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sabadellprofesional.com 900 500 170

Aquesta PROposta és per a tu, de
PROfessional a PROfessional.

T’abonem el 10%
de la quota de
col·legiat fins a 50
euros
Si ets membre del  Col·legi de Químics de Catalunya t’abonem
el 10 % de la teva quota de col·legiat o associat, amb un
màxim de 50 euros per compte.

La bonificació es fa un únic any per a quotes domiciliades
durant els 12 primers mesos (es considera com a primer mes
el de l’obertura del compte). El pagament es fa en el compte el
mes següent als 12 primers mesos.

Aquesta oferta és vàlida fins al 31/12/2022 per a clients
nous amb la quota domiciliada en un compte de la gamma
Expansió PRO.

Contacta amb nosaltres i identifica’t com a membre del teu
col·lectiu i un gestor especialitzat t’explicarà detalladament els
avantatges que tenim pera PROfessionals com tu.

T’estem esperant.
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editorial

GAQ, Grupo de AsociAciones de QuímicA

“En los años cuarenta del pasado siglo, los titulados en Ciencias, 
Sección de Químicas (licenciados y doctores) consiguieron fundar 
(año 1946) la Asociación de Químicos de España (ANQUE) que 
estatutariamente se organizaba en Delegaciones de ámbito regional 
o agrupación de regiones con sede central en Madrid y regentada 
por una Junta de Gobierno. Por ejemplo, en Barcelona se constituyó 
la Delegación de ANQUE de Cataluña y Baleares.

La ANQUE fue la que solicitó y consiguió años después de su 
fundación la creación en 1952 del Consejo General de Colegios 
de Químicos con sede en Madrid y Colegios de Químicos de 
ámbito también regional o agrupación de regiones. Por ejemplo, 
en Barcelona se constituyó el Colegio de Químicos de Cataluña y 
Baleares.

Esta situación dual (Colegio y Delegación) con misma sede y 
prácticamente colectivo casi idéntico se mantuvo en los años 
cincuenta, sesenta y parte de los setenta en que Cataluña (Baleares 
ya se había separado) “unió” las dos entidades. El decano A. 
Contijoch fue el primero en ejercer también de presidente de la 
Delegación que había pasado a denominarse Agrupación territorial 
de Cataluña.

A finales de los ochenta y siendo decana/presidenta M. Lluria, las 
Agrupaciones territoriales pasaron a ser Asociaciones autonómicas 
vinculadas voluntariamente en ANQUE.

En 1996 fui elegido decano del Colegio mientas M. Lluria seguía 
siendo presidenta de la Asociación. En 1998 fui elegido también 
presidente de la Asociación recuperándose así la situación dual de 
dos entidades y una dirección única.

Hace unos pocos años algunas Asociaciones empezaron por 
diversas razones a desvincularse de ANQUE y decidieron fundar una 
Asociación común y denominarla GAQ (Grupo de Asociaciones de 
Química) con Estatutos que regulan su funcionamiento y página 
web: www.gaquimica.org. Las Asociaciones fundadoras han 
sido por orden alfabético Andalucía, Aragón y Navarra, Asturias, 
Castilla-León, Galicia y Valencia. Se acaban de incorporar Canarias 
y Cataluña”.

Una cordial salutació
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Com cada any, l’acte 
cultural de Sant Albert, que 
enguany es va fer el dijous 18 
de novembre a l’Aula Magna 
de la Facultat de Química 
de la UB, va celebrar la 
festa de la química i dels 
químics protagonistes del 
curs anterior, des dels més 
joves fins als més grans, i 
es va posar de manifest l’ús 
del català com una eina 
valuosa de la comunicació 
científica. Aquest acte 
cultural de Sant Albert fou 
organitzat  pel Deganat de 
la Facultat de Química, amb 
la col·laboració del Col·legi 
Oficial de Químics de 
Catalunya. 

La taula presidencial la 
formaven: Miquel Vidal, degà 
de la Facultat de Química de 
la Universitat de Barcelona; 
Josep Maria Fernández 
Novell, degà en funcions 
del Col·legi de Químics de 

Catalunya (CQC); i Arnald 
Grabulosa, representant de 
la Comissió de Dinamització 
Lingüística del centre. Cal 
dir que els organitzadors són 
precisament la Comissió de 
Dinamització Lingüística 
de la Facultat, la Comissió 
de Doctorat i el Deganat 
de Química, amb la 
col·laboració del CQC.

ACTE CULTURAL
Claus per comunicar 

ciència. Beatriz Cordero, 
exalumna i comunicadora 
científica a Eduscopi va fer 
la xerrada «La ciència no 
s’explica sola», i va posar 
en valor les claus d’alguns 
dels mestres de la divulgació 
científica al llarg de la 
història. Per exemple, la de 

LA FESTA DELS QUÍMICS
autors: 

Josep m. Fernàndez novell
Universitat de Barcelona i degà en funcions del Col·legi

elvira portales
Col·legi de Químics de Catalunya

Taula presidencial de l'acte de Sant Albert 2021. D'esquerra a dreta: Josep 
Maria Fernández, Miquel Vidal i Arnald Grabulosa.
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Galileu i d’Emilie du Chatelet 
d’utilitzar la llengua popular; 
la de Jane Goodall, de fer 
servir l’humor i la sorpresa; 
les metàfores i comparacions 
de Carl Sagan, etc. A més 
a més, va animar tots els 
participants de la Tesimarató, 
tots presents a l’acte, a 
continuar comunicant la 
ciència de forma entenedora 

per arribar a la gent. Ella va 
ser un dels cinc membres 
del jurat de la IV edició de la 
Tesimarató.

A continuació es van 
conèixer els tres guanyadors 
de la Tesimarató —explica la 
tesi en 4 minuts—. En aquesta 
ocasió els guardonats van 
ser Anna Alfocea, Mohamed 

Amazian i Joan Serra, els quals  
van repetir la seva  presentació 
de 4 minuts de durada. 

El títol de la presentació 
de la tesi de l'Anna Alfocea 
Roig va ser Desenvolupament 
i avaluació de ciments de 
fosfats de magnesi mitjançant 
l’ús de subproductes i residus 
industrials; Joan Serra va 
titular la seva exposició 
Elucidant els mecanismes 
que governen la interacció de 
radionúclids d’origen natural 
(NOR) i lantànids en sòls i 
materials rics en carboni, i 
la de Mohamed Amazian fou 
Aliatge Au-Cu-In: formulació 
i reptes.

La Tesimarató del 2021 
la presidí Arnald Grabulosa 
i el jurat estava format 
per: Ferran Macià, de la 
Comissió de Dinamització 
Lingüística de la Facultat de 
Física; Joan Formosa, de la 
Comissió de Dinamització 
Lingüística de la Facultat 
de Química; José A. Padilla, 
expert en comunicació sobre 
química; Beatriz Cordero, 
comunicadora científica i 
membre d'Eudoscopi, Núria 
Castells, membre dels Serveis 
Lingüístics de la UB.

La jornada de celebració 
de la química va continuar 
amb el lliurament d’obsequis 
i diplomes als doctors del 
curs acadèmic 2020-21 i 
també de l’any acadèmic 
2019-20, ja que l’acte de 
l’any passat es va portar a 
terme de forma virtual. Una 
vintena de persones van pujar 
a l’escenari de l’Aula Magna 

D’esquerra a dreta, Joan Serra, Anna Alfocea i Mohamed Amazian, 
guanyadors de la Tesimarató.

Beatriz Cordero durant la xerrada.
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per rebre els diplomes de la 
mà de Miquel Vidal i Arnald 
Grabulosa. 

El pas següent va ser el 
reconeixement als professors 
jubilats, que van rebre una 
placa commemorativa de 
mans del responsable de 
cada secció departamental 
o de professors delegats, 
sis en total. Va començar 
Pere Romea, de Química 
Orgànica i van seguir per 
aquest ordre: Carme Sans, 
d’Enginyeria Química; el 
degà en representació de 
Miquel Esteban, que no va 
poder assistir, de Química 
Analítica; Josep Maria 
Chimenos, de Ciències i 
Enginyeria de Materials; Pere 
Cabot, professor de Química 
Física; i Eliseu Ruiz, professor 
de Química Inorgànica.

