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ESTATUTS COL·LEGI, EXPOQUIMIA...
Tot i que la pandèmia, que amb un elevat percentatge de la
població vacunada sembla afortunadament que comença a remetre,
l’activitat col·legial s’ha anat mantenint al dia tot donant resposta a
les demandes i necessitats que han anat apareixent. Entre d’elles,
poden remarcar dues molt importants que mereixen destacar-se en
aquest editorial.
En primer lloc: els Estatuts del Col·legi. En celebrar-se les
eleccions el març passat pels càrrecs vacants de la Junta Directiva,
en vèncer el seu mandat, i procedir a la seva tramitació, ens vam
veure sorpresos per la seva paralització per raons administratives.
Aquestes consistien en el fet que s’havia de portar a terme l’adequació
d’alguns articles dels nostres Estatuts a la nova Llei de Col·legis
professionals vigent a Catalunya —Llei 7/2006, de 31 de maig, de
l’exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals—.
Això va motivar que es tramités amb caràcter d’urgència la nova
Junta deixant vacants alguns càrrecs i, al mateix temps es va posar
en marxa amb els nostres assessors jurídics l’adequació i tramitació
d’uns nous Estatuts. Executada ja la tasca de redacció dels nous
Estatuts, es van aprovar internament, es van tramitar i s’està a l’espera
de la resposta de la Conselleria de Justícia per a la seva posada en
marxa: elecció de càrrecs vacants, etc. Per motius personals de salut
ja superats, no he pogut personalment participar en la seva nova
redacció i discussió tal com hauria desitjat. I és per això que vull
felicitar a totes les persones que han intervingut i, en especial al
degà en funcions Prof. Dr. J. M. Fernández Novell que ha presidit i
dirigit el treball. Tan bon punt estiguin admesos, els nous Estatuts es
publicaran a la nostra pàgina web.
En segon lloc: Expoquimia. La trobada internacional de la
Química se celebra a Barcelona cada tres anys ha tingut lloc aquest
setembre i, sembla que amb notable èxit per als diferents sectors
implicats els quals s’estan recuperant dels efectes de la pandèmia,
etc. Les nostres institucions i com en altres edicions i sota la batuta
del degà en funcions Prof. Dr. J. M. Fernández Novell han organitzat i
celebrat en el marc d’Expoquimia algunes activitats com les Jornades
d’Ensenyament de la Química a Catalunya en què s’aprofità per
lliurar les distincions corresponents als guanyadors de l’Olimpíada
anual de Química corresponent a l’any 2021. A la pàgina web i en
aquest NPQ podreu trobar més informació sobre aquests temes.
Una cordial salutació
José Costa
President AQC

Portada: El president de la IUPAC a les
10esJEQC
Fotografia: Joan Sansaloni
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SECCIONS TÈCNIQUES:

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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2021 TROBADA
INTERNACIONAL DE
LA QUÍMICA I DEL SEU
ENSENYAMENT
autors:

Dr. Miquel Paraira
Universitat Politècnica de Catalunya
Josep M. Fernàndez Novell
Universitat de Barcelona i degà en funcions del Col·legi

PER QUÈ EXPOQUIMIA?
La Química és un sector
que
aporta
i
aportarà
solucions innovadores al
desenvolupament sostenible
que donarà un impuls a
l'economia circular i que
vol ser neutre al carboni
per promoure una transició
energètica justa i frenar el
canvi climàtic. Així mateix
donar solucions per a un accés
global als recursos essencials
com l'energia, l'alimentació
i l'aigua per millorar la salut
i la qualitat de vida de les
persones.
Aquest 2021 Expoquimia
aquest ha volgut posar
el focus en accelerar la
transformació digital de les
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empreses així com construir
ciutats intel·ligents i més
habitables. La sostenibilitat, la
digitalització i la transferència
de tecnologia han estat els
eixos d'aquesta edició. En
teniu un breu resum a https://
www.youtube.com/watch?v=_

uOhOs7Ax5I i, també podeu
veure un resum de l'Smart
Chemistry
Smart
Future
expoquimia 2021, "Benvinguts
a la Química del futur" a
https://www.youtube.com/
watch?v=BuQFUiamLQ8.
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Química?
• Els i les estudiants en
coneixen
les
sortides
professionals que ofereix?
• Pel que fa a l'ensenyament
d'FP DUAL,
• Què fan les empreses quan
necessiten certs perfils?

D’esquerra a dreta Rosa Marsal, Carlos Negro i Narcís Almena.

ENSENYAMENT DE LA
QUÍMICA
En aquest article s'exposen
unes sessions celebrades a
Smart Chemistry Smart Future
d'Expoquimia 2021 sobre
l'ensenyament de la química,
però no es parlarà de les 10es
JEQC, organitzat pel nostre
Col·legi, ja que son part d'un
altre article d'aquesta mateixa
revista.

Es
van
debatre
les
necessitats,
la
motivació
i l’orientació educativa i
professional a la secundària
i l’FP per a poder formar els
treballadors i treballadores
en el sector de la Química.
Sector que genera una elevada
ocupació de qualitat en termes
de salari i estabilitat.

El dia 14 de setembre a
la tarda, i en el marc de les
xerrades programades a l'Smart
Chemistry Smart Future, va
tenir lloc la sessió/debat
sobre educació secundària i
formació professional, "Quin
futur necessita la Química".

• Quins perfils necessita
i necessitarà el sector
químic?

En aquest debat, presentat
i moderat per Carlos Negro,
president del Foro Química
y Sociedad, hi van participar
Rosa Marsal, responsable del
programa d’FP Dual de BASF
Espanyola i Narcís Almena,
director de l'Institut Comte de
Rius de Tarragona.

