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

Aquesta PROposta
és per a tu,
de PROfessional a
PROfessional.
A Sabadell Professional treballem en PRO dels PROfessionals del Col·legi
de Químics de Catalunya. Innovem constantment la nostra oferta de
productes i serveis per ajudar-te a aconseguir els teus objectius, protegir
els teus interessos, propulsar iniciatives i proposar solucions financeres
úniques, a les quals només poden accedir PROfessionals com tu.
Solucions com aquesta:

Compte Expansió Premium PRO

El compte amb múltiples avantatges per a
professionals com tu.
Si vols conèixer tots els avantatges que t’ofereix el Compte Expansió
Premium PRO, contacta amb nosaltres i identifica’t com a membre del
teu col·lectiu i un gestor especialitzat t’explicarà detalladament els
avantatges que tenim per a PROfessionals com tu.

Publicitat

T’esperem.

sabadellprofesional.com

900 500 170

Indicador de risc aplicable a la
gamma de comptes Expansió PRO.
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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2021 CONTINUEM AMB LA
SOSTENIBILITAT:
SOCIETAT BAIXA EN CARBONI
HABITATGES ENERGÈTICAMENT
EFICIENTS: LA PORTA PRINCIPAL
Actualment el 25% de l’energia (calor o fred) a l’interior d’un
edifici s’escapa a través de les seves parets exteriors. La instal·lació
d’un aïllament eficient i d’un sistema d’acabat, gràcies a la química
innovadora, pot reduir els costos d’energia en un 60% i, mentre
depenguem de la producció principalment tèrmica de l’energia, es
podria reduir un 60% la producció de CO2 .
Per la qual cosa cal tractar l’interior de la paret exterior de
l’habitatge tot realitzant un acabat posant primer un adhesiu que és
un morter sec de ciment que contingui un polímer en pols aïllant,
a continuació cal posar un panell d’aïllament de qualsevol polímer
aïllant (escuma de ...), per a després col·locar una capa de base que
conté polímer en pols aïllant, i en finalitzar, col·locar una malla de
fibra de vidre resistent als àlcalis i una capa interior d’acabat de la
paret.
L’aïllament exterior amb polímers aïllants en pols ofereix doncs:

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

• Protecció tèrmica en totes les èpoques de l’any

Dipòsit legal: B-14.622-1969
ISSN 2696-6522
Edició digital

• Agradable clima interior

Correcció lingüística:
Carme Zaragoza

• Augment del valor de l’edifici

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

• Dràstiques reduccions dels costos de climatització

• Gran flexibilitat del disseny

• Contribució important a una “societat baixa en carboni”.
En les següents editorials se seguirà amb el tema fins a completar
totes les actuacions necessàries en les diferents parts d’un habitatge
modern energèticament eficient.

José Costa
Degà CQC
President AQC
Portada: Primavera
Fotografia: Carme Zaragoza
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Serveis
del Col·legi i de l’Associació
Borsa de Treball
• Rep i cursa peticions laborals per als
col·legiats.
Borsa de Serveis
• Ofereix el servei als col·legiats.
Publicacions
• NPQ.
Serveis Professionals
• Visat de projectes. Certificacions.
• Defensa jurídica professional.
• Peritatges legals.
Serveis d’Assistència
• Assessoria jurídica i laboral.
• Assistència mèdica. El Col·legi té
subscrita una pòlissa amb Adeslas.
• Assegurances.
-Hermandad Nacional de Arquitectos
Superiores y Químicos Mutualidad
de Previsión Social a Prima Fija.
Serveis Financers
• Proporcionen als col·legiats avantatges
excepcionals en les seves gestions
financeres a través de les següents
entitats:
- Caixa d’Enginyers.
- Tecnocrèdit - Banc Sabadell.
Si voleu més informació truqueu a la
secretaria del Col·legi:
93 317 92 49
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EL CARBONAT DE CALCI
autor:

Dr. Miquel Paraira
Universitat Politècnica de Catalunya

El carbonat de calci és un
compost ternari de la família
de les oxisals de fórmula
Ca2 + CO 32Es tracta d’un compost
iònic comunament anomenat
calç, on s’alternen els cations
calci i els anions carbonat,
sent un dels compostos més
abundants a la natura tot
formant part des de les roques
sedimentàries als massissos
calcaris com el del Garraf, fins
a les closques d’ous, conquilles
dels mol·luscs i d´una gran
varietat de minerals del grup
V format per nitrats, carbonats
i borats segons la classificació
de Strunz (1910-2006).

Alguns dels minerals més
importants són:
• Calcita groga
• Calcita verda
• Calcita incolora
• Espat d’Islàndia (doble
refracció)
• Aragonita
• Calcita taronja
També
són
roques
sedimentàries calcàries el
marbre i l’alabastre o pedra
de llum, molt emprats en
construcció per a realitzar
escultures, i fins i tot en joieria.
Totes les varietats de pedres
i minerals calcaris produeixen
efervescència en contacte amb
l’àcid clorhídric (salfumant),
pel despreniment de diòxid de
carboni:
2HCl + CaCO3 → CO2 + CaCl2
+ H2O
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Aquest fenomen és sovint
utilitzat per identificar-les i per
distingir-les d’altres minerals.
També es troba en coves,
avencs i llacs subterranis
com les coves del Drac a
Mallorca. Allà, es formen
per processos de dissolució i
cristal·lització les estalactites i
les estalagmites,
a) Dissolució
CaCO3 +CO2+ H2O
Ca(HCO3)2 (SOLUBLE)

→

b) Precipitació
Ca(HCO3)2 → CO2 + H2O +
CaCO3 (INSOLUBLE)
Quan els cristalls es formen
des del sostre de la cova cap
avall, parlem d’estalactites,
mentre que si es formen des
de terra cap al sostre, parlem
d’estalagmites. En unir-se les
unes amb les altres es formen
columnes de carbonat de
calci.
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© Corel / David Bunnell extret de l’enciclopèdia catalana (https://www.enciclopedia.
cat/ec-gec-0094609.xml)

Dos dels minerals més
coneguts de carbonat de calci
són la calcita i l’aragonita que
constitueixen un clar exemple
de polimorfisme, ja que es tracta
de la mateixa substància, però
amb diferent forma cristal·lina.
L'aragonita és hexagonal i
la calcita, romboèdrica, i es
poden intercanviar les formes
en funció de la pressió i la
temperatura:

CALCITA

Obtinguda de: http://materialoteca.azc.uam.mx/index.php/
PROPIETATS
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Sistema cristal·lí

trigonal

Hàbit cristal·lí

cristal·lí, granular, concrecionari, massiu,

Color

incolor, blanc, groc, vermell, blavós a negre

Exfoliació
Duresa
Lluïssor
Densitat
Solubilitat

molt bona
3
vítria
2,6 a 2,8
soluble en àcids diluïts

Índex de refracció

nω = 1.640–1.660
nε = 1.486

Birefringència

δ = 0,154 a 0,174

Fluorescència

pot tenir-ne vermella, blava, groga
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ARAGONITA

Obtinguda de: https://ceramica.fandom.com/wiki/Aragonito

Deshumidificador

PROPIETATS
Sistema cristal·lí

Ortoròmbic, pseudohexagonal

Hàbit cristal·lí

cristalls prismàtics, acicular, columnar.

