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No deixis que ningú et prengui la teva imaginació, creativitat o curiositat. 

 

Mae Jemison 

 

 

 

Quan l’objectiu et sembli impossible, no canviïs d’objectiu,                                                                                                               

busca un nou camí per arribar-hi. 

 

Confuci 

 

 

 

Un bon mestre té aquesta constant preocupació:                                                                                           

ensenyar als alumnes a prescindir d’ell. 

 

André Gide 
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BENVINGUTS/DES  

A LES    10es JORNADES 
 

Benvolguts i benvolgudes,  

  En nom de l’organització i del Col·legi Oficial de Químics de Catalunya (COQC) us dono la 

benvinguda a aquestes Desenes Jornades sobre l’Ensenyament de la Química a Catalunya 

(10esJEQC). La Secció Tècnica d’Ensenyament del COQC amb la col·laboració de la Universitat de 

Barcelona i la participació de l’Associació de Químics de Catalunya (AQC), la Societat Catalana de 

Química (SCQ), l’Associació de Professors de Física i Química de Catalunya (APFQC) i el 

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, seguim amb l’aventura de presentar, cada 

any, la innovació i la divulgació que els professionals de l’ensenyament de la química porten a terme 

en aquests moments difícils per la Covid-19. 

  Aquest any les 10esJEQC s'han celebrat, ja de forma presencial però amb restriccions per 

la Covid, en el marc incomparable per els professionals de la Química d'Expoquimia. Marc 

immillorable per a lliurar les distincions corresponents als guanyadors de l’Olimpíada anual de 

Química corresponent a l’any 2021 i altres premis a treballs de química de l'alumnat de secundària 

que atorga el COQC.  

  Aquesta trobada internacional de la Química que es realitza a Barcelona cada tres anys ha 

tingut lloc aquest setembre després d'haver-se posposat l'any 2020 per la famosa pandèmia. En ella, 

s'ha posat en relleu la importància de la química i, per a nosaltres, el seu ensenyament a tots els 

nivells. 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. 

  El fet de retrobar-nos els professionals de l'ensenyament de la química a Expoquimia i, a 

més, de forma presencial ha estat clau en l'èxit d'enguany en el que celebrem els 10 anys de 

Jornades, una fita que en començar el 2012 veiem força lluny i difícil d'assolir. Però amb l'ajut de les 

persones i organitzacions participants hi hem arribat. 
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  Aquests dos últims anys han estat molt difícils per a les famílies, l'alumnat, les indústries i 

empreses químiques pel motius ja esmentats. Però, sembla que ja comencem a superar les dificultats 

que tenim davant, esperem amb ànims anar avançant. 

  En analitzar els resultats d'aquestes 10esJEQCA ens ha permés comprovar l'esforç de 

tothom en unes excel·lents presentacions, ja sia en format de conferències, taules rodones, videos o 

pòsters, que es recollen en aquestes Actes. Per tot això, des del Col·legi Oficial de Químics de 

Catalunya creiem que és molt important continuar apassionant, motivant i creant interès sobre les 

àrees científiques, concretament sobre la Química. 

  Aquesta organització i Col·legi esperen i desitgen que tothom que hi ha participat marxi amb 

una gran autoestima pel treball fet. Finalment, dir-vos que ja s'està treballant en les onzenes Jornades 

que esperem realitzar els dies propers a Sant Albert Magne del 2022. 

Gràcies per la vostra col·laboració. 

 
Josep M. Fernández Novell 

President del Comité Organitzador 10esJEQC 

Degà del Col·legi Oficial de Químics de Catalunya 
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Facultat de Química de la UB 

  Les Jornades sobre l’Ensenyament de la Química a Catalunya assoleixen la seva desena 

edició, amb la tornada al format presencial, els dies 16 i 17 de setembre de 2021, amb un títol 

transversal (“La Química post-pandèmia”), absolutament coherent amb els temps que vivim. 

  Aquestes jornades, iniciativa de la Secció Tècnica d’Ensenyament del COQC, juntament 

amb l’Associació de Químics de Catalunya, la Societat Catalana de Química, l’Associació de 

Professors de Física i Química de Catalunya (APFQC) i el Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya, així com les empreses col·laboradores, són uns dels pocs fòrums en què 

educadors i professors de Química de l’àmbit català podem disposar durant d’uns dies de taules de 

debat i contribucions d’experiències docents per tal d’aprendre i compartir bones pràctiques docents 

amb la participació d’estudiants de secundària, cicles formatius, batxillerat i primers cursos 

universitaris relacionats amb la Química. Tot aquest marc es reflecteix en el programa de les jornades 

d’enguany, molt ambiciós, en el que, de forma encertada, les comunicacions de divulgació, les 

contribucions de recerca i el lliurament de diferents premis (especialment als  millors treballs de 

recerca d’alumnes de l’ESO i de batxillerat) conviuen amb taules rodones i reflexions sobre el repte 

que suposar divulgar i comunicar la ciència a la societat en general o reflexions sobre el futur de la 

professió de química. També és especialment rellevant la programació de sessions especialment 

adreçades als cicles formatius. És per això que ens satisfà la consolidació d’aquestes jornades i 

aplaudim la revisió dels temes i continguts que poden ser d’interès a la comunitat de docents de 

Química, independentment del nivell educatiu. 

  La Facultat de Química de la Universitat de Barcelona (UB) ofereix en l’actualitat tres títols 

oficials de grau (en Química, en Enginyeria Química i en Enginyeria de Materials) a més del doble 

itinerari en Química-Administració d’Empreses. A més de les titulacions de grau, també imparteix 

titulacions de Màsters Universitaris, alguns d’ells internacionals. El conjunt de titulacions proporcionen 

als nostres egresats la competència acadèmica (científica i tècnica) i  les competències personals i 

transversals claus per a possibilitar la continuïtat de la seva formació acadèmica posterior als estudis 

universitaris i facilitar la seva inserció laboral. La Facultat de Química de la UB és un centre amb el 

segell d’acreditació institucional d’AQU Catalunya i referent a nivell estatal, encapçalant els centres 

universitaris espanyols en els rànquings nacionals i internacionals pel que fa als estudis 

específicament de Química.  

  El prestigi del nostre centre és fruit, entre d’altres, d’un disseny racional dels plans d’estudis 

dels nostres Graus, amb una elevada experimentalitat i sensibilitat vers les pràctiques externes, i de la 

qualitat del professorat, excel·lent en recerca i altament implicat en la innovació docent. A la nostra 
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Facultat creiem que una bona part de l’èxit recau en una bona preparació en ciències experimentals 

dels nostres nous estudiants i en promocionar les vocacions científiques en els nivells educatius 

obligatoris i post-obligatoris. Aquesta formació, que garanteix un bon enllaç amb els estudis de 

Química universitaris, es beneficia d’un diàleg entre professionals docents d’ambdós nivells educatius 

per tal de realitzar dita connexió de forma eficaç, i del compromís de diferents nivells educatius per a 

què l’alumnat pugui assolir, a més del continguts científico-tècnics, competències personals, com per 

exemple integrar-se en un equip de treball interdisciplinari. Sense aquestes competències, no es pot 

entendre èxits científics interdisciplinaris com, per exemple, el desenvolupament ràpid de vacunes 

contra la COVID19 del que ens hem beneficiat com a ciutadans. 

  És en aquest context en què les 10es Jornades sobre l’Ensenyament de la Química a 

Catalunya prenen tota la seva rellevància. Com a les reunions anteriors, esperem que les jornades 

siguin un ampli fòrum de discussió que ajudi a encaminar els estudiants de Química cap a una bona 

formació que els faci competents professionalment. Desitjo que les aportacions de les 10es Jornades 

sobre l’Ensenyament de la Química a Catalunya us siguin de màxima utilitat. 

Barcelona, 15 de setembre de 2021 

 

 

 
 

Miquel Vidal 

Degà de la Facultat de Química 

Universitat de Barcelona 
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Societat Catala de Química 
 

  Les Jornades sobre l’Ensenyament de la Química a Catalunya arriben aquest any a la seva 

10ª edició, una xifra rodona. Des de la Societat Catalana de Química (SCQ), i jo com a president, 

volem expressar que per a nosaltres sempre és un plaer participar en aquestes Jornades. Vull 

expressar el nostre agraïment pel fet comptar sempre amb nosaltres. 

  Tot i les dificultats que ha comportat organitzar aquestes jornades en un segon any de 

pandèmia, les JEQC s’han portat a terme amb certa normalitat. Cal reconèixer la tenacitat i dedicació 

dels organitzadors per aconseguir portar-les a terme tot i les dificultats. I se’ls ha de felicitar ja que 

novament, en aquesta desena edició, ja que les jornades han estat un èxit i les conferències han estat 

com sempre magnífiques.  

  L’ensenyament de les ciències, i especialment de la química, és un dels objectius 

primordials de la SCQ. Cal remarcar que una part molt important dels nostres membres pertanyen al 

col·lectiu docent participant a tots els nivells educatius. Per tant, donar suport i participar en jornades 

com les JEQC és gairebé una obligació per a nosaltres, però una obligació d’aquelles de les que es 

gaudeix al portar a terme. 

  Finalment, agrair a totes les entitats organitzadores, la Universitat de Barcelona, l’Associació 

de Químics de Catalunya i el Col·legi Oficial de Químics de Catalunya la gran tasca realitzada, i 

especialment a tots i totes els participants per la dedicació i l’entusiasme per la vostra feina.  

 

 

Gregori Ujaque 

President de la SCQ 
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ORGANITZACIÓ 

 
 
COMITÉ D’HONOR: 

 
Excma. Sra. Marta Ferrer García. 
Vicerectora d'Estudiants i Participació de la Universitat de Barcelona.  
Ilm. Sr. Miquel Vidal Espinar. 
Degà de la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona. 
Ilm. Sr. José Costa López. 
President de l'Associació de Químics de Catalunya. 
 

 
COMITÉ ORGANITZADOR: 

 
President: 

  Dr. Josep M. Fernández-Novell. 
  Degà en funcions del Col·legi Oficial de Químics de Catalunya. 
 

Vocals: 
  Dra. Mireia Díaz Lobo. 

 Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona i COQC 
  Dra. Mercè Talló. 
  Vocal de la Secció Tècnica d’Ensenyament del COQC. 

Dr. Oriol Güell. 
Vocal de la Secció Tècnica d’Ensenyament del COQC 
Dr. Jaume Granell. 
Professor titular de la Universitat de Barcelona. 

  Sra. Josefina Guitar. 
  Vocal de la Societat Catalana de Química. 
  Sra. Rosa Maria Melià. 
  Presidenta de apFQc. 
 

 
COMITÉ CIENTÍFIC: 

 
  Dr. Josep M. Fernández-Novell. 
  Degà en funcions del Col·legi Oficial de Químics de Catalunya. 
  Dra. Mireia Díaz Lobo. 

 Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona i COQC 
  Dr. Oriol Güell 
  Vocal de la Secció Tècnica d’Ensenyament del COQC. 
  Dra. Carme González. 
  Professora titular de la Universitat de Barcelona. 
  Dra  Estela Giménez. 
  Professora de la Universitat de Barcelona. 
  Sra. Paz Gómez. 
  Departament d'Educació. Generalitat de Catalunya. 
  Dr. Javier Méndez. 
  Universitat de Barcelona. 
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PROGRAMA 10esJEQC 

 

La Química davant els reptes actuals 
 

Dijous 16 de setembre CC5 sala 5.2.  Expoquimia, Recinte Ferial Gran Via, Avda de Joan Carles I, 64. 

 10 - 10,30  Acreditació, entrega de material i col·locació de pòsters. 

 10,30  Acte inaugural i presentació de les 10es Jornades.  

  Presidit pel 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 CQC i la Sra. Paz Gómez Tècnica   

  docent  Coordinadora del programa ActivaFP del Departament d'Educació. 

 

 11-12,30 Taula rodona: Divulgació de la Química  

 Dr. Claudi Mans com a moderador i amb la participació de Xavier Duran periodista científic  

  TV3, Bea Cordero d'Eduscopi, Jordi Díaz Marcos d'ACCC,  Nil Salvat de Ciència Oberta i   

  Mireia Díaz Lobo de la revista NPQ. 

 12,30-13,30 Conferències 

  Presenta Jordi Díaz Marcos 

 Mireia Diaz-Lobo "Experimentant amb l'aigua"                                                                                    

  Álvaro Arasa "Aigües, una aproximació a les terres de l'Ebre"                                                          

  Claudi Mans "Ni química en pissarra, ni en poiata, ni en pantalla: química en pandèmia!"           

  Josep J. Centelles, Santiago Imperial, Pedro R. de Atauri i Estefania Moreno "Gamificació en  

  l'assignatura de bioquímica del grau de química utilitzant passatemps"                                         

  Xavier Duran " Els crims de la taula periòdica" 

 

 13,30-14 Entrega Premis TR Batxillerat i ESO 

 Amb la col·laboració de Santillana 

 15 - 16  Conferències 

  Presenta Mireia Díaz Lobo 

  Pau Clavell “Divulgació científica, en català i juvenil: per què i com?"                                                

  Marc Canela, Víctor Jiménez "Química contra el càncer: quimioteràpia"                                           

  Elsa Blanco "Has vist mai una proteïna?"                                                                                                   

  Eric Infante "Xocolate" 
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 16 -18  Sessió Cicles Formatius. (Sala 2)    

 16- 17,30 Conferències Presenta Josep M Fernández  

  Sr. Fabián Mohedano, President de l’Agencia FPCAT. D. E.                                                                    

  Sra. Paz Gómez, Coordinadora del programa ACTIVAFP. D. E.     

  Sra. Cristina Marfil, Tècnica docent de currículum. D. E.   

 17,30-18 Premis Cicles Formatius Presenta Paz Gómez amb la col·laboració de Danagen 

Premiats:  Totes les categories GM i GS                                                  

   Sostenible Innovador viable 

Divendres 17 de setembre CC5 sala 5.2.  Expoquimia, Recinte Ferial Gran Via, Av de Joan Carles I, 64. 

 10,30 - 12 Sessió "Futuro de la profesión química",  

  Presenta Carles Navarro, President del Comitè Organitzador d'Expoquimia. 

  Dr. Javier García, Presidente electo de la IUPAC  

  "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" 

 12 - 13,30 Conferències 

  Dr. Xavier de Gea "Guia zones ATEX"                                                                                                         

  Fina Guitart, J. Ferràndiz, E. Forné, J. Guillén, S. Margelí, R. Martínez, J. Regalés "La taula  

  periòdica i la construcció de coneixement-itinerari 2 de l'escape room Secrets elementals"           

  Jordi de Manuel " Els crims de la taula periòdica" 

  Entrega Premis Olimpíada 2021 i 2020. Amb la col·laboració de Santillana i Pidiscat 

 Jaume R. Granell "La casualitat en la ciència"                                                                                           

  Jana Bagan, Roger Martínez, Maria Sáez “Nous fàrmacs per l’Hepatitis C”                                       

  Rosa M. Melià i M. Tura Puigvert "Química de proximitat i dones emprenedores"                       

   

13,30-14 Acta de cloenda. 

  Presidit pel Sr. Josep M. Fernández Novell degà en funcions del COQC amb la participació  

  de la Sra. Pilar Navarro Directora del Salon Expoquimia, Equiplast i Eurosurf,  el Sr. Joan  

  Sansaloni Membre Comitè Organitzador Expoquimia i Vocal Junta CQC, la Sra. Fina Guitart  

  Vocal de la SCQ i la Sra. Rosa M. Melià Presidenta de l'apFQc. 
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DIVULGACIÓ DE LA QUÍMICA: L’OPINIÓ DELS EXPERTS 

Mireia Díaz-Lobo1, Jordi Díaz-Marcos2, Bea Cordero3, Xavier Duran4, Nil Salvat5 i  

Claudi Mans6 

 
1Institut de Recerca Biomèdica. 2Centres Científics i Tecnològics de la UB. 3Eduscopi. 4Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals. 5Projectes Ciència Oberta i Neurones Fregides. 6Catedràtic jubilat 
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nilsalvat@gmail.com, claudimans@gmail.com 

Resum 

El passat 16 de setembre de 2021, dins de les 10es Jornades de l'Ensenyament de la Química a Catalunya va 

tenir lloc la taula rodona “Divulgació de la química: l'opinió dels experts”. Conduïda per Claudi Mans, cinc experts 

de diferents disciplines relacionades amb la química van parlar de les millors eines i activitats per divulgar la 

química des de diferents vessants: educativa, acadèmica de recerca i mediàtica. Aquesta comunicació és un 

resum de les seves intervencions. 

Paraules clau. química; divulgació; nanotecnologia.  