Algunes de les preguntes
que es platejaren foren:

• Per què hi ha poc alumnat
interessat per la Química i
els seus estudis?
• Què es pot fer des del
sistema educatiu per a
motivar als / les joves a
estudiar Química o cicles
formatius relacionats amb
aquesta ciència?
• Què cal millorar a la
secundària per a què
l'alumnat descobreixi la
Química?
• Què cal fer per potenciar
la Formació Professional
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• És fàcil aconseguir paritat
en els perfils tècnics i
operatius de la indústria
química?
• Arriba
l'alumnat
ben
preparat al mercat laboral?
Rosa Marsal va comentar
les iniciatives de BASF per
a la promoció de l'FP Dual
nacional
i
internacional
per les quals reben més de
500 sol·licituds anuals que
demostren el gran interès
que susciten. De fet, un grup
de 20 alumnes del programa
d’FP Dual internacional que
BASF Espanya porta a terme
amb l'Institut Comte de Rius
de Tarragona i en que en què
realitzaran les pràctiques en a
les instal·lacions de l'empresa
a Alemanya, van visitar
l'espai expositiu de de l’Smart
Chemistry Smart Future per a
conèixer les innovacions del
sector químic.
Almena
va
declarar
que "l'FP no s'entén sense
l'existència de les empreses".
Va insistir que l'educació de
Química també compleix
importants
Objectius
de
Desenvolupament Sostenible
(ODS), com a exemple l'ODS
4, educació de qualitat perquè
l'Institut Comte de Rius compta
amb l’ISO 2001 i aliances per
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nivells. Actualment diferents
indicadors assenyalen que la
societat espanyola compta
amb nocions molt pobres
de ciència, motivat pel
desconeixement al voltant de
la química. Més de la meitat
de la població no entén una
notícia de Ciència, cal que
la gent conegui el que fa la
química per millorar la vida
de les persones.
Deborah García durant la seva presentació.

assolir els objectius, amb els
acords que té l'Institut amb
empreses com la BASF. Les
empreses que participen en
aquests programes manifesten
la seva satisfacció en un 90%.
D’altra banda, el dia 17
de setembre, Deborah García
Bello, química, divulgadora
científica i col·laboradora
del programa "Órbita Laika"
de TV2, va participar en una
trobada, també de l'Smart
Chemistry Smart Future, on
va deixar molt clar que la
Química s'hauria d'ensenyar
d'una altra manera perquè
tota la societat capti la seva
importància. Segons Deborah,
la Química representa els
valors de què és bo, bell i
veritable.

les pintures i en la conversió
dels residus que es generen en
recursos.
També va incidir en
l'especial problemàtica de
la difícil conciliació entre
la vida laboral i familiar a
què s’han d’enfrontar les
dones que volen dedicar-se
a la química. Tot és vida: la
professional i la personal,
però les dones segueixen sent
les principals cuidadores. No
es poden tractar com si fossin
coses diferents.
Va apuntar que per avançar
és rellevant la formació,
l'ensenyament a tots els

Aquest és un gran problema
de base ja a les aules, on la
matèria no està impartida de
manera atractiva i pràctica
sobretot en els estadis més
primerencs de l’ensenyament,
cosa que desanima al jovent.
Per superar aquesta situació
cal començar per ensenyar a
identificar on és la química
"de manera propera", és a tot
arreu.
Esperem que aquests debats
i presentacions no caiguin en
l'oblit i, per ser positius amb
el futur de l'ensenyament de
la química, aquí teniu una foto
de la música que vam tenir
tot just acabar les 10es JEQC.
Hi veieu un bon presagi?
Nosaltres volem creure que sí.

En la seva presentació, va
analitzar el futur de la indústria
química i com aquesta pot ser
fonamental per avançar cap
a una economia circular i
descarbonitzada; per afrontar
i resoldre els reptes de la
societat. La química és a tot
arreu, a l'alimentació, a les
medicines i fàrmacs, al cotxe,
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Experiments actuals amb investigadors del CQC

Per a nens i nenes des dels 6 anys fins ... Batxillerat
podem oferir Xerrades i Experiments sobre:
Mètode científic
Canvis d’estat, la neu carbònica
Cromatografia
Nanotecnologia i Química a la gota
Àcids i bases
Espectroscòpia, color de la flama
La combustió
Mendeleiev i la Taula Periòdica
Història de la Química, ..., i molt més
Contactes:
jmfernandeznovell@ub.edu
quimics@quimics.cat
Avisa’ns de quin dia, horari i nivell t’interessa.
Nosaltres et portarem la xerrada i els experiments.

col·laboracions

EXPOQUIMIA 2021.
CRÒNICA D’UN
RETROBAMENT
autor:

Joan Sansaloni
Vocal Junta Col·legi Químics de Catalunya
Membre comitè organitzador Expoquimia 2021