Color

blanc, groc, gris, rosat, vermell, blavós, verd.

Duresa

3,5 a 4

Lluïssor

vítria, mat, nacrada als plans d'exfoliació

Densitat

2,95

Fluorescència

rosa pàl·lid, groc, blanc o blavós

Fosforescència

verdós o blanc (LW UV); groguenc (SW UV)

Una de les formes minerals
més curioses del carbonat
de calci és l´espat d’Islàndia
que presenta el fenomen
de la birefringència. Aquest
fenomen permet visualitzar
imatges dobles en mirar a
través d’un d’aquests cristalls
transparents.

La gran indústria química
s’abasteix de matèries primeres
per fabricar gairebé la totalitat
dels béns que consumim, com
ara el petroli, gas natural, aire,
aigua, sal comuna, sofre...i
també la pedra calcària que
serveix bàsicament per fabricar
calç viva, calç apagada, vidre
i ciment.

Una història d’intriga
i assassinats ambientada
a la Barcelona actual

Obtinguda de © Fototeca.cat

El clorur de calci anhidre,
que també es pot obtenir a
partir de carbonat de calci,
és un gran deshidratant i
absorbent d’humitat.
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www.jollibre.com
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La calç viva s´obté en els
forns de calç, escalfant la
pedra calcària:
CaCO3 → CaO + CO2
I la calç apagada hidratant
la calç viva:
CaO + H2O → Ca(OH)2
Les dues substàncies, tant la
calç viva CaO com l´apagada
Ca(OH)2, són bases molt fortes,
corrosives i també les més
econòmiques.
Per fabricar el vidre,
s’escalfa en un forn, a uns
1600ºC, carbonat de calci,
sorra i sosa.
SOLVAY (carbonat de sodi)
El carbonat de calci
participa
també
en
el

8

procés de fabricació de
l’hidrogencarbonat de sodi
(bicarbonat) i de la sosa Solvay
(sosa o carbonat de sodi),
així com en la fabricació del
ciment que es fabrica amb
carbonat de calci, sílice (sorra)
i alúmina.
CaCO3 ; Al2O3 ; SiO2
En medicina és emprat com
a complement del calci, com
antiàcid i com adsorbent.
Ca2+(aq) + CO32-(aq) →
CaCO3(s)
El carbonat de calci és
el responsable dels dipòsits
de calç en canonades de
rentadores i rentaplats, i
per això aquests aparells
incorporen en els productes

Carbonat de calci en pols

de rentar substàncies
eliminen la calç.

que

Nota: Calç és sinònim
de carbonat de calci en el
llenguatge quotidià.
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Premis Nobel 2020
autora:

Carme Zaragoza Domenech
Professora de Secundària

autor:

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

PREMI NOBEL DE QUÍMICA
2020
Aquest any el premi dóna
importància a reescriure el
codi de la vida.
La Reial Acadèmia de
les Ciències de Suècia ha
guardonat amb el Premi
Nobel de Química 2020 a la
francesa Emmanuelle Marie
Charpentier [1] i a la nordamericana Jennifer Anne
Doudna [2] "per desenvolupar
la tècnica CRISPR, un mètode
d'edició del genoma". Aquesta
tècnica s'ha definit com un
"retallar i enganxar" per a
modificar el genoma.
Emmanuelle
M.
Charpentier va néixer el 1968
a Juvisy-sur-Orge (França).
Des de 2018 dirigeix la Unitat
de Ciència de Patògens a
l'Institut Max Planck de Berlín.
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Jennifer A. Doudna va
néixer el 1964 a Washington.
És catedràtica de Química i
Biologia Cel·lular i Molecular
a la Universitat de Califòrnia a
Berkeley.
Anteriorment, el 2016, la
fundació BBVA va premiar la

terna Charpentier, Doudna i
Mojica amb el Premi Fronteras
del Conocimiento en Biologia
y Biomedicina. Mojica havia
explicat que els bacteris tenien
un sistema immunitari de
defensa, adaptatiu i de base
genètica (CRISPR en anglès:
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clustered regularly interspaced
short palindromic repeats), que
empraven per a escapolir-se
dels bacteriòfags (virus) que els
atacaven.
El laboratori de Jennifer A.
Doudna en col·laboración amb
el laboratori d’Emmanuelle
M. Charpentier van descobrir
com Cas9 podria ser usat per
fer talls en qualsevol seqüència
desitjada d'un genoma i inserir,
suprimir o modificar ADN. Cas9
(CRISPR Asociated protein 9) és
un enzim endonucleasa d'ADN
guiada per ARN associat al
sistema CRISPR. Aquest tipus
de sistema immunitari es
pot trobar en molts bacteris,
com l’estreptococ pyogens.
Cas9 és capaç de memoritzar
seqüències de l’ADN de
bacteriòfags invasors o de
plasmidis que ataquen al
bacteri; més tard, els reconeix
com ADN estranger, actuen
sobre ells i els inactiven.
La
innovadora
idea
d'ambdues científiques en
convertir un sistema de defensa
bacterià en una eina d’edició de
genomes [3] és inqüestionable i
s'ha comparat a unes tisores que
permeten tallar l'ADN per llocs
concrets, amb molta precisió, i
després enganxar-lo novament
a llocs diferents. Investigadors
d'arreu utilitzen aquest mètode
per manipular de forma eficaç
ADN de plantes, animals,
microorganismes
i
línies
cel·lulars de laboratori.
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El sistema CRISPR/Cas9 consta d’una proteïna endonucleasa (Cas9) i d’un RNA
que la guia fins a la seqüència de DNA. En els bacteris, aquest DNA està
codificat en les seqüències CRISPR. Figura extreta de [3]
1.- https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2020/charpentier/facts/
2.- https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2020/doudna/facts/
3.- Canela, M. (2020) Breu Història de l'Edició de Genomes. BQ-Club, n. 6,
12-14.

PREMI NOBEL DE
FISIOLOGIA O MEDICINA
2020
Aquest any el premi ressalta
la importància de la lluita
contra l’hepatitis transmesa
per la sang, un significant
problema mundial de salut
que causa cirrosi i càncer de
fetge a persones d'arreu.
L'Institut
Karolinska
d'Estocolm va informar que
els guardonats amb el Premi
Nobel de Fisiologia o Medicina
2020 són tres viròlegs, els
nord-americans Harvey James
Alter [4] i Charles Moen Rice
[5], juntament amb el britànic
Michael Houghton [6], que
han aconseguit identificar el

virus de l'hepatitis C (per a
més informació d'aquest virus
podeu visitar l'Organització
Mundial de la Salut, WHO
[7]).
Harvey J. Alter va néixer
el 1935 a Nova York (Estats
Units d'Amèrica) i va exercir
durant anys a la Universitat de
Georgetown, fins que el 1969
es va reincorporar a l'Institut
Nacional de Sanitat (NIH).
És membre de l'Acadèmia
Nacional de Ciències dels
Estats Units d'Amèrica. Amb
els seus estudis metòdics de
l'hepatitis associada a les
transfusions sanguínies, va
demostrar que el seu origen
era un virus desconegut.
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PREMI NOBEL DE FÍSICA
2020
Aquest any el premi fa
esment dels avenços en el
camp de l'astrofísica.

