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EFICIENTS: ENTREM A LA CUINA
En l’actualitat, un 86% del consum energètic del món prové
encara de la crema de combustibles fòssils. Com que no hi ha
alternatives a aquests combustibles és doncs molt important
l’estalvi energètic.
En aquesta línia el consum d’energia per refrigeració (frigorífics...)
s’ha reduït un 50% en els últims quinze anys. En gran part es deu
als nous materials d’aïllament fabricats amb productes químics.
La refrigeració és una activitat necessària per raons
d’higiene, salut i confort. Els productes químics més recents
-hidrofluorocarburs- s’utilitzen en la refrigeració eficaç i segura
en la cadena de subministrament dels aliments. La substitució de
l’anterior generació de clorofluorocarburs ha reduït de manera
notable l’emissió de gasos d’efecte hivernacle. Gràcies doncs a
la química moderna ens acostem a les exigències del protocol
ambiental acordat a Kyoto.
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Un altre tema important és el material d’embolicar els aliments
que es tenen a la cuina. La química innovadora ha contribuït
amb plàstics biodegradables més resistents (menys gruix i per tant
menys quantitat) amb una transparència òptima.

Correcció lingüística:
Carme Zaragoza
NPQ no es responsabilitza de les
opinions expressades en els
articles signats

Finalment i evidentment no menys important és el tema de
l’aigua potable i el seu ús a la cuina i al safareig. Nous productes
químics de tractament contribueixen a potabilitzar millor l’aigua
de consum i nous detergents a l’eficàcia en el rentat amb els
consegüents estalvis energètics.En les següents editorials se seguirà amb el tema fins a
completar totes les actuacions necessàries en les diferents parts
—elements?— d’un habitatge modern energèticament eficient.
José Costa
Degà CQC
President AQC

Portada: Aigua per l’estiu
Fotografia: Carme Zaragoza
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ATMOSFERA I
CONTAMINACIÓ
autor:

Dr. Miquel Paraira
Universitat Politècnica de Catalunya

L'aire que respirem és
l'aire de la troposfera, zona
de l'atmosfera més propera
a la superfície del planeta,
i és format per un 80% de
nitrogen, un 20% d'oxigen
i petites quantitats de gasos
nobles. L'activitat industrial
genera
grans quantitats
d'altres gasos en el procés de
combustió com és el cas del
carbó, petroli o gas natural
(combustibles fòssils). Aquesta
combustió incorpora, entre
d'altres, diòxid de carboni i
òxid de carboni, essent aquest
gas molt tòxic.
El monòxid apareix en
petites quantitats en les males
combustions i el diòxid de
carboni que incorporen les
plantes verdes en la fotosíntesi
o funció clorofíl·lica. No és
suficient per a evitar l'efecte
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CO òxid de carboni

hivernacle, principal culpable
del canvi climàtic que fa
augmentar la temperatura
del planeta amb els desastres
naturals que
això va
provocant, com són tsunamis,
terratrèmols, etc.

CO2 diòxid de carboni

Els gasos emesos en les
combustions que contenen
òxids de sofre (SOx) són
contaminants primaris que
poden
reaccionar
entre
ells i produir substàncies
encara més contaminants,
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els contaminants secundaris,
sent-ne un dels més coneguts
el nitrat de peroxiacetil i la
pluja àcida, dissolució diluïda
d'àcids sulfúric i nítric.
Els
tres
paràmetres
que, actualment, són més
mesurats a les prediccions
meteorològiques
de
la
troposfera per a conèixer el
grau de contaminació són:

respiratòries i produir malalties
cardiovasculars.
Altrament,
quan el trobem a l’ozonosfera,
ens protegeix de la radiació
ultraviolada, que pot produir
alteracions a la pell, i, fins i tot,
pot arribar a ser cancerígena.

• OZÓ troposfèric O3
• DIÒXID DE NITROGEN
NO2
• PARTÍCULES
SUSPENSIÓ
Fem un
en relació
paràmetres.

EN

breu resum
amb aquests

L’ozó
és
una
forma
al·lotròpica de l'oxigen que
conté tres àtoms d'oxigen per
molècula i un poder oxidant
superior a l'oxigen comú.
L'oxigen triatòmic, o ozó, pot
ser dolent si el trobem a la
troposfera, atès que, si la dosi
és superior a la recomanada
per l’OMS, pot afectar les vies

Diòxid de nitrogen

El diòxid de nitrogen és un
gas de fórmula NO2, de color
marronós i forta olor, que forma
part del boirum fotoquímic i és
precursor de l'àcid nítric i de
la pluja àcida.
La quantitat emesa que
passa a l'atmosfera depèn
de les condicions de la
combustió i de la quantitat de
combustible.

Partícules en suspensió
Les partícules en suspensió
són petits cossos sòlids o
gotes de líquid llençades a
l'atmosfera, on es dispersen.
No són idèntiques, ni física,
ni químicament, i presenten
una àmplia varietat de mides
i
composició
química.
La quantitat llençada a
l'atmosfera
depèn de les
condicions de la combustió i
de la quantitat de combustible
cremada. Aquestes partícules
penetren en els pulmons i els
bloquegen, evitant el pas de
l'aire, amb els efectes nocius
que això comporta.
Els habitants de molts
països d'orient, com ara la
Xina o l'Índia, amb un fort
desenvolupament industrial,
necessiten caretes protectores
per a minimitzar els efectes
d'aquesta contaminació, que
pot ocasionar greus malalties
respiratòries.
Cal que el desenvolupament
industrial tendeixi a reduir el
màxim possible les emissions
de gasos contaminants d'efecte
hivernacle
responsables
directes del canvi climàtic.
Esperem que la conferència
del clima de Madrid sigui un
toc d’atenció per a començar
a posar remei al greu problema
que se’ns acosta, sobretot pel
que respecta a l'emissió dels
gasos d'efecte hivernacle,
principals responsables del
problema.
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Els

nostres ordes
autora:

Elvira Portales
Col·legi de Químics de Catalunya

Un any més, durant els actes de Sant Albert, homenatjarem els nostres companys que fan els 25,
40, 50 i 60 anys de professió amb els respectius Ordes del Manganès, Zirconi, Estany i Neodimi.
Enguany seran investits amb aquestes ordes els companys esmentats a continuació. Volem felicitar a
tots ells, i demanar disculpes a qui es pugui trobar a faltar en aquestes llistes.
Orde del Manganès
Promoció de l’any 1996

Jose Manuel Aguilera Ortega
Encarna Andres Perni
Maria Angela Aragay Camprodon
Susana Batres Gonzalez
Carles Bertrana Ausio
Noemi Carrasco Gonzalez
Miquel Angel Cubero Marquez
Cristina Espinosa Mirabet
Nuria Floriach Gual
Mª Pura Gil Crespo
Jordi Granes Cortey
Manuel Jimenez Molina
Jordi Juanpere Dominguez
Eduard Lax Quintana
Yolanda Lopez Pua
Mª Jose Malo Castan
Blanca Marti Palau
Monica Martin Polo
Carles Mongay Batalla
Judit Montagut Argila
Catalina Pedrosa Gomez
Jose Antonio Perez Gonzalez
Anna Maria Plens Peig
Monica Puyalto Ledesma
Eva Ros Dalmau
Jordi Ros Mas
Carina Rubio Cabana
Joan Sansaloni Valdivia
Jordi Sau Negre
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Roser Sauleda Torrent
Raquel Tavera Lopez
Elisenda Trepat Guixer
Josep Valls Fonayet
Lourdes Vidal Fernandez
Edgar Zapico Muñiz