 

DISSEMINATION OF CHEMISTRY: THE OPINION OF EXPERTS 

Mireia Díaz-Lobo1, Jordi Díaz-Marcos2, Bea Cordero3, Xavier Duran4, Nil Salvat5 i  

Claudi Mans6 

1Institut de Recerca Biomèdica. 2Centres Científics i Tecnològics de la UB. 3Eduscopi. 4Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals. 5Projectes Ciència Oberta i Neurones Fregides. 6Catedràtic jubilat 

d'Enginyeria Química, UB 

 

mireia.diaz@irbbarcelona.org, jdiaz@ccit.ub.edu, bea@eduscopi.com, xduran.l@ccma.cat, 

nilsalvat@gmail.com, claudimans@gmail.com 

 

mailto:mireia.diaz@irbbarcelona.org
mailto:jdiaz@ccit.ub.edu
mailto:bea@eduscopi.com
mailto:xduran.l@ccma.cat
mailto:nilsalvat@gmail.com
mailto:mireia.diaz@irbbarcelona.org
mailto:jdiaz@ccit.ub.edu
mailto:bea@eduscopi.com
mailto:xduran.l@ccma.cat
mailto:nilsalvat@gmail.com


 

10es JEQC
Expoquimia 2021

          
 

Actes 10es JEQC  (16 – 17 setembre)                                                                                                     Barcelona 2021                                                 
 ISBN: 978-84-124850-3-5                                                                                                    Col·legi de Químics de Catalunya 
 

20 20 

Abstract 

On September 16, 2021, within the 10th Conference on Teaching of Chemistry in Catalonia, the round table 

“Dissemination of chemistry: the opinion of experts” took place. Led by Claudi Mans, five experts from different 

disciplines related to chemistry spoke about the best tools and activities to disseminate chemistry from different 

perspectives: educational, academic research and media. This communication is a summary of their interventions. 

Keywords. chemistry; dissemination; nanotechnology. 

 

1  INTRODUCCIÓ 

La taula rodona "Divulgació de la química: l'opinió dels experts" tenia per objectiu presentar l'opinió dels 

participants sobre les dues qüestions següents:  A qui cal divulgar la química avui? Què cal que li divulguem? Per 

a això, cada participant va explicar els seus projectes i objectius, amb un debat posterior i preguntes dels 

assistents. La taula rodona va ser moderada per Claudi Mans. 

 

2  ELS EXPERTS 

2.1 Mireia Díaz-Lobo 

La taula es va iniciar amb la Mireia Díaz, llicenciada en Química i doctora en Bioquímica. La Mireia porta més 

d’una dècada dedicant-se a la divulgació científica en el seu temps lliure. Pensa que la ciència no només té lloc i 

avança en els laboratoris sinó que cal aconseguir que la societat s'involucri en l'avenç de la ciència i la millor 

manera es apropant la ciència a la ciutadania a través d'una rigorosa però amena comunicació científica. En el 

terme “ciutadania” inclou tant els alumnes de diferents nivells com els adults. 

La seva passió per divulgar va començar quan estava fent la seva tesi doctoral al departament de Bioquímica i 

Biologia Molecular de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, on va tenir l’oportunitat d’impartir 

pràctiques de laboratori a alumnes de Batxillerat que venien al departament uns dies a fer experiments i conèixer 

com treballen els científics. Al cap d’un parell d’anys ja estava explicant experiments a alumnes d’ESO i de 

primària que venien unes hores (un matí o una tarda) al departament. Tant si tenien 10 com 18 anys, molts d’ells li 

deien el mateix: “No estava segur/a si m’agradava el treball de laboratori perquè a classe només fem teoria i no 

fem cap experiment!” o en el cas d’alumnes de l’ESO, comentaven: “No sé si m’agraden més les ciències o les 

lletres, ja que només fem teoria, i no tinc clar que vull estudiar”. 

Degut al gran currículum teòric de les diferents assignatures de ciència, els mestres i professors van molt 

carregats de feina i moltes vegades afirmen que no hi ha temps per a fer experiments. Per això, va començar a 
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dissenyar experiments didàctics que es poden fer amb materials senzills i productes fàcils d’obtenir, ja que molts 

d’ells es troben en les nostres llars o en la nostra vida diària.  

A més a més, aquests experiments didàctics es poden inclús realitzar a casa. Tots ells estan relacionats amb 

diferents temes que es donen a les classes de teoria. Per tant, el professorat pot preparar unes fitxes per guiar als 

alumnes per a que aquests facin els experiments a casa (sols o en grups reduïts) i després comentar breument els 

resultats a classe. D’aquesta manera els alumnes es motiven i aprenen més fàcilment els conceptes teòrics 

explicats a classe, a part, de desenvolupar altres aspectes importants pel seu futur com són els aspectes socials, 

entre ells, el treball en equip, la millora de la comunicació oral, el respecte per les opinions dels altres, etc.  

La majoria d’aquests experiments didàctics estan publicats a la revista International Journal of Advanced Research 

in Chemical Science (IJARCS) i a les actes de les Jornades de l’Ensenyament de Química de Catalunya (JEQC) 

de diferents anys, i algun d’ells també a la revista  Educació Química (EduQ) de la Societat Catalana de Química. 

 

2.2 Jordi Díaz-Marcos 

És llicenciat i doctor en Química, màster experimental en Biotecnologia Molecular, enginyer de materials i 

Postgrau de Comunicació Científica. Tècnic investigador realitzant tasques de microscopista. Coordina la unitat de 

divulgació i comunicació Nanodivulga UB i el grup de comunicació i divulgació de l’ACCC, EspaiNano i 

coordinador de projectes d’educació per secundària, NanoEduca i primària, NanoiInventum. Coordinador de 

diverses activitats de ciència i art, destacant obres de teatre i una exposició pictòrica. Autor de més de 30 articles 

científics, capítols de llibre i quatre llibres divulgatius. 

Va presentar tota una sèrie de programes i projectes d'èxit de divulgació científica, enfocats sobretot a apropar la 

nanotecnologia a la societat:  

NANODIVULGA UB: El projecte NanoDivulga UB va néixer l'any 2014 als Centres Científics i Tecnològics UB 

amb l'objectiu d'apropar el món de la nanotecnologia als ciutadans, per tal d'establir un diàleg global sobre les 

oportunitats i les repercussions de la nanotecnologia. 

El programa ha permès la participació de més de 50.000 persones en les diferents activitats, amb la conseqüent 

millora del coneixement científic i la sensibilització per part d'un públic divers d'escoles, instituts, biblioteques, 

centres cívics de grans i petites ciutats, xerrades en universitats, instituts de recerca, cursos a professorat, o tallers 

de diferent format per a adults o per a nens i nenes, etc. 

Les principals activitats i accions portades a terme són: 

NANOEDUCA: Nanociència per a alumnes de secundària i batxillerat. 

Creat pel signant, és una iniciativa conjunta de la UB, l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2), la 

UAB i el CESIRE del Departament d’Educació (GC). Té per objectiu apropar les eines, el llenguatge i les 

aplicacions de la nanociència i la nanotecnologia als instituts de secundària. Des del 2015, s'ha arribat a més de 

http://www.ub.edu/laubdivulga/nanodivulga/
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8.000 alumnes de més de 600 centres educatius, principalment a Catalunya, però també al País Basc, Astúries, la 

Comunitat de Madrid i la ciutat austríaca de Salzburg. El resultat d'aquesta àmplia col·laboració, al costat d'un 

procés de millora contínua, ha fet del Programa NanoEduca mereixedor del Premi Nacional de Comunicació 

Científica 2018. Els tres pilars bàsics de NanoEduca són: formació de professorat, Nanokit i un concurs anual. La 

formació de professorat de secundària es desenvolupa mitjançant sessions pràctiques i teòriques d'actualització 

científica; Nanokit consisteix en una maleta pedagògica amb experiments per a fer a l'aula i una guia didàctica 

diferenciada pels professors i pels alumnes (disponibles mitjançant la xarxa de Centres de Recursos Pedagògics 

del Departament d'Educació); i, el concurs anual de pòsters i vídeos que recull el treball realitzat per l'alumnat en 

nanociència i nanotecnologia durant el curs escolar [1]. 

El projecte s'ha consolidat com una iniciativa pionera que ha estat capaç de traslladar a les aules de secundària la 

recerca més capdavantera, amb una proposta didàctica transversal i competencial [2].  

NANOINVENTUM: Nanociència per a alumnes de secundària 

Nanoinventum és un projecte de co-creació científica conjunta, basat en matèries de Ciència, Tecnologia, 

Enginyeria, Arts i Matemàtiques (STE(A)M) per a incorporar la nanotecnologia a l'ensenyament primari i primers 

cursos de secundària. El principal objectiu és crear una maqueta d'un nanorobot basant-se en els coneixements 

adquirits mitjançant la informació científica relacionada amb el món de l'àtom, de la matèria, dels materials i de la 

nanotecnologia, adaptats al currículum. S'utilitzen estratègies innovadores com la creació conjunta, el design 

thinking i els mapes conceptuals. El projecte busca, d'una banda, implicar els estudiants en la creació conjunta de 

materials de recerca, la qual cosa permet als alumnes conèixer una nova tecnologia de futur i, d'altra banda, 

treballar en equip  NanoInventum va rebre en el 2019 el premi Campus Gutenberg i un accèssit en la convocatòria 

iWith 2019. L'escola Tecnos, participant del projecte, va guanyar el premi Baldiri Reixach experiències 2020 de la 

Fundació Carulla. Recentment ha estat aprovat com a projecte FECYT 2020. 

FESTIVAL 10ALAMENOS9 

El Festival de Nanociència i Nanotecnologia, 10ALAMENOS9 va néixer en el 2016. El festival va englobar tota una 

sèrie d'activitats realitzades en jornades successives a Saragossa, Donostia/San Sebastián, Barcelona i Bellaterra. 

En la primera edició més de 10.000 persones van estar en alguna de les activitats ofertes a les ciutats participants. 

Després de 5 edicions, prop de 50 entitats d'Espanya, Portugal, Costa Rica, San Salvador, Mèxic i Nicaragua 

s'han unit a la iniciativa. Durant el festival també es realitza la Trobada Nacional de Nanodivulgación que en el 

2020 aconseguirà la sisena edició. La trobada reuneix els nanodivulgadors espanyols. El festival 10ALAMENOS9 

té com a finalitat apropar la nanotecnologia i els nanomaterials a la societat, a través de tallers, exposicions, taules 

rodones, cafès tertúlia, seminaris, classes magistrals, actuacions de ciència i art i moltes activitats més. El gruix de 

les activitats catalanes s'ha realitzat des del 2017 a CosmoCaixa Barcelona, durant 3 dies amb 1.000 assistents. 

S'ha convertit en un dels esdeveniments científics nacionals amb major participació de ciutats i entitats 

científiques. Ha estat finançat el 2016 i 2017 per la FECyT. [3] [4] 

 

https://cutt.ly/8iUrRJi
https://cutt.ly/8iUrRJi
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2.3 Bea Cordero 

És doctora en Química per la UB, i treballa a l'empresa de comunicació científica EDUSCOPI. Després del 

doctorat va treballar dos anys a la indústria i a consultoria, i va realitzar un màster per dedicar-se a la comunicació 

científica. Eduscopi és una empresa especialitzada en projectes d’educació, comunicació i divulgació científica, de 

tota mena de temàtiques. 

Creu que cal divulgar ciència a tothom; públic escolar, adult, adolescent, gent gran, amb background científic, o 

sense. En el cas de la química, a més, cal posar èmfasi en la química bàsica, més enllà dels últims avenços, ja 

que cal elevar la cultura científica al voltant de la química de la població general. D’aquesta manera es podrà 

aconseguir que deixi de tenir “mala fama” i que l’expressió “sense químics” deixi de ser una estratègia de 

màrqueting. No es tracta d’eliminar les crítiques a la indústria química, sinó que aquestes puguin ser més 

informades. 

Com a comunicadora científica li agradaria trobar-se més col·legues químics dins del sector: falten tant científics i 

científiques que vulguin divulgar la seva recerca, com professionals que impulsin projectes divulgatius o escriguin 

sobre química. N’hi ha, com els que han explicat els dos participants anteriors (Jordi i Mireia), però en comparació 

amb altres branques de la ciència, encara hi ha molt de marge. 

 

2.4 Xavier Duran 

Xavier Duran és Llicenciat en Ciències Químiques i Doctor en Ciències de la Comunicació per la UAB. Del 1999 al 

2014 va ser director del programa "El Medi Ambient" a TV3 i actualment és redactor especialitzat en temes 

científics als serveis informatius de la mateixa cadena. Entre altres obres ha publicat “Molècules en acció. Del big 

bang als materials del futur”, “100 molècules amb què la Química ha canviat (poc o molt) la història”, “La ciència en 

la literatura. Un viatge per la història de la ciència vista per escriptors de tots els temps” i, amb altres autors, “100 

curiositats sobre la taula periòdica i els elements químics” i “Els crims de la taula periòdica”. Entre altres premis ha 

guanyat el Joan Fuster i el Josep Vallverdú d'assaig, el Premi Europeu de Divulgació Científica "Estudi General", 

en dues ocasions, i el Premi Crítica Serra d’Or de Recerca. 

La química té, entre altres possibles, dos problemes importants per a la seva divulgació: un és d’imatge i un altre 

de presencia ignorada. 

El primer s’exposa i es denuncia des de fa anys i probablement no cal aprofundir-hi. No hi ha cap altra ciència que 

en publicitat hagi aparegut tantes vegades com un ingredient que, si no hi és, proporciona un producte més 

positiu. Olis sense química, vins sense química... Més enllà de la publicitat, això apareix en notícies i comentaris 

als mitjans, que confonen químic amb sintètic, i en l’àmbit popular. Ningun no anuncia cotxes sense física o 

aliments sense biologia. Al contrari, sembla que com més física i tecnologia tingui un cotxe millor pot ser i que com 

més biologia tingui un aliment més s’allunya de l’artificiositat.  
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Podem dir, erròniament, “aquí hi ha poca ecologia” quan veiem un espai contaminat, però en realitat el que 

hauríem de dir és “aquí no s’aplica o s’aplica malament l’ecologia”, perquè les ciències estudien els problemes, no 

es posen o es treuen d’espais o d’utensilis. Només faltava la mala traducció de chemicals per químics, en comptes 

de productes o substàncies químiques per llegir o escoltar que hi ha químics tòxics o que els químics són 

perjudicials per a la salut. Tant de bé que han fet químics i químiques al llarg de la història, juntament, és cert, amb 

molts disbarats! 

Això no s’arregla negant que la química tingui o pugui tenir impactes negatius, sinó reconeixent errors i promovent 

el coneixement dels beneficis. I això segon xoca amb l’altra dificultat. Moltes notícies científiques tenen relació 

amb la química, però aquesta no hi apareix explícitament. Quan parlem de panells fotovoltaics, de xips, de 

bateries per a vehicles elèctrics, de proteïnes que alguns tumors utilitzen i d’altres no i de moltíssims temes més, 

la química hi juga un paper essencial. Potser no té el protagonisme directe en la recerca concreta que s’explica, 

però sense química no es poden identificar i seqüenciar proteïnes o buscar materials amb noves propietats.   

Potser si s'aconsegueix treure la química del segon o tercer pla en què es troba en molts temes –de vegades, 

potser simplement citant-la- s'ajudaria a fer veure la seva importància i la seva extensa presència. I a contrarestar, 

almenys en part, la imatge negativa que arrossega. 

 

2.5 Nil Salvat 

És graduat en Bioquímica per la UB i ha passat per la tutela del professor Josep Maria Fernández Novell 

(organitzador de les Jornades presents). Va aportar una perspectiva més generalista al debat sobre la divulgació 

de la química. La seva experiència l’ha portat pels programes de divulgació  “I tu? Jo, Bioquímica!”, l’”Endinsa’t en 

la Bioquímica”, els “Bioquímica en Viu” i els “Bojos per la Bioquímica”, participant en tots els programes com a 

professor de pràctiques i en el darrer com a alumne. Aquesta vocació docent era compartida per gran part dels 

membres de la taula rodona, on es valorava molt positivament l’impacte formatiu que tenen aquest tipus de cursos 

en l’alumnat interessat en la ciència i a l’hora de generar vocacions.  

Nil Salvat venia en representació de dos projectes divulgatius de ciència en català. El primer, Ciència Oberta [5], 

és un portal de divulgació científica en català en format de reportatges que busca apropar la ciència a tot tipus de 

públic a través d’articles que tracten temes diversos. A més, d’altres seccions també busquen una innovació en el 

format: les Experiències (per conèixer la ciència, l’has de viure!), els Contes (de tot concepte científic se’n pot fer 

una rondalla pels més petits de la casa), el RecerCA’T (la investigació duta a terme als Països Catalans explicada 

de manera entenedora) i, l’última estrena, el Laboratori. En aquesta última secció, de manera similar als tallers de 

Jordi Díaz-Marcos a Nanoeduca, es busca dotar de recursos el personal docent per treballar a l’aula i que 

l’alumnat pugui fer ciència amb les seves pròpies mans. Tot això, a més, generant contingut a les xarxes socials 

de Twitter (@cienciaoberta) i Instagram (@cienciaoberta)!  

L’altre projecte és Neurones Fregides: un conglomerat de projectes de divulgació científica en català nascut amb 

els objectius principals de fer xarxa entre divulgadores i potenciar el català com a eina de divulgació. La seva 

https://twitter.com/cienciaoberta
https://www.instagram.com/cienciaoberta/
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irrupció a les xarxes socials aquest passat juliol va aconseguir en un sol cap de setmana més de 20.000 seguidors 

a Twitter, indicant que es tracta d’un nínxol atractiu i amb potencial per l’audiència i motivació per part de les 

persones implicades. Per estar al dia de totes les propostes i contingut que es genera, les xarxes són el lloc a 

visitar: Twitter (@neurofregides), Instagram (@neurofregides), Youtube (Neurones Fregides) i Twitch (Neurones 

Fregides)! 