Una edició més, i ja
van, ni ho recordo ja, ens
hem tornat a trobar en
l’esdeveniment
tècnic
i
empresarial de referència a
Catalunya dels professionals
i de la indústria química. De
fet, era una edició prevista
per al 2020, però que es va
decidir ajornar un any per la
maleïda pandèmia de Covid
que no ens deixa del tot.
Expoquimia es presentava
amb un esquema de treball
i d’exposició en 3 eixos, el
de la sostenibilitat, el de
la digitalització i el de la
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transferència de tecnologia, i
sobre aquests, la Fira plantejava
els espais d’exposició i els
tallers, sessions i jornades
que es van celebrar. Tot plegat
com punt d’arrancada d’una
recuperació
econòmica
necessària i imprescindible.
En l’eix de la sostenibilitat
va destacar sens dubte els
espais que des de FEIQUE van
anomenar Smart Chemistry
Smart Future. Aquest espai
amb molta activitat expositiva
i demostrativa s’enfocava a
un sector químic, que com a
indústria líder en R+D+I, ha
desenvolupat i desenvolupa
un rol clau com a facilitador
d'innovacions i d’aprofitament

de tecnologies pioneres que
actualment donen resposta a
les demandes de la societat
i als Objectius Globals de
Desenvolupament Sostenible
(ODS) fixats per l'ONU per al
2030.
Sota el lema de Benvinguts
el 2030, el projecte Smart
Chemistry Smart Industry va
tenir com a centre neuràlgic una
exposició exclusiva en la qual
les principals organitzacions
i empreses participants com
BASF, Covestro, Quimidroga o
PanRec Applichem entre molts
altres, van mostrar els avenços
i innovacions tecnològiques
més punteres i amb major
projecció de desenvolupament

en els deu anys vinents en què
ja poden donar resposta als
principals reptes als quals ens
enfrontem com a societat, en
àrees de Desenvolupament
Sostenible de gran importància,
com l'Economia Circular,
la Transició Energètica i el
Canvi Climàtic, la Salut i
l'Alimentació i la Digitalització
i la Indústria 4.0 (Smart Digital
Solutions).
En l’eix de la digitalització
va destacar una mostra àmplia
de noves solucions industrials
davant els reptes de la nova
indústria 4.0, la integració
de sistemes i de processos,
el seguiment en continu, les
solucions de manteniment
i reparació amb eines TIC
de darrera generació. En
resum, vam veure una àmplia
diversificació de solucions
pel nostre sector, i que de ben
segur anirà a més en els anys
que venen.
I finalment en l’eix de
la transferència tecnologia
vam poder gaudir d’un espai
amb força dinamisme, el
Tech Transfer Area que es va
convertir en un anar i venir
de membres dels centres
de recerca i tecnològics,
d’empreses
emergents
(startups) i també d’empreses
on durant els quatre dies van
poder establir contactes per
aixecar o continuar projectes
d’innovació.
La celebració en aquest
espai de tech transfer, que es
feia per primera vegada en
aquesta Fira, d’una important

10
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en quantitat i qualitat de
tallers, sessions informatives,
jornades de B2match entre
uns i altres i de marketplaces
focalitzats en tecnologia i en
les solucions demostratives,
va representar un èxit que
promet tenir continuïtat en
pròximes edicions.
En resum podem dir que
ha estat una edició molt
especial, per a tothom, perquè
havia de ser la primera Fira
internacional que se celebrava
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a Fira de Barcelona després
de la travessia del desert
de divuit mesos sense cap
esdeveniment
empresarial
rellevant. Ha estat també un
repte pels professionals que
allà treballen, però sobretot
per totes les persones (inclòs
el que us ho relata) que hem
participar en l’organització del
esdeveniment. Han estat tres
anys de reunions periòdiques
d’anàlisi molt condicionat
per la pandèmia, de reunions

de treball per a perfilar els
enfocaments de la Fira i dels
seminaris en línia (webinars)
tècnics de primeríssim nivell
celebrats durant la pandèmia
sota la ja consolidada marca
“Unprecedenteds” com a
fòrum permanent de debat,
reflexió, trobada i capacitació
sobre els temes i tendències de
futur de la química i les seves
indústries afins.
Ens volíem tornar a trobar
i ho hem fet, amb moltíssima
il·lusió i això es va notar durant
cada dia i en totes les activitats
les quals ens han deixat molt
gratament impressionats a tots
plegats
Un esdeveniment que el
2023 tornarà amb la força de
sempre i a on ens retrobarem
de bell nou.
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Equiplast 2021
autor:

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

QUÈ ÉS EQUIPLAST?
La indústria del plàstic i
del cautxú es troba cada tres
anys a la fira anomenada
Equiplast, que és a dins
del marc d’Expoquimia. La
darrera
edició
d’aquesta
fira ha tingut lloc el mes de
setembre del 2021, del 14 al
17 de setembre.

Aquesta trobada és feta
per a presentar les darreres
novetats del sector, essent una
plataforma de negocis per a
empreses del sector del plàstic
i del cautxú a l’estat espanyol,
però que també acull a
empreses de tota Europa.
De forma molt general,
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hom hi presenta les darreres
novetats, i la tecnologia
ja existent, pel que fa a
matèries primeres, additius,
productes semielaborats i
acabats, i maquinària. Tot
això, combinant innovació
i
sostenibilitat
per
a
mostrar solucions amb la
finalitat disminuir l'impacte
mediambiental i millorar tant
el sector del plàstic com del
cautxú.
EIXOS ESTRATÈGICS
Per aconseguir transmetre
tot l’estat de l’art del
coneixement
d’ambdós
sectors, Equiplast es fonamenta
en tres eixos estratègics:
1. Transferència tecnològica:
Serien les innovacions
revolucionàries.
Totes
les
oportunitats
són