Orde del Zirconi
Promoció de l’any 1981

JAngel Aguila Sans
Fco. Javier Agullo Barbe
Julio Alonso Farre
M. Carmen Andreu Puchol
Maria Jose Bermejo Oses
Josep Casañas Baiget
Jordi Catala Roig
Antonio Conchillo Teruel
Jose Luis Curto Also
Angel Fenol Bautista
Montserrat Fernandez Vives
Inmaculada Fuste Bardaji
Jordi Hernandez Prada
Manuel Llovet Viña
Juan Lopez Hellin
Fernando Martinez Penela
Carles Navalpotro Cardus
M. Isabel Pascual Lopez
Benet Rins Ballester
Francisco Rodriguez Frias
M. Montserrat Santandreu Soler
Josep Maria Traveria Chaure

Orde de l’estany
Promoció de l’any 1971

Mª Montserrat Balsells Prats
Carme Bores Coll
Josep Maria Castillo Valero
Viviane Corboud Dao
Josep Maria Fabrega Pons de Vall
Rafael A. Floria Suarez
Jaume Forns Casanovas
Pedro Gallego Estevez
Agustin Marsal Monge
Lluis Prat Gomez
Joan Pujol Claramunt
Jaume Vilarrasa Llorens

Orde del neodimi
Promoció de l’any 1961

Jose Maria Alegre Batlle
Joan Bertran Rusca
Pilar Erra Serrabasa
Margarita Luria Sanza
Josep Maria Minoves Prats
Josep Maria Ribo Trujillo
Federico Roca Figuera
Roser Rubio Rovira
Jordi Tartera Barrabeig
Jose Maria Virgili Ventura
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Els plastificants
trimel·litats i el PVC
autor:

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

Un plastificant és una
substància que s’afegeix a
un material per a fer-lo més
suau i més flexible. El resultat
d’aquesta barreja augmenta la
plasticitat de la substància, tot
disminuint la seva viscositat
inicial. És habitual plastificar
materials com els formigons,
les argiles, els estucs, etc.
També
plastifiquem
els plàstics i els cautxús
(ambdós
constituïts
per
macromolècules orgàniques).
A la indústria de l’automòbil,
emprem actualment mescles
de polímers sintètics, com el
clorur de polivinil (PVC), amb
uns plastificants anomenats
trimel·litats [1,2].

Figura 1: Barreja polímer/plastificant. Extreta de la Ref. [5].

Per
a
entendre
la
plastificació
i
els
seus
mecanismes, cal analitzar el
concepte de la compatibilitat
entre polímer i plastificant

La base termodinàmica
d’aquestes
interaccions
s’expressa mitjançant estudis
empírics,
els
anomenats
paràmetres de solubilitat
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[3,4]. Per a aconseguir una
compatibilitat homogènia i
estable de la barreja entre el
plastificant i el polímer, és
condició obligatòria que les
polaritats d’ambdós siguin
com més semblants millor.

d’Hildebrand i pels posteriors,
elaborats per Hansen, que són
més exactes i complets [6,7].
1. Sobre les resines de
PVC
El PVC és una resina
sintètica obtinguda per la
polimerització d’un monòmer,
el clorur de vinil. És un
polímer clorat, polimeritzat
per addicció radicalària, de
creixement aleatori i amb
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ramificacions generalitzades
i molt poca cristal·linitat. El
resultat final és una resina
amorfa i polar.
El polímer surt del reactor
en forma de pols blanca i es
comercialitza en diferents
pesos moleculars, tots ells
adequats als processos de
transformació en què seran
utilitzats.
Les resines emprades per
plastificar les barreges PVC/
trimel·litats són de dos tipus:

Figura 2: Resina en pols de PVC
(pasta). Extreta de la Ref. [9].

1. Polimerització
en
emulsió: per a elaborar
recobriments fabricats a
partir de pastes [9].
Ambdós casos empren
les versions d’alts pesos
moleculars amb estructura
porosa per a absorbir bé els
plastificants.
2. Els trimel·litats són
plastificants de baixa
volatilitat
Les exigències tècniques
a la indústria de l’automòbil,
pionera en la millora continua
de la qualitat i dels costos,
ha fet endurir les normatives
d’ús dels components dels
automòbils.
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L’elaboració de cables
elèctrics d’elevada temperatura
per a l’interior dels motors
de combustió, que poden
arribar fins als 125ºC, n’és un
exemple. També ho són els
recobriments i peces utilitzats
als interiors de l’habitacle dels
vehicles.
Són requisits bàsics una
baixa volatilitat del plastificant
per a garantir una màxima
flexibilitat i durabilitat del
cable. També cal que mostri
una alta resistència a l’emissió
de vapors, amb la finalitat
d’evitar males olors i que els
vidres s’entelin.
La indústria química ha
desenvolupat
plastificants
menys volàtils per a satisfer
aquests
requisits;
els
plastificants triats són els
trimel·litats [10-12].

anomenat Oxsoft TOTM LE
amb CAS nº 3319-31-1 [11]:
Els trimel·litats són líquids
oliosos i viscosos a temperatura
ambient, i amb temperatures
d’ebullició elevades i pressions
de vapor baixes.
Les propietats físiques més
rellevants del trimel·litat d’octil
són les següents:
• Pes molecular: 546,8 g/mol
• Pes específic a 20ºC, segons
ASTM D-4052: 0,987 g/
cm3
• Punt d’ebullició a 13,2
mbar: 283ºC
• Solubilitat en aigua a 25ºC:
inferior a 0,01 g/L
• Pressió de vapor a 20ºC :
0,001 hPa
• Viscositat a 40ºC: 90 mPa/s

3. Estructura
química i propietats
fisicoquímiques dels
trimel·litats
Els trimel·litats són èsters
tricarboxílics obtinguts de
la reacció de l’anhídrid
trimel·lític
amb
alcohols
ramificats i lineals. Els més
emprats són els alcohols
C8 i C9. Per a aplicacions
que requereixen una millor
resistència a les baixes
temperatures, també s’utilitza
una barreja d’alcohols C8 i
C10 lineals.

4. Consideracions
teòriques sobre la
plastificació dels
trimel·litats
Els plastificants trimel·litats
proporcionen punts de gel
amb les resines de PVC molt
forts. En conseqüència, quan
són comparats amb els ftalats
sintetitzats amb el mateix
els mateixos alcohols, veiem
que:

Mostro com a exemple
la imatge de l’estructura
química del trioctil trimel·litat

millor
1. Restringeixen
el
moviment
de
les
macromolècules,
però
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presenten menys volatilitat
amb menor migració i
extracció a solvents.
2. Proporcionen menys volum
lliure a les resines de PVC.
D’aquesta manera, els
plastificants
trimel·litats
plastifiquen
menys.
Això també implica una
menor flexibilitat a baixa
temperatura. Per a donar
solució a aquest problema
es pot emprar la versió
fabricada amb alcohols C8
i C10 lineals, que satisfan
el requisit de la flexibilitat a
baixa temperatura.
3. Pel que fa al punt de facilitar
la gelificació o plastificació
reològica, podem dir que
es considera que és prou
bona, tot i ser menor.
4. Els trimel·litats tenen un
paràmetre de solubilitat
més proper al del PVC.
Aquest
conjunt
de
consideracions i d’avantatges
es tradueixen en menys
volatilitat, més durabilitat a la
qual vegada que mantenen les
propietats mecàniques inicials
amb una excel·lent resistència
a migracions i a extraccions
per solvents.
5. Avantatges de
les barreges amb
trimel·litats
Encara que són més cars que
els ftalats, els trimel·litats són
els plastificants més eficients
per a fabricar els cables
d’alta temperatura, d’ús fins
a 125ºC. Els cables fabricats
presenten poca volatilitat del
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plastificant, són molt resistents
a l’envelliment produït per la
calor i l’oxidació i mantenen
la majoria de propietats
físiques en una àmplia gamma
de temperatures, que van dels
-40ºC als 125ºC (això pels
fabricats amb alcohols C8 o
C10 lineals).
L’altre avantatge important
deriva de la baixa pressió
de vapor dels trimel·litats,
que
permet
d’elaborar
recobriments i terres vinílics
per a l’interior dels habitacles
dels vehicles sense problemes
organolèptics, evitant també
els problemes d’entelament
als vidres dels vehicles.
Les peces injectades amb
les barreges PVC/trimel·litat
tenen un tacte suau gens
enganxós i sec.
Són els plastificants més
adequats per la fabricació de
perfils i juntes flexibles per a
la construcció. Flexibilitat i
durabilitat són els avantatges
en aquest sector.
Una
altra
aplicació
important és en la fabricació
d’articles mèdics, derivat de la
resistència a les extraccions,
baixíssima migració i baixa
absorció d’humitat.
6. Alguns dels
fabricants de
trimel·litats en el món
Alguns dels fabricants més
importants són Exxon Mobil
(EUA), BASF (Alemanya),
Polynt
(Itàlia),
Eastman
Chemical Company (EUA),
OQ Chemicals( Alemanya),