Tots van agrair la feina 
dels companys jubilats i 
van reconèixer l’empremta 
i el llistó alt que deixen, 
sent referents per als qui 
continuen.

Els professors jubilats 
homenatjats dels dos darrers 

Orde del Manganès.

cursos acadèmics van ser: 
de Química Orgànica, 
Asun Vallés, Paco López, 
Jaume Vilarrasa i Miquel 
Àngel Pericàs; d’Enginyeria 
Química, Joan Mata, Fidel 
Cunill, Santi Esplugas i José 
Maria Gutiérrez; de Química 
Analítica, Pepe Barbosa i 
Cinto Guiteras; de Ciències 
i Enginyeria de Materials, 
Montserrat Cruells (absent), 
Toni Roca i Jesús García; 
de Química Física, Francesc 
Centelles i Juan Carlos 
Paniagua; i, finalment, de 
Química Inorgànica, Maria 
del Carmen Díaz (absent) i 
Santiago Álvarez.

COL·LEGIATS ‘ELEMENTALS’
Després d’un any, el 

2020, sense poder fer l’acte 
presencial de lliurament 
de les ordes, a causa de la 
pandèmia de la COVID-19, 
aquest any s’ha recuperat 
aquest acte.

El dijous 18 de novembre a 
l’Aula Magna Enric Casassas 
a la Facultat de Química de 
la UB, els nostres companys 

i companyes que varen fer 
els 25, 40, 50 i 60 anys de 
professió amb els respectius 
Ordes del Manganès, 
Zirconi, Estany i Neodimi 
varen ser homenatjats dins 
l’acte cultural de Sant Albert.

Aquest moment va anar 
precedit d’una presentació 
del degà en funcions, 
en què va exposar la 
progressiva modernització 
de l’organització pel que 
fa a les TIC i va subratllar 
que "el Col·legi de Químics 
és el paraigua que engloba 
tots els professionals de 
la química". Va aprofitar 
l'ocasió per demanar als 
joves que manifestin les 
seves demandes/necessitats 
al Col·legi per a donar-
los el suport i l’assistència 
necessària.

Tot seguit el Dr. Josep 
Maria Fernández Novell, 
degà en funcions, del 
Col·legi Oficial de Químics 
de Catalunya, lliurà les 
distincions de les ordes de 
manganès (Mn), zirconi (Zr), 
estany (Sn) i neodimi (Nd) 

Orde del Zirconi.
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als membres del Col·legi 
que han fet els 25, 40, 50 i 
60 anys de professió. El Dr. 
Fernández Novell va tenir 
la col·laboració inestimable 
de la Sra Elvira Portoles, 
secretària del Col·legi i del 
Sr. Joan Sansaloni, vocal de 
l'Associació de Químics de 
Catalunya.

Orde de l’Estany. Orde del Neodimi.

Les quatre ordes d'elements 
químics relaciona el número 
de l’esmentat element químic 
amb els anys de professió de 
col·legiat.

La festa dels químics es 
va tancar amb un refrigeri a 
l’Atri Solar, l’espai semiobert 
amb plaques solars que 
comparteix la comunitat 

educativa i de recerca de 
les facultats de Física i de 
Química de la UB.

***Totes les fotografies d’aquest 
article han estat cedides per 
Montse Ferrer de l’Oficina 
Tècnica i Comunicació de les 
Facultats de Física i de Química 
de la Universitat de Barcelona.
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Un expert especialitzat en 
l’estabilització de plàstics 
publica un treball de recerca 
documental, i entre les seves 
justificacions, explica que 
un fill seu, tot arribant de 
l’escola li diu que els plàstics 
són dolents perquè tenen 
més de mil anys de vida; 
és el que li ha dit la seva 
mestra sense qüestionar-
s’ho. Fa uns quants anys 
que proliferen els informes 
detractors contra l’ús de 
plàstics, el “maleït plàstic”, 
i als mitjans de comunicació 
pràcticament no se’n parla 
si no és per desprestigiar-
lo, o bé per a parlar del 
sistema de recollida dels 
usats, de la gestió d’envasos 
i dels objectes d’un sol ús. 
Quantes vegades no hem vist 
reproduïdes fotografies d’aus 
esventrades amb plàstics o 
anuncis de televisió amb 
tot de plàstics al mar? Són 
imatges que han creat un 

autor:

Josep m. alegre batlle
Dr. en C. Químiques, Assessor Tècnic d’ANARPLA

(Asociación Nacional Recicladores Plásticos)
Exdirector (jubilat) d’ARGESIP

eLs pArAdiGmes 
deLs pLÀsTics

estat d’opinió populista, poc 
fonamentat científicament, 
que generen alarma, i hi ha 
metges que fins i tot han de 
calmar pacients angoixats. 
Fer responsables els plàstics 
dels desastres ambientals és 
un error. Les regulacions anti 
plàstics ens estan portant a 
alternatives d’ús i de gestió 
d’envàs-embalatge menys 
sostenibles?

La nova Llei de residus i 
sòls contaminats, basada en 
els principis de l'economia 
circular europea, s’està 
tramitant aquests dies al 
Congrés dels Diputats. 
Consta d’unes 200 pàgines, 
tot i que el document amb les 
esmenes inicials presentades 
pels grups polítics en tenia 
unes 800. La nova Llei, que 
substituirà la 22/2011, tracta 
de la generació i gestió 
de residus en general. Al 
preàmbul diu que qualsevol 
política en matèria de 

residus ha de reduir al mínim 
els efectes negatius de la 
generació i de la gestió de 
residus a la salut humana, al 
medi ambient i procurar l’ús 
eficient del recursos.

Els esforços per disminuis 
la preocupació actual són 
centrats en el canvi climàtic, 
les emissions del CO2 i de 
CH4 que els residus generen. 
Es calcula que contribueixen 
al 4% de les emissions. 
L’altra preocupació són les 
«escombraries marines», 
que hom estima que el 80% 
són residus de plàstics. Bona 
part del text de la nova Llei, 
refereix específicament a 
plàstics, residus d’envasos i 
plàstics d’un sol ús.

Una senyora diputada, 
defensava la llei amb aquests 
arguments: «Aquest projecte 
de llei és transcendental 
perquè hem de complir les 
directives europees, hem de 
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complir amb els objectius de 
reducció de residus, perquè 
continuïn arribant fons 
europeus». Entre les mesures 
que es proposen, pretenen o 
planifiquen, hi ha la reducció 
del 15% dels residus, per a 
l’any 2030, respecte de l’any 
2010, la substitució dels 
envasos de plàstic verge per 
part de reciclat i la supressió 
d’objectes d’un sol ús. També 
es vol imposar una taxa 
com a mesura dissuasiva  
de la generació de residus 
(consum) d’envasos plàstics 
no reutilitzables que ajudi 
al foment de la reutilització 
i el reciclat. Tot i els plans 
i esforços per a la reducció 
de demanda de plàstics, els 
productors tenen previstes 
inversions amb creixements 
que es calcula que es poden 
duplicar els pròxims vint anys. 

Entre el 40% i el 60% 
del consum aparent dels 
materials plàstics són per a 
aplicacions d’envasos i per a 
l’embalatge. Són considerats 
materials idonis especialment 
per a la protecció d’aliments 
frescos i d’aliments preparats. 
Es poden emmagatzemar i 
exposar en una atmosfera 
protectora i estèril. La 
lleugeresa d’un envàs, d’una 
ampolla, el fa adient per a les 
begudes, incloses les gasades. 
La majoria són aptes per al 
contacte amb els aliments, per 
a preservar objectes asèptics; 
un ús demanat especialment 
pels serveis sanitaris. Per 
al transport, protegeix 
d’impactes, trencaments o 
danys a equips elèctrics. 

Tenen la durada adequada 
a l’ús que els exigim. A la 
taula següent, presentem 
una comparativa de 
diferents materials d’envàs, 
concretament d’ampolles de 
3,3 dL.