plantejades
perquè
ciència,
indústria
i
capital puguin interactuar
i establir aliances de
desenvolupament.
2. Economia circular:
Desenvolupament i punt
de trobada de totes les
iniciatives en el sector
per a ésser posteriorment
implementades i demostrar
solucions reals.
3. Digitalització:
La implementació de la
indústria 4.0 forma part del
sector per a optimitzar els
processos. Hom pot veure
en aquest eix com les
empreses són introduïdes i
adaptades a aquesta nova
tecnologia.
A més, Equiplast presenta
un reguitzell de seminaris
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en línia (webinars) que,
precisament, combinen els
eixos estratègics en els quals
la fira es fonamenta.
QUÈ HI HAN PRESENTAT
LES EMPRESES?
Quant
als
expositors,
tenien espais delimitats a on
exposaven les seves propostes,
raó per a la qual disposaven
de llocs a on dur a terme
reunions i àdhuc hom podia
trobar-hi exposats exemples
tant de matèria primera com
de maquinària, incloent-hi
plantes pilots.
Dins del sector de la
maquinària, cal destacar
algunes dels sistemes exposats.
BARREJADORES
Foren exposades a la fira els
sistemes de barreja de darrera
generació que existeixen pel
sector del plàstic, cautxú i
també pintura en pols.
Els sistemes contemplats
són
els
contenidors

Ref. [1].
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mescladors (en totes les seves
versions), turbo-mescladores,
el sistema de barreja calentfred, sistemes de laboratori
per a barrejar directament en
un sac per a evitar la neteja
i, finalment, barrejadores
que no contenen utillatges
de barreja per a l’aplicació
de peròxids, que impliquen
un procés de barreja gentil.
Es mostra una imatge d’un
contenidor mesclador extreta
de la Ref. [1]:
EXTRUSORES
Una de les pedres angulars
del sector del plàstic són les
extrusores. Els expositors van
mostrar les seves darreres
novetats en extrusores doblevis, co-rotants i contra-rotants,
com extrusores mono-vis.
Pel que fa a les primeres,
unes de les aplicacions
més importants és en la
pel·letització, tant en tall per
anell d’aire, com anell d’aigua,
com tall per cordons (en sec
i en mullat), com, finalment,

el tall sota aigua. Tots
diferents tipus de talladores
tenen les seves aplicacions
en funció de les propietats
fisicoquímiques dels materials
i de la producció desitjada. Es
mostra un esquema d’aquest
sistema extret de la Ref. [2].
Quant a les extrusores
mono-vis, tenim aplicacions
en, per exemple, producció
de tubs, mànegues flexibles,
perfils, entre altres aplicacions.
Cal
enumerar
també
altres solucions possibles
dins del món de l’extrusió
com
són
les
bombes
d’engranatges, canviadors de
filtres, barrejadors estàtics,
viscosímetres i escumadores,
entre altres sistemes.
POLVORITZADORS
Hom exposà els sistemes
de polvorització, tant a
temperatura ambient, com
en condicions criogèniques,
per a obtenir grànuls de
mides inferiors a l’escala

Ref. [2].
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Es mostra una imatge d’un polvoritzador de discs
extret de la Ref. [3].

mil·limètrica.
Aquestes
màquines combinen diverses
parts per a aconseguir
l’objectiu de reduir la
mida dels pèl·lets, essentne exemples un tamís, un
bufador o un sistema de
recirculació.
FORNS DE NETEJA
Aquests sistemes empren
diverses tecnologies (piròlisi,
gas, etc.) per a netejar peces
de maquinària de restes
de plàstics. Exemples de
peces a netejar serien els
capçals i els visos de les
extrusores, els rotors de les
pel·letitzadores, etc.
Empreses
productores
d’aquests forns de neteja
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mostraren les seves novetats
a Equiplast 2021, a destacar,
per la seva alta seguretat els
que usen piròlisi. Es mostra
un petit esquema extret de la
Ref. [4] d’aquesta tecnologia.
ENGINYERIA DE
PROCESSOS
Dels sistemes explicats,
cal incidir en l’enginyeria de
processos, que no implica cap
de les tecnologies explicades.
Nogensmenys, sense aquesta
enginyeria, hom no pot
connectar
cada
sistema
i obtenir una producció
constant. De fet, una bona
enginyeria permet maximitzar
la
producció,
mantenint
la qualitat dels materials

Ref. [4].

especificada a la fitxa tècnica,
i baixar els costos operatius.
Malgrat que poden implicar
inversions de capital altes al
començament, a mesura que
passa el temps, una bona
enginyeria permet recuperar
aquesta inversió i generar
bons marges de benefici.
L’enginyeria de processos
inclou
l’emmagatzematge
de les matèries primeres i
llur transport, dosificació,
manipulació de components
majoritaris
i
minoritaris,
connexions entre cada sistema
de
producció,
ensacat,
paletització, enfardament, i
un llarg etcètera.
La indústria 4.0 planteja
molts de reptes precisament
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Ref. [5].

en aquests processos, atès que
l'automatització i el processos
de control de cada etapa són
crucials per a l’optimització
de totes les línies.
Es mostra una imatge, resum
de la Ref. [5], que mostra de
què s’encarrega l’enginyeria
de processos.
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EXPOQUIMIA 2021
I LES 10esJEQC
LA QUÍMICA DAVANT ELS REPTES ACTUALS
autora:

Mireia Díaz-Lobo
Secció Tècnica d’Ensenyament CQC

INTRODUCCIÓ
Les primeres “Jornades
sobre
l’Ensenyament
de
Química a la Catalunya”
es varen organitzar l’any
2012. Des d’aleshores, cada
any s’han celebrat aquestes
Jornades. I fins i tot, l’any
passat en plena pandèmia, es
varen celebrar virtualment,
demostrant l’interès que tenen
els mestres, l’alumnat i els
professionals en compartir
les
seves
experiències,
inquietuds,
coneixements
i eines pedagògiques dins
del món de l’ensenyament
de la Química a través de la
plataforma que els hi brinda
les Jornades.