Hallstar (EUA), entre d’altres. A
España també el fabriquen les
empreses Condensia Química
i Traquisa.
7. Referencies
bibliogràfiques
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Handbook of plasticizers. Ed
ChemTec Publishing; cap 6
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Technology, Reinhold, New
York, 1965, Chap. 1.
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co.jp/en/products/paste-pvc/
index.html
[10] www.plasticizers.basf.com
[11] https://oq.com/en/
products/derivatives/specialtyesters
[12] https://www.polynt.
com/chemical-products/
intermediates/plasticizers/
trimellitates
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La “quimifòbia”

vista
des dels xampús
autora:

Clàudia Ferrer Aumatell
Estudiant del Grau de Bioquímica de la Universitat de
Barcelona i editora de cienciaoberta.cat
claudiaferreraumatell@gmail.com

El xampú és un element
que la majoria de nosaltres
tenim integrat a les nostres
vides. N’hi ha de tots colors,
olors i textures. Fa uns anys va
començar la moda del “sense”,
és a dir, vendre productes als
quals a l’etiqueta s’indica
que no porten compostos
específics. “Sense sulfats”,
“sense parabens”, “sense
silicones”, “sense additius”,
etc.
Aquesta
estratègia
comporta que la societat
adquireixi una concepció
negativa respecte a aquests
ingredients constitutius dels
xampús.
Avui
analitzem
aquests ingredients.
1. Anem a l’inici: què és
un sabó?
El sabó resulta de la
combinació d’una substància
alcalina, que sol ser la sosa
càustica (NaOH) amb un
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àcid gras, com per exemple
oli d’oliva, de coco, mantega,
entre altres. Aquesta reacció
s’anomena saponificació i
dona lloc al sabó —una sal— i
a glicerol.
Aquest compost presenta
una propietat molt especial;
la seva naturalesa amfipàtica.
Això significa que aquest
compost presenta una part
polar —que té afinitat per
l’aigua— i una part apolar —
que no té afinitat per l’aigua
—. La part polar és la composta
pel grup carbonil i sol estar
carregada
negativament,
mentre que la part apolar és

la composta per una cadena
hidrocarbonada.
Gràcies a la naturalesa
amfipàtica, el sabó pot formar
unes estructures anomenades
micel·les quan entra en contacte
amb l’aigua. Així doncs, les
cues hidrocarbonades es troben
a l’interior, mentre que la part
polar es troba en contacte amb
l’aigua, mirant cap a l’exterior.
Hom diu que el sabó és
un tensioactiu, és a dir, una
substància que redueix la
tensió superficial entre dues
substàncies, ja siguin dos
líquids, un líquid i un gas, o
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amb càrrega negativa– són els
més comuns perquè presenten
una gran capacitat de neteja.
Se solen combinar amb
surfactants amfòters –els que
presenten càrregues negatives
i positives– i així optimitzar els
xampús. Aquests últims ajuden
a condicionar el cabell, és a
dir, milloren l’aparença del
cabell.

bé un líquid i un sòlid. Això
fa que un tensioactiu provoqui
un efecte emulsionant quan
entra en contacte amb l’aigua
i una substància greixosa.
El tensioactiu envoltarà les
molècules de greix gràcies a
la seva part apolar i formarà
micel·les.
I així és com el sabó
funciona a l’hora de treure
brutícia de les superfícies.
Quan entra en contacte amb
el greix i l’aigua, el sabó forma
micel·les, les quals envolten
el greix i permeten que
aquest es pugui transportar
per dins de l’aigua. Així
doncs, aconseguim eliminar
el greix. [1]

compost tan alcalí pot resultar
irritant pel cuir cabellut. En el
cas dels xampús, s’utilitzen
substàncies alcalines més
suaus.
Segons la composició de
la part polar podem distingir
quatre tipus de tensioactius
o surfactants (de l’anglès
surface-active ingredients). Els
surfactants aniònics –aquells
que presenten la part polar

També trobem els no iònics,
els quals presenten un grup
polar sense càrrega i se solen
utilitzar en xampús de nadons,
atès que són més suaus per a
la pell que els altres. Per últim,
trobem els catiònics que solen
tenir funcions condicionadores
gràcies a la seva naturalesa
positiva. El cabell malmès sol
ser ric en cisteïnes carregades
negativament i, per tant,
absorbirà millor compostos
carregats positivament. Fan
que els cabells siguin més
fàcils de pentinar i presenten
propietats antiestàtiques. [2]

2. Sabó i xampú: són el
mateix?
El xampú també elimina
el greix de l’aigua amb el
mateix mecanisme del sabó.
Però el tensioactiu que
porten els xampús no prové
de la combinació de la sosa
càustica, atès que aquest
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3. El sulfat lauril de
sodi: el surfactant més
controvertit
La majoria de xampús
presenten surfactants aniònics
compostos per sulfats, essent
un dels més utilitzats el sulfat
lauril de sodi o SLS. No obstant
això, durant els anys ha anat
agafant una mala reputació
per crítiques rebudes de fonts
no científiques. [3] Aquestes
crítiques inclouen des de la
irritació ocular i de la pell
fins al possible potencial
carcinogènic
d’aquest
compost. [4]
Si que és cert que alguns
estudis mostraven que els
ulls d’animals exposats a SLS
patien irritació —però això no
era fins al cap de catorze dies,
és a dir, amb una exposició
perllongada que mai tindrem
amb l’ús del xampú.
No hi ha cap estudi
que mostri que l’SLS sigui
carcinogènic.
Tanmateix,
aquesta
falsa
concepció
podria donar-se pel fet que
s’associa a l’1,4-dioxà, un
compost intermediari de la
síntesi d’alguns sulfats com
el lauril èter sulfat sòdic
(SLES). Com que només és un
intermediari, implica que no
es troba al final de la reacció
de síntesi. Se solen fer controls

exhaustius per evitar-ne una
presència elevada. En cas que
en quedessin traces, solen ser
tan petites que en fan inviable
la capacitat carcinogènica. [5]
4. L’ADDITIU CONDEMNAT:
ELS PARABENS
Els
parabens
són
substàncies que s’utilitzen
com a conservants en diferents
productes, tant alimentaris
com cosmètics. L’any 2004
es va publicar un article
científic afirmant que s’havien
trobat altes concentracions de
parabens en càncer de mama i
es va creure que era causa de
l’ús de desodorants, els quals
en presenten. [6] Arran d’això,
hom creu que els parabens
són disruptors endocrins —
substàncies que alteren el
nostre sistema hormonal—
però realment la seva activitat
estrogènica és 10.000 vegades
menor que l’estradiol, un tipus
d’estrogen. I en estudis amb
animals s’ha vist que ho és
100.000 vegades menys. [7]
Per tant, és molt més probable
que els nostres estrògens —
que causen que les cèl·lules
mamàries canceroses creixin i
es divideixin— siguin els que
tinguin el rol rellevant en el
desenvolupament d’un tumor
mamari.