Michael
Houghton
va
néixer el 1949 al Regne Unit,
va realitzar el seu doctorat en
bioquímica al King 's College
London. Ha exercit al seu
país i al Canadà. Actualment
és professor de Virologia Li
Ka Shing a la Universitat
d'Alberta, Edmonton, Canadà
on també és director de
l'Institut de Virologia Aplicada
Li Ka Shing. Va utilitzar una
nova estratègia per aïllar el
genoma del nou virus que
es va denominar virus de
l'hepatitis C.
Charles M. Rice va néixer
el 1952 a Sacramento (Estats
Units d'Amèrica) i exerceix
des de 2001 com a professor
a la Universitat Rockefeller
de Nova York i ha estat
director del Centre d'Estudis
de l'Hepatitis C d'aquesta
universitat. Va proporcionar
l'evidència final que el virus
aïllat de l'hepatitis C per si sol
podria causar hepatitis.
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La clau contra les malalties
infeccioses és arribar a
identificar l'agent que les
provoca i, en aquest cas,
els tres guardonats van
aconseguir identificar el virus
de l'Hepatitis C com a causant
d'aquesta malaltia.

By Graham Colm de https://
commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=5624458
4.- https://www.nobelprize.org/prizes/
medicine/2020/alter/facts/
5.- https://www.nobelprize.org/prizes/
medicine/2020/rice/facts/
6.- https://www.nobelprize.org/prizes/
medicine/2020/houghton/facts/
7.- https://www.who.int/en/news-room/
fact-sheets/detail/hepatitis-c

L'Institut
Karolinska
d'Estocolm va anunciar que
els guardonats amb el Premi
Nobel de Física 2020 són
tres investigadors, el britànic
Roger Penrose [8], l'alemany
Reinhard Genzel [9] i la nordamericana Andrea Ghez [10]
pels seus descobriments sobre
els forats negres i la seva relació
amb la Teoria de la Relativitat,
i per trobar-ne un al centre de
la Via Làctia. Segons l'Institut
Karolinska, "The Nobel Prize
in Physics 2020 was divided,
one half awarded to Roger
Penrose "for the discovery
that black hole formation is a
robust prediction of the general
theory of relativity", the other
half jointly to Reinhard Genzel
and Andrea Ghez "for the
discovery of a supermassive
compact object at the centre
of our galaxy."
Roger Penrose va néixer
el 1931 a Colchester (Regne
Unit). És un físic i professor
emèrit de Matemàtiques de
la Universitat d’Oxford. Va
demostrar que la teoria general
de la relativitat condueix a
la formació de forats negres:
"aquests monstres en el temps
i l'espai que capturen tot el
que els hi entra (Einstein)".
Reinhard Genzel va néixer
el 1952 a Bad Homburg
(Alemanya). Treballa en el
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Los Ángeles). Va detectar en
la franja infraroja un plasma
calent que va ser arrossegat
a un forat negre al centre de
la Via Làctia. Andrea Ghez és
la quarta dona en guanyar el
Premi Nobel de Física en tota
la seva història.

camp de l'astrofísica a la
Universitat de Califòrnia a
Berkeley i a l’Institut Max
Planck de Física Extraterrestre.
Expert en astronomia infraroja,
ha desenvolupat instruments
per seguir el moviment dels

estels al bell mig de la Via
Làctia.
Andrea Ghez va néixer el
1965 a Nova York (Estats Units
d'Amèrica) Investiga a la UCLA
(Universitat de Califòrnia a

Reinhard
Genzel
i
Andrea Ghez van descobrir
que un objecte invisible
i
extremadament
pesat
compacta
els
moviments
propis de les estrelles al centre
de la nostra galàxia. L'única
possible explicació, en aquests
moments, és la presència
d'un forat negre supermassiu
al centre de la nostra galàxia.
En la figura següent es poden
observar les parts d'un forat
negre.

Font NASA
8.- https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2020/penrose/facts/
9.- https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2020/genzel/facts/
10.- https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2020/ghez/facts/
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RECINTO GRAN VIA

¿ESTÁS PREPARADO
PARA CAMBIAR
EL FUTURO ?
La industria química está impulsando los
principales avances tecnológicos del mundo.
NUEVOS MATERIALES y NUEVOS PROCESOS están
surgiendo para dar soluciones a los retos más
importantes de la humanidad.
Ven y participa en EXPOQUIMIA 2021,
una edición que hará historia.

SMART CHEMISTRY
SMART FUTURE

Accelerating
Partnering

Soluciones innovadoras y
sostenibles ante los retos y
demandas de la sociedad.

CONGRESO DE
INGENIERÍA QUÍMICA
DEL MEDITERRÁNEO

Divulgará las últimas investigaciones
en campos como la ingeniería
bioquímica y la alimentación.

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

MAT 20-30 NUEVOS MATERIALES
MATERIALIZING

CHALLENGES

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

Acreditación GRATUITA como VISITANTE PROFESIONAL
introduciendo en la web este código: GZELIXIB
BUSINESS PARTNERS

STRATEGIC PARTNERS
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El Plans
Una

de recuperació
econòmica i social:

oportunitat per reivindicar

el rol de la química en la societats
autor:

Joan Sansaloni
Químic. Gerent Programa d’innovació a
ACCIÓ-Generalitat de Catalunya
Vocal del COQC

Fa setmanes si no mesos,
amb això de la pandèmia,
les restriccions, els canvis
de criteri, etc. que es té la
sensació, a vegades, que el
temps és relatiu (algú ho va
dir!!!), que no es para de parlar
en múltiples fòrums tècnics i
econòmics dels famosos "Fons
de Recuperació" d'origen
europeu que ens vindran a
salvar (snif) de la profunda
crisi social i econòmica que
arrosseguem des de fa ja un
any i de la que encara no en
veiem final.
De fet, observant els
articles, llibres, estudis i
reflexions de tota mena fetes
durant aquests mesos per
part d'actors empresarials,
financers, polítics, agents
socials i opinadors generalistes
(de vegades poc documentats),
s’arriba a la conclusió que
som una societat molt donada
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a aconsellar, a criticar el
que fan altres, i a fer poca
autocrítica, i a arriscar-nos
poc per cercar solucions.
Estic segur que els estudiosos
en sociologia tindran molt
material durant anys per fer
els seus futurs estudis sobre
els comportaments que es
porten a terme en l’actualitat.

la resiliència de la malmesa i
antigament injuriada indústria.

Si anem a les dades
publicades i observem les
darreres de caràcter econòmic
i les dades de tancament de
2020, no es pot dubtar de les
caigudes generals del PIB en
tots els sectors empresarials
i d'arreu del món, i que
castiguen especialment a certs
països europeus amb Espanya
al capdavant amb un retrocés
de l'11% en el PIB estatal, i
amb les dades equivalents, a
Catalunya, on el gran pes del
turisme en la nostra economia
ha llastrat de manera important

Podria ser molt exhaustiu
i quantitatiu en explicar la
situació que tenim, però
realment no em cal, en
som plenament conscients,
i senzillament només cal
apropar-se
als
centres
d’atenció social, preguntar als
seus professionals, preguntar
als comerciants i a molts
responsables empresarials què
està passant. Tothom coneix o
es proper a persones que han
patit d’alguna forma, sigui per
motius de salut o per motius
socioeconòmics.