REFERÈNCIES  

-  https://cutt.ly/kyebrjy  (darrer accés: 19-11-2021) 
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Taula rodona sobre "Divulgació de la Química", d'esquerra dreta Jordi Díaz-Marcos, Mireia Díaz-Lobo,            

Xavier Duran, Claudi Mans (moderador), Bea Cordero i Nil Salvat. 

https://twitter.com/neurofregides
https://www.instagram.com/neurofregides/
https://www.youtube.com/c/NeuronesFregides
https://www.twitch.tv/neuronesfregides
https://www.twitch.tv/neuronesfregides
http://www.10alamenos9.es/


 

10es JEQC
Expoquimia 2021

          
 

Actes 10es JEQC  (16 – 17 setembre)                                                                                                     Barcelona 2021                                                 
 ISBN: 978-84-124850-3-5                                                                                                    Col·legi de Químics de Catalunya 
 

26 26 

 

 



 

10es JEQC
Expoquimia 2021

          
 

Actes 10es JEQC  (16 – 17 setembre)                                                                                                     Barcelona 2021                                                 
 ISBN: 978-84-124850-3-5                                                                                                    Col·legi de Químics de Catalunya 
 

27 27 

NI EN PISSARRA, NI EN POIATA, NI EN PANTALLA:  

QUÍMICA EN PANDÈMIA 

 

Claudi Mans i Teixidó 

Catedràtic emèrit jubilat d'Enginyeria Química, Universitat de Barcelona  

claudimans@gmail.com 

Resum 

A la comunicació es presenta l'activitat portada a terme pel signant al llarg de la pandèmia, per introduir activitats 

de química als seus néts a distància. S'han usat dos jocs d'experiments de química: el CHEMC1000  de 

Thames&Kosmos, i els kits de MEL Science. El procediment consistia a proposar setmanalment les activitats de 

CHEM C1000 per ser fetes a distància i el posterior comentari, i en la sessió conjunta per pantalla, parlar de les 

activitats fetes, i el monitor feia experiments similars que els nens observaven. Es feia un procediment 

lleugerament diferent amb els kits de MEL Science. S'avaluen ambdós kits experimentals, i es comenta la utilitat 

que, en opinió de l'autor, poden tenir aquests tipus d'activitats. 

Paraules clau: Joc de química,CHEM C1000, MEL Chemistry. 

NEITHER ON BLACKBOARD, NOR LAB BENCH, NO ON SCREEN: 

CHEMISTRY IN PANDEMICS 

Claudi Mans i Teixidó 

Emeritus professor of Chemical Engineering (retires), Universiy of Barcelona 

claudimans@gmail.com 

Abstract 

The communication presents the activity carried out by the author throughout the pandemic, to introduce chemistry 

activities to their grandchildren remotely. Two experimental chemistry sets were used: the CHEMC1000 from 

Thames & Kosmos, and the MEL Science kits. The procedure consisted of weekly proposing CHEM C1000 

activities to be done remotely and subsequent commenting, and in the joint screen session, talking about the 

activities done, and the monitor doing similar experiments that the children observed. A slightly different procedure 

was done with the MEL Science kits. Both experimental kits are evaluated, and the usefulness that, in the author's 

opinion, may have these types of activities can have is commented. 

Key words: Chemistry kit, CHEM C1000, MEL Chemistry. 
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1  OBJECTIUS  

Al llarg de 2020 i 2021 la pandèmia del COVID-19 ha obligat al tancament de les escoles i a fer classes online. 

Cada sistema escolar ha proposat per als alumnes activitats que han pogut ser molt diferents segons l'escola. Els 

meus néts viuen a Califòrnia (EUA) i segueixen, per ara, currículums escolars molt oberts. A l'escola dels néts 

grans (dos bessons que a l'inici del confinament tenien 12 anys) els han proposat que, amb la família, 

dissenyessin activitats de qualsevol matèria i les anessin presentant en línia. Això ha portat a dissenyar, entre el 

signant i la meva filla i mare dels bessons diverses activitats de ciències, i especialment de química, per 

suplementar les classes no presencials. Aquestes activitats eren avaluades -però no supervisades ni suggerides-  

per l'escola, que en va  acceptar la proposta i -important- van ser finançades parcialment pel sistema públic 

escolar de Califòrnia. L'objectiu era, doncs, dissenyar activitats de química, no reglades però sistemàtiques, que 

anessin més enllà d'experiments de màgia química, i amb material comprat específicament. 

 

2  METODOLOGIA 

Es va decidir d'entrada usar kits d'experiments comercials de química disponibles als EUA. Se'n van seleccionar 

dos.  

El primer es denomina CHEM C1000, de l'empresa Thames and Kosmos [1], i consisteix en una capsa amb 

utillatge divers, deu productes químics i un llibre d'instruccions molt detallat, similar a un llibre de text amb 

experiments (figures 1 i 2). L'empresa comercialitza també els kits CHEM C2000, que era el més interessant però 

era exhaurit en el moment de comprar-lo, i CHEM C3000, massa avançat. Són jocs dissenyats als EUA. Al manual 

d'instruccions hi ha 10 temes principals i altres de complementaris, a cadascun dels quals hi ha una introducció 

motivadora, propostes d'experiments i instruccions molt detallades, qüestions a respondre, normatives de 

seguretat, i requadres sobre la ciència implicada, aspectes de tecnologia i medi ambient, o aplicacions dels 

productes i materials. Proposa en conjunt 126 experiments, dels que més de la meitat usen productes quotidians 

fàcils de trobar a casa. Les explicacions són a l'abast d'un alumne sense coneixements específics de química.  

El segon sistema usat es denomina MEL CHEMISTRY [2], i consisteix en un conjunt de capses, cadascuna de les 

quals permet fer dos o tres experiments diferents d'un tema determinat. Hi ha prou material com per repetir dues o 

tres vegades els experiments. Aquest segon conjunt de kits és per subscripció, i cada mes es rep una caixa amb 

tot el material requerit per fer els experiments proposats. A cada capsa hi ha, a més del material, fitxes detallades 

amb les instruccions per fer cada experiment. Hi ha també una adreça web per veure vídeos sobre les 

manipulacions.  

Amb la subscripció s'entrega al principi un kit d'inici amb material de vidre general, suport per a telèfon mòbil, 

ulleres per veure vídeos 3D i altre material. Jo estic subscrit també a aquests kits, que rebo regularment. 

Hi ha un total de 24 kits, que permeten fer una seixantena d'experiments molt treballats, i hi ha edició en espanyol. 

El seu preu és de 30 € cadascun, són dissenyats al Regne Unit i fabricats a diversos països.  
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Figura 1. Joc CHEM C1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Manual d'experimentació del CHEM C1000 
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Entre setembre de 2020 i juliol de 2021 hem desenvolupat 26 sessions de 45 minuts, els divendres a les 18 h. (les 

9am a la costa oest dels EUA).  

Inicialment es disposava només del joc CHEM C1000. Cada setmana jo com a monitor proposava els experiments 

a fer, seguint per ordre el llibre d'instruccions.  

Els nens els realitzaven i fotografiaven (figura 5), m'enviaven les fotos i durant la sessió interactiva amb hangout 

ho comentàvem i jo realitzava els mateixos experiments o altres similars, algun de més perillós, i algun altre de 

màgia química.  No estudiaven la part més teòrica de química, sinó només la manipulació. 

Un cop feta la major part dels experiments del joc CHEM C1000 es va passar a fer els experiments dels kits de 

MEL CHEMISTRY.  

La metodologia era similar, amb la diferència de que jo podia repetir a casa durant la sessió interactiva els 

mateixos experiments que ells havien fet.  

En acabar cadascuna de les sessions, i com a complement, marcàvem en una taula periòdica quins elements han 

anat sortint en els experiments, per anar-se familiaritzant amb els noms i símbols.  

 

3  ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS I LIMITACIONS 

S'ha assolit totalment la creació d'una sistemàtica de realització de les classes, cosa no trivial atès que les 

sessions interactives es feien al domicili i a les 9 del matí, i abans havien hagut de fer els experiments.  

Els hàbits de seguretat en el treball es complien regularment sempre amb l'ús d'ulleres de seguretat, i amb l'ús de 

guants la major part de vegades. 

Pel que fa a continguts, es partia d'una situació de gairebé nuls coneixements de química, més enllà d'aspectes 

molt generals de composició de la matèria, no contextualitzats. Per això varem optar per centrar-nos en assegurar 

la manipulació, més que no pas la comprensió del perquè passaven els fenòmens.  

Cal recordar que aquesta activitat es feia al marge i independentment de les classes virtuals de l'escola, en la que 

no cursaven temes de ciència física experimental sinó només de biologia. 

Un problema afegit era la dificultosa comprensió del català per part dels nens, i menys encara de la terminologia 

científica. L'expressió oral per part seva dels resultats experimentals era molt limitada.  

No obstant això, el seu entusiasme era notable, probablement per l'alta qualitat dels equips experimentals que 

usaven i els resultats força espectaculars que aconseguien realitzar.  

Haver de fer les fotografies i enviar-les abans de la classe interactiva era també un repte cada setmana. 
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Figura 3. Conjunt de kits de MEL CHEMISTRY 
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Figura 4. Fitxes d'un dels kits de MEL CHEMISTRY 

 

Figura 5. Exemples dels resultats experimentals fets amb CHEM C1000 
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4  COMENTARIS FINALS 

Una situació inesperada com el confinament ha obligat a generar noves formes de relació i d'aprenentatge. L'estil 

de les escoles a que havien assistit els nens participants en aquestes sessions era molt lliure i poc reglat, cosa 

que facilitava la seva activitat autònoma, però no feia possible trobar referents dels continguts fets a la classe, 

perquè no els havien cursat. 

L'aplicació d'aquesta metodologia, sigui per pantalla, sigui presencial, a domicili, requeriria usar jocs experimentals 

apropiats,però els que es venen als comerços catalans són en general força simples i amb materials i productes 

escassos i explicacions poc treballades. La subscripció a MEL CHEMISTRY és una bona opció però molt cara, i es 

demora pel fet d'haver d'esperar un mes entre caixa i caixa, el que fa que tot el programa duri dos anys. 

En resum, s'han presentat activitats pensades per a química recreativa -colors, fums, canvis químics, ús de 

l'electricitat per provocar reaccions-, que amb un monitoratge adequat i esforç sistemàtic poden convertir-se en 

eines d'aprenentatge de la química, al menys en alguns dels seus aspectes. 

REFERÈNCIES  

[1] https://www.thamesandkosmos.com/manuals/sample/640118_chemc1000v2_manual_sample.pdf  

 Consulta 19-11-2021 

[2] https://melscience.com/ES-en/chemistry/  Consulta 19-11-2021 
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CUINA MOLECULAR. ELABORACIÓ D’ESFERIFICACIONS  

Manuel Fernàndez Corraliza 

Ex-alumne Institut Provençana, Tècnic en Bioconservación S.A. 

manuelfernandezcorraliza@gmail.com 

Resum 

En els darrers anys la química ha tingut un paper clau en les últimes innovacions culinàries. El present treball té 

com a objectiu estudiar les tècniques d'esferificació que s'utilitzen en l'anomenada cuina molecular i quina d'elles 

té més viabilitat comercial. Això podria ser d’utilitat en el cas que un empresari volgués llençar un producte nou al 

mercat. Aquests nous productes s'han elaborat seguint dues tècniques diferents: l'esferificació directa i 

l’esferificació inversa. Els productes obtinguts s'han sotmès a un control de qualitat i anàlisis organolèptiques per 

identificar les preferències dels consumidors. Les esferificacions es van realitzar principalment amb xocolate negre 

i blanca, les proves realitzades han determinat que l'esferificació indirecta és la més adient. 

Paraules clau: Esferificació, xocolata, tècniques culinàries, cuina molecular. 

 

MOLECULAR CUISINE. PREPARATION OF SPHERIFICATIONS 

Manuel Fernàndez Corraliza 

Ex-student Institut Provençana, Technician in Bioconservación S.A. 

manuelfernandezcorraliza@gmail.com 

Summary 

Chemistry has played a key role in the latest culinary innovations. This paper aims to study the spherification 

techniques used in the so-called molecular cuisine and which products could have the highest commercial viability, 

essential information for an entrepreneur who wants to introduce a new product on the market. Two different 

spherification techniques to elaborate these new products were used: direct and reverse spherification. The 

products obtained have been subjected to quality control and organoleptic analysis to identify consumer 

preferences. Spherification techniques were tested with white and dark chocolates. These tests determined that 

indirect esterification is the most appropriate. 

Keywords: Spherification, chocolate, culinary techniques, molecular cooking 
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1  INTRODUCCIÓ 

1.1 Història de l'esterificació  

La història de l’esferificació neix amb la patent de W. J. P. Peschardt a l’any 1946 [1] però va agafar una gran 

volada amb l'anomenada Nova Cuina Espanyola -millor dit Nova Cuina Catalana- i la gastronomia molecular.  

El primer en aconseguir recrear esferes de diferents sabors utilitzant aquesta tècnica va ser el xef català Ferran 

Adrià, mestre cuiner d’El Bulli. Aquesta tècnica culinària innovadora va sorgir l'any 2003 i es va posar en pràctica 

en el restaurant El Bulli i va permetre elaborar receptes mai imaginades fins al moment. 

 L’esferificació no és més que la gelificació controlada d'un líquid que, submergit en un bany, forma esferes. 

La primera elaboració culinària que es va aconseguir realitzar amb la tècnica de l’esferificació va ser el ravioli 

esfèric de pèsols. El nom de ravioli va ser degut a la sensació que es tenia en menjar-lo, que era similar a la d'un 

ravioli líquid. 

No va ser fins a l'any 2005 quan es va realitzar l’esferificació inversa. 

Realitzant diversos experiments, van poder veure que era possible realitzar una esferificació a l’inrevés, és a dir, 

introduir un producte que ja conté calci en un bany d'alginat. A continuació s'expliquen ambdues tècniques des 

d'una visió química.  

 

1.2 La química que hi ha darrere de l’esferificació  

L’esferificació consisteix en la transformació d'un aliment en esferes líquides mitjançant la gelificació de la interfase 

entre dos líquids diferents, obtenint una esfera que presenta una superfície gelificada i líquid en el seu interior. 

Aquest procés s'aconsegueix normalment per la reacció d'una sal de calci amb alginat de sodi (essent presents 

tots dos additius en dues dissolucions diferents) donant com resultat alginat de calci [2]. 
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El procés de gelificació de l'alginat es deu a la seva estructura. L’alginat està format per dos tipus de 

monosacàrids: l'àcid gulurònic i l'àcid manurònic. L'àcid guluròmic forma estructures tancades, el mannurònic 

obertes. Aquestes estructures tancades són les que perden el sodi (Na
+
) en dissoldre's en el líquid que desitgem 

gelificar i pren ions calci (Ca
2+

). El calci queda entre dos d'aquestes estructures coordinant-se i formant una cel·la 

que envolta al catió. 

 

Figura 1. Formació d'enllaços en el procés de gelificació 

El procés de formació de la gelificació s'inicia a partir d'una solució de sal d'alginat i una font de calci externa o 

interna, des d'on l'ió calci es difon fins accedir a la cadena polimèrica. A conseqüència d'aquesta unió es produeix 

un reordenament estructural a l'espai, resultant un material sòlid amb característiques de gel. 

Les tècniques d’esferificació es poden dividir tal com s'ha esmentat anteriorment en: 

1.2.1. Esferificació directa 

S'aconsegueix elaborar una esfera que va gelificant lentament fins a convertir-se totalment en gelatina. Per això la 

seva elaboració i consum ha de ser immediat per a obtenir l'efecte d'explosió del líquid a la boca. En cas contrari 

tindríem esferes de gel massisses que no produirien l'efecte característic de l’esferificació. 

Els productes que es necessiten per a elaborar una esferificació directa són un bany amb clorur càlcic, alginat de 

sodi dissolt en la base a esferificar i, en cas de necessitar-lo, citrat sòdic per a corregir el pH d'aquesta base.  

Aquest procés directe té diverses limitacions ja que no es pot utilitzar en aliments que ja contenen calci (com els 

lactis), en aliments àcids (l'alginat precipita), en aliments rics en greixos, ni en begudes de graduació alcohòlica 

superior a 30º. 

 



 

10es JEQC
Expoquimia 2021

          
 

Actes 10es JEQC  (16 – 17 setembre)                                                                                                     Barcelona 2021                                                 
 ISBN: 978-84-124850-3-5                                                                                                    Col·legi de Químics de Catalunya 
 

38 38 

 

Figura 2. Esquematització del procés d’esferificació directa 

1.2.2. Esferificació inversa 

S'aconsegueix una esfera que sempre és líquida per dins i no continua gelificant una vegada es retira del bany. 

Això permet realitzar-les amb un marge de temps considerable. 

Els productes que es necessiten per a elaborar una esferificació inversa són un bany amb alginat de sodi i 

gluconat lactat de calci per enriquir en ions calci la base a esferificar i aconseguir que es produeixi la gelificació de 

l'alginat que envolta l'esfera [4]. Es pot prescindir del gluconat lactat en el cas que la base a esferificar sigui rica en 

calci com per exemple el iogurt. 