Els materials termoplàstics 
en la seva majoria són 
reciclables; aquí a Espanya, 
substitueixen en un 20% els 
materials verges, als EUA 
en un 10%, i les xifres són 
molt baixes als països en 
desenvolupament. A escala 
mundial, el reciclatge se situa 
entre el 9% i l’11%. És una 
bona manera d’evitar que 
retalls industrials i materials 
postconsum es perdin i no 
formin part de residus que 
s’han de gestionar i eliminar. 
Estem avançant en actuacions 
que ajudin al reciclatge, com 
són la millora dels sistemes 
de recollida i de classificació 
per naturalesa de material 
(recuperació); un altre camp 
d’actuació és la millora de 
la reciclabilitat mitjançant el 
disseny dels envasos. Hi ha 
alternatives a l’aprofitament 
dels residus com a recursos, 
el reciclatge químic i la 
piròlisi dels residus (a 
Greenpeace tampoc no els 
agrada) i la valorització 
amb aprofitament energètic. 
Segons Zero Waste, aquestes 

alternatives només són 
excuses per a no fer res per 
a reduir la demanda de nous 
productes de plàstic, i la 
considera una actuació de les 
anomenades «greenwashing», 
rentat d’imatge. 

La vida útil d’un envàs 
domèstic de plàstic (PE, PEAD, 
PP, PET, etc.) de fins a cinc 
litres no cal que s’allargui fins 
a l’any. Diverses aplicacions 
anomenades d’un sol ús, seran 
pràcticament prohibides. La 
nova llei de residus imposa 
una reducció del 50 % el 
2026, respecte del 2022. 
Ho justifiquen creient que 
fomentarà usos alternatius, 
com els reutilitzables o amb 
altres materials no plàstics. Es 
considera que s’abandonen i 
són causants de la pol·lució 
per plàstics, i hom encara 
no ha trobat materials 
alternatius que realment 
siguin més sostenibles. Per a 
altres objectes i aplicacions, 
podem considerar una vida 
útil fins a 50 anys per a una 
canonada de conducció 
d’aigües. Els polímers 
exposats a la intempèrie són 
sensibles als raig UV i a l’aire, 
s’oxiden i degraden. Un 
dels reptes que afronten les 
aplicacions dels plàstics en 
l’agricultura és precisament 
la seva estabilització perquè 

De vidre
De PET 
verge

De Pet 
amb 50% 
de R-PET

Llauna

Pes en grams 300 14 14 13

Contingut en reciclat en % 20 0 50 70

Petjada de carboni g CO2/cc 288 43,5 26,7 107,6
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aguantin un mínim de tres 
anys. Per tant, no deixa de 
ser sorprenent veure com la 
premsa ha anat «allargant els 
anys de vida» dels plàstics: 
si fa uns anys n’eren 300, 
després ja n’eren 500 i ara ja 
en són 1.000. Per a resoldre 
aquesta qüestió es proposa 
utilitzar plàstics que siguin 
biodegradables, una solució 
considerada dubtosa. 

Sobre la toxicitat. Tot i 
que se’n publica força, s’han 
de considerar segurs per 
a la salut. Encara no hi ha 
evidències que les cadenes 
de polímers siguin digeribles 
i traspassin la paret intestinal 
i es localitzin als ganglis. La 
seva toxicitat fa molts anys 
que està en estudi, però 
cal buscar-la en additius 
que són tòxics en massa, 
avui en dia regulats per la 
normativa REACH (sals de 
Pb, plastificants que per 
efecte acumulatiu poden 
ser disruptors endocrins, 

Gràfic escenaris gestió residus

ignifugats afegits en peces 
elèctriques que poden 
alliberar productes tòxics 
persistents si s’abandonen), 
però en l’ús diari difícilment 
traspassen la pell. Hi ha 
molta literatura. De moment, 
la majoria dels danys són 
per ingestió de les aus i 
els animals marins, per 
danys físics i per altres 
fermentacions anòmales a 
l’aparell digestiu, ja que no 
són evacuats, o danys per 
ofegament (les tortugues 
confonen els plàstics amb 
meduses) i atrapament (a les 
xarxes fantasmes de pesca 
malmeses). 

La versatilitat i lleugeresa 
dels plàstics n’ha afavorit 
el consum. De ser quasi 
uns desconeguts i poc 
assequibles a mitjan segle 
XX als anys 1950, han 
passat a ser productes de 
gran consum: l’any 2019 el 
total mundial va ser de 368 
milions de tones de les quals 

Àsia va produir el 51% i la 
UE i els EUA, conjuntament, 
el 35%. La preocupació neix 
de l’augment del consum: 
el creixement demogràfic i 
la millora del nivell de vida 
dels països asiàtics, l’Índia i 
Sud-amèrica farà augmentar 
la quantitat de residus 
mal gestionats (malware, 
programa maliciós) i 
l’abandó (littering). Llavors 
s’ataquen els plàstics com 
a grans productors de 
residus sense gestió, però 
en comparació amb altres 
materials alternatius, això no 
és del tot cert. El paper cartó 
és el residu de més tonatge, el 
26%, les deixalles d’aliments 
són el 15%, els plàstics se 
situen en tercer lloc, en un 
12-13%. Si disminuïm l’ús de 
plàstics lleugers, augmentarà 
força la dels altres materials 
més pesants i massius per a 
prestacions similars. 

Hi ha por al descontrol 
de la gestió d’objectes 
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postconsum, especialment 
els de vida curta, perquè 
generen residus i és evident 
que una part d’aquests 
residus no es gestionen i 
són escampats, abandonats 
a la part continental, però 
acaben arribant als oceans 
pels rius i s’hi  s’acumulen. 
Aquesta acumulació és la 
que realment preocupa. Els 
dolents no són els plàstics 
sinó el seu abandonament 
incontrolat (littering) i la 
manca d’un comportament 
humà responsable. Aquest 
fenomen va créixer a 
mesura que els països més 
desenvolupats entraven en un 
mercat globalitzat i la cadena 
de processos per a la gestió 
de residus cada vegada era 
més exigent ambientalment. 
Llavors es va produir un fort 
desplaçament de residus, 
primer cap a la Xina, que els 
va considerar com un recurs, 
i després cap a altres països 
asiàtics menys exigents. Amb 
les exportacions, juntament 
amb els materials reciclables 
«bons», és a dir, poc degradats 
per l’ús, s’han estat exportant 
barrejats amb altres materials 
no aprofitables. Fa uns anys 
va ser la Xina i Hong Kong, 
ara són Malàisia, Tailàndia i 
uns altres. Hom tria, neteja, 
i recicla la part bona. La que 
no és reciclable, es crema i 
és llençada als rius. Els grans 
països “exportadors” són 
els EUA, el Japó, Alemanya, 
Holanda. Ara s’intenta 
regular les exportacions de 
residus, però no deixa de 
ser un negoci en mans de 
grups de gent que hi veuen 

una oportunitat de negoci, 
que cerquen d’esquivar les 
regulacions legals establertes 
a la UE, on les coses es 
volen fer bé. Els problemes 
ambientals que se’n deriven 
són la pol·lució que neix de 
les cremes incontrolades del 
que no interessa reciclar, 
una pol·lució atmosfèrica de 
risc per a la població, o bé 
la pol·lució marina, que és 
generada quan llencem els 
residus al riu. Són vuit rius 
asiàtics els que porten el 
80% dels residus plàstics a 
l’Oceà Pacífic. Greenpeace 
ho ha denunciat fortament 
i hi ha identificat presència 
d’envasos de les grans 
marques envasadores de 
productes de gran consum. 