5. LA NOSTRA PELL NO
RESPIRA!
Les silicones són additius
que milloren l’aspecte del
cabell i aporten suavitat i
brillantor. Creen un film o una
capa per protegir el cabell i
la pell d’agents externs i dels
canvis de temperatura. Un dels
mites més difosos són que no
deixen respirar la pell. Quantes
vegades l’hem sentit? Hem de
tenir clar que la nostra pell
no respira, atès que les capes
externes no presenten cèl·lules
vives. [9] No s’ha de confondre
respiració amb transpiració,
que és la secreció de suor
per regular la temperatura
corporal. [7] En tot cas, s’ha de
procurar tenir la pell neta, tot
netejant-la, a fi d’evitar que els
porus es taponin i pugui haverhi acumulació de greix. [9]
6. la moda del “sense”
Arran de tots aquests mites,
moltes marques de xampús
–deixant-se portar per la
desinformació– van començar
a vendre’s amb les etiquetes
“sense
sulfats”,
“sense
parabens”, “sense silicones”,
tot provocant que la societat
percebi aquests ingredients
com a poc segurs. [7]
El súmmum de totes les
afirmacions en el món de la
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cosmètica és “sense químics,
només productes naturals”.
Aquestes declaracions rauen
en el fet que hom percep
la química com quelcom
llunyà i rar, però realment ens
envolta cada dia, fins i tot en
aquests productes naturals
que esmenten! És clar que
cal una bona comunicació
i divulgació per part dels
professionals per perdre la por
a la química.
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Química i literatura,
una relació d’amors i desamors
autor:

Xavier Duran
Químic i periodista científic

“Per a Els, la música i la
química eren dues germanes
bessones separades en néixer:
mescles
i
modulacions,
harmonies espectrals
i
espectroscòpia harmònica”.
Qui pensa així és el
protagonista d’Orfeo, novel·la
publicada pel nord-americà
Richard Powers el 2014. Peter
Els és un compositor que s’ha
dedicat també a la química,
perquè als 15 anys se’n va
enamorar. Va veure que “el
llenguatge pautat dels àtoms i
els orbitals encaixava amb una
lògica present a molt poques
coses, tret de la música”. Les
simetries de la taula periòdica
li semblen posseir la grandesa
del “Júpiter” de Mozart, els
llargs polímers li fan pensar en
les variacions de Webern i les
fórmules de la fisicoquímica se
li presenten com composicions
complicades i divines.
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Amb tantes crítiques que
s’emporta sempre la química,
emociona veure que en
l’obra d’un gran escriptor se
la compara amb la música,
demostrant que la ciència
també pot despertar la
sensibilitat. La novel·la tracta
molt més de música i fins i
tot de filosofia de la música
que no pas de química. Però
aquesta ciència i la biologia
hi tenen molt a veure, perquè
a Els se li acut una idea una
mica estrafolària: manipular
el genoma d’un bacteri per
aplicar estructures musicals a
cèl·lules vives. I, per accident,
això fa que el persegueixin
com a sospitós de bio
terrorisme.
Hi ha molta més química
en una altra novel·la de
Powers, Guany (Gain), del
1998, amb dues històries
explicades en capítols alterns.

Una és el desenvolupament
de la potent —i fictícia—
empresa Clare, nascuda quan
dos germans van decidir
fabricar espelmes i sabó i van
acabar transformant totalment
una petita població agrícola,
Lacewood. L’altra història fa
referència a Laura Bodey, que
viu i treballa a Lacewood.
Quan se li diagnostica un
càncer d’ovari, el seu exmarit
pensa que la proximitat a la
factoria química en pot ser la
causa.
Pot semblar que la química
és una matèria poc literària,
però la seva presència és molt
més abundant del que podríem
pensar. En un article breu
l’exhaustivitat està totalment
exclosa i per això proposo
llegir les diverses referències
que es troben en el meu llibre
La ciència en la literatura,
publicat per la Universitat
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de Barcelona en català i en
castellà. Però aquí apuntaré
algunes referències de les
moltes que podríem citar.
Una de les obres destacades
és la novel·la Les afinitats
electives, publicada per J.W.
Goethe el 1809. El títol fa
referència a una obra del
químic suec Torbern Bergman,
que definia l’afinitat com la
tendència de dos elements a
dissociar-se en presència d’un
tercer pel qual un dels dos se
sentís més atret. A la novel·la
això serveix de metàfora per
passar de les reaccions entre
substàncies a les trifulgues
amoroses, amb parelles que
es fan i es desfan per aquestes
diverses afinitats entre els seus
components.
No pot faltar aquí el químic
—escriptor per excel·lència—,
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l’italià Primo Levi, que el 1956
va publicar Si això és un home,
on narra la seva experiència a
Auschwitz i que es considera
un dels millors testimonis sobre
els camps nazis. Hi explica
com va treballar-hi de químic.
Però Levi també va publicar,
el 1976, El sistema periòdic,
on barreja ficció i records dels
seus anys a la indústria. Cada
capítol té com a títol el nom
d’un element químic, que
l’autor relaciona amb el record
que evoca o amb la història
que inventa. El primer capítol
es titula “Argó”, perquè ens
parla dels seus avantpassats i
la seva “marginació respecte
al gran riu de la vida”, esquius
a combinar-se, com aquest
gas noble. A “Zinc”, un metall
que en estat pur es resisteix
a l’atac dels àcids li permet
reflexionar, en plena era

feixista, sobre les dissensions
i les impureses. A “Ferro”
descriu un company ferm i
segur. A “Vanadi” contacta
casualment per carta amb un
químic alemany que havia
estat un dels responsables
civils de la indústria on Levi va
ser obligat a treballar durant
el seu captiveri. I a “Carboni”
narra la història d’un àtom
d’aquest element, que al
principi forma part d’una
roca calcària, però que va a
parar a un forn de calç, viatja
per l’atmosfera i acaba com
integrant d’éssers vius.
Hi ha moltes altres obres
amb química. L’oncle Tungstè,
publicat el 2001 pel neuròleg
i escriptor britànic Oliver
Sacks, és, bàsicament, una
autobiografia, però també una
panoràmica personal de la
química i la seva evolució.
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El químic i poeta mallorquí
Àngel Terron
ha dedicat
diversos poemes a elements o a
processos químics, com en els
llibres Iniciació a la Química
(1977) o al Llibre del mercuri
(1981). El francès Raymond
Queneau
va
compondre
el 1969 El cant de l’estirè,
un poema que homenatja
irònicament l’era dels plàstics.
I el físic i poeta David Jou té un
deliciós poema sobre la taula
periòdica.
La química també té un gran
protagonisme a L’arc de Sant
Martí de la gravetat, (Gravity’s
Rainbow), publicada el 1973
per Thomas Pynchon. Hi
apareix a través del professor
Laszlo Jamf, que representa
una nova i potent etapa
d’aquesta ciència, quan els
químics ja no estan a mercè
de la natura i poden “decidir
quines propietats volen que
tingui una molècula i després
anar endavant i construir-la”.
Hi apareixen les habituals
idees delirants de Pynchon,
amb pràctiques que trenquen
la barrera entre el món orgànic
i l’inorgànic.
A l’últim capítol d’Esmorzar
de campions, del 1973, Kurt
Vonnegut descriu la reacció
fisiològica que pateix el
narrador quan se li acosta
amenaçador un gran gos
anomenat Kazak. Els ulls envien
la informació a la ment i “la
meva ment envià un missatge
al meu hipotàlem, li va dir
que desprengués l’hormona
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CRF [hormona alliberadora
de corticotropina] dins els
curts vasos sanguinis que
connectaven el meu hipotàlem
amb la meva glàndula
pituïtària. L’hormona CRF
va inspirar la meva glàndula
pituïtària
perquè
buidés
l’hormona ACTH [hormona
adrenocorticotròpica] dins el
meu corrent sanguini”.
A Èxtasi: tres històries d’amor
químic (1996), l’escocès Irvine
Welsh ens parla de drogues a
diversos passatges. Tenen un
paper central a la narració
més llarga, Els invictes. Però
la denúncia de la indústria
farmacèutica també té el seu
lloc a la història La fortuna
sempre està amagada.
La denúncia també està
present a Crisis de gran mal,
novel·la publicada el 2011
per Jesús Gil Vilda. L’autor és
químic i treballa com enginyer
de processos a la indústria
petroquímica. És l’ambient
on es mou Guillermo Alonso,
enginyer i protagonista de
l’obra. Aquí la culpable dels
problemes no és la química,
sinó el seu mal ús, guiat per
una cobdícia sense escrúpols.
Suborns i irregularitats estan
darrere d’un episodi que
recorda l’accident de Bhopal.
No sempre els mals de
la química s’atribueixen a
accions gens ètiques, sinó que
sovint tenen com a culpable
la ciència en sí. A La sonrisa
etrusca, novel·la publicada el