 

Figura 3. Esquematització del procés d’esferificació inversa 
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2  MATERIALS I MÈTODES 

Els ingredients necessaris per a realitzar l’esferificació són: 

‐ Alginat de sodi: Gelificant extret de les parets cel·lulars de les algues marrons que gelifica quan interactua amb 

l’ió calci. Aplicable a qualsevol mena de líquids el pH dels quals sigui igual o més gran de 4. En cas de voler 

esferificar un líquid àcid o de pH inferior a 4, hem de corregir aquest pH utilitzant un producte específic per a això 

[5]. Per si sol actua com espessidor. És important utilitzar en el procés sempre aigua de mineralització feble, ja que 

afegim ions sodi i calci en el procés. També seran necessàries tires per a determinar el pH del líquid a esferificar. 

‐ Clorur càlcic: És una sal càlcica. Es barreja el clorur amb l'aigua mineral i el seu ús és per a realitzar el bany de 

l’esferificació directa. És important una vegada realitzada l’esferificació, retirar les esferes del bany i esbandir-les 

en un altre bany d'aigua neta per a eliminar el sabor d'aquesta sal. 

‐ Gluconat lactat càlcic: És una sal càlcica mescla de dues sals molt usades a la indústria alimentària, el lactat 

càlcic i el gluconat càlcic que s'utilitzen per a enriquir diferents aliments. Es barreja amb la base que es desitja 

esferificar perquè reaccioni amb l'alginat del bany en l’esferificació inversa. 

‐ Corrector de pH: Citrat de sodi. Aquesta sal d'àcid cítric ajuda a corregir el pH en elaboracions en les quals 

aquest és inferior a 4 evitant així que l'alginat doni problemes en gelificar. S'usa per a l’esferificació directa. 

 

Figura 4. Taula de treball amb els materials per a iniciar el projecte. 

Les esferificacions es varen realitzar tal com es descriu en l’apartat anterior.  

 

3  PREPARACIÓ DELS PRODUCTES I EL SEU CONTROL DE QUALITAT. 

Es varen realitzar esferificacions tant directes com indirectes dels següents productes: 

Xocolata negra; Xocolata blanca; Iogurt; Vi blanc; Vi negre; Oli. Aquesta última no es va poder realitzar perquè la 

xantana precipitava dins de l’oli. Amb totes les altres es varen fer diferents assajos fins a aconseguir la composició 

més adequada. 
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Es varen realitzar controls fisicoquímics [6] i una anàlisi sensorial dels productes obtinguts [7] [8]. Els controls 

realitzats són els següents: 

• Determinació del pes mitjà de les esferes    • Determinació de la grandària de l'esfera                

• Determinació de matèria seca parcial     • Determinació de matèria seca total                        

• Determinació de cendra      • Determinació del percentatge humitat                    

• Determinació de l'estabilitat física     • Determinació de densitat                                        

• Determinació de lípids      • Determinació de sucres totals                                

• Anàlisis sensorial entre diversos companys i professorat del centre 

4  RESULTATS I CONCLUSIONS 

L'objectiu principal d'aquest projecte era realitzar esferificacions amb diferents aliments i utilitzant les dues 

tècniques, l’esferificació directa i la indirecta per a comprovar quina és la més adequada. Per a les mostres 

utilitzades, es pot concloure que la més adequada és l’esferificació indirecta, ja que l’esferificació directa té 

algunes limitacions, que són les següents:  

No és aconsellable utilitzar-la amb aliments que ja continguin calci. En realitzar la prova ens vam adonar que 

costava més que gelifiqués. El resultat visual no era tan bo en comparació amb l’esferificació indirecta. Per últim 

cal dir també que cal consumir-la de manera immediata, perquè l'alginat dins de l'esfera contínua gelificant. 

Després de realitzar diverses proves amb l’esferificació indirecta, i variant les quantitats dels reactius, es conclou 

que la composició més adequada és: 

Per a la base: 

• 5g de lactat de calci     • 2g de goma de xantana                  • 100 mL d'aigua (bezoya)        

• 100 mL de nata de llet    • 590 g de xocolata                                                                             

• 0,13 grams de colorant verd (la xocolata negra) i 0,0053g de colorant blava (xocolata blanca)  

Per al bany: 

• 3g d'alginat en 500 mL d’aigua. 

Pel que fa al control de qualitat hi ha hagut diversos problemes en la determinació de la grandària i del pes mitjà 

de l'esfera, ja que varia bastant perquè en fer-les manualment és difícil d'afegir la mateixa quantitat a totes les 

esferes. En la determinació física es comprova com l’esferificació indirecta es continua mantenint el líquid per dins 

fins i tot en passar 90 minuts.  

En voler determinar els sucres totals, vam tenir alguns problemes, al no saber amb exactitud el percentatge de 

massa que hi havia dins de l'esfera i el percentatge d'alginat que recobreix l'esfera. També el mètode utilitzat en la 

determinació dels sucres totals no va funcionar tant bé com esperava i per tant els resultats obtinguts no són 

fiables. 
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En l'anàlisi sensorial es pot concloure que les esferificacions de xocolata negra i la de iogurt van agradar bastant 

als panelistes. En aquest cas es va decidir realitzar l'anàlisi sense les mostres de xocolata blanca per tenir un 

major contrast de sabors intentant sorprendre els panelistes amb un sabor totalment diferent al que posseeix la 

xocolata negra. 
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LA QUIMIOTERÀPIA: D’ARMAMENT, TRACTAMENT I SERENDIPITAT  

Pau Clavell Revelles1,2, Marc Canela Grimau1,3, Víctor Jiménez Martínez1,2 

1Graduat en Bioquímica (Universitat de Barcelona) 

2Estudiant del màster en Anàlisi de Dades Òmiques (Universitat de Vic) 

3Estudiant del màster en Neurociències (Universitat de Barcelona) 

pauclavellrevelles@gmail.com, mcanela@imim.es, victorprat1905@gmail.com 

Resum 

La quimioteràpia  és, en l’actualitat, un dels principals mètodes de què disposem per tractar el càncer. Des de 

fàrmacs que impedeixen la divisió cel·lular a fàrmacs que alteren el metabolisme del tumor i en causen la mort, hi 

ha una gran varietat de fàrmacs que s’apliquen per diversos tumors. I tot i que encara queda molt per assolir la 

cura, s’avança molt ràpidament. Però els començaments de la quimioteràpia els trobem en un context de guerra, 

el segle passat. Va ser arran d’un incident amb gas mostassa que el primer agent quimioterapèutic es va 

desenvolupar. Des de llavors, una investigació més racional s’ha dut a terme per aconseguir tractar el càncer. 

Però la història no ha quedat lliure de més casualitats i, uns 20 anys més tards, la família dels platins també va 

sorgir de la serendipitat.  

Paraules clau: Càncer, quimioteràpia, platins.  

 

CHEMOTHERAPY: ARMAMENT, TREATMENT AND SERENDIPITY 

Pau Clavell Revelles1,2, Marc Canela Grimau1,3, Víctor Jiménez Martínez1,2 

1Graduat en Bioquímica (Universitat de Barcelona) 

2Estudiant del màster en Anàlisi de Dades Òmiques (Universitat de Vic) 

3Estudiant del màster en Neurociències (Universitat de Barcelona) 

pauclavellrevelles@gmail.com, mcanela@imim.es, victorprat1905@gmail.com 

Abstract 

Nowadays, chemotherapy is one of the main methods we possess to treat cancer. From drugs that inhibit cellular 

division to agents that alter tumour metabolism and cause its death, there is a wide range of compounds that apply 

to several types of tumours. And even though there is a long path until a cure is accomplished, progress is fast. But 

the beginning of chemotherapy is grounded in a context of war, last century. Following an incident with mustard 
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gas, the first chemotherapeutic agent was developed. From then, rather rational research has been conducted to 

treat cancer. However, history is yet full of coincidences and, 20 years later, platin family arose from serendipity. 

Key words: Cancer, chemotherapy, platin.  

 

1 D’ARMAMENT A TRACTAMENT  

Una tarda de desembre de 1943, la ciutat portuària de Bari (Itàlia) va ser bombardejada inesperadament per 

la Luftwaffe de l’Alemanya nazi. Ni la força aèria nazi ni els militars aliats de Bari eren conscients del carregament 

d’un dels vaixells americans del port: més de setanta tones de bombes de gas mostassa. Una tragèdia 

envoltada de secretisme que va servir per impulsar el desenvolupament de la quimioteràpia. 

1.1 Impregnats de verí 

D’entre els vint-i-vuit vaixells enfonsats hi havia el John Harvey, un vaixell de càrrega militar de la 

classe Liberty amb més de dues mil bombes de gas mostassa. La barreja d’aquesta substància verinosa amb 

els combustibles dels vaixells i diverses explosions van cobrir el port d’una barreja tòxica. De fet, molt més 

perillosa que el gas mostassa sol, ja que en mesclar-se amb els olis i petrolis s’afavoreix una ràpida absorció per 

la pell -a conseqüència del seu caràcter hidrofòbic-. 

 

 

Figura 1. SS John Harvey en flames després de l’atac. Font: Wikimedia Commons.  

Desenes de militars rescatats de l’aigua que havien quedat impregnats de la greixosa barreja van ser atesos per 

sanitaris que desconeixien la intoxicació per gas mostassa. I és que això era un secret militar molt ben guardat. 

L’ús d’aquest tipus d’armament químic havia estat prohibit el 1925 pel Protocol de Ginebra, i malgrat no tenir la 

intenció d’utilitzar-lo podia desencadenar una escalada bèl·lica amb armes químiques.  

1.2 Un enviat especial 

Davant del catastròfic atac, els Estats Units van enviar un doctor especialista en armament químic, Stewart 

Francis Alexander. El militar ràpidament va identificar l’enverinament per gas mostassa. Contradient els 
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oficials, Alexander va fer adaptar els tractaments mèdics que rebien els ferits -i intoxicats-. Alhora, Alexander va 

dedicar-se a conservar mostres de teixits obtinguts en autòpsies de les víctimes. 

 

Figura 2. Núvol de toxicitat. Font pròpia. 

De la seva feina en van destacar unes sorprenents observacions: els supervivents presentaven uns nivells de 

glòbuls blancs baixíssims i una gran degradació de la medul·la òssia – la fàbrica de les cèl·lules sanguínies.  

 

1.3 Realment no va ser el primer 

De fet, dos patòlegs estatunidencs, Edward i Helen Krumbhaar ja havien publicat aquests resultats el 1919, 

després d’estudiar soldats de la Primera Guerra Mundial que havien sobreviscut a atacs de gas mostassa. Tal com 

Alexander, havien observat que pràcticament havien perdut tots els glòbuls blancs i les cèl·lules 

hematopoètiques -precursores de les cèl·lules sanguínies- de la medul·la òssia. Aquells veterans sobrevivien 

gràcies a transfusions de sang periòdiques. 

Anys més tard, aquest efecte del gas mostassa va captivar a dos investigadors de la Universitat de Yale, Louis 

Goodman i Alfred Gilman. Conjuntament van començar a utilitzar el gas mostassa com a agent 

quimioterapèutic en animals. L’èxit en aquesta primera etapa va culminar amb el tractament d’un sol pacient 

amb limfoma el 1942 -un any abans del bombardeig de Bari-. 

Si el limfoma és una acumulació exagerada de glòbuls blancs als ganglis limfàtics, destruint el seu origen -les 

cèl·lules de la medul·la òssia- potser aconseguirien eliminar el càncer. D’aquesta forma amb deu dosis 

intravenoses de gas mostassa van ser capaços de fer retrocedir molt notablement el càncer -només 

temporalment-. 

1.4 La guerra contra el càncer 

És en aquest context històric i gràcies a les observacions d’Alexander que Cornelius D. Rhoads -prèviament 

metge militar- es va interessar en les propietats anticancerígenes de les armes químiques. El 1948 i com a director 

del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Rhoads tenia l’objectiu de curar el càncer, aquest grup tan 

heterogeni de malalties que coincideixen en la multiplicació descontrolada de les cèl·lules.  

https://www.cienciaoberta.cat/cancer/
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Per aquest motiu, Rhoads va impulsar un assaig clínic per provar un compost sintetitzat al laboratori del 

bioquímic George Hitchings i la química Gertrude Elion. Aquest compost era la 6-mercaptopurina o 6-MP, una 

substància que pràcticament no va superar els assajos toxicològics -era molt tòxica per als gossos-. A diferència 

d’altres fàrmacs com els antibiòtics, la 6-mercaptopurina no només atacava les cèl·lules canceroses, sinó que 

també era tòxic pel pacient- com el gas mostassa-. Va ser precisament el precedent de l’incident de Bari que 

va animar a seguir amb la investigació, malgrat la seva toxicitat. 

 

Figura 3. 6-mercaptopurina. Font: Wikimedia Commons.  

1.5 Una estratègia racional 

La tònica en la recerca d’aquell moment era testar un gran nombre de compostos per observar si algun, per 

casualitat, tenia propietats anticancerígenes. En aquest cas, es va seguir una estratègia més racional. Com que la 

6-mercaptopurina és una substància molt semblant a les purines, unes molècules que s’utilitzen per sintetitzar el 

DNA, potser podria interferir en el procés. Així, sense els ingredients per sintetitzar DNA, les cèl·lules no es 

poden multiplicar. Dit altrament, estaríem tallant el subministrament d’un recurs essencial per a les cèl·lules 

canceroses que els acaba provocant la mort.  

 

Figura 4. L’estructura de la purina, molt semblant a la 6-mercaptopurina. Font: Wikimedia Commons.  

Ara sabem que, la 6-mercaptopurina, gràcies a la seva estructura, és un antagonista de les purines, de manera 

que interfereix i inhibeix alguns dels passos clau -com la PRPP amidotransferasa- en la síntesi dels 

nucleòtids que formen el DNA. 
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1.6 L'èxit transitori de la 6-mercaptopurina 

El 1950 es van iniciar els assajos clínics amb infants amb leucèmia limfoblàstica aguda, el càncer infantil més 

comú. Aquesta malaltia és un tipus de càncer de la sang on les cèl·lules mare limfoides, que són precursores 

dels glòbuls blancs o leucòcits, no acaben de madurar i proliferen descontroladament. Això causa tota una 

sèrie de complicacions com una ràpida ocupació de la medul·la que altera la producció de plaquetes i glòbuls 

vermells i una debilitació del sistema immunitari que amb altres complicacions clíniques acaba sent mortal. 

Afortunadament, amb pocs dies de quimioteràpia amb 6-mercaptopurina el càncer va remetre 

sorprenentment, per desgràcia aquest èxit només va durar unes setmanes. 

2 UNA NOVA PORTA A LA INVESTIGACIÓ CONTRA EL CÀNCER 

Aquest estudi no va ser el primer, el 1947 Sidney Farber va tractar la mateixa leucèmia infantil amb un altre 

compost, l’aminopterina. Els resultats van ser similars, ràpides remissions seguides de recaigudes fatals. 

Malgrat això, per primera vegada a la història s’aconseguia revertir -encara que temporalment- la progressió 

d’un càncer. Alhora aquests dos estudis van posar les primeres pedres de la quimioteràpia, en un moment en què 

els únics tractaments eren la cirurgia i la radioteràpia. 

 

Aquesta és la història del naixement de la quimioteràpia, un nou tractament, que malgrat les desfetes inicials, ha 

evolucionat fins a fer augmentar la supervivència d’infants amb leucèmia limfoblàstica aguda del 10% 

al 90% entre el 1960 i el 2015. 

 

3 UNA NOVA PORTA A LA INVESTIGACIÓ CONTRA EL CÀNCER 

A partir del descobriment i aplicació dels primers fàrmacs quimioterapèutics, l’estudi de la biologia del càncer es va 

revolucionar. Tanmateix, estem veient com la història de la ciència està plagada de serendipitat i moments 

“Eureka”. En època de guerra, i impulsat per accidents, el primer fàrmac quimioterapèutics va sorgir. Però no ha 

sigut l’únic fàrmac contra el càncer descobert pel “capritxós destí”. Aquesta és la història de com, pràcticament per 

bona intuïció, es va descobrir una família de fàrmacs que, quasi 60 anys més tard, encara és de les més 

emprades en quimioteràpia. 

3.1 Una inspiració magnètica 

Corria l’any 1963 i un professor de biofísica de la Universitat de Michigan State anomenat Barnett Rosenberg inicià una 

recerca que no tenia res a veure amb el que acabaria sent. Juntament amb Loretta Van Camp, la tècnica del laboratori, va 

voler estudiar els efectes d’un camp elèctric en la divisió de cèl·lules bacterianes d’Escherichia coli. El motiu és que la divisió 

cel·lular es dona en una sèrie de fases en què els cromosomes es condensen, es disposen ordenats enmig de la cèl·lula i 

després les còpies es separen cap als pols de la cèl·lula per formar les cèl·lules filles. En aquest procés, la disposició dels 

cromosomes i els microtúbuls que els arrosseguen recorda molt a les línies de força d’un camp magnètic.  
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Figura 5. Representacions esquemàtiques del camp magnètic (esquerra) i la metafase, durant la divisió cel·lular 

(dreta). Font: Wikimedia Commons.  

Barnett va pensar que, més enllà de la casualitat, podria ser que la divisió cel·lular es veiés afectada pel component magnètic 

d’un camp elèctric. Així que es va disposar a comprovar-ho. Va exposar les cèl·lules d’E.coli a un camp elèctric generat per 

elèctrodes de platí.  Barnett observà una cosa: les cèl·lules començaven a créixer de forma filamentosa, però sense arribar 

dividir-se. És a dir, tot i que el creixement de la cèl·lula continuava, la divisió cel·lular es veia inhibida. I això passava sempre 

que repetia l’experiment, fins i tot canviant el camp elèctric.  