“La Química davant dels
reptes actuals” i han estat
organitzades per la Secció
Tècnica d’Ensenyament del
nostre Col·legi (COQC), amb
la col·laboració de la Facultat
de Química de la Universitat
de Barcelona (UB), de la
Societat Catalana de Química
(SCQ), de l’Associació de
professors de física i química
de Catalunya (apFQc) i del
Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya.
Cal remarcar que no és
la primera vegada que les
Jornades es donen dins del marc
incomparable d’Expoquimia,
ja va ser una realitat el 2017
amb les 6es JEQC.

Aquest any, les 10es
JEQC, han tingut lloc dins
d’Expoquímia, en el recinte
Firal Gran Via, sota el lema

Els principals temes que es
van tractar a les 10es JEQC van
ser:
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• Divulgació de la Química

• Innovació educativa
• Futur de la professió
química
• Química a les aules i als
laboratoris
Cada un d’aquests temes es
van tractar amb conferències
amb
diferents
ponents
d’àmbits diversos i també es
van presentar comunicacions
en
format
pòster.
Les
comunicacions orals i els
pòsters es publicaran en el
llibre d’Actes de les 10es
Jornades sobre l’Ensenyament
de la Química a Catalunya.
DESENVOLUPAMENT DE
LES 10ES JEQC
Les Jornades van començar
el dijous 16 de setembre amb
l’acreditació dels participants i
l’acte Inaugural a Expoquimia,
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Figura 1. Taula presidencial i assistents a l’acte
d’Inauguració de les 10es JEQC.

a la sala CC5 5.2 del Recinte
Firal Gran Via.
La
taula
de
l’acte
d’Inauguració la presidí el Dr.
Josep M. Fernández Novell,
degà en funcions del COQC
amb la participació de la Dra.
Marta Ferrer, vicerectora de la
UB, el Dr. Miquel Joan Vidal,
degà de la Facultat de Química
UB, la Dra. Mireia Díaz Lobo,
vocal Junta del COQC i la Sra.
Paz Gómez, Tècnica docent
Coordinadora del programa
ActivaFP del Departament
d'Educació (Fig. 1).

Figura 2. Taula Rodona sobre la Divulgació de la
Química.

amb molt èxit per divulgar la
Química no només a alumnes
de diferents nivells acadèmics
sinó també a la societat. Es va
crear un debat on els assistents
hi van col·laborar activament

tot formulant preguntes als
membres de la Taula Rodona.
Seguint el fil del tema
de la Taula Rodona, es va
començar un bloc format
per 5 conferències (Fig. 3).

Després de la Inauguració,
el Dr. Claudi Mans va moderar
una Taula rodona sobre la
Divulgació de la Química on
van participar en Xavier Duran,
periodista científic de TV3, la
Bea Cordero d'Eduscopi, el Dr.
Jordi Díaz Marcos d'ACCC, en
Nil Salvat de Ciència Oberta
i la Dra. Mireia Díaz Lobo
de la revista NPQ (Fig. 2). En
aquesta taula rodona es van
explicar diferents eines que
actualment estan funcionant

NPQ 492 • tercer trimestre 2021
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Figura 3. Conferències realitzades el dijous al matí.

de laboratori als seus dos
nets que viuen a Estat Units
a través de videotrucades i
emprant Kits comercials. La
quarta va ser a càrrec de Dr.
Josep J. Centelles, Dr. Santiago
Imperial, Dr. Pedro R. de
Atauri i Dra. Estefania Moreno
on van mostrar "Gamificació
en l'assignatura de bioquímica
del grau de química utilitzant
passatemps". La cinquena
conferència va ser donada
pel periodista científic Xavier
Duran on va presentar el llibre
Els crims de la taula periòdica,
del qual és coautor juntament
amb en Jordi de Manuel.
Després, sota la presentació
de la Dra. Mireia Díaz Lobo,
els alumnes universitaris de
grau van presentar els seus
treballs. Així en Pau Clavell
la “Divulgació científica, en
català i juvenil: per què i com?";
en Marc Canela i en Víctor
Jiménez, la "Química contra el
càncer: quimioteràpia"; l’Elsa
Blanco, "Has vist mai una
proteïna?"; i l’Eric Infante el
seu treball "Xocolata" (Fig. 4).

Figura 4. Alumnes universitaris de grau presentant els seus respectius treballs.

La primera d’elles va ser
"Experimentant amb l'aigua"
a càrrec de la Dra. Mireia
Díaz Lobo a on va mostrar
5 experiments didàctics en
format vídeo. La segona va
portar per títol "Aigües, una
aproximació a les terres de
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l'Ebre" i la va presentar el Dr.
Álvaro Arasa. La tercera va
ser "Ni química en pissarra,
ni en poiata, ni en pantalla:
química
en
pandèmia!"
on el Dr. Claudi Mans va
explicar la seva experiència
personal d’impartir classes

El dijous a la tarda va ser el
torn dels Cicles Formatius (Fig.
5). i Sota la presentació del Dr.
Josep M Fernández van exposar
les seves conferències el Sr.
Fabián Mohedano, President
de l’Agencia FPCAT. D. E., la
Sra. Paz Gómez, Coordinadora
del programa ACTIVAFP. D.
E., i la Sra. Cristina Marfil,
Tècnica docent de currículum
del Departament d’Educació.
El divendres 17, també dins
el marc d’Expoquimia a la CC5
sala 5.2 del Recinte Firal Gran
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Figura 5. Presentacions dels Cicles Formatius.