De les campanyes dels 
grups activistes antiplàstics 
no se’n sap ben bé el rerefons 
dels motius, amb objectius 
d’actes mediàtics virulents, 

Planta reciclatge a Andalusia.

de fet contra la indústria 
química i l’extractiva de 
petroli, acaben creant estat 
d’opinió contra l’ús dels 
materials plàstics, però l’única 
alternativa que presenten és 
demanar que el seu ús sigui 
reduït, com diuen, i que no es 
toquin les reserves de petroli, 
que es deixin enterrades on 
són. Aparentment, l’argument 
és la sostenibilitat, això no 
obstant aquest argument ha 
estat reconegut com a fals. 
Els coneixedors del món 
dels materials i els que fan 
estudis d’Anàlisi de Cicle de 
Vida, saben què substituir 
els plàstics al sector de 
l’embalatge per materials 
alternatius, equival a utilitzar 
3,6 vegades més de massa 
a processar, la demanda 
d’energia seria de 2,2 vegades 
i les emissions d’efecte 
hivernacle 2,7 vegades més 
altes. 
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Assecant plàstic a Bangla-Desh.

Els activistes han 
personalitzat les campanyes 
directament contra grans 
companyies: PepsiCo, Coca-
cola, Nestlé, Procter & 
Gamble, Unilever, Johnson 
& Johnson, i moltes més, i la 
darrera la publicada contra 
l’e-comerç d’Amazon. Es diu 
en un informe d’Oceana que 
s’ha estimat que, l’any 2020, 
10.700 tones d’embalatge 
plàstic d’Amazon han anat 
a parar als oceans i han 
contaminat els ecosistemes 
marins. Amazon ja ha 
desdit les xifres que se li 
atribueixen de consum 
de plàstics. La qüestió és 
si realment la substitució 
d’envasos de plàstic serà 
una estratègia efectiva. Si les 
companyies, per la pressió 
mediàtica, aposten per a 
reduir els envasos de plàstic 
i substituir-los per materials 
teòricament més sostenibles, 
com pugui semblar que és el 
paper i els bio-based plàstics, 
probablement són més 
estratègies d’imatge verda 
d’empresa (“greenwashing”) 

que realment una contribució 
a protegir el medi ambient. 
En un futur, quan esgotem 
el recurs del petroli —ara la 
demanda del sector plàstic és 
un 3-5%—, pot passar que els 

bio-based plàstics siguin una 
alternativa, però de moment 
estem pendents de veure 
com es desenvolupa la forta 
desforestació que comporta 
utilitzar el sòl amb cultius 
alternatius. L’experiència no 
sembla gaire bona. 

Els microplàstics, plàstics 
incontrolats que van als rius, 
i finalment queden de forma 
dispersa a mars i oceans són 
peces ja trencades de mida 
inferior a 5 mm i si s’esmicolen 
més arriben a nanoplàstics. 
Els més perjudicats són els 
animals marins, per la seva 
ingesta amb conseqüències 
majoritàries de danys físics, 
les tortugues que s’ofeguen, 
quan confonen bosses de 
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plàstic per meduses, altres 
animals atrapats a les reixes 
«fantasmes», restes de les 
de pesca, i difícil d’actuar-
hi. També s’assenyala els 
danys que causen a les 
colònies de coralls. Un altre 
cas és el dels microplàstics 
“petits”, que s’escolen per 
tot el món. Provenen dels 
corrents d’aire, són els que 
es consideren que s’enfonsen 
en quantitats incalculables al 
fons marí. D’aquí n’ha sortit 
tota una branca d’estudis. Les 
micropartícules actuen de 
vectors d’altres contaminats i 
dipositats als fons marins fins 
i tot podran tenir influència 
en el canvi climàtic.

Les solucions són en 
mans dels humans. Es 
pensa i s’argumenta que 
les regulacions, els plans i 
les legislacions restrictives 
sobre l’ús de plàstic seran 
efectives si busquen la 
reducció del consum i que 
en conseqüència reduirem 
la producció dels residus. Hi 
ha simulacions d’escenaris 
que diuen que si no s’actua 
el creixement, serà molt 
elevat i els problemes que 
comportin encara més. Si 
actuem podem aconseguir 
certa millora amb una 
disminució de l’estat actual. 
Però mentre aquí a Europa 
es planifiquen reduccions de 
consum, l’Aràbia Saudita, la 
Xina i els Emirats Àrabs Units 
tenen previstes ampliacions 
immediates en un 30% de 
les plantes de producció 
de PE per a monoús que 
tenen mercat en països en 

Generació residus un sol 
ús MMTons

Generació de residus un sol ús 
en kg per persona 

Austràlia 1,5 59

Suïssa 0,5 53

USA 17,2 53

França 2,3 36

Espanya 1,6 34

Alemanya 1,8 22

Xina 25,4 18

Taula comparativa residus generats per objectes un sol ús.

desenvolupament, amb unes  
estructures deficients per a 
la gestió de residus. Aquesta 
paradoxa es planteja com un 
problema geopolític. 

El desenvolupament dels 
dits plàstics biodegradables 
representa actualment l’1% 
del consum. Es presenten com 
a solució per als materials 
que puguin escapar als 
sistemes de gestió. Però falta 
explicar bé a la gent què són 
els plàstics «compostables», 
és a dir biodegradables 
en condicions industrials 
(70°C, humitat controlada, 
pH), i falses afirmacions de 
biodegradació dels que se 
suposa degradables a l’aire 
lliure, sense cap benefici 
ambiental, en qualsevol lloc 
i suposar que amb el temps 
desapareguin en forma de 
CO2, CH4 i solubles a l’aigua. 
Això està en fase d’estudi. 
S’experimenta en bacteris i 
fongs, que difícilment actuen 
trencant l’enllaç -C-C-. Calen 
setmanes perquè es creïn 
colònies a la superfície dels 
plàstics i després s’alliberin 
enzims que sí que trenquen 
l’enllaç -C-C-. Així i tot perquè 

tingui lloc aquest procés, cal 
que es donin condicions de 
temperatura, pH, presència 
de sals, la cristal·linitat 
dels materials, i tot d’altres 
factors que desenvolupin la 
biodeterioració dels polímers 
en espais oberts d’ubicació 
geogràfica molt diferents. És 
clar que de moment no és una 
solució a l’abandonament, 
l’anomenat «littering» que 
porta a l’acumulació de 
residus a terra i a mar. Ja hi ha 
línies de treball científic en 
l’àmbit de la microbiologia 
ecològica i la metagenòmica 
que comporten estudis 
genètics de bacteris i 
enzims per modificar-los 
genèticament i fer que siguin 
capaços de biodegradar 
polímers en ambients oberts.

Hi ha incomptables 
referències bibliogràfiques 
sobre els plàstics, tant sobre 
els beneficis com sobre 
els seus potencials danys 
el medi ambient, la salut 
humana i la sostenibilitat. Els 
que són contraris a l’ús dels 
plàstics i dediquen esforços 
a crear estat d’opinió, se’ls 
critica que estan basats en 
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mentides poc fonamentades 
en publicacions científiques 
i que practiquen l’anomenat 
«framing», selecció per 
construir notícies. Això sí amb 
un bon feix de referències, 
de cent a més de tres-centes 
en cada publicació. 

Referències bibliogràfiques 
per a saber-ne més (es poden 
consultar per internet):

Plastics Europe: Plastics - the 
Facts 2021.

Centro Español de Plásticos, 
Barcelona. El sector de los 
plásticos 2020, s’ha de consultar 
a la seva biblioteca o es pot 
comprar.

EsPlasticos: formado por 
diversos agentes de la cadena de 
valor. https://EsPlasticos.es

ANARPLA – JM Alegre- 
El reciclado mecánico de 
materiales plásticos en España. 
Informe 2020. 

Plastics Recyclers Europe. 25 
years of making plastic circular.

United Nations Environment 
Programe 2021. From Pollution 
to sollution.

Ellen Macarthur Foundation: 
How the circular economy 
tackles climate change.

Science. WWY Lau et al. 
Evaluating scenarios toward zero 
plastics pollution

Science (environment). Helen 
Ford. The fundamental links 
between climate change and 
marine plastics pollution.

Minderoo foundation, 
Revealing the source of the 
single use plastic crisis.

Greenpeacee.org/malaysia. 
The recycling myth 2.0 

Chris De Armit. The Plastics 
Paradox, (actualment disponible 
en format llibre, E Bay, Amazon 
media)

European Commission, 
Scientific Advice-
Biodegradability of plastics in the 
open environment.