1985 per José Luis Sampedro,
el protagonista és un home gran
del sud d’Itàlia que ha anat a
viure amb el seu fill a Milà. Té
pensaments com aquest: “Le
apetece, sobre todo, un largo,
largo trago de vino, pero del
tinto de allá, recio y áspero,
para gargantas de hombre; el
de Milán será pura química...”.
I veu amb desconfiança fins
i tot uns guants fets amb una
llana que “seguro que tiene
química”. Efectivament, el
vi i la llana tenen química o,
més correctament, compostos
químics, perquè un conté
etanol i l’altra queratina, entre
altres substàncies. És la imatge
que oposa “químic” i “natural”
i que també està força present
en la literatura.
La química es pot aprofitar
per construir una ficció que sigui
al mateix temps entretinguda
i una mica didàctica. Això és
el que hem intentat el biòleg
Jordi de Manuel i jo amb Els
crims de la taula periòdica,
una novel·la al mateix temps
juvenil, negra i científica. Què
s’amaga darrere dels missatges
que envia el probable autor de
les misterioses morts de sense
sostres? Una parella de mossos
d’esquadra,
un
professor
de química, una periodista
incisiva i uns alumnes de
batxillerat intenten esbrinarho. I demostren que aprendre
química pot ser fascinant i, a
més, ajudar a resoldre crims.
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Científiques, químiques i
perfumistes empoderades
autores:

Rosa Maria Melià Avià

INS Infanta Isabel d’Aragó
apFQc Associació de Professors de Física i Química de Catalunya

M. del Tura Puigvert Masó
Catedràtica de Física i Química jubilada
apFQc Associació de Professors de Física i Química de Catalunya

Presentació
A part del Dia Internacional
de les Dones , els calendaris
escolars marquen dues dates
idònies per focalitzar activitats
al voltant del rol de les
dones científiques, a mitjans
novembre i a començament
de febrer.
Fa més de mig segle, cada
15 de novembre se celebrava
Sant Albert Magne, patró de
les persones dedicades a les
ciències, amb una parada
d’activitats en les facultats de
ciències. El que va començar
com un dia de festa i
distracció, progressivament,
s’ha anat consolidant com la
Setmana de la Ciència, amb
una àmplia oferta d’activitats
de portes obertes, amb finalitat
pedagògica i divulgativa, de
manera que ara es difonen les
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múltiples facetes de l’activitat
científica. En els últims anys
s’ha fet molt èmfasi en la
contribució de les dones
científiques.
D’altra banda, fa pocs
anys que celebrem el dia
11 de febrer com a Dia
Internacional de les nenes i les
dones en ciència i tecnologia,
que juntament amb el dia 8 de
març, Dia Internacional de
les Dones i el treball femení,
són dates plenes d’activitats
preparades per empoderar a
les noies i combatre prejudicis
sobre les seves mancances
intel·lectuals pel sol fet de ser
dones.
És encomiable que entitats
com la FECYT i la FCRI treballin
en coordinació amb les
escoles per apropar les STEM
a nenes i nens de 7 a 12 anys,

amb l’objectiu de reduir, des
dels primers estadis educatius,
els estereotips entorn a de
les tecnologies i promoure
la diversitat de gènere en el
sector digital. Els moviments
reivindicatius de les últimes
dècades han sensibilitzat en
gran manera la nostra societat
i probablement s’ha iniciat
un camí sense retorn per fer
realitat la igualtat de gènere en
el món de la ciència.
Científiques ocultes
Dins la comunitat científica,
no totes les dones que han
sobresortit han estat figures
aclamades i distingides amb els
honors merescuts com Marie
Sklodowska Curie i la seva
filla, Irène Joliot-Curie, Maria
G. Goeppert Mayer o Dorothy
Crowfoot Hodgkin. Moltes
dones han sofert els efectes
19
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del masclisme, tan arrelat en
la societat que els ha tocat
viure, i han hagut de suportar
que es menystingués la seva
contribució a descobriments
científics cabdals i que no
transcendís pel que fa a
l’autoria, mentre que els seus
companys de recerca han estat
valorats
internacionalment.
Alguns exemples coneguts
són Lise Meitner, Rosalind
Franklin, Chien Shiung Wu,
Carolina Herschel, juntament
a amb moltes d’altres com
Tròtula de Salern, MarianneGrunberg Manago, i Mary
Whiton Calkins; i no obviem
casos actuals com el de Katalin
Karikó que ha patit dificultats,
primer
per
aconseguir
pressupostos per promoure
la seva proposta de recerca
i després per ser reconeguda

com a mare de les noves
vacunes.
Tenim evidències que,
encara avui, molts llicenciats
en
ciències
desconeixen
l’autoria femenina d’alguns
descobriments
importants,
ja que van aprendre a citar
el cognom familiar (del
marit) i mai han imaginat
que es tractava d’una dona.
En la coneguda equació de
Michaelis-Menten, hi ha ben
pocs graduats universitaris
que hi reconeguin el treball
de la científica Maud Menten.
En el cicle de Cori, ignoren
que el treball fou realitzat
conjuntament per la parella
Gerty Theresa i Carl Ferdinand,
tot i que tant ella com ell van
ser mereixedors del Premi
Nobel de Medicina i Fisiologia