Figura 6. Presentació i conferència del Dr. Javier García
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Via i durant tot el matí, s’inicià
l’últim dia de les Jornades
amb la conferència “Futuro de
la profesión química" del Dr.
Javier García, President electe
de la IUPAC que va ser presentat
pel President d'Expoquimia,
el Sr. Carles Navarro (Fig. 6 a
dalt). En aquesta interessant
conferència el Dr. Javier
Garcia va compatir amb els
assistents la seva visió sobre el
futur de la professió química
(Fig. 6 a baix), quines són
les tendències que estan
redefinint la indústria química,
els projectes que estan
desenvolupant en la IUPAC
per tal d’afavorir i adaptar-se
a la nova realitat i va donar
algunes
recomanacions
sobre l’educació de la nova
generació de professionals
químics. La conferència va
promoure moltes preguntes
dels assistents, sobretot del
professorat de secundària,
que amablement van ser
contestades pel conferenciant.
Un cop finalitzada aquesta
notable conferència, i sota la
introducció de la Dra. Mireia
Díaz Lobo, es van presentar les
següents sis conferències (Fig.
7). En la primera, el Dr. Xavier de
Gea va presentar el llibre Guia
zones ATEX i va lliurar a cada
un dels assistents un exemplar.
En la segona, na Fina Guitart,
en J. Ferràndiz, en E. Forné, en
J. Guillén, en S. Margelí, en R.
Martínez i en J. Regalés, varen
exposar "La taula periòdica i la
construcció de coneixementitinerari 2 de l'escape room
“Secrets elementals". En la
tercera, en Jordi de Manuel
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adreçar unes paraules de
comiat de les Jornades als
assistents, paraules de suport
a la gran tasca desenvolupada
i paraules encoratjadores
de cara a repetir-les el
pròxim 2023 amb la nova
posada en marxa d'una altra
edició d’Expoquimia (Fig. 8,
esquerra).

Figura 7. Conferències impartides divendres.

com a coautor del llibre Els
crims de la taula periòdica, va
explicar la seva experiència
com va sorgir la idea d’aquest
llibre i com es va organitzar
amb l’altre coautor, en Xavier
Duran, per la seva escriptura.
En la quarta, na Jana Bagan,
en Roger Martínez i na Maria
Sáez van explicar “Nous
fàrmacs per l’Hepatitis C”. En
la cinquena, na Rosa M. Melià
i na M. Tura Puigvert van parlar
de la "Química de proximitat

i dones emprenedores". I en
la sisena i última, en Jaume
R. Granell va presentar "La
casualitat en la ciència" on
incloïa aquells descobriments
que han tingut i tenen molta
rellevància en les nostres
vides i que es van produir per
casualitat.
Abans de l'acte de cloenda,
la Sra. Pilar Navarro, Directora
del
Saló
Expoquimia,
Equiplast i Eurosurf va

Aquestes 10es JEQC es
van acabar amb l’acte de
cloenda presidit pel Dr. Josep
M. Fernández Novell, degà
en funcions del COQC, amb
la participació del Sr. Joan
Sansaloni Membre Comitè
Organitzador d'Expoquimia i
Vocal de la Junta del COQC,
la Sra. Fina Guitart Vocal de la
SCQ i la Sra. Rosa M. Melià
Presidenta de l'apFQc (Fig. 8,
dreta).
Per finalitzar, volem donar
les gràcies a les Entitats
Organitzadores i a totes
les Entitats Col·laboradores
pel seu suport necessari i
incondicional per tal de poder
realitzar aquestes Jornades.

Figura 8. La Sra. Pilar Navarro (esquerra) i la Taula de la Cloenda (dreta)
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Javier García Martínez,
President

de la

IUPAC
autor:

Josep M. Fernàndez Novell
Universitat de Barcelona i degà en funcions del Col·legi

Nascut
el
1973
a
Logronyo, en Javier García
Martínez, doctor en química,
emprenedor,
investigador,
catedràtic
de
química
inorgànica de la Universitat
d'Alacant i destacat divulgador
científic, encara que no
necessàriament en aquest
ordre, va ser el conferenciant
del divendres 17 de setembre
a les 10esJEQC.
Només
una
petita
pinzellada sobre alguns èxits
d'aquest químic reconegut
a tot el mon. Treballa en la
fabricació de nanomaterials
destinats
a
aplicacions
energètiques,
tractaments
d'aigües, producció i ús
adequat de la biomassa i a
les tècniques de separació de
gases. Les seves aportacions
en aquest camp científic li
van permetre desenvolupar
al Massachusetts Institute
of Technology (MIT) la
tecnologia d'uns catalitzadors
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que comercialitza a través de
la seva empresa spinn-off, Rive
Technology, fundada a Boston
en 2004 durant la realització
d'una estada postdoctoral.
La empresa va ser adquirida
per la multinacional nordamericana WR Grace en 2019.
Avui els seus catalitzadors
s'utilitzen en refineries de tot
el món millorant l'eficiència
del procés i reduint les
emissions de CO2. Els seus
nanomaterials han generat