Current Genomics. J.Purohit. 
Metagenomic Exploration of 
Plastic Degrading Microbes. 
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A finals d’octubre es va 
celebrar la 26a Conferència 
Contra el Canvi Climàtic de les 
Nacions Unides (COP26). Tot 
i tenir un objectiu molt clar, 
reduir l’escalfament global, 
els governs dels diferents 
països han estat incapaços 
d’acordar cap pla de ruta que 
el limiti per sota de +1.5 °C. 
Segons els artífexs de l’Acord 
de París, els objectius fixats en 
el marc de la COP26 no són 
suficients per evitar el desastre 
climàtic [1].

L’obtenció d’energia de 
fonts no renovables com ara 
el carbó contribueix al canvi 
climàtic. El carbó es crema 
per alliberar  calor, que es 
transforma en electricitat, en un 
procés que allibera CO2 i H2O. 
Les fonts d’energia renovables, 
en canvi,  no alliberen CO2 
ni consumeixen recursos 
durant la generació d’energia. 

Per aquesta diferència, una 
transició energètica cap a 
fonts totalment renovables 
forma part del pla de ruta per 
reduir l’escalfament global. 
En aquest article, ens fixem 
en l’energia fotovoltaica: la 
generació d’electricitat a partir 
de la llum del sol.

L’energia fotovoltaica és 
present al nostre entorn en 
forma de plaques solars a 
les teulades i als camps. Tot i 
això, aquestes instal·lacions 
són poc pràctiques en 
ambients urbans a causa de 
la poca superfície disponible 
i el terreny irregular. Tenint 
en compte que la majoria 
d’energia es consumeix a les 
ciutats, és interessant poder-la 
generar in situ.

Els concentradors solars 
luminescents (CSL) són uns 
dispositius amb el potencial 

d’acostar l’energia solar 
a les grans ciutats per dos 
motius. Com que són panells 
semitransparents, es poden 
instal·lar allà on ara hi ha 
finestres o façanes de vidre 
(Figura 1). En segon lloc, els 
CSL poden generar electricitat 
a partir de llum difusa: no cal 
que els toqui el sol directament. 
Per contra, una placa solar 

concenTrAdors soLArs 
LuminescenTs:  

unA TecnoLoGiA foTovoLTAicA bAsAdA en LA foToQuímicA

Figura 1: Imatge d’un concentrador 
solar luminescent. Crèdit: Yimu 
Zhao.
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convencional no. Per aquestes 
dues raons, és d’esperar que 
els CSL s’implementin en 
ambients urbans amb més 
facilitat.

Què hi té a veure la química 
amb aquest dispositiu us 
preguntareu. Doncs bé, la 
“força motora” d’un CSL és el 
material fluorescent que conté.

COM FUNCIONA UN CSL?
Com ens diu el seu nom, 

un CSL concentra la llum 
solar per mitjà d’un material 
luminescent. Part de la llum 
que entra per la finestra és 
redirigida cap als costats, 
on hi ha una cel·la solar 
que convertirà la llum en 
electricitat (Figura 2).

Un CSL consta de tres 
components bàsics: la matriu, 
el tint i la placa solar. La matriu 
és un material transparent que 
dona consistència mecànica al 
dispositiu, normalment vidre o 
plàstic. El tint és una substància 
química luminescent, és a dir, 
que emet llum. Molècules 
orgàniques, quantum dots i 
complexos de terres rares són 
exemples de tints utilitzats en 
CSL [2]. El tint absorbeix la 
llum solar que incideix sobre 
el CSL i l’emet isotròpicament, 
és a dir, qualsevol direcció 
és vàlida amb la mateixa 
probabilitat. Depenent de 
l’angle en què la llum emesa 
arriba a la interfase matriu-
aire, la llum quedarà atrapada 
o s’escaparà de la matriu. 

Com que l’índex de refracció 
de la matriu és més alt que el 
de l’aire, la llum emesa a un 
angle més gran que l’angle 
crític de la matriu hi quedarà 
atrapada per reflexió interna 
total (Figura 2 dreta). Aquest 
principi és el mateix que hi ha 
al darrere de la fibra òptica, 
i permet atrapar llum en un 
material amb un índex de 
refracció més alt que el seu 
entorn. A base de reflexions, 
la llum emesa acaba arribant 
a la cel·la solar que hi ha 
al marc de la finestra, on es 
converteix en electricitat.

Un CSL no és un dispositiu 
perfecte i els fotons que 
incideixen a la seva superfície 
es poden desviar per vàries 

Figura 2: (Esquerra) Il·lustració d’un concentrador solar luminescent (CSL). Components. La matriu (a) és un material 
transparent que dona estructura i consistència al CSL, com ara vidre o plàstic. Dins de la matriu hi ha el tint luminescent 
(b), que absorbeix radiació solar (fletxes grogues) i emet llum a una longitud d’ona més llarga (fletxes vermelles). La 
radiació atrapada per reflexió interna total (c) és absorbida quan arriba a les plaques solars (d) acoblades als costats de 
la matriu. Pèrdues. La radiació incident no es pot aprofitar quan es reflecteix a la superfície del CSL (e) o es transmet a 
través de la matriu sense que el tint l’absorbeixi (f). Quan el tint luminescent és excitat per la radiació solar es pot relaxar 
dissipant calor i no emetrà llum (g). El con d’escapament (h) inclou les direccions en què la radiació emesa no queda 
atrapada a la matriu i es transmet a través del CSL. Finalment, el tint pot reabsorbir la llum emesa per una altra partícula 
de tint abans no arribi a la placa solar (i), incrementant les pèrdues pels mecanismes (g) i (h) descrits anteriorment. 
(Dreta) Explicació gràfica del fenomen de reflexió interna total, derivat de la llei de Snell. El feix de llum blau (θ1) es 
transmet de la matriu a l’aire perquè incideix a un angle menor que l’angle crític (θcrit). En canvi, el feix vermell (θ2) es 
reflecteix totalment a la interfase i queda atrapat a la matriu. 
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raons abans no arriben a la 
placa solar (Figura 2 esquerra). 
La llum que arriba al CSL pot 
reflectir-se a la superfície de la 
matriu o transmetre’s a través 
sense que l’absorbeixi el tint. 
L’emissió de llum per part del 
tint està condicionada pel 
rendiment quàntic (RQ), el 
nombre de fotons que el tint 
emet respecte del nombre de 
fotons que ha absorbit. Així 
doncs, pot ser que un fotó 
sigui absorbit i no se n’emeti 
cap. Pel que fa als fotons 
emesos, un 25% es perden cap 
a l’exterior, ja que incideixen 
a la superfície de la matriu 
a un angle inferior a l’angle 
crític (càlcul basat en una 
matriu de vidre). Finalment, la 
reabsorció de fotons emesos 
per part del tint és doblement 
problemàtica perquè el fotó 
es pot tornar a perdre a causa 
dels dos darrers mecanismes 
esmentats (Figura 2 (g, h)).

Per tal d’optimitzar la 
generació d’electricitat, les 
pèrdues descrites s’han de 
minimitzar. Algunes d’elles, 
com ara la reflexió inicial o 
els cons d’escapament són 
inevitables en un disseny 
simple com el que hem descrit. 
Però les pèrdues associades al 
tint tenen marge de millora. 
De fet, la recerca actual s’està 
centrant a obtenir tints amb un 
alt RQ i que no reabsorbeixin 
la llum que emeten. 
Precisament en aquesta línia 
la química pren un paper molt 
important, ja que les propietats 
luminescents dels materials 
dependran de la composició i 
estructura del material.

PROGRéS ACTUAL
En quin estat es troba aquesta 

tecnologia actualment? S’està 
utilitzant en la construcció de 
nous edificis? Els CSL es troben 
en fase de desenvolupament 
encara, ja que encara no s’han 
aconseguit fabricar dispositius 
prou eficients perquè valgui la 
pena instal·lar-los.