de 1947. Passa el mateix en
citar el descobriment de la
discontinuïtat de Lehmann,
que es deu a Inge Lehmann,
científica danesa que va tenir la
gran sort de ser educada en un
institut pedagògic progressista,
on nens i nenes estudiaven els
mateixos temes.
Emprenedoria
relacionada amb la
química
Moltes dones han estat
capaces d’obrir-se camí no tan
sols en el camp de la docència
i la recerca, sinó també en el
món empresarial, un tipus
d’activitats que ha estat
clarament dominat per homes.
La fèrria voluntat d’aquestes
pioneres les ha portades a
bastir empreses amb èxit
unint els seus interessos amb
la capacitat de crear empresa
en camps molt diversos:
cosmètica,
suplements
alimentaris, tints i colorants, i
moltes més.
Moltes
dones
ben
preparades han destacat en
especialitats científiques ben
diverses al llarg dels últims
segles. Esmentem algunes
emprenedores
en
sectors
relacionats amb les ciències
que han estat reconegudes
internacionalment:
la
promotora de plantacions
de tintoreres per obtenir-ne
anyil, Eliza Lucas Pinckney
(1722-1793); la inventora i
comercialitzadora d’un popular
tònic per la menstruació,
Lydia Estes Pinkham (18191883); la pionera en indústria
aeronàutica, Olive Ann Beech
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(1904-1993); la innovadora
del sistema de vendes, a
Tuperware,
Brownie Wise
(1913-1992); la fundadora de
l’empresa de cosmètica amb
compromís ètic Body Shop,
Dame Anita Roddick (19422007); la gran empresària
a l’Índia, fundadora de
l’empresa de biotecnologia
Boicon, Kiran Mazumdar
(n.1957), entre moltes altres.
Pioneres en el món de
la cosmètica
Un dels camps amb més èxit
per a les dones emprenedores
ha estat el de la cosmètica i la
perfumeria, on per triomfar,
a més de coneixements
científics molt específics, feia
falta una capacitat competitiva
important que permetés a les
joves creadores obrir-se pas
i ser reconegudes a escala
mundial. El fet de centrar-se en
la creació de productes que,
en el seu moment, s’adreçaven
a un públic femení, bones
coneixedores com eren dels
seus ressorts més sensibles, no
ens pot fer oblidar tot el que
ha representat haver de lluitar
contra l’establishment.
En l’elaboració de nous
productes cosmètics d'èxit hi és
molt present la fisicoquímica.
Els cosmètics, no solament
contenen aigua i emol·lients
per hidratar i suavitzar la pell,
sinó que també necessiten
emulsionants, ja que molts
cosmètics no són altra cosa que
emulsions amb espessidors
per donar als productes una
consistència atractiva. Pel
seu contingut en aigua i
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emol·lients, els
cosmètics
han de contenir conservants
que allarguin la seva vida
útil i evitin el deteriorament
microbiològic. Per optimitzar
l’olor i el color del producte
comercial, es dosifiquen amb
art les essències, els pigments
i els colorants i s’elabora un
article plaent a tots els sentits.
Les fragàncies innovadores
mereixen un capítol a part, ja
que no tothom té la capacitat
de
crear
combinacions
d’essències
que
resultin
equilibrades ensems que
àmpliament acceptades pels
destinataris. No es pot oblidar
que el procés de creació d’un
“perfum” no consisteix a fer
simplement una mescla dels
extractes naturals o sintètics.
Cal comptar amb la reactivitat
dels components, ja que
els canvis químics que hi
succeeixin poden millorar o
arruïnar el producte.
En la cosmètica, s’usen
totes les tècniques i materials
del laboratori de química i, a
més, cal conèixer a fons els
compostos químics i les seves
interaccions, l’estabilitat del
producte resultant, la seva
seguretat, les legislacions
vigents, etc. A l’hora d’escollir
les matèries primeres, cal
valorar a fons la rendibilitat
del producte, sense oblidar el
seu aspecte i la presentació
del producte final.
Entre
les
dones
de
començament de segle XX que
han triomfat innovant i llançant
al mercat internacional línies
de cosmètics —Marta Matilda
Harper,
Elisabeth
Arden,

Helena Rubinstein,
Estée
Lauder, Coco Chanel, Mary
Kay Ash, Germaine Cellier,
Carmen Vidal— ens estendrem
en dues d’elles en particular:
Estée Lauder i Germaine
Collier.
Estée
Lauder
(19082004), nascuda Josephine
Esther Mentzer, al districte de
Queens, Nova York, gràcies
a l’experiència adquirida
treballant amb el seu pare
com a venedora, l’any 1946
va fundar The Estée Lauder
Company i va començar a
vendre els productes per a
la cura de la pell que havia
desenvolupat el seu oncle, que
era químic. Les innovadores
tècniques de màrqueting de
Lauder van ajudar a difondre
la seva marca per tot el món.
Aquest talent va fer que el
negoci s’expandís en un
temps rècord, des de Saks Fifth
Avenue de Nova York, el 1948,
fins a Harrods de Londres, el
1960.

Estée Lauder (Imatge: Wikimedia
Fundation Inc.)
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Com ajudant del seu
oncle, el doctor John Schotz
de New Way Laboratories,
ella inicialment només es
dedicava a la venda de
productes de bellesa, com
ara cremes, locions, coloret
i fragàncies; però, captivada
veient com el seu oncle creava
els nous productes, es va anar
interessant per la cosmètica.
El 1953, Lauder amb la
col·laboració de la perfumista
Joséphine Catapano (19082012), va introduir la seva
primera fragància, Youth-Dew,
un oli de bany que es podia
usar com a perfum. Estava
quedant desfasada la gota de
perfum francès rere l’orella per
passar a un bon raig d’essència
a l’aigua del bany o a tot el
cos: el primer any, 50.000
ampolles venudes i trenta anys
després, 150 milions. Aquest
èxit no s’hauria aconseguit
sense un bon coneixement de
la idiosincràsia de la potencial
compradora americana, fet
que li va permetre influir en
els seus gustos en el món del
perfum. Va canviar la venda
de l’ampolleta d’essència
que regalava l’enamorat en
dates assenyalades pel flascó,
més gran i ben dissenyat, del
perfum destinat a la higiene
quotidiana. Es diu que la
seva empresa va ser una de
les pioneres en emprar notes
aldehídiques en les fragàncies
que creava.
Estée Lauder, el 1978, va
ser homenatjada pel govern de
França, el país del perfum. Va
rebre el Chevalier de la Legió
d’Honor, de mans del cònsol

22

general de França, Gerard
Causer, pels seus nombrosos
esforços filantròpics.
Fou
la primera dona amb la
nominació de Chevalier.
Amb un bagatge totalment
diferent, Germaine Cellier
(1909-1976) fou una altra
pionera ben relacionada amb
la indústria de la perfumeria.
Germaine,
química
de
formació, no va poder-se
resistir a l’atracció del món de
les olors i les essències. Cap
els anys trenta, es va iniciar
com a química en l’empresa
francesa Roure Bertrand i, en
la dècada següent, va crear
alguns dels seus perfums més
coneguts.
La
formació
científica
li va permetre abordar la
composició del perfum sense
prejudicis, de manera que
les seves atrevides creacions
empraven una àmplia gamma
de matèries primeres naturals
mesclades amb compostos de
síntesi.
Germaine Cellier, amb un
talent especial per les olors,

va introduir en la perfumeria
la fórmula del perfum, sense
regles rígides, només seguint
la seva intuïció i guiantse pels seus coneixements.
Estava convençuda que la
química estaria cada vegada
més present en el món de les
essències i no descartava l’ús
de substàncies sintètiques al
costat dels extractes naturals.
Emprenedores en altres
activitats científiques
Igual com hem parlat de la
cosmètica, trobem exemples
d’emprenedores científiques
en especialitats com la
medicina, l’alimentació, la
química de la llar, l’enginyeria,
les telecomunicacions, etc. I
podríem continuar la llista de
científiques en el camp de la
paleontologia, l’antropologia,
el
naturalisme,
la
microbiologia, la bioquímica,
etc.
Hi ha molts altres camps
científics on podem trobar
dones que han exercit la seva
influència, com es podrà llegir
en properes publicacions.
Alguns exemples són:
• Complements
alimentaris: Eva Ekeblad
(1724-1786), Ana Aslan
(1897-1988) i Ana Maria
Lajusticia (n. 1924).
• Química a la llar, salut,
ecologia i economia:
Elle Swallow Richards
(1842-1911).

Germaine Cellier (Imatge: Wikimedia
Fundation Inc.)