més de vint patents i el 2014
va rebre el Premi Rei Jaume
I. Al juliol de 2019 va ser
elegit per l'Assemblea General
de laUnió Internacional de
Química Pura i Aplicada
(IUPAC) com a nou president
per al període 2022-2023, el
més jove en els 100 anys de la
IUPAC.
Aquest va ser el seu propi
resum del què seria la seva
conferència
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"Nuestra
profesión
está en pleno proceso de
transformación.
Cambios
continuos en la regulación, la
volatilidad de los precios de
las materias primas y cadenas
de suministros cada vez más
complejas e interconectadas
están redefiniendo nuestra
industria. Al mismo tiempo,
avances
en
inteligencia
artificial, nuevos materiales
multifuncionales y el uso de
la evolución dirigida para la
síntesis de nuevos compuestos
nos ofrecen nuevas y excitantes
posibilidades. Sin embargo,
la enseñanza de la química
apenas se ha adaptado a estos
profundos cambios. Durante
mi conferencia compartiré
con los asistentes mi visión
sobre el futuro de la profesión,
las tendencias que están
redefiniendo nuestra industria,
los proyectos que estamos
desarrollando en la IUPAC
para favorecer y adaptarnos a
esta nueva realidad y algunas
recomendaciones
sobre
la educación de la nueva
generación de profesionales
químicos"
Tota
una
declaració
d'intencions que, de ben segur,
no van decebre a ningú dels
presents, amb la sala plena
de gom a gom. Va parlar de
robòtica, d'emprenedoria, de
la pandèmia, de l'economia
circular, dels seus catalitzadors
i molt més. No es pot resumir
l'abast de la seva xerrada però
una petita idea pot sorgir de
la següent figura, extreta del
seu article del "Angew. Chem.
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Int. Ed" amb els quatre pilars
de les seves explicacions:
sostenibilitat,
innovació,
diversitat i educació
Com es va percebre, en
Javier és un gran divulgador
científic, no només en la
seva xerrada sinó sobretot
en contestar les preguntes
dels assistents. No va defugir
cap pregunta tot i que eren
d'àmbits molt diversos, des de
la indústria i com va vendre
el seu spin-off?, com es pot
ser emprenedor i científic?
o quines millores necessita
el currículum de la química
a secundària i la universitat
entre d'altres.
Esperem poder gaudir de
la seva presència en pròxims
esdeveniments
sobre
la
química. La fotografia de
portada d'aquest NPQ mostra
al Dr. García al costat del Dr.

Mans i del Dr. Fernández en
rebre, de mans d'aquest últim,
un obsequi del nostre Col·legi
en acabar la seva participació
en les 10esJEQC.
Gràcies Javier.
Com a referències tres
articles que el mateix Dr. Javier
García ens va deixar per si us
semblen interessants.
Javier García Martínez. La
química de la recuperación,
www.elmundo.es (30 de abril
de 2021)
Javier García Martínez.
Chemistry 2030: A Roadmap
for a New Decade. Angew.
Chem. Int. Ed. 2021, 60, 49564960.
Javier García Martínez.
Química
circular.
Cómo
construir una nueva economía
a escala molecular. El País (29
de junio de 2021)
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Notícies
autors:

Equip de redacció
Des del Col·legi Oficial de Químics de Catalunya sempre s’ha volgut promocionar les vocacions
científiques entre l’alumnat de secundària. Per aquest motiu, aquest 2021 i dins de les 10esJEQC
realitzades a Expoquimia, s'han entregat els primers premis als millors projectes relacionats amb
la Química abastant els Treballs de Síntesi de 4t de l'ESO fins als Treballs de Recerca de Batxillerat
passant pels d'Emprenedoria i els Projectes col·laboratius dels cicles formatius de Química.
I PREMI TREBALLS DE SÍNTESI DE L'ESO (Fig. 1)
Aquest premi vol promoure i valorar la recerca en ciències químiques entre els estudiants de
secundària i el seu professorat.
ALUMNAT/TREBALL

TUTOR/A I CENTRE

Berta Jiménez Fernández
Història de la Taula Periòdica

Ángel Lucas de la Cruz
Col·legi Sant Gabriel

Eric Mateu Lanero
Germani, l'element alemany

Vicent Ciurana Cataluña
INS Leonardo da Vinci

Berta Casas Domenech
Cristal·lització a l'escola

Mavi Climent Savall
INS Forat del vent

Figura 1. Lliurament als alumnes i els seus centres
NPQ 492 • tercer trimestre 2021
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I PREMI TREBALLS DE RECERCA DE BATXILLERAT (Fig. 2 i 3)
Aquest premi vol fomentar la recerca en química entre els estudiants de 2n de Batxillerat i el seu
professorat.
ALUMNAT/TREBALL

CENTRE

Lucia Gutiérrez Gimeno
Toxicitat del tabac

Xavier Calbo Roig
INS Gallecs

Estel Pérez Puertas
Medicina forense

Maria del Castillo Hervàs
INS Terrassa

Marc Jubès Baldelomar
L'edar i l'estudi de nitrits i nitrats en aigües
de consum humà a la Cerdanya

Isabel Serrano Núñez
INS Pere Borrell

Emma Olivé Baixeras
Marta Campo Mascaray
Mariona Estapé Cusi
L'art de la quimioluminescència

Laia Espelt Pecanins
Escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia

Figura 2. Lliurament del premi a l'alumnat guanyador
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Figura 3. Entrega del premi als centres de l'alumnat guanyador

Tot seguit, es presenten els guanyadors/es dels Premis als projectes dels estudiants d'FP, de la
família "Química" i el seu professorat (Fig. 4).
I PREMI "PROJECTE GRAU MITJÀ"
TREBALL
Laboratori pels núvols

CENTRE
INS Comte de Rius

I PREMI "PROJECTE MÉS INNOVADOR GS"
ALUMNAT/TREBALL
Jonathan Aranda Garrido Alejandro Manuel
Santiago Dalvin Melissa Hernández
Desenvolupament d'un HPLC educatiu +
programari virtual