Els CSL no són un invent 
recent ni molt menys. EL 
primer disseny es va proposar 
els anys setanta,  quan el cost 
de les cel·les solars era molt alt 
i un CSL permetia recol·lectar 
llum sobre una gran superfície 
i redirigir-la a una cel·la solar 
de dimensions més petites. 
Tot i que es van investigar 
activament fins a finals dels 
anys vuitanta, els CSL mai van 
arribar al mercat. A causa de les 
pèrdues descrites a la Figura 2, 
l’eficiència dels dispositius era 
molt baixa: poca llum arribava 
a les cel·les solars del marc. 
Els tints fets servir en aquella 
època (molècules orgàniques 
com ara la Rodamina) tenen 
un RQ pròxim al 100%, però 
els espectres d’absorció i 
emissió es solapen i causen 
grans pèrdues per reabsorció 
(Figura 3). Així doncs, les 
limitacions tècniques dels 
tints van limitar-ne el progrés i 
els CSL van perdre interès [3].

Actualment, el cost de 
les cel·les solars és molt més 
baix que als anys setanta. És 
més, una placa solar de la 
mateixa superfície que un 
CSL genera més electricitat, 
ja que no experimenta les 
pèrdues descrites a la Figura 

2. Així doncs, com és que 
es torna a parlar dels CSL? 
Per una banda, el fet que es 
puguin usar en espais on les 
plaques solars convencionals 
no serveixen. Per l’altra, el 
descobriment de nous tints 
amb què permetrien superar 
les limitacions tècniques del 
passat.

Un exemple en són els 
quantum dots, partícules 
inorgàniques luminescents 
de la mida d’uns pocs 
nanòmetres. Els quantum 
dots tenen l’avantatge que 
els espectres d’absorció i 
d’emissió se solapen menys 
que en la majoria de tints 
orgànics i, per tant, és d’esperar 
que tinguin menys pèrdues 
per culpa de la reabsorció de 
llum. Actualment, els millors 
prototips de CSL, basats en 
QD o altres materials,  encara 
no són prou eficients per a 
fabricar-se a gran escala. Així 
doncs, caldrà esperar uns 
quants anys per trobar CSL als 
mercats.

Figura 3: Espectre d’absorció (blau) i 
d’emissió (vermell) de la Rodamina 
6G. Els dos espectres es solapen 
significativament entre 500 i 575 nm.
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QUÈ N’HEM D’ESPERAR 
DELS CSL?

Donat que els CSL encara 
tenen molt camí per recórrer, 
és bo preguntar-se fins on 
poden arribar. Com s’ha dit 
abans, una placa solar genera 
més electricitat que un CSL 
de la mateixa mida. Per això, 
l’ús dels CSL queda limitat als 
espais on les plaques solars 
no s’instal·laran: finestres i 
façanes.

Els CSL es podrien instal·lar 
en pisos i cases, però la 
superfície de vidre a l’exterior 
és limitada i la instal·lació 
podria no ser rendible. Allà on 
jugaran el paper més important 
serà en grans edificis amb 
façanes de vidre: els gratacels.

REFLEXIó FINAL
Certament, recerca en fonts 

d’energia renovables és una 
de les accions necessàries per 
combatre el canvi climàtic, 
però també hem de ser 
conscients que no n’és la 
solució única ni definitiva.

Al mateix temps als 
desenvolupaments tecnològics, 
hem de ser conscients que 
el nostre dia a dia està ple 
d’accions que contribueixen 
al canvi climàtic, però que 
podem evitar o reduir. Agafant 
la bici o el transport públic en 
comptes del cotxe particular 

pots reduir la teva petjada 
ambiental. Reduint el consum 
de carn i comprant productes 
de proximitat també hi ajuda. 
Escollint productes amb una 
vida útil llarga redueix el 
consum de productes d’un sol 
ús i la generació de residus. 
En la lluita contra el canvi 
climàtic, qualsevol contribució 
compta. Per això, us convido a 
reflexionar què podeu canviar  
per reduir la vostra petjada 
ambiental.

REFERÈNCIES
[1] https://www.theguardian.

com/environment/2021/nov/11/
cop26-targets-too-weak-to-stop-
disaster-say-paris-agreement-
architects

[2] “Nanoparticles For 
Luminescent Solar Concentrators 
– A Review”. P. Moraitis et al., Opt 
Mat, 84 (2018), 636-645.

[3] “Thirty Years of 
Luminescent Solar Concentrators 
Research: Solar Energy for The 
Built Environment”. M.G. Debije 
i P.P.C. Verbunt, Adv. Energy Mat., 
2 (2012), 12-35.
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Del 8 de juliol fins al 16 
del mateix mes i en horari 
de 9 a 14 h, el Col·legi 
Oficial de Químics de 
Catalunya va organitzar 
uns cursos d'estiu dirigits 
al professorat d'educació 
secundària i primària que 
imparteix o podria impartir 
les ciències experimentals, 
bàsicament química. Aquests 
cursos es van realitzar 
amb la col·laboració del 
Departament de Bioquímica 
i Biomedicina Molecular de 
la Universitat de Barcelona 
i amb el reconeixement del 
Departament d'Educació.

Aquests cursos, d'una 
durada de 20 h per al 
professorat assistent, gran 
part del seu contingut és 
experimental i es desenvolupa 
al laboratori, en aquest cas, als 
laboratoris de la Universitat de 
Barcelona.

CURSOS:

La Química de la vida
Aquest curs de caràcter 

pràctic ha posat a l’abast 
del professorat les noves 
tècniques en bioquímica i 
biologia molecular: la PCR, la 

sobreexpressió de proteïnes, 
l’ús de l’espectrofotòmetre per 
a determinar la concentració 
de molècules, l’electroforesi 
en gel d’acrilamida i, també 
en gel d’agarosa, webs de 
recerca, història d’aquesta 
recerca i més. 

autora: 

mireia díaz-lobo

Secció Tècnica d’Ensenyament CQC

CUrSoS D’ESTIU 2021

Fotografia dels participants, majoritàriament professores de secundària.
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Micropipetes usades en els experiments de clonació realitzats durant el curs.

Els objectius principals que 
s'han assolit en aquest curs 
són: Relacionar la química de 
la vida amb el currículum dels 
diferents nivells educatius i 
amb la vida quotidiana. 

La Revolució cultural de les 
Biomolècules

Aquest curs pràctic ha 
posat a l’abast del professorat 
les tècniques per determinar 
i detectar les biomolècules. 
El curs  ha tractat sobre els 
canvis socials i culturals que 
ha produït el descobriment de 
certes biomolècules.

Els objectius principals que 
s'han assolit en aquest curs 
són: Relacionar la química 
de les biomolècules amb 
el currículum dels diferents 
nivells educatius i algunes 
malalties relacionades.

Experiments de Química 
Quotidiana

Aquest curs pràctic, ha 
tractat sobre com realitzar 
petits experiments "científics" 
fàcils de fer a casa però 
importants per a desenvolupar 
el pensament científic en els 
més petits. S'ha posat a l’abast 
dels participants: 

• Les diferències entre el 
concepte de dissolució i 
dispersió en la llet.

• L’obtenció d’indicadors 
àcid-base a partir de la col 
llombarda. 

• L'obtenció dels colorants de 
flors o dels caramels M&Ms.

Espectrofotòmetre per a mesurar la concentració d’una biomolècula en una 
mostra preparada.

Esquema de funcionament de l’espectrofotòmetre.
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• L'obtenció i mesura dels 
polifenols d’un te o d’unes 
flors.

Els objectius principals que 
s'han assolit en aquest curs són: 
Promoure l'experimentació a 
casa i relacionar la química 
diària, que podem fer amb els 
materials i productes trobats 
a casa, la cuina o el bany, 
amb el despertar al món de la 
ciència per a tothom. 

En tots aquests cursos 
es proporciona als docents 
participants elements, teòrics 
i pràctics, per implementar a 
les seves classes. Amb aquesta 
informació podran contestar 
les preguntes i dubtes del seu 
alumnat sobre qualsevol dels 
temes tractats.