Va ser llavors quan Barnett, conscient que hi havia algun compost que inhibia la divisió cel·lular, va pensar en la possibilitat 

d’usar-lo contra el càncer. I així fou.  

3.2 L'èxit transitori de la 6-mercaptopurina 

El compost en qüestió era el cis-platí, sintetitzat per primer cop l’any 1845 pel químic italià Michele Peyrone. El 

cis-platí es formava als elèctrodes fruit de la combinació del platí amb altres productes. L’any 1968, Barnett va 

provar aquest compost per tractar ratolins als quals els havien injectat un tumor. A més, en comptés de tractar-los 

immediatament, va esperar un temps perquè els tumors creixessin. Barnett va aconseguir un percentatge alt de 

cures! El compost tenia molt potencial i va entrar en assajos clínics l’any 1971. L’any 1978, la FDA (Food Drug 

Administration) va aprovar el seu ús. Eureka! 

La introducció del cis-platí va suposar un gran avenç en el tractament de diversos tipus de càncer, com l’ovàric i 

el testicular, on té eficàcies molt altes. A més, s’usa contra el càncer cervical, de cap i coll i el càncer de pulmó de 

cèl·lula petita. Tanmateix, s’ha de dir que també és bastant tòxic, cosa que limita el seu ús.  

Un cop dins de la cèl·lula, el cis-platí és transformat en altres compostos que són capaços de reaccionar amb el 

DNA. Els àtoms de platí es poden unir al DNA, generant construccions perilloses que no agraden gens a la 

cèl·lula. En no poder arreglar-se, s’activen els mecanismes de mort cel·lular programada (apoptosi) i la cèl·lula 

mor.  
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3.3 Una família carregada de platí 

Amb temps i investigació, van anar sorgint altres compostos anticancerígens derivats del cis-platí. En essència, el 

mecanisme d’acció és el mateix, però varien en les reactivitats i les toxicitats. Així, d’ell provenen altres agents 

com el carboplatí (la segona generació, aprovat per ús clínic l’any 1989) i l’oxaliplatí (tercera generació, aprovat 

per ús clínic per primer cop l’any 1996). Aquest últim és el primer compost que va provar eficàcia contra el càncer 

de colon metastàtic! 

La família dels platins és molt més àmplia, amb compostos com el nedaplatí, el lobaplatí, el picoplatí, el triplatí, el 

satraplatí, el lipoplatí... Encara avui, es segueixen investigant les seves aplicacions i mecanismes, tant per reduir 

toxicitat com per superar possibles resistències i trobar noves combinacions per aplicar en tractaments. 60 anys 

després ens podem imaginar que ha ajudat a salvar moltes vides. 
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EXPERIMENTANT AMB L’AIGUA  

Mireia Díaz-Lobo 

Institut de Recerca de Biomèdica, Barcelona, Espanya.                                 

mireia.diaz@irbbarcelona.org 

Resum 

En aquest treball s’expliquen experiments didàctics relacionats amb les diferents propietats químiques i físiques de 

l’aigua. El primer experiment explica com agafar un glaçó de gel amb un cordill i alçar-lo sense tocar el glaçó amb 

les mans. Al segon, s’observa com el nivell de l’aigua en un recipient puja amb l’ajuda d’una espelma. Al tercer 

experiment s’exposa un guant de làtex directament a una flama i aquest no es crema ni es forada quan està ple 

d’aigua mentre si que ho fa quan està ple d’aire. Al quart experiment es veu l’aigua viatjant d’un recipient a un altre 

que estan a centímetres de distància entre ells però connectats amb un simple cordill. I al cinquè i últim, una 

ampolla sense tap, però amb una malla a la seva boca, s’omple completament d’aigua, es posa cap per avall i 

l’aigua que conté queda suspesa sense caure. Tots cinc experiments són tan senzills que es poden fer a casa i, a 

més, els materials necessaris per realitzar-los es troben en totes les llars. 

 

Paraules clau: experiments didàctics, aigua, propietats químiques i físiques. 

 

EXPERIMENTING WITH WATER   
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Abstract 

This work explains didactic experiments related to the different chemical and physical properties of water. The first 

experiment explains how to catch an ice cube with a string and lift it without touching the cube with the hands. The 

second shows how the water level in a container rises with the help of a candle. In the third experiment, a latex 

glove is exposed directly to a flame and it does not burn or pierce when it is full of water, while it does when it is full 

of air. In the fourth experiment, water travels from one container to another, which are inches apart from each other 

but connected by a simple string. In the fifth and final experiment, a bottle without a cap, but with a piece of mesh in 

its mouth, is completely filled with water, turned upside down and the water it contains is suspended without falling. 

The five experiments are so simple that they can be performed at home, and in addition, the materials needed to 

perform them are found in every home. 
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1  INTRODUCCIÓ 

En aquest treball us voldria introduir 5 d’experiments molts senzills de realitzar que poden fer alumnes de tots els 

nivells; d’educació primària, de secundària, de batxillerat, universitaris o de Cicles Formatius. Tots aquests 

experiments estan relacionats amb les propietats químiques i físiques de l’aigua. Sense l’aigua no hi hauria vida en 

el planeta Terra, o si més no, tal i com la coneixem. L’aigua està involucrada en el transport de substàncies, 

envolta a moltes molècules neutres i carregades elèctricament per fer-les més estables, està present a l’estructura 

de molts complexos, permet la transmissió de senyals elèctrics i químics entre òrgan, i divideix zones amb 

propietats diferents [1-3]. 

L’aigua és el constituent majoritari de mars, llacs, rius, pluja, etc. i a causa de la seva elevada capacitat per a 

dissoldre substàncies, gairebé sempre la trobem formant part d'alguna mescla; és ben rar trobar-la com a 

substància pura. A la natura tota l'aigua es troba en forma de mescla amb altres substàncies (sals minerals, gasos, 

partícules en suspensió, …). L’aigua pura només es pot obtenir mitjançant processos de purificació, com ara la 

destil·lació. 

L’aigua pot canviar d’estat i la trobem en estat líquid, sòlid i gasós. Col·loquialment, quan parlem d’aigua ens 

referim a l’aigua en estat líquid, gel o glaç per l’aigua en estat sòlid, i vapor per l’aigua en estat gasós. Cal 

remarcar que l’aigua és l’únic compost que es troba en els tres estats (líquid, sòlid i gas) a les temperatures que es 

donen a la Terra. Per exemple, es troba en estat líquid en els rius, llacs, mars i oceans; en estat sòlid, en la neu i 

gel dels cims de les muntanyes i als casquets polars, i en estat gasos es troba en l’atmosfera terrestre com a 

vapor d’aigua. 

L’aigua està formada per un àtom d’oxigen i dos àtoms d’hidrogen i és el compost format per més d’un element 

químic més abundant a l’Univers. La disposició espacial dels àtoms d’hidrogen respecte de l’àtom central d’oxigen 

permet la formació d’enllaços intermoleculars entre àtoms d’oxigen i àtoms d’hidrogen de diferents molècules 

d’aigua. Aquests enllaços intermoleculars són els ponts d’hidrogen que malgrat no ser covalents són força forts. A 

més, aquesta disposició a l’espai dels àtoms fa que l’aigua sigui una molécula polar. La màgia de l’aigua rau, 

justament, en la polaritat ja que aquesta propietat és la que hi ha al darrera de moltes de les anomalies que 

presenten les seves propietats. La seva densitat, la capacitat calorífica, la tensió superficial, la temperatura de 

congelació, són exemples de les setanta propietats que presenten valors anòmals si els comparem amb els dels 

compostos més semblants a l’aigua per composició i pes molecular, com el metà, l’amoníac i l’età [1]. Els 5 

experiments d’aquest treball permeten observar i estudiar les propietats esmentades anteriorment de primera mà. 

 

1.1 El glaçó penjat 

El primer experiment és el més senzill i ràpid de fer de tots. Primer omplim un recipient amb aigua i introduïm amb 

compte un glaçó (Fig 1A). Col·loquem un cordill a la part superior del glaçó i escampem una mica de sal per sobre 
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i a l’entorn del cordill (Fig 1B-1C). Esperem uns segons i amb cura aixequem el cordill. El glaçó s’hauria d’alçar 

conjuntament amb el cordill (Fig 1D). Si això no succeeix, proveu de nou afegint sal. 

 

Figura 1. (A) S’introdueix el glaçó de gel al recipient ple d’aigua. (B) Es col·loca un cordill sobre la superfície del 

glaçó. (C) S’addiciona sal sobre el cordill. (D) S’aixeca el glaçó amb el cordill. 

L’aigua pura té un punt de congelació a 0ºC a una pressió de 1013 hPa, per tant, la temperatura de congelació de 

l’aigua mineral, que és la utilitzada per formar el glaçó, està al voltant de 0ºC. Però quan s’introdueix un 

contaminant la seva temperatura de congelació baixa per sota dels 0ºC [2]. Encara que sembli increïble és fàcil 

d’observar amb aquest l’experiment. Quan afegim sal, introduïm un contaminant a l’aigua congelada (gel). El gel 

fon però es torna a congelar al voltant del cordill a mesura que les molècules d’aigua “contaminades” es refreden 

per les molècules circumdants. Això crea la fixació entre el glaçó de gel i el cordill permetent aixecar el gel amb el 

cordill. 

Per fer l’experiment més complet, podeu provar diferents concentracions d’aigua salada, canviar la quantitat de sal 

i també el tipus de sal (sal de taula, sal de roca i sal Kosher), o enlloc d’utilitzar sal podríeu utilitzar sucre. Això és 

només un parell d’idees, però no us limiteu a aquestes. Intenteu plantejar diferents idees per canviar les variables i 

proveu-les. Recordeu, només podeu canviar una cosa a la vegada. Per exemple, si proveu diferents tipus d’aigua, 

assegureu-vos que la resta de factors siguin els mateixos. 

1.2 L’Aigua que puja 

 

Figura 2. (A) Es col·loca l’espelma al mig d’un plat fondo amb mig centímetre d’alçada d’aigua. (B) Es tapa 

l’espelma amb un got llarg. (C) Quan l’espelma s’apaga, s’observa com augmenta el nivell de l’aigua dins del got. 
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En aquest segon experiment, afegim 2-3 gotes de colorant alimentari a l’aigua. D’aquesta manera serà més fàcil 

veure el moviment de l’aigua més endavant. És interessant veure com s’escampen les gotes de color per l’aigua 

abans de remenar-la. Aboquem l’aigua amb colorant en un plat fondo fins arribar a omplir el plat amb mig 

centímetre d’alçada d’aigua. Col·loquem l’espelma al centre del plat (Fig 2A). Encenem l’espelma i esperem que 

cremi intensament. Tapem l’espelma amb un got llarg (Fig 2B). És possible que veiem bombolles que provenen de 

l’interior del got que surten enfora. Al principi, l’espelma es manté encesa i el nivell de l’aigua augmenta lentament.  

En el moment en que s’apaga l’espelma, l’aigua puja ràpidament (Fig 2C). Una idea equivocada freqüent en 

aquest experiment és que el consum d’oxigen per part de la flama del contenidor és un dels factors que fa pujar el 

nivell de l’aigua. És possible que hi hagi una petita possibilitat que hi hagi un petit augment del nivell de l’aigua 

quan la flama consumeix l’oxigen, però és extremadament petit en comparació amb el motiu real. En poques 

paraules, l'aigua pujaria imperceptiblement a un ritme constant a mesura que es consumeix l'oxigen. Probablement 

veureu augmentar el nivell sobtadament després de que la flama de l’espelma s’apagui.  

Què passa en realitat en aquest experiment? Al principi, la flama escalfa l’aire dins del got; aquest aire calent 

s’expandeix ràpidament. Part de l’aire en expansió s’escapa per sota del got i és possible que veieu algunes 

bombolles. Quan la flama s’esvaeix i s’apaga, l’aire del got es refreda. L’aire fred es contrau i ocupa menys espai. 

Aquesta contracció crea un buit feble o una depressió al got en comparació a la pressió que hi ha fora. L’aire 

exterior empeny l’aigua cap a l’interior del got fins que la pressió s’iguala i és la mateixa tant a l’interior com a 

l’exterior del got. El nivell de l’aigua de dins del got, deixa de pujar quan s’assoleix aquesta igualació de pressió. 

1.3 Guant ignífug 

Al tercer experiment s’exposa un guant de làtex ple d’aigua directament a la flama d’una espelma. També es pot 

utilitzar un globus.  

 

Figura 3. (A) S’omple un guant de làtex amb aigua. (B) S’exposa els dits del guant que estan plens d’aigua a la 

flama de l’espelma. (C) Quan s’exposa la part del guant plena d’aire a la flama de l’espelma, (D) el guant explota. 

El sentit comú us diu que és impossible bullir aigua en una bossa de paper, però aquest clàssic truc de saló era el 

favorit dels mags victorians. La veritable dificultat per realitzar aquest efecte és que sembli més difícil del que és. 
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Com us podeu imaginar, el secret rau en una altra propietat sorprenent de l’aigua: la seva capacitat d’absorbir 

calor. Enlloc d’utilitzar una bossa de paper, en aquesta versió moderna del truc de màgia s’utilitza un guant de 

làtex, una mica d’aigua i una espelma. 

Encenem l’espelma i la col·loquem al mig de la taula. Omplim parcialment un guant de làtex amb aigua i acabem 

d’inflar el guant amb aire (Fig 3A). En aquest cas, els dits del guant estan plens d’aigua. Apropem els dits del 

guant a la flama de l’espelma i els mantenim sobre la flama uns segons. Inclús podem permetre que la flama toqui 

directament els dits del guant (Fig 3B). Traiem el guant de la flama i examinem el sutge que s’ha dipositat als dits. 

Podem retirar el sutge i veurem que el làtex que hi ha a sota està intacte. El làtex no s’ha cremat ni s’ha foradat. 

Però si apropem la flama a la part del guant que està plena d’aire, el làtex es fon, es forada i el guant explota (Fig 

3C-3D). No cal ni que la flama toqui directament el làtex, només cal que estigui suficientment a prop.  

En aquest experiment observem que l’aigua és una substància excel·lent per absorbir la calor. En el cas de la part 

del guant plena d’aigua, la calor de la flama, passa al làtex del guant i aquest és tan prim que permet que la calor 

passi molt ràpidament a l’aigua i aquesta l’absorbeix, de manera que el làtex ni es fon ni esclata. A mesura que 

l’aigua més propera a la flama s’escalfa, comença a pujar i l’aigua més freda la substitueix. Després, aquesta 

aigua freda absorbeix la calor, s’escalfa i puja, sent substituïda per una altra més fresca, etc. Quan l’aigua 

absorbeix l’energia, l’aigua del guant es convecta. La propietat convectiva de l’aigua permet que circuli, fent que 

l’aigua freda sempre estigui més a prop de la font de calor pel desplaçament de la calenta. L’aigua transporta 

permanentment la calor que rep el làtex, de manera que aquest material no l’absorbeix i el guant no esclata. Fins 

que la calor de la flama no sigui superior a la capacitat de l’aigua per conduir aquesta calor lluny del làtex, el guant 

no explotarà. Quan la part del guant que té només aire a l’interior s’apropa molt a la flama, el làtex s’escalfa 

ràpidament i esclata, ja que l’aire no té una bona capacitat per absorbir la calor. 

1.4 Aigua viatgera 

Al quart experiment, s’explica com omplir un got amb aigua procedent d’una gerra o un altre got situat a 

centímetres de distància en horitzontal d’aquest, amb l'ajuda d’un cordill. 

Necessitem un vas ple d’aigua, un cordill i un altre got buit (Fig 4A). Agafem el got buit i l’hi enganxem un dels 

extrems del cordill al fons amb l’ajuda d’una cinta adhesiva. Mullem amb compte el cordill i l’introduïm dins del vas 

d’aigua. Esperem que tot el cordill estigui moll. Podem afegir colorant alimentari a l’aigua perquè així sigui més 

fàcil veure què passa. Agafem el vas ple d’aigua i l’alçarem mantenint el cordill relativament tens. Mantenim el vas 

i el got separats uns centímetres de distància respecte l’eix horitzontal, tal i com es pot veure en la Fig 4B. 

Inclinem el vas i deixem que l'aigua vagi viatjant pel cordill. Aboquem lentament l’aigua cap a fora del vas i cap 

avall, i podem observar com l’aigua va viatjant pel cordill fins arribar al got sense que vessi. Podem, d’aquesta 

forma, omplir completament el got (Fig 4C). És important mantenir el cordill del got inferior allunyat de la vora per 

tal que l’aigua flueixi cap al fons del got. 

Cada molècula d’aigua està formada per dos àtoms d’hidrogen (H) i un d’oxigen (O). Una gota d’aigua conté 

milions i milions de molècules que es mantenen unides per enllaços no covalents. Aquest enllaç, és el pont 

d’hidrogen i és força fort  tot i tractar-se d’un enllaç intermolecolar. Aquests forts enllaços d’hidrogen permeten que 
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les molècules d’aigua s’enganxin molt bé entre elles i es desplacin cap avall fins al got situat en el nivell inferior. 

