühl; 
la secretària general, Dra. 
Nineta Hrastelj. Com a ponents 
a la Dra. Brigitte Van Tiggelen, 
presidenta del Grup de treball 
EuChemS sobre història de la 
química; el professor Dr. Jean-
Marie Lehn, guardonat amb 

el Premi Nobel de Química 
del 1987, juntament amb 
Charles J. Pedersen i Donald 
J. Cram, pel desenvolupament 
i utilització de molècules 
d'interacció d'alta selectivitat 
i, finalment, el professor Dr. 
Ben Feringa, guardonat amb 
el Premi Nobel de Química 
del 2016, juntament amb Sir 
J. Fraser Stoddart i Jean-Pierre 

Sauvage, pel seu treball en 
màquines moleculars. 

Després de les felicitacions 
donades pels presidents de 
totes les societats que formen 
EuChemS es va fer la "foto 
final" amb el brindis per uns 
altres 50 anys, a on esperem 
que el nostre CQC també hi 
participi.

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

Serveis editorials, especialitzats en 
treballs acadèmics i tesis doctorals:
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