En acabar el curs, els 
participants, amb un 80% o 
més d'assistència, reben el 
certificat del Col·legi Oficial 
de Químics de Catalunya així 
com el reconeixement del 
Departament d'Educació com 
a activitat de Formació pel 
professorat. 

La foto ens mostra tres de 
les participants rebent el seu 
certificat del curs realitzat de 
mans del responsable dels 
cursos, Dr. Josep M. Fernández 
Novell.

Alguna de les experiències 
realitzades.
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LLoCS HISTòrICS DE LA 
QUÍMICA CATALAnA

autors: 

Consol blanCh

Societat Catalana de Química

pere grapí

Societat Catalana de Química

El dia 14 de novembre 
d’enguany es va celebrar 
l’acte de reconeixement de 
l'antic Hospital de Pelegrins 
d'Altafulla, on tenia l’estudi 
laboratori Antoni de Martí i 
Franquès (1750-1832), químic 

Descobriment de la placa del reconeixement. Rubén 
Folgado (President de l’Associació Empresarial Química 
de Tarragona), Laia Pellejà (Directora Administrativa i de 
Comunicació de l’Institut Català d’Investigació Química), 
Jordi Molinera (Alcalde d’Altafulla), Àngel Messaguer 
(Secretari General de l’Institut d’Estudis Catalans), Gregori 
Ujaque (President de la Societat Catalana de Química), 
Pere Grapí (Vocal de la Societat Catalana de Química).

honorat en l’àmbit europeu 
pel seu desenvolupament 
d’un procediment per a 
determinar la composició de 
l’aire. Aquest reconeixement 
és una iniciativa de la Societat 
Catalana de Química (SCQ) 

per guardonar i reconèixer 
emplaçaments que recorden 
importants desenvolupaments 
o esdeveniments històrics 
representatius de la química 
en el territori de parla 
catalana.

En Gregori Ujaque va 
destacar l’aportació de Martí 
i Franquès com a científic 
pioner i va posar en relleu que 
el primer emplaçament de la 
Química sigui a la província 
de Tarragona, referent actual 
de la indústria química.

Vista global de l’Hospital de 
Pelegrins.
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Com altres anys, el COQC 
ha participat en la Setmana 
de la Ciència per promoure 
la química entre la societat. 
Enguany, s'ha publicitat al 
diari Ara.

Aquí us expliquem les 
activitats, per ordre cronològic, 
desenvolupades al nostre 
Col·legi.

17 DE NOVEMBRE
Així, dins de la Setmana de 

la Ciència 2021, el dimecres 
17 de novembre i a la seu del 
Col·legi, es van portar a terme 
dues conferències:

“El sector químic a 
Catalunya. Tendències i 
potencial”, a càrrec d’en Joan 
Sansaloni.

“Presentació de la guia de 
classificació de zones ATEX”, 
a càrrec d’en Xavier de Gea. 
Es va obsequiar els assistents 
amb el llibre de la guia del 
ponent. 

autors: 

Josep m. Fernàndez novell
Universitat de Barcelona i degà en funcions del Col·legi

elvira portales
Col·legi de Químics de Catalunya

ACTIVITATS DELS 
QUÍMICS

Publicació al diari Ara del divendres 12 de novembre del 2021 pàgina 40.

Cal esmentar que, tot i la 
pandèmia, l’assistència va ser 
notable. 

Després de respondre els 
ponents a les preguntes dels 
assistents, es va encetar un 

diàleg molt interessant sobre 
el futur de la química i el seu 
sector industrial així com de 
la necessitat de divulgar la 
guia de classificació de zones 
ATEX.
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18 DE NOVEMBRE
El dijous 18 de novembre 

es va celebrar l'acte cultural 
amb motiu de Sant Albert a la 
Universitat de Barcelona. Entre 
altres activitats es va portar a 
terme l'entrega de les ordes 
de manganès (Mn), zirconi 
(Zr), estany (Sn) i neodimi 
(Nd) als membres del Col·legi 
que han fet els 25, 40, 50 i 60 
anys de professió. Tota aquesta 
informació la teniu en l'article 
anterior d'aquest NPQ.

22 DE NOVEMBRE
El dilluns 22 de novembre 

es va celebrar "El Dia de la 
Química 2021" que va tornar a 
ser presencial i online, aquest 
any es va centrar en l'estat 
de l'estudi de la Química a 
la Universitat espanyola. La 
"Federación Empresarial de la 
Industria Química Española" 
feique hi va col·laborar:

https://www.feique.org/

Sota el lema: “Química a la 
Universitat Espanyola: Estem 
preparats per als desafiaments 
del futur?”, l'Aula Magna del 
paranimf de la Universitat 
de Saragossa va acollir l'acte 
oficial de celebració del Dia 
de la Química 2021.

L'acte va ser inaugurat per 
José Antonio Mayoral, rector 
de la Universitat de Saragossa; 
Carlos Negro, president del 
Fòrum Química i Societat; 
Enrique Navarro, director 
general de Recerca i Innovació 
del Govern d'Aragó i María 
Fe Antoñanzas, regidora de 
Dona, Igualtat i Joventut de 
l'Ajuntament de Saragossa.

Durant l'esdeveniment, 
Manuel Chicharro, president 
de la Conferència Espanyola de 
Degans, va presentar l'estudi 
realitzat sobre la situació dels 
estudis superiors de química a 
les universitats espanyoles.

La part central va ser la taula 
rodona titulada “Química a la 
Universitat Espanyola. Estem 
preparats per als desafiaments 
del futur?”, presentada i 
moderada per Carlos Negro. 

Al debat hi van participar 
Manuel Chicharro, president 
de la Conferència Espanyola 
de Degans de Química; 
Francisco Gracia, responsable 
d'R+D de l'activitat de 
química bàsica d'Ercros; Irene 
V. Ara, coordinadora del Grau 
en Química per la Universitat 
de Saragossa; Enrique Francés, 
president de l'Associació 
Sectorial d'Estudiants de 
Química, i Inés Sebastian, 
graduada en Química.

RELACIó DE QUÍMICS 
DIFUNTS DURANT L’ANy 
2021

Per acabar aquest article, 
volem tenir un record per els 
col·legiats morts durant l’any, 
preguem un respectuós record 
per a tots ells.

• Joan Barea Sabaté
• Anna Bosch Rovira
• Jaume Guindulain Bosch
• Lluís Mª Munné Castellet
• Frederic Roca Figuera
• Narcís Salvatella Batllori
• José Mª Sardà Hamann
• Joan Sauret Peres

Una història d’intriga 
i assassinats ambientada 

a la Barcelona actual

www.jollibre.com
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CUPó DE L'ONCE
Unión Profesional i la 

Fundació ONCE van signar, el 
26 d'octubre d'enguany, un 
conveni de col·laboració per a 
millorar la inserció laboral de 
les persones amb discapacitat.  

Aquest acord va donar lloc 
a que el cupó de l'ONCE del 
28 d'octubre estigués dedicat 
als diferents sectors: jurídic, 
sanitari, econòmic, social, 
docent, científic, arquitectura 
i enginyeries, pel treball dels 
seus professionals a primera 
línia i reraguarda en la lluita 
contra COVID-19.

Moment de la signatura del conveni.

Presentació del cupó dedicat a les 
professions que han lluitat contra la 
COVID-19.

NOVA CàTEDRA PER 
IMPULSAR LA INNOVACIó 
EN FILTRES

Moment de la presentació de la 
càtedra. 

La Universitat de Barcelona 
i l’empresa AMES Solsona 
han creat la Càtedra UB-
AmesPore amb l’objectiu de 
donar suport en coneixement 
científic i tecnològic a la 
divisió de filtres que el grup 
AMES té a Solsona. 