Realment, estem en una
situació sense precedents, no
prevista, l'anomenat impacte
del cigne negre situacional,
que ha provocat una sacsejada
important a les bases de
l'economia, de la societat i en
el comportament de tothom.
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Si hi ha una dada referent de
la situació, aquesta és el nivell
d’atur, que a Catalunya és ja de
mig milió de persones, amb un
increment del 28% respecte a
la de l’any anterior, amb greus
xifres d’atur en joves i dones,
i que encara pot augmentar si
tenim en compte que a més a
més hi ha moltes persones en
situació provisional d’ERTO.
I sí, és cert que sectors bàsics
com el d’alimentació i el
químic-farmacèutic han tingut
creixements propers al 10%,
però tot plegat i de forma
global, insuficient. Certament
una situació així és molt
preocupant.
I
davant
d’aquesta
complexa i difícil situació,
del drama present i del futur
desencoratjador que s’albira,
del que pot ser la caiguda
definitiva de l’actual sistema
de benestar que ara gaudeix
l’Europa més desenvolupada (i
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que fa anys que està clarament
en retrocés), i que afecta tant
els eficients alemanys com als
caòtics llatins, els Governs i la
Comissió Europea planteja un
seguit de mesures d’impacte
sense precedents que hauria
de permetre pal·liar i reactivar
la economia europea.
Què són i per què serviran
aquests Plans Europeus de
Recuperació?
Són
plans
amb
recomanacions, prioritzacions
i estratègies econòmiques i

socials que han de servir de
guia per abordar la recuperació
davant l’actual crisi i pel qual
es dedicaran ingents quantitats
de recursos econòmics, res
comparable des de la Segona
Guerra Mundial. Segons allò
que preveu estem parlant
d’1,8 Bilions d’euros, dels
quals 750.000 Milions d’euros
correspondrien a l’anomenat
Pla Next Generation EU, la
resta seria el finançament
plurianual pels set anys vinents
de vigència del pla.
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Suport als Estats membres per a inversions i reformes
Mecanisme de recuperació i resiliència

672.500 M.€

REACT EU- Ajuts per a la recuperació per a la cohesió

47.500 M.€

Fons de transició justa

10.000 M.€

Fons de desenvolupament rural

I el desplegament d’aquest
famós pla NextGenEU a escala
europea es concentrarà en el
desenvolupament i evolució
d’un seguit de sectors on es
preveu un progrés important.
Entre aquests tenim les energies
renovables, l’eficiència i les
tecnologies netes, els sectors
de la nova economia digital
sobretot el desplegament de
la tecnologia 5G, el transport
sostenible i les estacions de
recàrrega (descarbonització),
els
nous
materials,
la
bioeconomia i l’economia
verda.
En resum, tot un món
d’oportunitats per a la creació
i el desenvolupament de
projectes basats en la ciència
i en la innovació; un projectes
en definitiva, de transformació
que amb la participació de
tots els agents econòmics i
científic-tècnics dels quals
disposem, han de configurar el
futur d’aquesta nostra Europa,
on Catalunya haurà de cercar el
seu espai i el seu protagonisme.
Si ens centrem en la
part espanyola del pla de
resiliència, aquest pla de
recuperació espanyol està
raonablement inspirat en els
conceptes de “La Agenda
2030” i ens els “Objectius de
Desenvolupament Sostenible”
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7.500 M.€

de
Nacions
Unides
i
lògicament en les prioritats del
NexGenEU. Si posem xifres,
podríem dir que allò que “ens
tocarà fer” entre el 2021 i el
2023 serà esgotador, donat que
es preveuen mobilitzar prop
de 72.000 milions d’euros
en ajuts i la mateixa quantitat
en crèdits, on la inversió en
categoria “verda” representarà
més del 37% del total i l’eix
transversal de la digitalització,
aproximadament un terç del
total.
De moment i gràcies a
l’aprovació del PGE espanyol, ja
s’han consignat i pressupostats
més de 27.000 milions d’euros
per aquest 2021 a compte
d’aquests fons. Una veritable
pluja de recursos que han
d’impactar en l’economia i en
la societat de forma directa,
ara caldrà estar amatents a
com es podran vehicular cap
a les empreses, les entitats i de
forma àmplia, cap a la societat,
si es vol realment que tinguin
un impacte positiu, és a dir, la
generació de llocs de treball i
de riquesa.
Pel que fa a la priorització
dels sectors i de les fites
cercades, s’han definit quatre
grans programes transformadors
en els quals es fonamenten
els sectors que es prioritzen i

les fites cercades per aquesta
recuperació econòmica: el
de Transició ecològica, el de
Transformació digital, el de
Cohesió social i territorial
i el d’Igualtat de gènere. I
desplegades en 10 Polítiques
Tractores sobre les quals es
desenvoluparan absolutament
tots els projectes que gaudiran
d’aquests Fons.
Polítiques Tractores dins del
pla de recuperació d’Espanya
(% recursos sobre total)
1. Agenda
Urbana,
rural,
lluita contra despoblació i
el desenvolupament de la
l'agricultura (16%)
2. Transició energètica justa i
inclusiva (8,9%)
3. Modernització i digitalització
de l'ecosistema empresarial
(17,1%)
4. Educació,
coneixement,
formació
continua
i
desenvolupament
de
capacitats (17,6%)
5. Desenvolupament de
cultura i l'esport (1,1%)
6. Infraestructures
ecosistemes
(12,2%)