• Enginyeria: Emily Warren
Roebling (1843-1903),
Mary Tharp (1920-2006).
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• Telecomunicacions:
Hedy Lamarr (191142000) i Joan Clarke
(1917-1996).
• Aportacions de viatgeres
alliberades: Mary
Wortley Montagu (16891762), Maria Sybilla
Merien (1647-1717),
Margaret Mee (19091988).
Més
enllà
de
les
celebracions
internacionals
i les mogudes socials, tot
moment és bo per reconèixer
el paper de la dona en el món
científic i encoratjar nenes i
noies a seguir sense complexos
el camí de la ciència.
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Un equip de la UB
participa en un
projecte capdavanter
per a la recuperació
del fòsfor en estacions
depuradores d’aigües
residuals
(Extret de les notícies de la
Universitat de Barcelona,
https://www.ub.edu/web/
portal/ca/)
El fòsfor és un element
químic fonamental per als
organismes vius que no té
substitut conegut. Actualment
s’aplica abundantment com
a fertilitzant per augmentar la
quantitat de nutrients a la terra,
fins al punt que es troba en una
situació de risc d’escassetat.
Els grups de recerca Disseny
i Optimització de Processos
i Materials (DIOPMA) i
Biotecnologia Ambiental de
la Universitat de Barcelona
participen en un nou projecte
l’objectiu del qual és dissenyar
i desenvolupar una solució
tecnològica per recuperar de
manera eficient i econòmica el
fòsfor que contenen les aigües
residuals urbanes. Aquesta
innovadora
metodologia
persegueix
contribuir
a
l’eliminació d’una important
font de contaminació dels
aqüífers i també fomentar
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l’economia
circular,
aprofitant durant el procés un
subproducte industrial molt
abundant a Espanya.
L’alt consum agrícola del
fòsfor, per les seves propietats
beneficioses, ha fet que s’hagi
convertit en una important
font de contaminació de les
aigües. El seu abocament,
juntament amb el d’altres
nutrients com el nitrogen,
genera l’eutrofització, un
augment massiu de nutrients
en els aqüífers que provoca
un creixement desmesurat
d’algues i plantes. Aquest
augment
disminueix
la
concentració d’oxigen dissolt
en l’aigua, i causa la mort de
peixos i destrueix l’ecosistema
existent. A més, el fòsfor no
només presenta problemes
d’abastament o ambientals.
En aquells corrents en què es
troba en suficient concentració
tendeix a precipitar de manera
incontrolada a les parets de
les canonades, fins a arribar
a col·lapsar-les, cosa que
genera problemes econòmics
en el funcionament de les
plantes.
Davant d’aquesta situació,
la normativa europea obliga
a eliminar el fòsfor en les

estacions depuradores (EDAR)
més grans com a part del
tractament d’aigües residuals,
però la seva recuperació
presenta
complicacions.
“Algunes plantes de reciclatge
ja compatibilitzen la depuració
del fòsfor de les aigües
residuals amb la recuperació
d’aquest element químic.
No obstant això, l’elevat cost
dels reactius fa que la majoria
dels processos fisicoquímics
que empren siguin poc
viables econòmicament per a
estacions amb una capacitat
de tractament d’entre 10.000 i
100.000 habitants equivalents,
que constitueixen la majoria
de les EDAR a Espanya”,
explica Josep Maria Chimenos,
membre de DIOPMA i
professor del Departament
de Ciència dels Materials i
Química Física.
El nou procés desenvolupat
en el marc del projecte
MAGNYFOS
serà
més
econòmic, ja que es basarà en
la utilització de subproductes
de magnesi generats durant
la calcinació de la magnesita
natural, un mineral amb
diferents
aplicacions
industrials. En aquest context,
DIOPMA és un dels grups de
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referència en la revaloració
d’aquest element químic, ja
que des de 1996 col·labora
amb Magnesitas Navarras
en diferents investigacions
sobre l’ús de subproductes
de magnesi, per exemple per
al tractament d’excrements
de la ramaderia en el sector
porcí o per al tractament de
sòls contaminats. “L’objectiu
és recuperar el fòsfor utilitzant
aquests subproductes per
precipitar
la
formació
d’estruvita, un vidre que es
pot usar com a fertilitzant
organomineral o com a
precursor per a la formulació
d’aquests
fertilitzants”,
assenyala
Josep
Maria
Chimenos.
Aquest projecte s’emmarca
en un context en què l’escassetat
de matèries primeres és un
problema prioritari per a la
indústria, per als òrgans de
govern i per a la societat en
general, i que requereix un ús
eficient dels recursos naturals
per combatre-la. “En un país
vulnerable al canvi climàtic
com és Espanya la necessitat
de protegir la biodiversitat i
els recursos, principalment
hídrics, és molt important. Per
aquest motiu, les prioritats en
la gestió de residus empenyen
cada vegada més a la
recuperació d’elements a partir
de corrents residuals”, destaca
Sergi Astals,
investigador
postdoctoral Ramón y Cajal
del Departament d’Enginyeria
Química de la Universitat de
Barcelona.
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Concurs: Caben moltes
històries al nanomón:
ens les expliques?
Guanyadora ESO:
Lorena Morar
3r ESO
Institut de Navarcles
Títol: Sujeto 122
Atado en una silla de madera
vieja, unas luces deslumbraron
la sala donde me encontraba.
Fijé mi mirada en dos botones
posicionados delante de mí,
uno negro y otro blanco. Mi
cuerpo se tensó al oír una voz
robótica obligándome a pulsar
uno de ellos. El negro tenía
escrito la palabra “macro“ y el
blanco “nano“. No entendía
nada. No sabía cuál elegir,
¿qué me iba a pasar? Con pavor
extendí mi brazo y sin pensar
pulsé el blanco. Ya no había
vuelta atrás.
Mi cuerpo se desató de la
silla y levitó permaneciendo
en el centro de la habitación.
Los ojos se me pusieron
completamente en blanco.
Miles de escenas transcurrían
dentro de mí a una velocidad
incontrolable.
Átomos
y
moléculas a perfecta escala
aparecían sin fin. En un

momento dado mi cuerpo cayó
al suelo. Tres personas con
batas pulcras me cogieron y
me sacaron de allí. Realizaron
una incisión en la parte baja
de mi nuca, arrancándome
un nano-chip. Robaron mis
visiones para luego tirarme
a un gigante vacío. Uno de
ellos, mientras apuntaba en su
libreta, dijo:
“Ángel García Cortés,
sujeto
número
122.
Resultados
con
notable
éxito,
desafortunadamente,
falleciendo en el acto”.
Guanyadora batxillerat:
Michelle Salazar Barona
1r BATX
INS Lluís Companys
Títol: El nanoejército de la
humanidad
Hace unas pocas décadas,
la humanidad consiguió un
poderoso aliado. Uno que
debe perdurar, pues ya no nos
imaginamos una vida sin él. Su
creación fue un experimento
incompleto más. Intentando
rellenar sus datos, desarrolló
consciencia propia. Cuando
se inoculó en humanos,
comenzó a multiplicarse
indefinidamente.
Además,
también podía desplazarse
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mediante redes informáticas,
medio por el que intentó
comunicarse con nosotros. La
humanidad, temerosa, trató
de eliminarlo en vano, pues
no tenían nada que hacer
contra él.
La creación, bautizada
como nanoejército, una vez
aceptada, mostró su gratitud
a la humanidad. Acabó con
cualquier tipo de enfermedad,
y en caso de no eliminarla,
la reducía lo suficiente para
dejarlo en nuestras manos.
Ahora, no hay humano sin
nanoejército. Curiosamente, a
pesar de los billones que hay,
todos son uno.
El nanoejército nos enseñó
el valor de todos para uno
y uno para todos. La única
diferencia es que en el
nanoejército solo existe una
consciencia que actúa sobre
millones de cuerpos. Nosotros,
sin embargo, somos millones
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de consciencias que deben
aprender a actuar como un
solo cuerpo.
Esperem les històries del
Concurs de l'any vinent.
Expoquimia,
Eurosurfas i Equiplast
promouen l'aplicació
dels ODS en la
indústria
Expoquimia,
Eurosurfas
i Equiplast conformen la
plataforma de la química
aplicada de la Mediterrània
amb el suport de la Federació
Empresarial de la Química
Espanyola (FEIQUE). Són els
tres salons de referència de
les indústries química, del
tractament de superfícies i de
plàstic que organitza Fira de
Barcelona. Preparen

la seva
edició de 2021 posant el focus
en oferir solucions reals a la
implantació dels Objectius
de
Desenvolupament