Quan les molècules s’uneixen mútuament, s’anomena cohesió. Les molècules d’aigua també es poden adherir a 

altres materials, com ara paper, cartró, roba, corda, etc. Aquesta propietat en que diferents molècules s’adhereixen 

entre si s’anomena adhesió [3]. En aquest cas, les molècules d’aigua s’enganxen al cordill i també entre elles. És 

probable que una mica d’aigua s’escorri del cordill en algun lloc del seu viatge de baixada i hi hagi un petit 

vessament. Això es deu al fet que l’adhesió no és tan forta com la cohesió. En aquest experiment, l’adhesió, la 

cohesió i la gravetat combinen talents per moure l’aigua d’un recipient a un altre. 

Per completar aquest experiment, podeu utilitzar un altre líquid, com la llet o un refresc, per observar quins líquids 

tenen millor força de cohesió. També es pot utilitzar un cordó de sabata, una corda d’estel, una corda gruixuda, un 

pal de fusta o un bastó de plàstic, per poder veure quin materials permeten la millor adherència. 

 

Figura 4. (A) Es necessita un got buit, un cordill i un vas ple d’aigua. (B) S’alça el vas ple d’aigua i s’inclina 

lleugerament deixant que l’aigua viatgi pel cordill fins que arribi al got que està a baix. (C) Es pot transvasar tota 

l’aigua d’un recipient a l’altre sense que vessi. 

1.5 Aigua en suspensió 

El cinquè i últim experiment és el més visual de tots. És realment possible omplir un recipient d’aigua i capgirar-lo 

sense que vessi? En aquest experiment ho descobrirem. 

En realitat, farem dos experiments independents però alhora relacionats. Comencem pel primer. Omplim 

completament un recipient (got, vas, ampolla, etc.) amb aigua, fins dalt de tot. En aquest cas, farem servir una 

ampolla i un film de plàstic. Tapem la boca de l’ampolla amb el film de plàstic (Fig 5A). És important que ens 

assegurem que el film de plàstic cobreix completament la boca de l’ampolla. Mantenim la mà sobre el film i girem 

l’ampolla de cap per avall. Traiem la mà lentament; el film de plàstic es manté en el seu lloc i també l’aigua (Fig 

5B). L’ampolla no és buida.  

El secret està en l’aire que ens envolta. Les molècules d’aire de l’atmosfera exerceixen pressió sobre tot arreu. El 

nostre cos està acostumat a sentir aquest tipus de pressió de l’aire, per això no ho observem. Quan traiem el film 

de plàstic, l’aigua cau (Fig 5C). 
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Quan girem l’ampolla per primera vegada, la pressió de l’aire dins de l’ampolla i la de l’aire de fora són iguals. Si 

us hi fixeu bé, notareu que només hi ha una mica d’aigua que surt entre el film de plàstic i l ’ampolla. Això passa 

perquè la força de la gravetat tiba l’aigua naturalment cap avall.  

Quan s’escapa part de l’aigua el volum d’aire l’ampolla augmenta lleugerament. Tot i que la quantitat d’aire per 

sobre de l’aigua es manté, el volum ocupat per l’aire ara és més gran, per tant, la pressió de l’aire dins de l’ampolla 

disminueix. La pressió de l'aire fora és ara major que la pressió dins de dins i d’aquesta manera el film de plàstic 

es manté al seu lloc. 

 Tot això és possible perquè l'aigua crea un segell hermètic entre la boca de l’ampolla i el film de plàstic. Si traiem 

el film amb l’ampolla cap per avall, l’aigua del recipient cau i l’ampolla es buida. 

 

 

Figura 5. (A) S’omple l’ampolla d’aigua i es col·loca un film de plàstic a la boca del recipient. (B) Si es gira cap per 

avall l’ampolla, el film de plàstic es manté al seu lloc i l’ampolla no es buida. (C) Quan es retira el film de plàstic, 

l’aigua cau i l’ampolla es buida completament. 

El segon experiment és un antic truc de màgia científica. En aquest experiment es col·loca una malla a la boca de 

l’ampolla. Omplim l’ampolla amb aigua fins dalt de tot i col·loquem el film de plàstic en la seva boca (Fig 6A). 

Girem l’ampolla de cap per avall mentre mantenim el film de plàstic a la boca.  

Sorprenentment, si traiem el film amb cura, l’aigua queda misteriosament dins l’ampolla (Fig 6B). Inclús podem 

introduir dins un escuradents a través de la malla i mentre mantinguem l’ampolla a 90º respecte el terra, l’aigua es 

mantindrà dins (Fig 6C).  

En el moment en que girem lleugerament cap a la dreta o cap a l’esquerra uns 45º, l’aigua comença a caure (Fig 

6D) però si tornem a posar l’ampolla a 90º, l’aigua deixa de caure. 
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Figura 6. (A) S’omple l’ampolla que té una malla a la seva boca amb aigua i es col·loca un film de plàstic en la 

seva boca. (B) Quan l’ampolla està de cap per avall i a 90º de terra, si es retira el film de plàstic, l’aigua queda en 

suspensió i no cau. (C) Es pot introduir un escuradents dins de l’ampolla a través de la malla i l’aigua tampoc cau. 

(D) Si l’ampolla s’inclina uns 45º, l’aigua comença a caure. 

Aquest és realment un sorprenent truc de màgia científica ja que entren en joc diversos principis científics perquè 

l’aigua sembli suspesa a l’ampolla. Al primer experiment, la pressió atmosfèrica (la pressió exercida per l'aire 

circumdant) és la força que manté el film de plàstic al seu lloc. El film es manté a la boca de l’ampolla, que està de 

cap per avall, perquè la pressió de les molècules d’aire que empenyen cap amunt el film és superior al pes de 

l’aigua que l’empeny avall. 

Però al segon experiment, com és que l’aigua es queda dins de l’ampolla, suspesa a l’aire, quan es treu el film de 

plàstic? La resposta és la tensió superficial. La superfície d’un líquid es comporta com si tingués una fina 

membrana estirada damunt seu. Una força anomenada cohesió, que és l’atracció de molècules similars entre si, 

provoca aquest efecte. L’aigua queda a l’ampolla tot i que es tregui el film de plàstic perquè les molècules d’aigua 

s’uneixen (mitjançant la cohesió) per formar una fina membrana entre cada petita obertura de la trama de la malla.  

Podeu provar de realitzar aquest experiment amb diversos recipients o pots que tinguin diferent amplada de boca. 

També podeu experimentar amb diferents malles, que presentin diferents patrons i diferents grandària de 

gramatge (malla fina i malla gruixuda), per veure com la forma i la mida dels orificis de la malla afecten a la tensió 

superficial de l'aigua. Amb aquest últim experiment podem observar com la tensió superficial i la pressió de l’aire 

treballen conjuntament per aconseguir aquesta gesta: que l’aigua quedi suspesa a l’aire. 

2 CONCLUSIÓ 

Aquest recull d’experiments permeten introduir i explicar diferents conceptes curriculars. Des de conceptes senzills 

com són els conceptes de densitat, flotabilitat i punt de congelació fins a conceptes més complexes com poden ser 

la capacitat d’absorció de calor, convecció, pressió atmosfèrica o tensió superficial.  
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A més, tots ells requereixen de materials molt senzills i reactius fàcils d’obtenir i no és necessari realitzar-los al 

laboratori, es poden fer perfectament a casa. 
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AIGÜES, UNA APROXIMACIÓ A LES TERRES DE L'EBRE 

Álvaro Arasa Tuliesa  

Grup Ebrerecerca  

E-mail: arasa44@gmail.com 

Resum 

S'aporta un breu resum sobre la qualitat de les aigües superficials i subterrànies del tram final de la conca 

hidrogràfica de l'Ebre, sud de Catalunya, Terres de l'Ebre, comarques del Montsià, Baix Ebre, Terra Alta, Ribera 

d'Ebre i Priorat. La qualitat del riu Ebre resta en funció del que li arribar del conjunt de la conca, la seua 

potabilització permet abaastir molts pobles i indústries de Tarragona, així com poblacions de la Terra Alta i Ribera 

d'Ebre, molts pobles del Priorat també s'abasteixen d'aigües superficials. La resta de municipis acostumen a 

captar aigües subterrànies.  

Paraules clau: qualitat aigües superficials i subterrànies, riu Ebre, Terres de l'Ebre.  

WATERS, AN APPROACH TO THE TERRES DE L'EBRE 

Álvaro Arasa Tuliesa  
Grup Ebrerecerca 

E-mail: arasa44@gmail.com 

Abstract 

A brief account is provided of surface water and groundwater quality in the final section of the Ebro River's 

drainage basin, in southern Catalonia (Terres de l'Ebre: Montsià, Baix Ebre, Terra Alta, Ribera d'Ebre and Priorat 

regions). The water quality of the Ebro River depends on its whole catchment area. Making it drinkable enables the 

water supply of many towns and industries in Tarragona as well as in Terra Alta and Ribera d'Ebre. Many towns in 

Priorat also obtain their supplies from surface water. The rest of villages usually pump groundwater. 

Keywords: surface water and groundwater quality, Ebro River, Terres de l'Ebre. 

 

1 INTRODUCCIÓ 

La dificultat que la ciutadania té per a poder accedir a la qualitat de les aigües servides als municipis dels pobles 

que formen el tram baix de la conca hidrogràfica de l'Ebre, el que anomenarem Terres de l'Ebre (TTE), Montsià, 

Baix Ebre, Terra Alta, Ribera d'Ebre i Priorat, 190.000 habitants, ha estat la motivació de poder aportar un 

coneixement general sobre la qualitat de les aigües del territori (Fig. 1).  
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Figura 1. Comarques i termes municipals que es consideren al conjunt de les Terres de l’Ebre.  

Motius no en falten, les qualitats de les aigües municipals no es poden conèixer, estan sotmeses al secretisme 

zelosament guardat per la majoria d´ajuntaments i/o entitats gestores emparades pel RD 140/2003. Si l´aigua és 

transparent, la gestió de la transparència es fa borrosa. En el present treball s'aporta informació diversa sobre la 

qualitat de les aigües de riu, de fonts i de pous que acaben arribant a casa nostra. La informació s´ha consultat a 

les bases de dades publicades a les web’s de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) i Agència Catalana de 

l'Aigua (ACA).  

A part de valorar les aigües a les TTE, amb caràcter didàctic s'intenta fer-la assequible als usuaris en general, 

també s'ha de tenir present que l'aigua de l'Ebre, potabilitzada pel Consorci d'Aigües de Tarragona, abasteig una 

població de l'ordre de 550.000 persones a les comarques del nord de Tarragona.  

L'extensa bibliografia tècnica existent evidencia una clara mancança de poder arribar a la població en general. El 

treball tracta didàcticament el cicle biogeoquímic de l´aigua, la qualitat del riu Ebre i dels aqüífers, així com 

alternatives senzilles per a ser aplicades pels usuaris amb l'objectiu de transmetre confiança en les aigües 

municipals i en el millor dels casos orientar-los en solucions econòmiques per a eliminar el gust a clor i poder 

beure aigua de l'aixeta que ha de complir amb la normativa vigent. Tot i que el treball se centra en el tram final del 

riu Ebre, el seu raonament és aplicable a qualsevol territori on els ajuntaments no publiquen les analítiques de 

l'aigua municipal. 

2 EL CICLE BIOGEOQUÍMIC DE L'AIGUA 

Els principals treballs sobre la qualitat de l'aigua a les TTE s'han centrat en aspectes globals que no sempre poden 

ser consultats per la població en general. De ben segur que el treball de síntesi interdisciplinar de Mariño (1986) és 

d'obligada consulta per a conèixer globalment la qualitat de les aigües en el conjunt de la conca. Més localment 

destaquen treballs d'hidrogeologia valorant la qualitat de les aigües subterrànies (López y Ramos, 1985; Touris, 

1986; CHE, 1991) (Fig. 2).  
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Figura. 2. Cabals anuals del riu Ebre a Tortosa en m
3
/s i hm

3
/a (CHE). 

El context bioclimàtic actual per al conjunt de la conca de l'Ebre s'ha elaborat a partir de bibliografia i càlculs 

específics, estimant una pluviometria natural global de l'ordre de 608 mm de pluja (Delgado et al., 2010; Arasa-

Tuliesa, 2011; PHCE, 2015). En relació al cabal hídric dels darrers 20 anys se situa en mínim d'estiu de 65 m3/s i 

màxim de 1.170 m3/s (www.chebro.es; Milano et al., 2013). En relació als aports sedimentaris dels riu Ebre a 

desembocadura, durant els darrers 10 anys, mostra una aportació anual mitjana de 71.664 T/any, amb un mínim 

de 7.645 T/any per a l’any hidrològic 2011-2012 i un màxim de 187.750 T/any el període hidrològic 2012-2013 

(ACA, 2008; Arasa-Tuliesa i Guillén, 2019). Paral·lelament s'han estimat une aportacions de metalls pesants, Ar, 

Cd, Hg, Cr, Zn, Pb, etc valorant-se aproximadament 11.000 T/any a Mequinenza i 6,500 T/a Riba-roja (Vilavert et 

al., 2015; Arasa-Tuliesa, 2020).  

3 LA QUALITAT DE LES AIGÜES SUPERFICIALS 

El riu Ebre és l’eix principal que drena tota la conca hidrogràfica. La qualitat de les aigües està principalment 

condicionada per les sals que dissol i per les aportacions del conjunt de municipis i sectors productius. Tant la 

CHE com l’ACA són els dos organismes que periòdicament mostregen i analitzen l’aigua, el sediment i la biota. 

Les analítiques permeten disposar i fer el seguiment dels paràmetres fisicoquímics, metalls pesants, plaguicides, 

etc. amb l’objectiu de valorar i controlar la qualitat de les aigües superficials.  

En relació amb la qualitat, la Directiva Europea 2000/60/CE indica que els estudis han de visualitzar tendències 

periòdiques dels diferents contaminants de l'aigua. Per al seguiment de la qualitat de les aigües de la conca de 

l’Ebre els treballs de Bouza-Deaño et al., (2008), en el marc de l’espai CHE, van establir 13 estacions de control 

d’acord amb la Xarxa Nacional de Control de l'Índex de Qualitat de l'Aigua (IQA) del Ministeri de Medi Ambient 

(1983) (Provencher & Lamontagne, 1977; Hébert, 2005). L’estudi, amb mesures des de 1981 fins a 2004 utilitza 23 

paràmetres diferents per a obtenir un indicador numèric: 0 és mala qualitat, 100 representa alta qualitat. Les 

variables analitzades són: alcalinitat, arsènic, calci, cabal, cadmi, clor, cianina, coliformes, conductivitat elèctrica, 

crom, coure, DBO, tensioactius, DQO, ferro, fenols, fluor, mercuri, hidrocarburs, potassi, sòlids en suspensió, 

magnesi, manganès, sodi, amoni, nitrat, oxigen dissolt, plom, pH, fosfat, sulfat, temperatura de l'aigua, temperatura 

de l'aire, zinc. De les analítiques destaquen les que aporten un significat hidroquímic: 1) el ‘factor geològic’ en un 

43,8%, com a component mineral de l’aigua del riu, com són el calci, conductivitat, magnesi, clorur, sulfat, sodi, 

potassi i nitrat; 2) el ‘factor terbolesa' en un 17,5 %, com són els sòlids en suspensió, ferro i manganès; 3) el ‘factor 

clima’ en un 11,4 %, com és la temperatura de l'aigua i de l'aire; 4) i el ‘factor antropològic’ en un 7,4 %, com són la 
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demanda biològica d'oxigen (DBO), amoni i demanda química d'oxigen (DQO). Les tendències van evidenciar 

augments de concentracions en algunes estacions del pH, cianurs, temperatura de l'aigua, conductivitat elèctrica, 

sòlids en suspensió, oxigen dissolt, crom i arsènic. En tendències negatives o reducció de concentracions 

destaquen els fosfats, possiblement per la reducció de fertilitzants fosfatats, també Ca, Cl, DBO, DQO, K, Mg, 

NO3. La conductivitat i l'IQA (1981-2004) es compara amb valors d'IQA del període 1980-1985 evidenciant una 

certa millora amb els anys (Fig. 3). 

�  

Figura 3. Evolució de l’Índex de Qualitat de l’Aigua (IQA) del riu Ebre. Compara dades de 1980-1985 (CHE, 1988) 

amb dades de 1981-2004 i conductivitat (Bouza-Deaño et al., 2008). 

La qualitat del riu Ebre a les TTE resta condicionada pels processos de dissolució i aportaments antròpics del 98% 

de la conca hidrogràfica. Mitjançant gràfics binaris es visualitza l'evolució de microorganismes, propietats 

fisicoquímiques, metalls pesants, substàncies orgàniques i fàrmacs. Les estacions d'Ascó i Tortosa disposen de 

nombroses analítiques des de 1980 fins a 2018 i han estat utilitzades per a visualitzar la qualitat, components que 

s'han de tenir presents a l'hora d'aprofitar l'aigua del riu per a usos domèstics, industrials i agropecuaris (Fig. 4).  
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Figura 4. Sulfats. Valors dispersos, entre 100 i 350 mg/L, amb tendència a l’increment. La presència de sulfats 

s’associa a la dissolució de terrenys amb guixos, probablement de l'àrea de Los Monegros. (V.P. aigües potables, 

250 mg/L). En general s’evidencia un increment del pH, que tendeix a ser cada cop més bàsic i altera l’equilibri de 

dissolució del CO2 i els carbonats, així com la no solubilització dels bicarbonats. (V.P. aigües potables, 6,5-9,5 u. 

de pH) 

3.1 Metalls pesants, qualitat  

Els metalls pesants acostumen a ser poc solubles i tòxics en baixes concentracions, per això també se’ls coneix 

com a elements traça. Els metalls no desitjables més comuns són: manganès (Mn), plom (Pb), coure (Cu), crom 

(Cr), níquel (Ni) i zinc (Zn); el cadmi (Cd) i el mercuri (Hg) són els dos més tòxics. La seua presència a l’aigua està 

relacionada amb processos industrials i també com a conseqüència de la interrelació sòl-aigua (Martínez, 2008) 

(Fig. 5). 