la

i
els
resilients

7. Administració per al segle
XXI (5,0%)
8. Pacte per la ciència i la
innovació, i el reforç del
sistema nacional de salut
(16,5%)
9. Nova economia de les
cures de dependents i
persones grans, i polítiques
d'ocupació (5,7%)
10.Modernització del sistema
fiscal (*)
(*) Sense pressupost assignat. Desconec
la raó per la qual una política tractora
essencial no disposa de pressupost assignat,
encara que sigui petit o surti d’altres fonts
de finançament
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Sembla clar que es pretén
modernitzar el sistema actual
i transformar la manera
d’entendre i de gaudir dels
recursos que fins ara no s’havia
plantejat.
TOT UN MÓN
D’OPORTUNITATS PER A LA
QUÍMICA
Per
introduir
aquestes
oportunitats només cal veure
el que actualment ja suposa el
sector de la Química on, amb
les darreres dades aquest ja
representava a Espanya 66.500
milions d’euros en xifra de
negoci dels quals un 60% són
exportacions, que representa
prop del 6% del PIB de l’estat
i que ocupa a més de 200.000
persones de forma directa amb
una ocupació que podrien dir
que és de força qualitat, però
també cal dir que a hores d'ara
la Xina capitalitza més del
35% de les vendes mundials
de productes químics .
Però si hi ha un aspecte
on es destaca com a sector
és en la inversió en recerca i
innovació, aportant prop de
2.800 M.€ anuals per a nous
projectes i representant la
quarta part de tota la inversió
privada per aquest concepte
de tot l’estat.
Respecte a Catalunya, la
química és un sector molt
potent, el primer en nivell
d’exportacions i en inversió
en R+D, amb una contribució
del 12,5% del VAB industrial,
i que toca de forma directa o
indirecta a sectors productius
essencials del país (sectors tan
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diferents com l’agroalimentari
o el de l’automoció). Dins
d’Espanya, el sector català
químic és líder i contribueix
de forma permanent al
desenvolupament econòmic
d’àmplies zones de país,
un clar “sector diana” de
Catalunya.
Pel que fa a la presència
empresarial
i
científica
a Catalunya: cal dir que
disposem des de proveïdors
de matèries primeres, de
petroquímiques
fins
als
productors de commodities,
i amb especialitzacions tan
clares com el sector de la
cosmètica, dels detergents, el
de les pintures i revestiments,
el de fertilitzants o el de
fibres sintètiques, i arribant al
rellevant focus de coneixement
d’entitats públiques i privades
que ofereixen i participen
activament en la cerca de
solucions innovadores. Tot un
conglomerat d’actius a tenir
en compte.
Llavors si repassem les
polítiques que es volen
desenvolupar prioritàriament,
es pot veure clarament que
l’ampli sector químic que
tenim està clarament cridat
a tenir un paper rellevant en
els anys vinents La química
donarà suport des de la
incorporació de les múltiples
tecnologies
i
materials
emergents com el grafè, fins a
fites com la transició energètica
(desenvolupant
bateries,
solucions eficients gràcies
a catalitzadors, generació
fotovoltaica sostenible...), la
biociència, la bioeconomia

(per l’assegurament d’una
alimentació saludable per a tota
la població i la circularitat del
sistema de matèries primeres
i productes de tota mena, fins
a, evidentment, proporcionar
solucions sanitàries perquè
ens permetin assolir un nivell
de salut eficaç i eficient, i
garantida per tothom.
Si fa uns anys dèiem “la
Química és vida, la Química
és progrés”, crec sens dubte
que estem davant d’una
demostració fefaent que ha
estat, és i serà així. Els recursos
econòmics per transformar el
nostre present en un futur millor
hi seran disponibles, el repte
per tothom serà saber aprofitarlos amb seny, eficàcia i poder
assolir mitjançant el treball
una societat econòmicament
sostenible i socialment justa
i que, a més, progressi per
aquesta generació i per les
futures.
BIBLIOGRAFIA:
https://www.lamoncloa.
gob.es/presidente/actividades/
Documents/2020/07102020_
PlanRecuperacion.pdf
https://ec.europa.eu/
info/strategy/recovery-planeurope_es
https://ec.europa.eu/info/
strategy/priorities-2019-2024/
european-green-deal_es
http://www.accio.
gencat.cat/ca/serveis/bancconeixement/cercador/
BancConeixement/sectorquimic-a-catalunya
https://www.feique.org/
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DONES I CIÈNCIA: ACCIONS
POSITIVES I NEGATIVES
autor:

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

El passat 11 de febrer va
ser el Dia Internacional de la
Dona i la Nena a la Ciència.
El 8 de març va ser el Dia
Internacional de les Dones.
I, aquí, vull parlar de Dones i
Ciència perquè, tot i algunes
iniciatives, és important per a
les noves generacions de nois
i noies saber que les dones
han contribuït notablement a
la ciència des dels seus inicis.
Començaré per analitzar
el concepte "sostre de vidre"
-(glass
ceiling
barriers)-.
Aquest concepte descriu les
barreres invisibles a què les
dones treballadores altament
qualificades
es
veuen
exposades i que les impedeix
aconseguir els nivells més alts
en qualsevol treball i, el camp
científic no és cap excepció.
Cal recordar que:
• Segons l'ONU, les dones
només són el 28% del
personal investigador i el
35% dels estudiants de
carreres STEAM (science,
technology, engineering,
arts and maths) del món.
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• La proporció de doctores
en àmbits STEAM a la Unió
Europea és del 37,1%
• A Catalunya, només el
20%
dels
catedràtics
universitaris són dones.
• Només un 26% dels
professionals del sector
de les tecnologies, a
Barcelona, són dones.
• A la Universitat de
Barcelona hi ha un 63,4%
de dones en els estudis
universitaris
de
grau,
66,2% de dones titulades
de grau i un 62,6% de
dones estudiants de màster
universitari.
• Tot i això, només hi
ha un 47,1% de dones
del
personal
docent
investigador
PDI,
un
43,8%
d'investigadores
postdoctorals i un 26,3%
de catedràtiques.
Amb aquestes dades és
evident que necessitem més
dones, més dones que facin
ciència, la qual cosa farà
engruixir el nombre de dones

catedràtiques universitàries,
el nombre de les que crearan
empreses de base científica,
de les que dirigiran centres de
recerca i de les que formaran
part
dels
departaments
d’innovació.
Però, com s'aconseguirà
aquest canvi? Veiem alguns
exemples d'accions positives
i negatives respecte a la
presència de les Dones en la
Ciència.
POSITIVES
• Un article de societat
publicat a La Vanguardia
el passat 2 de març amb
el títol "Dones amb
ciència" explicava que,
l'Ajuntament de Barcelona
"elaborarà un projecte de
ciència ciutadana amb
enfocament
feminista".
Esperem a veure en què
acaba tot plegat.
• La Fundació Catalana per
a la Recerca i la Innovació
(FCRI) vol divulgar i donar
una major visibilitat al paper
de les científiques al nostre
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país. Així, es fomentaran
vocacions científiques i
tècniques entre el jovent,
especialment entre les
nenes que de ben petites,
que com que no tenen
uns models femenins de
referència en ciències,
exclouen
els
estudis
científics
dels
seus
currículums.
Per si algú encara dubta de
la importància que ha tingut
la presència de les dones en
qualsevol camp de la ciència
aquí els faig un petit tastet de
com ha evolucionat la història,
la ciència i la presència de la
dona en aquestes.

Figura 1. Portada del llibre Química

Així, en les civilitzacions
antigues les dones s'havien
implicat en el camp de la
medicina i, l'estudi de la
filosofia natural ja estava
obert a les dones en l'Antiga
Grècia perquè les plantes
s'usaven com a medicaments.
Quin químic o química no
recorda "el bany Maria" de
Maria la jueva, i altres dones
que varen ser part important
de l'alquímia dels segles I - V
dC. A l'edat mitjana, només
en els convents es permetia
l'educació "científica" i algunes
d'aquestes institucions, van
proporcionar
oportunitats
perquè les dones poguessin
formar part i contribuir en el
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camp de la investigació. Va ser
al segle XI quan es van fundar
les primeres universitats i,
com ja sabem, les dones en
van ser excloses d’aquestes
fins al segle XVIII en què
Laura Bassi va ser la primera
dona a completar els estudis
universitaris a la Universitat
de Bolonya (Itàlia) a on, a més,
va aconseguir dos doctorats,
un en ciències i l'altre en
filosofia. A partir del segle XVIII
segur que al lector o lectora li
venen a la memòria noms de
dones molt importants en els
diferents camps de la ciència.
NEGATIVES
• Els estereotips de gènere
sobre
la
capacitat
intel·lectual, que apareixen