Impulsada pel Grup 
de Recerca Consolidat de 
Processos de Separació, 
Membranes i Polímers, la 
nova càtedra estarà dirigida 
per Joan Llorens, membre 
de l'actual Junta de Govern 
del COQC, catedràtic del 
Departament d’Enginyeria 
Química i Química Analítica, 
exposa que  "Un dels objectius 
de la Universitat és que allò 
que desenvolupem pugui ser 
útil per millorar les nostres 
empreses. Justament això és el 
que estem fent amb la posada 

en marxa d’aquesta càtedra". 
També assenyalà que aquesta 
càtedra el satisfà doblement ja 
que l’empresa que hi participa 
està situada a Solsona, 
allunyada dels entorns 
industrials de capitals com 
ara Barcelona. Cal remarcar 
la importància d’augmentar 
l’activitat industrial de zones 
on fins fa poc només hi havia 
activitat agrícola i ramadera. 

Joan Llorens, catedràtic del 
Departament d’Enginyeria Química 
i Química Analítica i director de la 
càtedra.

AMES Solsona, pertanyent 
al grup industrial AMES, té una 
línia de producció de filtres 
metàl·lics sinteritzats. Aquests 
filtres són peces metàl·liques 
amb gran porositat que es 
fan servir per filtrar fluids, 
controlar-ne la caiguda de 
pressió o per mesurar el cabal 
d’un fluid o la sortida d’un gas 
a pressió de forma constant. 
També s’utilitzen com a 
mecanismes antihumitat o 
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antiretorn de flama. Aquestes 
característiques s’aprofiten 
en camps molt diversos, 
des de la química fins a 
l’alimentació, el transport 
o els electrodomèstics, a 
més de tenir un ús industrial 
en diferents mecanismes 
pneumàtics o hidràulics.

Després de detectar el gran 
potencial que tenen els filtres 
sinteritzats i de començar a 
obrir mercat, es van adonar 
que els mancava coneixement 
tècnic del producte per poder 
proposar i dissenyar amb els 
clients solucions tècnicament i 
econòmicament competitives. 
Per això, es va decidir acudir a 
la Universitat de Barcelona en 
la persona del professor Joan 
Llorens. Aquesta col·laboració 
iniciada ara fa uns quatre anys 
és la que ha donat lloc a la 
creació de la Càtedra UB-
AmesPore.

Un dels objectius de 
la càtedra és innovar per 
millorar aspectes com ara la 
caracterització i l’eficiència 
dels filtres i la fabricació de 
nous tipus de filtres. Un altre 
objectiu destacat és donar 
formació científica i suport de 
càlcul a l’equip tècnic d’AMES 
Solsona per poder calcular 
instal·lacions industrials de 
filtració i arribar a predir el 
comportament dels filtres 
en servei. Així mateix, la 
càtedra permetrà tenir accés 
a una consultoria científica 
d’alt nivell que ajudi a 
resoldre situacions concretes 
plantejades per la clientela 
d’AMES.

TITULATS EN CFGS EN 
QUÍMICA A L'AQC

En la última reunió del 
desembre 2021 de la Junta 
Directiva de l'Associació de 
Químics de Catalunya (AQC) 
i, després en l'Assemblea 
General Ordinària de la 
mateixa AQC es va aprovar 
la integració a l'esmentada 
associació dels titulats dels 
Cicles Formatius de Grau 
Superior de química (CFGS). 
Aquesta resolució permet la 
incorporació a l'AQC de totes 
les persones que tinguin un 
CFGS de la família química o 
relacionada. 

Cal esmentar que els premis 
atorgats pel nostre Col·legi als 
treballs als millors projectes 
dels CFGS de química, en 
l’àmbit de les 10es Jornades 
sobre l'Ensenyament de 
la Química a Catalunya 
(10esJEQC) celebrades 
en el marc incomparable 
d'Expoquimia, comportaven 
la incorporació durant un any 
i de forma gratuïta a l'AQC, 
si s'aprovava en l'Assemblea 
General com així ha estat. Els 
guanyadors i guanyadores ja 
es poden inscriure (Felicitats).

Moment d'exposició i posterior 
entrega de premis als millors 
projectes dels CFGS a Expoquimia.

TALLERS PELS CENTRES 
EDUCATIUS

Tot i l'estat de pandèmia 
que estem i hem passat durant 
el 2021, el nostre Col·legi 
continua amb l'acostament 
als centres de primària i 
secundària per ajudar a 
difondre la nostra ciència 
amb xerrades, conferències i 
activitats experimentals.

Aquestes activitats estan 
dirigides a tots els nivells 
educatius. Només per citar 
els darrers: Centre Cívic Vil·la 
Urània, Centre Cívic Les Corts 
i Pere Quart, Escola Sagrat Cor 
Esclaves i Escola Sant Jaume 
de la Fep.

XXXV OLIMPÍADA QUÍMICA 
DE CATALUNyA

Carta enviada el 22 de 
desembre del 2021 a tots 
els centres de secundària de 
Catalunya:

Benvolgut/da amic/ga,

L'Il·lustre Col·legi Oficial 
de Químics de Catalunya i 
l’Associació de Químics de 
Catalunya, en col·laboració 
amb les Universitats catalanes 
que tenen adscrits centres que 
imparteixen LOGSE, i que 
són: Universitat Autònoma 
de Barcelona, Universitat de 
Barcelona, Universitat de 
Girona, Universitat de Lleida, 
Universitat Politècnica de 
Catalunya, Universitat Pompeu 
Fabra i Universitat Rovira i 
Virgili, convoquen, com altres 
anys, la XXXV OLIMPÍADA 
QUÍMICA DE CATALUNyA.
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Els objectius d’aquesta 
olimpíada són: promoure 
i estimular l’interès dels 
alumnes per la Química, 
establir una millor relació 
entre l’ensenyament de 
la Química a nivell no 
universitari i universitari, 
i motivar el professorat en 
el desenvolupament d’una 
metodologia més propera a la 
vida real.

Per seleccionar els 
guanyadors es farà una prova 
escrita el dia 2 de Març de 2022 
a les 16:00 hores, que serà la 
mateixa i simultània a totes 
les Universitats catalanes. Es 
classificaran com a guanyadors 
els vint-i-un millors alumnes 
de Catalunya que rebran el 
corresponent diploma del 
ICOQC i accediran (7, 14 o 
21) en les condicions que es 
fixen per la ANQUE, la RSEQ 
y el MECD a la Fase Nacional 
de 2022, la qual es celebrarà 
del 6 al 8 de maig de 2022 a 
la Universitat de Santiago de 
Compostela. 

Per formalitzar la inscripció 
a la Olimpíada de Química 
de Catalunya cal descarregar 
i emplenar electrònicament 
el formulari d’inscripció que 
trobareu a la nostra pàgina web  
https://olimpiacat.wixsite.
com/olimpiades-quimica/
inscripcions i enviar-lo a la 
direcció de correu electrònic 
de l’Olimpíada de Química de 
Catalunya (olimpiacat@gmail.
com) abans del 28 de febrer 
de 2021.

El temari que els alumnes 
han de preparar inclou els 
dos cursos de Batxillerat, el 
primer complet i el segon 
fins a l’apartat 4 inclòs. 
A més, l’examen inclourà 
qüestions teòriques sobre 
pràctiques de laboratori. 
Tota aquesta informació la 
podeu trobar a la pàgina web 
(Informació addicional de la 
matèria):  http://universitats.
gencat.cat/web/.content/01_
a c c e s _ i _ a d m i s s i o / p a u /
documents/materies/quimica/
O r i e n t a c i o n s - e x a m e n -
Quimica-PAU-2022.pdf

Per a qualsevol aclariment 
podeu contactar amb la 
Dra. Carme González (Fac. 
Química Universitat de 
Barcelona, telf: 934 029013), 
amb el Dr. Alberto Cruz i la 
Dra. Núria López (telf: 629 
447 687, e-mail: olimpiacat@
gmail.com). També podeu 
consultar la nostra pàgina web 
: https://olimpiacat.wixsite.
com/olimpiades-quimica

Cordialment,

COQC

NO éS EL DIA DELS 
INNOCENTS

10 anys estudiant la taula periòdica 
perquè l’Ajuntament em faci això. 



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.  

Experiments actuals amb investigadors del CQC 
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ELS REIS MAGS JA EN SABIEN DE QUÍMICA ESTEL·LAR
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