 

Figura 5. Plom. Nivells baixos amb puntes superiors. V.P. aigües potables, 10 µg/L= 0,010 mg/L. Els gràfics 

representen valors absoluts, punts blaus d’Ascó i punts rojos de Tortosa, mentre que els gràfics de barres, blaves 

d’Ascó i roges de Tortosa, són utilitzats per a representar valors de desigualtat amb els símbol “<, menor que”. 

Mercuri. A l’estació d’Ascó es disposa de dades disperses des del 1981 fins al 2018. De 1991 a 1986 es registren 

valors de 0 mg/L. De 1993 a 2011, valors mínims i màxims de <0,000012 i <0,0005 mg/L. Al 2015 <0,000012 

mg/L. A l’estació de Tortosa hi ha dades disperses de 1982 a 1998 amb valors de 0 mg/L, puntualment de 0,001 

mg/L; de 1999 a 2012, valors mínims i màxims de <0,000012 i 0,0065 mg/L; Durant el 2001 es va detectar "la crisi 

del mercuri": dades mensuals amb un cert contingut, el 15/02/2001 de 0,00045 mg/L, el 28/08/2001 de 0,00049 
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mg/L; al desembre es va produir un episodi d’alerta de mercuri al riu Ebre: segons les dades disponibles es van 

registrar des del 26/12/2001 (0,0065 mg/L) fins al 18/2/2002 (0,0006 mg/L). Durant els darrers anys, nivells baixos 

amb puntes superiors. V.P. aigües potables, 1 µg/L= 0,001 mg/L 

3.2 Plaguicides, qualitat 

Hi ha un seguit de substàncies de tipologia diferent que han estat classificades com a perilloses segons el D 

2008/105 de la Unió Europea: La llista original de substàncies prioritàries en el marc de la política hídrica es pot 

consultar a la Unió Europea D 105/2008 i Kaleniecka & Zarzycki (2015).  

Els compostos orgànics s'agrupen segons la seua composició:  

Hidrocarburs Aromàtics Policíclics (HAP) i altres, són compostos orgànics que deriven del benzè. De forma 

natural poden aparèixer a partir de la combustió de benzines, carbons, petroli, escombraries, carn a la brasa, etc. 

(Fig. 6) 

 

Figura 6. Exemple d'Hidrocarburs Aromàtics Policíclics. Una barra verda a la dreta indica que es tracta de 

substàncies que normalment s'han estat considerant a les analítiques d’aigua potable del territori, però no 

necessàriament a tots els municipis. 

Triazines, principalment actuen com a herbicides; també es poden trobar en resines i colorants. En general es 

troben en verdures i fruites, on actuen durant un temps determinat. (Fig. 7). 

 

Figura 7. Exemple de Triazines. La seua producció és totalment sintètica.  
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Hidrocarburs organoclorats, contenen una o més molècules de clor i mostren estructures, pes molecular i 

aplicacions molt diferents. En termes generals són molt tòxics per ingestió, tant en humans com en organismes 

aquàtics. 

Hidrocarburs organofosforats, són compostos orgànics que com a mínim tenen un àtom de fòsfor directament 

enllaçat a un àtom de carboni. Fonamentalment s’utilitzen com a pesticides en el seu més ampli espectre, també 

poden tenir aplicacions bèl·liques. 

Policlorobifenils (PCB), formen un grup de compostos sintètics molt utilitzats fins que van ser prohibits a finals 

dels setanta a causa de les seues capacitats d’alteració mediambiental. La seua estabilitat ha comportat que 

encara es troben al medi presentant bioacumulació en tota la xarxa alimentària. 

4 LA QUALITAT DE LES AIGÜES SUBTERRÀNIES 

En relació a la qualitat de l'aigua subterrània, pous i fonts, ha estat possible disposar d'analítiques de qualitat 

fisicoquímica, metalls pesants i substàncies orgàniques. En total s'han consultat dades analítiques de 160 pous de 

l'ACA, 110 pous de la CHE i 36 fonts. 

El treball s'ha centrat en la representació dels ions bàsics en un diagrama de Piper, comparant amb la qualitat de 

l'aigua de mar, de pluja i del riu Ebre, de manera que la posició dels punts representats aporten informació visual 

de si les aigües valorades són conseqüència de la infiltració de l'aigua de pluja, per influència del riu Ebre o per 

intrusió salina o per influència del quimisme de les roques del substrat geològic (Fig.8).  

            

Figura 8. Exemple de diagrama de Piper del municipi de Prades. Els pous E, L i M aprofiten aigües sulfatades associades a 

materials gipsosos. La resta de pous (D, F, G, H, I, J, K, N i O) aprofiten aigües bicarbonatades càlciques relacionades amb 

aigua de pluja infiltrada. 

5  CONCLUSIONS 

En el treball publicat per Ebrerecerca, Aigües, una aproximació a les Terres de l'Ebre, s'aporta informació 

disponible sobre la qualitat de les aigües a través de la web de la CHE i ACA. El cas és que en voler valorar la 

qualitat de les aigües subministrades pels municipis observem que hi ha un clar buit d'informació, ja que el RD 
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140/2003 no obliga a ensenyar la qualitat de l'aigua municipal als seus usuaris. Tot i que volem pensar que en tots 

els casos es cumpleix la normativa, hem pogut constatar que només amb les analítiques consultades s'han 

observat incompliments en clorurs a la zona litoral, sulfats en zones on abunden guixos, en metalls pesants, per 

exemple Arsènic, en captacions on abunden roques plutòniques, en nitrats i plaguicides en zones d'activitat 

agrícola i ramadera significatives, Baix Ebre-Montsià i Ribera d'Ebre, localment Priorat. En relació a la qualitat de 

les aigües domèstiques, sobretot d'aquells pobles que s'abasteixen d'aigua del riu Ebre i no sempre fan una 

correcta potabilització, es detecten valors elevats de trihalometans THM, en alguns casos superiors al 

valor paramètric de 100 µg/L. La presència de THM, amb quantitats elevades i exposició a llarg termini, 

s’associa a un potencial augment del risc de càncer de bufeta (Evlampidou et al., 2020). En el millor dels 

casos, aplicar mesures en el tractament de desinfecció de l'aigua potable és la millor solució. També 

resulta molt efectiu l'ús domèstic de filtres de carbó actiu granular, que adsorbeixen el clor, els THM, 

plaguicides i altres. 
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LA CASUALITAT EN LA CIÈNCIA 

Jaume Granell 

 

Departament de Química Inorgànica i Orgànica, Facultat de Química, Universitat de Barcelona 

E-mail: jaumegranell@ub.edu 

Resum  

Es comenta com alguns dels descobriments més innovadors, i que ens han canviat de forma significativa la vida, 

han sortit de forma inesperada (serendipitat). S'expliquen, a nivell divulgatiu, alguns casos especialment 

importants en la química i la medicina.  

Paraules clau: casualitat, serendipitat, ciència, descobriments. 

  

COINCIDENCE IN SCIENCE 

Jaume Granell 

 

1Departament de Química Inorgànica i Orgànica, Facultat de Química, Universitat de Barcelona 

E-mail: jaumegranell@ub.edu 

Summary  

Some of the most innovative discoveries, that have changed our life significantly, have come out unexpectedly 

(serendipity). This fact is illustrated in this communication through a selection of cases, which are especially 

relevant in chemistry and medicine. 

Key words: chance, serendipity, science, discoveries. 

 

1  INTRODUCCIÓ 

La Serendipitat es pot definir com un esdeveniment afortunat que ha tingut lloc per casualitat, quan s’estava fent o 

buscant un altra cosa. La paraula serendipitat deriva de l'anglès serendipity, terme que apareix per primera vegada 

en el conte Peregrinació dels tres prínceps del rei de Serendib, publicat l'any 1754 per Horace Walpole. 

En aquesta presentació es comenten alguns descobriments molt importants que s'han fet de forma totalment 

inesperada quan l'investigador estava buscant un altre cosa. S'intenten explicar, a un nivell divulgatiu, alguns 
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exemples en la Química i la Medicina que han canviat significativament la nostre forma de vida. Bastants dels 

casos que es presenten es recullen en el llibre de Royston M. Roberts, Serendipia, editat en castellà l'any 1992 [1] 

i alguna informació addicional s'ha obtingut del llibre de Sam Kean, La cuchara menguante [2]. 

2  PRESENTACIÓ D'ALGUNS EXEMPLES 

El primer cas que es presenta és la síntesi de la mauveïna, el primer colorant sintètic, per W. H. Perkin el qual 

pretenia sintetitzar la quinina, molt útil pel tractament de la malària. Després de diferents intents negatius, en 

tractar anilina amb dicromat de potassi, va obtenir un compost d’un color porpra intens. Immediatament va veure el 

gran interès comercial d’aquest resultat, va aconseguir optimitzar el procés i va poder comercialitzar el colorant 

amb un gran èxit. L’any 1857 la mauveïna es venia al mateix preu que el platí. La síntesi casual d’aquest colorant 

va obrir la via dels colorants sintètics. 

Un altre cas molt important va ser el descobriment de la primera substància sintètica utilitzada com a medicament, 

el Salvarsan. Ehrlich va observar que el colorant Vermell-trypan interaccionava amb el Trypanosoma brucei i no 

amb les cèl·lules de la sang, i va pensar que un colorant selectiu per un tipus determinat de bacteris, si fos prou 

tòxic, podria ser una “bala intel·ligent”.  

As

As As

As

As

R

R

R
R

R

HO

H2N
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Salvarsan

                                                                                                                                        

Figura 1. Estructura del Salvarsan 

Aquest investigador es pensava que el fragment N=N del colorant era el responsable de la toxicitat en front el 

paràsit i va intentar augmentar la toxicitat de la molècula canviant nitrogen per arsènic. El producte obtingut, que 

no era el desitjat, no va ser efectiu contra la malaltia de la son però va ser extraordinàriament efectiu contra la 

sífilis, obrint el camp de la quimioteràpia. 

També es presenten el descobriment de la vulcanització del cautxú per Goodyear, el del primer vidre de seguretat 

(el triplex) per Benedictus, el de les propietats anticancerigenes del cisplatí per Rosenberg, i el descobriment del 

ful·lerè per Kroto, Curl i Smalley que va obrir el camp dels nous materials a partir d'uns estudis de recerca bàsica 

sobre la composició d'estels gegants vermells. El 1985, Kroto, estudiava per radioastronomia la composició dels 

estels i havia trobat que en els estels vermells gegants hi havia força àtoms de carboni, i que es formaven unes 

cadenes de 5 a 11 àtoms. En una estada a Houston va coincidir amb Curl i Smalley i van decidir treballar amb un 

aparell que permetia vaporitzar qualsevol material. La idea era simular l’atmosfera d’aquests estels rics en carboni 
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vaporitzant el grafit. Es va confirmar la formació de cadenes de carboni però apareixia, de forma recurrent, un 

senyal força intens que corresponia a una espècie amb 60 àtoms de carboni, que inicialment van pensar que era 

un fals senyal de l’aparell. La visualització d’una cúpula dissenyada per l’arquitecte Fuller, per a la Expo’67 de 

Montreal, va donar la idea de com podia ser la molècula i va obrir el pas al descobriment del ful·lerè. 

.                                                                                                                                

Figura 2. Estructura del ful·lerè. A partir de un arxiu PDB de Piotr Rotkiewicz [http://www.pirx.com/iMol/ iMol]. 

Es comenta també que hi ha molt més casos de descobriments per la serendipitat com són: els raigs X, els 

anestèsics, la penicil·lina, la dinamita i la fotografia, entre altres. 

Finalment, es destaca la importància de la recerca bàsica per a realitzar descobriments realment innovadors i es 

cita l'article de Ehud Keinan [3]. Aquest investigador recorda que el president Roosvelt en 1937 va nomenar una 

Comissió d’Experts, científics i industrials del màxim prestigi, per intentar detectar quins serien els 

desenvolupaments científics i tècnics més importants dels següents 30 anys. La Comissió no va detectar cap dels 

importants descobriments que es van fer: làsers, transistors, radiació sincrotró, estructura del DNA, energia 

nuclear, polietilè, píndola anticonceptiva, ...  

Per altra banda, en la mateixa línia, qui podria sospitar l’any 1990 la existència d’internet o que una empresa com 

Apple vendria 500 milions de dispositius com iPhone i iPad, que no existien abans de 2007. 

Per acabar els autors expressen el seu desig de que les noves generacions segueixin gaudint de nous avanços, 

avui dia totalment imprevisibles (SERENDIPITAT), gràcies a la tasca de persones ben formades, amb molta 

capacitat de treball i, sobretot, que tinguin curiositat.  
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IMPRESSORES 3D, HAS VIST MAI UNA PROTEÏNA? 

Elsa Blanco 

Estudiant de Bioquímica a la Universitat de Barcelona 

eblancfe18@alumnes.ub.edu 

 

Resum 

En aquest article es parlarà de les impressores 3D i com es poden utilitzar per a imprimir proteïnes i altres 

molècules. S’explicarà pas per pas per tal que tothom ho pugui realitzar. També es recalcaran altres aplicacions a 

la química de les impressores 3D.  

Paraules clau: Impressora 3D, proteïna, química, divulgació, ensenyament. 

 

3D PRINTERS AND HAVE YOU EVER SEEN A 3D PROTEIN?  

Elsa Blanco 

Estudiant de Bioquímica a la Universitat de Barcelona 

eblancfe18@alumnes.ub.edu 

 

Abstract 

This article talks about 3D printers, and how they can be used in printing proteins and other molecules. This will be 

explained step by step, so everyone can print anything they like. Other uses of 3D printing will be explained. 

Key words: 3D Printer, protein, chemistry, divulgation, learning. 

 

1  INTRODUCCIÓ  
 

Quan estudiava batxillerat, em vaig dir que mai no em dedicaria a alguna especialitat científica on no es veiessin 

els seus elements a simple vista. Estic estudiant bioquímica. Per tant, com us podeu imaginar, no vaig complir la 

meva pròpia recomanació i a vegades és molt difícil imaginar-se la forma i les interaccions de les molècules. 

Mentre feia el programa de bojos per la Bioquímica, em van ensenyar [1] la base per a imprimir molècules en 3D, i 

vaig decidir investigar i escriure com fer-ho de manera fàcil i detallada perquè totes aquelles persones que, com jo, 

vulguin veure les proteïnes, ho puguin fer. 

mailto:eblancfe18@alumnes.ub.edu
mailto:eblancfe18@alumnes.ub.edu
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2  IMPRESSORES 3D 

Les impressores 3D són un invent tecnològic molt útil a l’hora de crear objectes de manera fàcil i relativament 

ràpida. Podem fabricar objectes de manera personalitzada, atès que s’acostumen a imprimir d’un en un, i a 

qualsevol lloc on hi arribi l’electricitat. N’hi ha de diferents tipus [2]:  

FDM: per deposició de material fos [3]. Consisteix en fondre un filament i anar creant capes de material en dues 

dimensions, les unes sobre les altres, per a acabar creant una figura en 3D. Es poden utilitzar molts materials 

diferents, sempre que es puguin formar els filaments necessaris i es puguin fondre. El que és usat més 

comunament és el plàstic (PLA, ABS), però també es poden utilitzar metalls (acer inoxidable, or), paper, fibra de 

carboni... A més a més, m’agradaria recalcar un filament especial de PLA o TPU creat per wearpure.tech que 

interacciona amb el CO2 de l’aire i el mineralitza, reduint aquest gas d’efecte hivernacle. 

 

 

SLS: sintetització selectiva per làser. En aquest cas el material és una pols que mitjançant un làser fon i en 

solidificar-se es creen les capes de l’objecte. La pols que no s’utilitza és reutilitzada per a fer el següent objecte. 

 

 

Figura Esquema SLS 

Figura Esquema FDM 
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SLA: estereolitografia. Hom empra llum UV per a crear la figura, per a solidificar una resina líquida. Es crea la 

figura al revés, perquè el làser és a sota del recipient. 

 

Com ja hem dit, podem crear peces úniques, personalitzades, al moment i ràpidament si es compara amb el model 

actual de fabricació. Per tant, existeixen moltes aplicacions en àmbits molt diferents. Juguen un paper important en 

el cas de la medicina especialitzada car hom pot crear les peces a mida per a cada pacient. Es pot tractar d’una 

pròtesi, una escaiola...  

També es pot utilitzar en automoció, per a crear recanvis de peces. Proporcionen infinites possibilitats en el cas de 

la joieria i la moda. Fins i tot, en l’àmbit de la construcció ens permet crear cases, però amb robots especialitzats 

per a això. 

I per a què ho podem emprar els científics en el camp de la química? Ho veurem més endavant. 