aviat i fan que les noies no
pensin a seguir determinats
estudis científics i tècnics
com l'enginyeria, per posar
un exemple. Aquestes
limitacions es veuran
accentuades amb l'edat
per temes de maternitat,
de conciliació i de mercat
laboral. Contra aquests
estereotips cal lluitar-hi.
• La col·lecció "Ciencia
Divertida" del diari La
Vanguardia. Vuit llibres
de 48 pàgines cadascun.
El primer d'ells, sobre
Biología es va posar a la
venda el 6 de juliol de 2019
i es podia comprar un llibre
de la col·lecció cada cap
de setmana. Cal suposar
que la intenció era que "els
nens comprenguessin la
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ciència de forma pràctica i
divertida amb experiments
casolans i fàcils de fer".
PERÒ, tot i que en cada
llibre apareixen tres o
quatre científics importants
del camp científic tractat,
cap d'aquests és una dona
i en la portada, dels vuit
llibres en cinc apareix un
noi i només en tres una
noia. Així, a Electricidad,
Química (Fig. 1), Física,
Líquidos i Óptica, són nois
mentre que a Biología,
Tiempo y clima i Sonido,
són noies.
Aquí teniu un resum
d'aquesta col·lecció amb
alguns punts importants del
seu estudi.
El
primer
lliurament,
Biología, estudia: les plantes,
els animals i els bacteris des
de la visió al microscopi o
la vida que hi ha en l'aigua
enclotada i el creixement de
microorganismes.
En el llibre Electricidad
s'estudia des d'un petit circuit
elèctric fins a com s'atrauen
alguns metalls.
En el llibre Química
s'estudia la Taula periòdica,
els elements i per què el suc
de llimona és àcid.
En el llibre Tiempo y clima
s'estudien
els
fenòmens
meteorològics i què és el
pronòstic del temps.
En el llibre Física s'estudien
les forces i si les piràmides
egípcies es van construir amb
màquines.
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En el llibre Sonido s'estudia
per què podem escoltar i
les diferències entre soroll i
música.

també podrien estar en el
llibre, només dues científiques
de les moltes que seria factible
citar.

En el llibre Líquidos s'estudia
com l'aigua genera energia o
com s'usa l'aigua a pressió per
aixecar vehicles.

Es pot observar en la Fig.
2 que en el llibre de química
s'ha posat com a possibles
científiques a Marie Curie i a
Dorothy Crowford. però com
a químics i químiques, segur
que hem pensat que també
s'hauria pogut posar a Anne
Marie Pierrete Paulze, a Marie
Meurdrac, a Jane Marcet, a
Irène Joliot-Curie, a Ada Yonath
i a Dorotea Barnés o a Margarita
Salas junt amb d'altres.

Finalment, en el llibre
Óptica s'estudien les imatges
virtuals o la reflexió de la llum.
A la figura 2 hi ha, en blau,
el nom dels científics que
s'expliquen en cada llibre, cap
de casa nostra. En vermell dues
dones que, a parer de l'autor,
BIOLOGÍA

ELECTRICIDAD

James D. Watson
Francis Crick
Melvin Calvin
Edward O. Wilson
Rosalind Franklin
Lynn Margulis
QUÍMICA

Benjamín Franklin
Hans Oersted
Heinrich R. Hertz
Hertha M. Ayrton
Lucia Galvani

Robert Boyle
Dimitri Mendeleiev
Walther Nernst
Svante A. Arrhenius
Marie Curie
Dorothy Crowford
FÍSICA

Vilhelm Bjerknes
Daniel Bernoulli
Carl Gustav Rossby
Eunice Newton
Kate Marvel

Galileo Galilei
Isaac Newton
Arquímedes
Émilie du Châtelet
Lise Meitner
LÍQUIDOS

A. Graham Bell
Christian Doppler
Antonio Stradivarius
Alice Smythe Jay
Margaret Watts Hughes
ÓPTICA

Arquímedes
Blaise Pascal
Cornelius Drebbel
Agnes Pockels
Josephine Cochrane

Johannes Kepler
Robert Hooke
Leonardo da Vinci
Henrietta Swan Leavitt
Caroline Emilie Bleeker

TIEMPO Y CLIMA

SONIDO
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L'autor es va posar en
contacte, per carta, amb La
Vanguardia i els va exposar
aquestes mancances a parer
seu. La responsable del Dep.
de Marketing de La Vanguardia
Ediciones, va contestar: "La
Vanguardia únicament ha
distribuït la col·lecció i no ha
pres part en aquesta selecció,
responsabilitat de l’editor de
la col·lecció, a qui li hem
traslladat els seus comentaris
per que els tingui en compte.
Tot i així considerem que és
una bona reflexió i des de La
Vanguardia tindrem cura de
tenir-ho en compte en properes
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col·leccions que se’ns presenti
la possibilitat de distribuir."
Com a conclusió es pot
dir que és absurd pensar que
les dones, l'altra meitat de la
humanitat, ha estat absent en
l'esdevenir dels descobriments
científics. Al llarg de la Història
de la Ciència hi ha hagut
dones valentes i brillants que,
tot i la prohibició explícita i
negació continuada de la seva
vocació, han sabut obrir-se
camí i ens han il·luminat amb
els seus descobriments.

senzillament crec que només
calia afegir científiques de les
moltes que hi ha en cada camp
científic dels tractats per posar
exemples per les nenes d'avui
que seran les científiques de
demà.
El baix nombre de dones en
determinats camps científics
està influït per les carències
educatives que s'arrosseguen
en la seva formació quan eren
unes nenes. Cal solucionar
aquesta deficiència ara mateix.

No
es
tractaria
de
substituir uns per unes altres,
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UNPRECEDENTED
INDUSTRIAL DIALOGUES
autors:

Mireia Díaz-Lobo
Secció Tècnica d’Ensenyament CQC
Oriol Güell
S.T. Ensenyament, CQC. Grup BioPhysChem, Universitat de Barcelona

Els
"Unprecedented
Industrial Dialogues" són
uns
seminaris
(webinars)
online d'Expoquimia per
solucionar seminarios online
de Expoquimia per abordar
els reptes de la indústria en
la nova normalitat. El CQC hi
col·labora sent "institutional
partner".
Tot va començar amb
el "Unprecedented Virtual
Forum"
organitzat
per
Expoquimia, Eurosurfas i
Equiplast, salons de la Fira de
Barcelona com a motiu de la
20a edició de la Setmana de
la Ciència.
Aquí us farem un petit
resum, en l'idioma en que
es van desenvolupar, de tres
d'aquests seminaris i en acabar
teniu l'adreça electrònica per
si el voleu recuperar.
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EXPOQUIMIA BIO:
VACCINES: RESEARCH,
TECHNOLOGY,
MANUFACTURING AND
ACCESS
In this webinar we covered
topics related to the complete
value chain in the development
of a vaccine and its adoption:
from the research on the
infection typology and the
identification of the vaccinal
candidates, the available
technologies for its production,
the manufacturing processes
at an industrial scale and its
distribution to guarantee a
universal access to vaccines,
taking also into account the
regulatory aspects.
The Covid-19 pandemic has
notably accelerated several
of these development stages,
allowing the development of
these vaccines in a shorter

period of time, and, once
more, putting the spotlight
on the relevance of vaccines
to protect our communities
against emerging infectious
diseases.
Update on COVID-19
vaccines: what do we know?
communications by Dra. Júlia
Vergara Alert and Dr. PhilippeAlexandre Gilbert
Regulatory Aspects
of Vaccines:
communications by Dra.
Sol Ruiz Antúnez, and
Dra. Margarita del Val,
Vaccines, Industrial
Manufacturing:
communication by
Adolfo López.
Moderated by: Dr.
Francesc Gòdia.