CENTRE
Lourdes Martínez Membrive Joan Carles
Rey Àlvarez
Esc. Municipal de Treball de Granollers

Rae Danielle Daguman Ramos Paola
González Chamero
Análisis de una escena del crimen
adaptación en las instalaciones del centro.
Desarrollo de un escape room virtual

Lidia Barreiro Taboada Manuel Berruezo
Gallego José Manuel Borrero
Jorge Tomás Cendón
INS Provençana

Desiree Sedano Torres
Iogurt enriquit amb alga espirulina

Josefa Oms Orrit
Joan Carles Ballesté Coma
Rosa Pujol Caselles
Olga Castilla Corsa
Mercedes Redondo
Escola del Treball de Lleida
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I PREMI "PROJECTE MÉS SOSTENIBLE GS"
ALUMNAT/TREBALL

CENTRE

Saule Cayuela Zilinskaite
Joana Armengol Soler
Maria Sánchez Sánchez
Water pasteurization through solar energy
(a solution against E. coli in 3th world
countries)

Jordi Escofet Miró
Hilde Folqué Cuadras
INS Terrassa

Mochine Nasyr
Juan Antonio Sánchez
Victoria Vidal
Disseny d’un laboratori d’anàlisi de pinsos
per animals

Josefa Oms Orrit
Joan Carles Ballesté Coma
Rosa Pujol Caselles
Olga Castilla Corsa
Mercedes Redondo
Escola del Treball
de Lleida

Lorena Belmonte Hurtado
Disseny i desenvolupament de productes
cosmètics a l’abast de tothom

Lourdes Martínez Membrive
Joan Carles Rey Àlvarez
Esc. Municipal de Treball de Granollers

I PREMI "PROJECTE MÉS VIABLE GS"
ALUMNAT/TREBALL
Fàtima Ezzhara Boudal
Mireia Duró Giribert
M. Pilar Sillué Jiménez
La química criminalística

Manuel Fernández Corraliza
Cuina molecular. Esferificació
Claudia Estudillo Navarro
Estudi d’estabilitat dels medis de cultiu
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CENTRE
Josefa Oms Orrit
Joan Carles Ballesté Coma
Rosa Pujol Caselles
Olga Castilla Corsa
Mercedes Redondo
Escola del Treball de Lleida
Manuel Berruezo Gallego
Jorge Tomás Cendón
INS Provençana
Lourdes Martínez Membrive
Joan Carles Rey Àlvarez
Esc. Municipal de Treball de Granollers
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Figura 4. Premis als treballs d'FP, alumnat i centres

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

www.kit-book.net
kit@kit-book.net
NPQ 492 • tercer trimestre 2021

27

notícies i activitats

GUANYADORS/ES OLIMPÍADA DE QUÍMICA DE CATALUNYA 2021 (Fig. 5 i 6)
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ALUMNAT

PROFESSORAT I CENTRE

Alex Serrano Terré
Georgina García
Víctor Obach
Albert López Casas
Paula Lagunas López

Patricia Aranda Roca
Col·legi Pare Manyanet

Jonathan Rodríguez Barja
Júlia Muñoz Torrico
Arnau Parareda Basagaña

Anna Porcell Hernández
INS Jaume Vicens Vives

Eloi Casalé Cabanes
Thomas González Saito
Eva Corgos Alonso

Carme Pujol Mestre
FESB Sagrat Cor-Diputació

Mariona Brusi Ferrés
Neus Fanals Mola

Lucia Ortega Granados
INS Montilivi

Cristina Canela Añón
Andrés Vega Medrano

Mercè Argilaga López
INS Gabriel Ferrater i Soler

Esther Gavaldà Monzón
Anna Cesari Ràfols

Laura Martínez Briansó
Immaculada Concepció Gavà

Eric Infante García

Clara González Fernández
Escola Pia Sant Antoni

Adrià Allué

Maria Conesa Ferrer
Jesuïtes Casp

Marc Durán Sabaté

M. Teresa Carbonero Toledo
Escola Goar

Helena Martín Sánchez

Pep Pérez
INS La Garrotxa
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Figura 5. Entrega dels premis de l'Olimpíada de Química de Catalunya 2021 a l'alumnat i centres guanyadors

Figura 6. Entrega dels premis Pidiscat de l'Olimpíada de Química de Catalunya 2021

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

www.jollibre.com
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PREMIS ALS MILLORS PÒSTERS DE LES 10ESJEQC
Finalment, es presenten els pòsters guanyadors d'aquestes 10es JEQC.
Eric Infante García
La bioquímica del chocolate

Jana Bagan Costa
Roger Martínez Cot
Maria Sáez Palma
Fàrmacs contra el VHC:
Glecaprevir i Pibrentasvir

En acabar, tots els premiats han expressat el desig que la Química, a partir d'ara, es vegi com
quelcom positiu.
Per això, cal remarcar el concepte positiu de la Química que s'ha de percebre com un element
del nostre dia a dia. S'ha de divulgar que una gran part de les innovacions que ens envolten i ens
ajuden a millorar la nostra vida son possibles gràcies a un producte químic o a una reacció química,
com la que es produeix quan fem servir un medicament per calmar la molèstia de la picada d'un
insecte o la que transforma la calor del Sol en electricitat. El professorat de Química de secundària
té molt a veure en què s'aconsegueixi aquest desig, han d'encoratjar el seu alumnat en aquesta tasca
com ja fan tot donant-li suport a la presentació a aquests premis, gràcies.
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VÀREM LLUITAR CONTRA LA COVID

NPQ 492 • tercer 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.