Sostenible (ODS) en les
indústries. En aquesta línia,
i prèviament al certamen
presencial al setembre, els
esdeveniments
organitzen
una sèrie d'esdeveniments
virtuals amb l'objectiu de
mantenir el contacte amb el
sector i contribuir a la seva
dinamització i sostenibilitat
potenciant la digitalització,
l'economia circular i la
transferència de tecnologia.
A més, els certàmens
han establert un canal de
contacte permanent i directe
amb el sector a través dels
Unprecedented
Webinar
Sèries en què ofereixen
continguts, ponències, debats
i networking als professionals
i la comunitat científica per
tal de potenciar el paper
d'aquestes indústries en la
recuperació econòmica de
país, mostrar els seus últims
avenços i promoure l'aplicació
dels ODS en la seva activitat.
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UNPRECEDENTED
Aquí teniu les direccions
de YouTube d’algunes de
les presentacions virtuals,
en les que el nostre col·legi
hi ha col·laborat, per si són
del vostre interès i les voleu
recuperar:
UNPRECEDENTED
|
Expoquimia BIO: Green Deal:
El camino para una Europa
neutra climáticamente
https://www.youtube.com/
watch?v=a7KfEFW9R7w
UNPRECEDENTED
|
Stainless Steel: From Dream
to Reality
https://www.youtube.com/
watch?v=ELvE7LRqW8M
UNPRECEDENTED | Eurocar
Congress: Control de calidad
en el proceso de acabado
https://www.youtube.com/
watch?v=c-GJQI6aNuM
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UNPRECEDENTED
|
Expoquimia BIO: Vaccines:
Research,
technology,
manufacturing and access
https://www.youtube.com/
watch?v=0kkd3vchDMA
UNPRECEDENTED
|
Legislación sobre el reciclaje
https://www.youtube.com/
watch?v=edurHIePFOs
UNPRECEDENTED | Zonas
Clasificadas e instalaciones
en atmósferas explosivas
https://www.youtube.com/
watch?v=cc7aIICFrNU
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La Universitat Jaume I
acull l’exposició «Elles
tenen la fórmula»,
que repassa la història
de la química a través
de dones científiques
La
Universitat
Jaume
I exposa «Elles tenen la
fórmula», un recorregut
cronològic a través de tres
mil anys d’història de la
química que protagonitzen
17 dones i les seves
aportacions a la química,
perquè les dones sempre
hem fet ciència, encara que
moltes vegades no s’hagi
reconegut o s’hagi silenciat.
Des de Tapputi-Belatekallim
considerada com a primera
dona química de la història
fins investigadores en actiu
d’aquest segle XXI. És una
lliçó d’història, un exercici
de divulgació científica, un
homenatge a la química i
un reconeixement, merescut
i necessari, a moltes dones
pioneres en aquest camp.

Les 17 dones químiques
són:
Tapputi-Belatekallim
(1.200 a. C.); Maria la Jueva
(segle II); Marie Meurdrac
(1610-1680);
Marie-Anne
Pierrette Paulze (1758-1836);
Clara Immerwahr (18701915); Agnes Pockels (18621935); Marie Curie (18671934); Anada Tacke-Noddack
(1896-1978);
Kathleen
Lonsdale
(1903-1971);
Dorothy Crowfoot-Hodgkin
(1910-1994);
Rosalind
Franklin (1920-1958); Joana
Bellanato Fontecha (1925);
Darleane Christian Hoffman
(1926);
Margarita
Salas
(1938-2019); María Vallet
Regí (1946); Purificación
Escribano (1952-2011) i Luisa
de Cola (1960).

Formació d’un
organisme mundial
politicocientífic sobre
els productes químics i
els seus residus
Diversos científics estem
promovent la creació d’un
organisme
internacional
equivalent a l’IPCC per a
l’estudi anticipat dels efectes
de l’ús dels compostos
químics i els seus residus. Es
tracta d’assessorar a nivell
en l’àmbit internacional de
forma preventiva dels riscos
que hi pot haver o no abans
d’introduir certs compostos en
el mercat. El resum d’aquesta
iniciativa s’ha publicat a la
revista Science.
La contaminació química
és una amenaça global que
justifica una acció mundial.
A la cinquena reunió de
l’Assemblea de les Nacions
Unides per al Medi Ambient
(UNEA5) del 2021, els
governs de tot el món van
prioritzar la contaminació
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notícies i activitats

química en les tasques de
la UNEP pel període 20222025, juntament amb el canvi
climàtic i la biodiversitat.
A més, s’acordà que es
prendrà una decisió sobre
l’enfortiment de la interacció
ciència - política sobre
productes químics i residus a
la segona sessió de l’UNEA5
el 2022.
L’Internacional Panel on
Chemical Pollution (IPCP)
us convida a donar el
vostre suport a establir un
organisme mundial basat en
la interacció entre ciència
i política sobre productes
químics i residus, semblant
al Panell Intergovernamental
sobre el Canvi Climàtic
(IPCC) i a la Plataforma
Intergovernamental
de
Ciència - Política sobre
Biodiversitat i els Serveis dels
Ecosistemes (IPBES).
Fins ara, s’han realitzat i es
porten a terme molts estudis
científics
per
assessorar
sobre els problemes deguts
a l’augment creixent de
productes químics en ús, la
seva diversificació, els seus
residus, els danys associats
que genera aquesta activitat i
les maneres de gestionar-los.
Tot i això, els responsables
polítics
internacionals
no tenen un mecanisme
global per estar informats
del coneixement científic
actualitzat, i això limita la
seva capacitat per identificar
i abordar les amenaces de
manera adequada, tal com
s’explica en aquest article que
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s’acaba de publicar a Science
371, 774-776 (2021) (accés
gratuït)
Recomanem l’establiment
d’un organisme d’interacció
científica - política mundial
per a tots els productes
químics i els seus residus.
Aquest organisme global
tindrà com a objectius:
• Produir avaluacions
científiques
sòlides
i
fonamentades
per
als
responsables polítics, que
incloguin
l’escombrada
regular de la temàtica i
la detecció anticipada de
problemes nous i emergents
(de la ciència a la política)
•
Comunicar
a
la
comunitat científica (incloses
les agències de finançament
de la recerca) les necessitats
oportunes
d’investigació
sobre desenvolupaments i
aplicacions noves, que siguin
rellevants per a la societat (de
la política a la ciència).
A més, recomanem que
es tinguin en compte les
característiques
bàsiques
següents en els processos de
negociació:
• Formació d’un òrgan
intergovernamental,
amb
organitzacions de la societat
civil i la indústria que serveixi
d’observador per aportar
experiència
rellevant
i
coneixement;
•
Establiment
d’una
política estricta de conflicte
d’interessos i un rigorós
procés de revisió per parells;

•
Garantia
d’una
participació
àmplia
de
científics i professionals, amb
representació
equilibrada
i diversa de disciplines
rellevants de ciències naturals
i socials, gèneres i regions;
•
Garantia
d’una
comunicació activa amb
l’opinió pública;
• Realitzar avaluacions
conjuntes
que
abordin
múltiples
preocupacions
ambientals i socials d’una
manera sinèrgica, juntament
amb l’IPCC, l’IPBES i altres
òrgans rellevants de política ciència.
Si us plau, doneu suport
a aquesta recomanació per
mostrar a tots els governs del
món la necessitat d’establir
aquest organisme mundial
de ciència - política sobre
els productes químics i els
seus residus mitjançant la
signatura d’aquest formulari
en línia: https://www.ipcp.
ch/activities/developing-aglobal-science-policy-bodyfor-chemical-pollution
Si
us
plau,
també
compartiu-lo amb els vostres
companys. La llista final de
signants es reunirà en un
document informatiu per a la
2a sessió d’UNEA5 el 2022
i es mostrarà al lloc web de
l’IPCP.
Aquesta informació ha estat
enviada per Joan O. Grimalt,
Department of Environmental
Chemistry,
Institute
of
Environmental
Assessment
and Water Research (IDAEA)
del CSIC.
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