GREEN DEAL: EL CAMINO
PARA UNA EUROPA
NEUTRA CLIMÁTICAMENTE
El objetivo de este ‘EU Green
Deal’ es que Europa tenga una
economía limpia, con cero
emisiones, y proteger nuestro
hábitat natural para mejorar
el bienestar de las personas,
de las empresas y que tome
el liderazgo en la acción
climática en todo el planeta.
Este pacto verde pretende
transformar
la
economía
de la UE en plenamente
sostenible, llevando a un
cambio en el modelo social
y económico de la Unión
Europea, proporcionando al
mismo tiempo los recursos
económicos que permita una
transición justa.
Nadie puede quedar atrás.
Energía, industria sostenible,
renovación y construcción
eficiente, movilidad sostenible,
Biodiversidad, de la granja a la
mesa, fin de la contaminación.
Con la moderación
de: Cristina González,
Directora de Innovación y
Advocacy FEIQUE
Ponentes: Anne Chloé
Devic, Coordinator
SusChem NTPs //
Innovation Manager Cefic

Podeu recuperar la sessió a: https://www.youtube.com/watch?v=0kkd3vchDMA

Sonia Guri, Responsable
de R&D Carburos
Metálicos
Miguel Alcalde Galeote,
Fundador Evoenzyme, S.L
María López Abelairas ,
R&D Project manager /
Team leader IDENER
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En este webinar, que se
enmarcada en la iniciativa
Smart Chemistry Smart Future,
que acogerá Expoquimia 2021,
veremos casos concretos de
la transformación digital de
la industria química y cómo
estos
avances
redundan
en una mayor seguridad y
sostenibilidad para todos.

Podeu recuperar la sessió a: https://www.youtube.com/watch?v=a7KfEFW9R7w

CHEMICAL SMART DIGITAL
INDUSTRY PARA UNA
PRODUCCIÓN MÁS
SOSTENIBLE E INTELIGENTE
La digitalización de los
procesos industriales está
transformando la industria
tal y como la conocemos.
El
sector
químico
está
invirtiendo
importantes
esfuerzos para incorporar las
nuevas tecnologías y seguir

ofreciendo
soluciones
a
otros sectores productivos.
La
industria
conectada
permite una producción más
personalizada y también más
sostenible e inteligente, con
procesos productivos más
depurados y controlados.
Las fábricas inteligentes, la
impresión 3D, el IoT, el Big
Data, son aspectos clave que
están transformando la manera
de producir.

Moderadora: Cristina
González, Directora de
Innovación y Advocacy
FEIQUE
Ponentes: Nacho Jové,
Director de Digitalización
en BASF España y
Portugal
Domingo Font Vidal, Jefe
de ventas de compuestos
de PVC y especialidades
de Ercros
David Pozo, Director de
Digital Enterprise
Roberto Sandoval García
DCS Product Manager en
Siemens

Podeu recuperar la sessió a: https://www.youtube.com/watch?v=Fr-DBi-uPxM
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Notícies
autors:

Equip de redacció
NOS HA DEJADO
BALDOMERO LÓPEZ, UN
REFERENTE EN LA QUÍMICA
Y LA INGENIERÍA QUÍMICA
Y PRESIDENTE DE LA
ANQUE DE 2000 A 2008

Por Carlos Negro Álvarez, Presidente
de la ANQUE de 2008 a 2012

  

Baldomero López Pérez,
falleció el pasado día 20 de
enero en Madrid, a los 92 años.
Su talla profesional, humana e
intelectual le hacen acreedor
del máximo reconocimiento
por parte de todos los que le
conocimos.
Sus amigos y compañeros
de profesión, le han definido
en diversas ocasiones, como

un latifundio de ideas y
realizaciones inmejorables.
Un hombre de gran Intuición,
acción, reflexión, creación, …,
en definitiva, imparable. Con
una racionalidad implacable,
que aplicaba la realidad a
cada momento, por lo que su
personalidad era rica, activa,
sugerente, poderosa…
Siempre mostró su pasión
por la Química que le cautivó
cuando estudiaba primero de
medicina en la Universidad
de Madrid. Por eso cambio
y se matriculó en Ciencias
Químicas, obteniendo su
licenciatura en 1954 y
doctorándose en Química
Industrial en el año 1959.
En 1956, Baldomero López
comenzó a trabajar en la Junta
de Energía Nuclear llegando a
director del área de Residuos.
Fue enviado al Comisariado
de Energía Atómica en
París, al Oak Ridge National
Laboratory de Tennessee y al
Eurochemic en Bélgica.
En el ámbito académico la
figura de López Pérez estuvo
vinculada a la Universidad
de Granada en la que fue
catedrático
de
Química
Técnica (1966), dirigiendo
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el departamento de Química
Técnica; a la Universidad
de Bilbao (1970); y, desde
1971 a su alma mater, la
Universidad Complutense de
Madrid, como Catedrático de
Ingeniería Química, Decano
de la Facultad de Ciencias
Químicas (1994-98), Director
de la Fundación General de
la Universidad Complutense
(1998-01),
Presidente
de
la Asociación de Antiguos
Alumnos y Amigos de la UCM
(1999-01) y Consejero del
Rector (2001-03).
Vivió
intensamente
la
Universidad, a la que se
consagró por su vocación,
dedicación, entusiasmo y
voluntad de servicio, en
sus propias palabras “La  
Universidad
se
perpetúa  
en nosotros y une las
generaciones. Colaboremos
en llevar la antorcha del saber
en libertad hasta el último
rincón”.
Su trayectoria profesional
ha sido reconocida a través
de los numerosos premios y
distinciones que ha recibido,
entre otros el Premio Unión
Españoles de Explosivos (1956),
Premio de investigación Juan
de la Cierva (1969), Premio
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Nacional de Investigación
Técnica en Equipo (1969),
Medalla de Honor de la UCM
(1999), Medalla de Oro y
Brillantes de la AQM (2002),
Medalla de Oro ANQUE
(2012) y Socio de Honor de
numerosas instituciones.
Su pasión por la química
ha impregnado toda su vida,
en sus propias palabras nos
decía “No me puedo resistir
a decir que me encanta mi
profesión de Químico, porque
con la Química se trasciende
la realidad. Todos sabemos
que la Química no sólo forma
parte de la cultura de todos
los pueblos a lo largo de la
historia, sino que, además, ha
condicionado la cultura de
cada época y, en ese sentido,
ha sido y es una herramienta
de progreso. Todos sabemos
también que la Química es
una ciencia plural, y con esta
pluralidad ha contribuido de
forma decisiva a la sociedad
del bienestar y todos sabemos
así mismo que en la Química
anidan entrelazadas la razón y
la fantasía”.
Desde el año 1963,
Baldomero
desempeñó
diversos
cargos
de
responsabilidad en nuestras
instituciones; Decano del
Colegio de Químicos de
Madrid, Presidente de la
Asociación
Nacional
de
Químicos
e
Ingenieros
Químicos de España, DecanoPresidente del Consejo General
de Colegios de Químicos
de España y uno de los
fundadores del Foro Química
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y Sociedad. Cincuenta años
de dedicación constante a
nuestras instituciones, sólo
se entienden si se tiene
una profundad voluntad de
servicio y una gran pasión por
la Química.
Con
motivo
de
un
homenaje que le hicimos en
ANQUE, tuve la oportunidad
de pronunciar unas palabras
que me vienen ahora a la
mente, porque reflejan muy
bien el legado que nos deja
Baldomero, y que transcribo
“Baldo, durante estos años
has trabajado intensamente
por nuestra institución, has
conseguido logros importantes
que forman parte de nuestro
patrimonio y lo digo en sentido
amplio. Patrimonio material,
con la gestión de la compra de
lo que hoy es la sede central de
ANQUE; patrimonio cultural,
encargando el prontuario
de ANQUE a nuestros
compañeros Ernesto Rivera y
Juan García Monar historia que
plasma la identidad y cultura de
ANQUE para las generaciones
futuras; y patrimonio social,
promoviendo el Foro Química
y Sociedad”. Todo un ejemplo
de inspiración y compromiso.
Una larga vida que disfrutó
en compañía de su mujer
Magdalena, también Química
y académica, y rodeado de
sus hijos y nietos, dos de los
cuáles siguen hoy su vocación
como Ingenieros Químicos.
Quiero terminar con unos
versos de Amado Nervo, que
una ocasión le oí recitar a
nuestro buen amigo Baldo:

“Yo te bendigo, vida
Porque se al final de mi largo
camino
Que he sido el arquitecto de
mi propio destino
Porque se al final de todas las
cosas
Que donde planté rosales
recogí siempre rosas.”
Sin duda en su vida la
Química fue uno de los jardines
donde recogió fragantes rosas.
Los que hemos tenido la
fortuna de poder compartir
el trabajo y la amistad con
él, lloramos hoy su ausencia.
Desde el cariño y la profunda
admiración
trasladamos
nuestro más sentido pésame a
la familia y amigos.
*Des de l'NPQ volem donar les
gràcies al químic i amic Carlos Negro
per deixar-nos reproduir aquest
magnífic escrit seu d'acomiadament
que es va publicar a l'ANQUE.

ISSN DE LA REVISTA NPQ
El nostre Col·legi ha rebut la
bona notícia de la Biblioteca
de Catalunya i amb referència
a la revista Notícies per a
Químics (NPQ) que se li ha
assignat el número ISSN:
"La Biblioteca de Catalunya
mitjançant la seva unitat
de Gestió de l’ISSN assigna
un Número Internacional
Normalitzat de Publicacions
en Sèrie ISSN (International
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Standard Serial Number) a les
publicacions en sèrie editades
a Catalunya ja siguin revistes,
diaris, butlletins, publicacions
anuals, etc.
Aquest número constitueix
una referència senzilla i
unívoca d’identificació de
la publicació periòdica a la
qual s’assigna. Està ideat per
al tractament automatitzat de
dades i facilita la comunicació
i el control entre tots els agents
implicats editors, distribuïdors,
biblioteques i investigadors.
Els elements d’identificació
de la publicació editada per
vostès, són els següents:
• ISSN 2696-6522
• Títol Clau: Notícies per a
químics (Internet)
• Títol abreviat: Not. quím.
(Internet)
Biblioteca de Catalunya. Gestió de
l’ISSN
Barcelona, 2de març de 2021"

centres públics, concertats o
privats situats a Catalunya.
Cada concursant podrà
presentar, sota pseudònim, una
sola obra amb la qual no hagi
participat en cap altre concurs.

CABEN MOLTES HISTÒRIES
AL NANOMÓN: ENS LES
EXPLIQUES?
Dins del marc del "VI
Festival
de
Nanociència
i
Nanotecnologia
10alamenos9", la Universitat
de Barcelona i altres entitats
organitzen el concurs de
Nanorelats "Caben moltes
històries al nanomón: ens les
expliques?"
Aquest
concurs
està
dirigit als alumnes de 3r i
4t d'Educació Secundària
Obligatòria (ESO) i grau mitjà
o superior d’FP i de 1r i 2n
de Batxillerat que estiguin
realitzant els seus estudis en

Els NANORELATS tindran
una extensió màxima de 200
paraules, i es presentaran en
català o en castellà. Poden
ser relats d'aventures, ciènciaficció, fantasia, relat social, etc.
També poden presentar-se un
altre tipus d'obres escrites com
ara poemes o lletres de cançons.
L'únic requisit és que l'obra
presentada estigui relacionada
amb la nanociència i la
nanotecnologia. La data límit
per a l'enviament és el 29 de
març de 2021.
En
aquest
(https://
w w w. yo u t u b e . c o m /
watch?v=eHvYfabUoew)
trobareu els relats guanyadors
de l'edició del curs passat.

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

www.kit-book.net
kit@kit-book.net
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que ningú sap qui és; el quart
és conegut però no ve mai; i el
tercer mira com el segon rep
les explicacions que li dona
el primer, que és l'únic que
treballa.
La foto, extreta
Vanguàrdia serviria

de La
per a

il·lustrar aquesta idea, amb
l'agreujant de que aquí són
set els estudiants, això sí, tots i
totes amb mascareta
Hem copiat, amb permís
de l'autor, aquest comentari
del facebook del nostre amic
Claudi Mans.

Per altra banda, l’Institut de
Desenvolupament Professional
de la Universitat de Barcelona
(IDP-ICE) certificarà 5 hores
de formació al professorat que
presenti almenys un alumne
al concurs i que assisteixi a la
jornada final on s’anunciaran
els guanyadors.
En el següent enllaç (http://
www.ub.edu/idp/web/sites/
default/files/docs/Concurs%20
Relats%202021%20-%20
Bases%20CAT%202.pdf)
trobareu les bases del concurs.
PRÀCTIQUES EN GRUPS DE
DOS, SI POT SER.
És recurrent la crítica als
"treballs en equip" fets per
estudiants. Se sol dir que quan
es fa fer un treball per a un
grup de cinc estudiants (un
projecte, unes pràctiques...)
dels cinc estudiants n'hi ha un

@amicsunesco

@amicsunescobcn

Mallorca, 207 principal 08036 Barcelona
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(+34) 934 520 552

info@amicsunescobarcelona.cat

Amics de la UNESCO
de Barcelona
https://www.amicsunescobcn.cat
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Entreteniment
autor:

Josep Fernández

CELEBRACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA I LA NENA EN LA CIÈNCIA

NPQ 490 • primer trimestre 2021

31

ELS NÚMEROS D’NPQ CORRESPONENTS ALS ANYS 2000-2021
http: //www.issuu.com/colquimcat

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