2.1 Com imprimir molècules en 3D 

Per a imprimir ens dirigim al NIH 3D Print exchange [4] i ens registrem, en el cas que no tinguem usuari, o ens 

identifiquem. Un cop ja tenim la sessió iniciada podem anar a la secció “discover”, on ens apareixen models creats 

per altres usuaris i podem buscar una molècula o proteïna del nostre interès. També podem filtrar per categoria. A 

més a més, ens trobem amb dissenys de material de laboratori, en alguns casos poc comú, que podríem imprimir i 

utilitzar. En el cas que la que cerquem no hagi estat creada, anirem a l’apartat “create” i començarem de zero. 

Com a norma general haurem de crear un fitxer .stl amb la nostra molècula d’interès. Seguidament, amb un 

programari especialitzat per a cada impressora, definirem les característiques finals de la impressió i l’imprimirem. 

2.1.1. Proteïnes 

Crear models de proteïnes és el més fàcil, perquè simplement introduirem l’ID de la proteïna en el PDB [5], 

seleccionarem “PDB ID” en el desplegable i seleccionarem “Submit”. Poden succeir dues coses, o que ja fos 

creada, llavors ens redireccionaria a la publicació feta, o que la creéssim nosaltres. En aquest cas, hauríem d’anar 

a l’apartat de “My account” i buscar-lo allà.  

Figura  Esquema SLA 
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Els models que ens proporciona la web són els de superfície accessible i de cintes. Ens descarreguem el fitxer .stl 

del model que ens interessi i ja el podem imprimir. 

2.1.2. Molècules senzilles 

En aquest cas, primerament, cal crear un fitxer .mol de la molècula. La manera més senzilla seria mitjançant la 

web Molview
 
 [6], un visualitzador online de molècules en 3D. Hom pot cercar directament una molècula pel seu 

nom o es pots crear i modificar, enllaçant els diferents àtoms. Un cop és creada, pot ser exportada a un fitxer .mol 

a “Tools”.  

Tornant al NIH 3D Print Exchange, a l’apartat “Create”, s’escull “Small molecules” i s’omplen els següents camps 

de manera obligatòria: 

1. General information: es titula la molècula. 

2. Upload your files: pugem el fitxer .mol i marquem la casella de “Raw data available”, acceptant d’aquesta 

manera que altres usuaris podran accedir al fitxer. 

3. Licensing and terms: és obligatori acceptar els termes i condicions, marcant la casella. 

Finalment, hom selecciona “Submit”. Seguidament rebrem un correu, entrem al link i es publica el model. Un cop 

publicat ja pot ser descarregat en tres models diferents. Un de boles i bastons, l’altre de bastons i finalment de 

superfície de radi (CPK).  

 

3  PROBLEMES I SOLUCIONS  

Com a tot arreu, hi ha certs problemes, però us proposo algunes solucions. Per començar, cal una impressora 3D. 

N’hi ha del tipus FDM a partir de 200 euros, molt assequibles, però si no us paga la pena comprar-ne una, hi ha 

botigues que imprimeixen i pagues pel temps que usa la màquina per a crear la teva figura.  

En el cas de les FDM, les més comunes, les figures necessiten suports per a poder-se imprimir, si a les capes 

superiors sobresurt alguna part de la base. Amb els altres dos tipus d’impressores, SLS i SPA, no calen i es poden 

imprimir molècules més complicades. 

Finalment, les molècules resultants seran totes d’un color uniforme, el del filament, i no podrem distingir els àtoms 

entre si, tot i que en alguns models tenen diferent mida. Si es pinten de diferents colors, establint un codi, es 

podran reconèixer més fàcilment. 

 

4  APLICACIONS A LA QUÍMICA 

Com ja hem comentat, les impressores 3D tenen aplicacions en àmbits molt diferents, però centrant-nos en el 

camp de la química i imprimir molècules, aquestes es poden utilitzar per divulgació o ensenyament. En divulgació, 

hom les podria emprar, en el cas de les malalties, com la diabetis, per a mostrar què és el que no funciona 

correctament, imprimint la proteïna, insulina en aquest cas, i explicant que el problema és que no es produeix, no 
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funciona correctament, etc. També podríem imprimir molècules com la glucosa per a estudiants que se l’han 

d’aprendre, o veure la seva disposició a l’espai per a poder entendre millor les interacciones entre diferents 

molècules, els enllaços... 

En el cas dels científics al laboratori, com ja hem vist, podríem imprimir material de laboratori. En el cas que 

s’hagués de fer un experiment específic i calgués material especial, es podria dissenyar i imprimir al propi 

laboratori. Hom també podria imprimir molècules per a observar de manera més clara com podrien interaccionar, 

centres actius d’enzims... A partir de l’estructura terciària i quaternària se saben moltes coses, i, si es poden 

visualitzar de manera entenedora, encara més.  
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GLECAPREVIR: NOVA ESTRATÈGIA ANTIVIRAL CONTRA L'HEPATITIS C 

Jana Bagan Costa 

Estudiant de Bioquímica (Universitat de Barcelona) 

janabagan@gmail.com 

Resum 

Constantment s’estan desenvolupant noves estratègies terapèutiques per a tractar la hepatitis C amb la finalitat 

tant d’augmentar l’especificitat i eficàcia del fàrmac, com de reduir la resistència del virus als antivirals. El 

Glecaprevir és un d’aquests fàrmacs d’última generació d’antivirals que – gràcies al coneixement de l’estructura de 

la seva diana – s’ha dissenyat amb aquesta finalitat. Aquest fàrmac destaca per les seves interaccions més fortes 

amb el centre actiu de l’enzim, fent-lo més eficaç que els fàrmacs més tradicionals. Estudiar l’estructura de dianes 

terapèutiques és clau per a millorar tractaments i superar les resistències per substitució de residus. 

Paraules clau: Hepatitis C, fàrmac, estructura. 

 

GLECAPREVIR: NEW ANTIVIRAL STRATEGY AGAINST HEPATITIS C 

Jana Bagan Costa 

Biochemistry undergraduate Student  (University of Barcelona) 

janabagan@gmail.com 

Abstract 

New therapeutic strategies against hepatitis C are constantly being developed, not only in order to 

increase the specificity and effectivity of the drug, but also to reduce the virus’ resistance to new drugs. 

Glecaprevir is one of these last generation antiviral drugs that, due to the knowledge of its target 

structure, has been designed with this purpose. What makes this drug remarkable is the tighter 

interactions with the residues in the active site, which makes it more effective than traditionally used 

ones. Studying the structure of therapeutic targets is key to improve treatments and overcome resistance 

by residue substitution. 

Key words: Hepatitis C, drug, structure. 
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1  INTRODUCCIÓ 

L’hepatitis C és una malaltia infecciosa hepàtica provocada pel virus HCV (hepatitis C virus) que, 

freqüentment, acaba complicant-se desenvolupant una cirrosi hepàtica o càncer. El virus de l’hepatitis C 

correspon a un virus d’RNA de cadena simple i en sentit positiu que forma part del gènere dels 

Hepacivirus i família Flaviviridae. El seu genoma codifica per una poliproteïna que es processa durant la 

seva síntesi, donant lloc als diferents enzims de síntesi i proteïnes estructurals que formaran el virus. 

D’entre aquestes proteïnes és d’especial interès la proteïna NS3 – una serin-proteasa i helicasa 

essencial en la escissió de la cadena polipeptídica i en el desenrotllament del DNA i RNA en sentit 3’ a 

5’ – ja que s’ha utilitzat com a diana terapèutica en el disseny de fàrmacs contra el virus HCV. 

Actualment, l’HCV ha desenvolupat resistències contra múltiples de les estratègies terapèutiques i 

antivirals emprades pel seu tractament, és per això que recentment ha augmentat la necessitat de 

desenvolupar-ne de noves que siguin eficaces i no generin resistències. D’entre aquestes, ha sorgit el 

Glecaprevir: un fàrmac antiviral que té com a diana la serin-proteasa NS3-4A del virus HCV.   

2  ESTRUCTURA DE LA PROTEASA NS3-4A 

L’NS3 és una proteïna bifuncional formada per un domini proteasa N-terminal i un domini helicasa C-

terminal. Aquests dos dominis adopten estructura de barril-β, de manera que es forma una escletxa 

entre els dos barrils-β on es localitza el centre actiu de l’enzim. El domini N-terminal aporta els residus 

catalítics His-57 i Asp-81 i el domini C-terminal, el residu catalític Ser-139. En conjunt, aquests tres 

dominis conformen la tríada catalítica de la NS3.  

          A           B    

Figura 1. (A) Estructura de la proteasa NS3-4A. Encerclat en vermell es mostra la tríada catalítica i, en verd, la coordinació de 
l’àtom de Zn. (B) Centre actiu i disposició de la tríada catalítica. Imatges modificades de Kwong, A. D., Kim, J. L., Rao, G., 

Lipovsek, D., & Raybuck, S. A. (1998). Hepatitis C virus NS3/4A protease. Antiviral research, 40(1-2), 1-18. 
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Per a què la proteïna NS3 sigui funcional, necessita la unió del polipèptid NS4A al domini N-terminal d’NS3, 

actuant de cofactor. La interacció amb NS4A augmenta el grau de compactació del domini N-terminal, disminuint 

la superfície del domini i reordenant el centre actiu. Concretament, aquesta reorganització del centre actiu alinea 

els residus de la tríada catalítica (His-57, Aps-81, Ser-139): apropa l’anell d’imidazole de la His-57 a la Ser-139 per 

a deprotonar-la i reorienta l’Asp-81 cap a la His-57, permetent l’estabilització de la càrrega que es genera sobre la 

His-57 en la deprotonació.  

Fora del centre actiu, al domini N-terminal es troba un Zinc-binding site: els residus Cys-97, Cys-99, Cys-145 i His-

149 coordinen un àtom de zinc, necessari pel correcte plegament de la proteïna i, conseqüentment, pel correcte 

desenvolupament de la seva activitat enzimàtica. 

 

3  ESTRUCTURA DEL GLECAPREVIR I MECANISME D’ACCIÓ 

El Glecaprevir és un inhibidor de naturalesa polipeptídica que, com altres inhibidors de la proteasa NS3-4A, 

s’uneix de forma covalent a la tríada catalítica. La primera generació de pèptids antivirals contra l’NS3-4A constava 

de fàrmacs d’estructura macrocíclica entre P1-P3 que s’unien covalentment al grup hidroxil de la serina 139, 

impedint així la catàlisi. Aquest fàrmac, en canvi, té un mecanisme d’acció diferent, lligat a la seva estructura 

també diferent. 

 

Figura 2. Estructura química del Glecaprevir, amb les posicions peptídiques indicades. Imatge extreta de  Timm, J., Kosovrasti, 
K., Henes, M., Leidner, F., Hou, S., Ali, A., ... & Schiffer, C. A. (2019). Molecular and structural mechanism of pan-genotypic 

HCV NS3/4A protease inhibition by glecaprevir. ACS chemical biology, 15(2), 342-352. 

 

El Glecaprevir té una estructura molt similar a la del Grazoprevir, un altre antiviral utilitzat amb la mateixa finalitat, 

però que té una menor potència contra alguns genotips del virus. La seva estructura es caracteritza per ser un 

compost macrocíclic generat per un linker entre P2-P4 (mc) i basat en una quinoxalina (residu en posició P2). 

Respecte el Grazoprevir, es diferencia en què té diferents residus en les posicions: 
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- P1’: 1-metylciclopropilacilsulfonamida 

- P1: Difluorometil ciclopropil aminoàcid  

- P4: Ciclopentil  

A més, el linker entre les posicions P2 i P4 – que genera el macrocicle – és diferent: el trans-2-buteniloxi amb 

substitució difluoro.  

El Glecaprevir s’uneix a les regions S1’-S4 del centre actiu amb la quinoxalina (P2) unida a la tríada catalítica, 

concretament unint-se a la His-57 catalítica formant interaccions π-catiòniques i també contactant l’Asp-81 

catalític. 

Les altres posicions del fàrmac (P1, P3, P4 i P1’) s’uneixen en diferents butxaques del centre actiu (S1, S3, S4 i 

S1’, respectivament), estabilitzant la unió de l’inhibidor: 

- La P1’ s’uneix al forat d’oxianió de la butxaca S1’, al voltant de la Ser-139 catalítica.  

- La P1 s’uneix a la butxaca S1 formada principalment per 3 residus hidrofòbics: Leu-135, Phe-154 i Ala-

157. Gràcies al grup dilfuorometil, l’hidrogen del grup esdevé molt acídic i, com a conseqüència, forma una 

interacció molt forta amb l’O de la cadena principal de la Leu-135. El Glecaprevir, a més, estableix 

interaccions de Van der Waals amb l’Ala-156.  

- El ciclopentil (P4) s’uneix a la butxaca S4 unint-se a Arg-123 i Val-158. L’Arg-123 s’uneix a Asp-168 

mitjançant un pont salí, estabilitzant el centre actiu i les seves interaccions electroestàtiques i de pont 

d’hidrogen. El Glecaprevir també estableix interaccions de Van der Waals amb l’Asp-168. 

- A través del grup difluoro del linker, interacciona amb l’Arg-155 per interaccions hidrofòbiques entre un F i 

la cadena lateral de l’arginina. Amb l’altre F, estableix un pont halogenat amb l’oxigen de la cadena 

principal de l’Arg-155. 

Per tant, el Glecaprevir actua unint-se covalentment a la triada catalítica, impedint així la catàlisi amb una elevada 

potència. Aquesta potència, a més, s’ha vist que és superior a la del seu anàleg Grazoprevir, i s’ha vist que la 

constant d’inhibició es manté al voltant dels 10 pM en tots els genotips del virus, excepte el GT3a (Timm, et al., 

2019). Aquesta major potència es pot explicar per aquesta unió forta a la tríada catalítica als residus His-57 i Asp-

81 i també per les interaccions electroestàtiques que es formen gràcies als F del P1 i el linker.  

4  RESISTÈNCIA A FÀRMACS CONTRA LA HEPATITIS C 

Els antivirals tradicionals d’estructura macrocíclica P1-P3 tenen l’inconvenient que són més susceptibles a ser 

inactivats per substitucions d’aminoàcids (resistance-associated substitutions, RAS), sobretot depenent del residu 

que tinguin en la posició P2. D’entre les RAS més comunes hi trobem les que afecten als residus Ala-156, Arg-

155, i Asp-168. Si es produeix la primera, redueix la capacitat de replicació del virus, però les altres dues no tenen 

cap efecte sobre aquesta, de forma que no afecten negativament al virus, però sí que tenen efectes de resistència 

sobre els fàrmacs utilitzats contra aquest. En el cas del Grazoprevir i el Glecaprevir, en tenir una estructura 

diferent (macrocicle P2-P4), s’uneixen d’una forma diferent a la diana i, així, eviten algunes d’aquestes RAS. És 

per això que aquesta nova estratègia suposa augmentar l’espectre d’acció del fàrmac, ja que és útil per a tractar 

malalts infectats per virus de qualsevol dels genotips, encara que amb una menor eficàcia contra el GT3a. Aquest 
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menor efecte es deu a què el residu Asp-168 presenta un polimorfisme D168Q en el genotip GT3a, disminuint la 

seva unió a la diana.  

5  CONCLUSIÓ 

Conèixer l’estructura de la nostra proteïna diana ens permet dissenyar fàrmacs que s’ajustin més a aquesta, 

establint interaccions més específiques i fortes. Això permet reduir la dosi – ja que ha disminuït la constant 

d’inhibició: es necessita menys fàrmac per a assolir el mateix grau d’inhibició – així com els efectes secundaris – ja 

que en augmentar l’especificitat s’actua sobre menys molècules que no siguin la diana d’interès-. A més, permet 

desenvolupar teràpies més eficaces contra malalties. En aquest cas, s’ha pogut comprovar com el canvi 

estructural en el fàrmac ha permès augmentar la seva força d’unió, disminuint la constant d’inhibició  i a més, 

aquesta similitud estructural amb el Grazoprevir el fa menys sensible a RAS, ja que el mecanisme d’unió a la diana 

es produeix per residus diferents. Està clar que aquí no acaba la recerca de fàrmacs contra l’hepatitis C, però cada 

vegada estem més a prop de desenvolupar estratègies definitives. 
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DONES EMPODERADES EN QUÍMICA I MEDICINA 
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Resum 

Per construir una història de la química que no obviï la contribució femenina cal valorar el llegat de generacions de 

dones valentes i empoderades que, de maneres diverses, han reeixit en la tasca de fonamentar la química. Molts 

són els aprenentatges en què les dones han exercit mestratge cercant, innovant i transmetent sabers. Dins 

d’aquest context general, ens centrarem en dones, química i medicina. 

Paraules clau: químiques, medicaments, remeieres, pioneres en medicina, bioquímiques, premis Nobel. 

 

EMPOWERED WOMEN IN CHEMISTRY AND MEDICINE 

Rosa Maria Melià Avià1 i M. del Tura Puigvert Masó1 

1
Associació de Professores i Professors de Física i Química de Catalunya 

rmelia@xtec.cat, tura.puigvert@gmail.com 

Summary 

To construct the chemistry history not overlooking female contribution, we must value the legacy of generations of 

brave, empowered women who, in one way or another, have succeeded in lay the chemistry foundation. Since 

chemistry origins, they have mastered searching, innovating and transmitting experimental knowledge. Within this 

general context, we will focus on women, chemistry and medicine. 

Key words: chemist, biochemist and physician women, drug discovery, herbal remedies, Nobel Prize.  

 

1  INTRODUCCIÓ 

Pocs manuals inicien les lliçons d’història de la química reconeixent les incomptables dones anònimes que han 

contribuït a l’aprenentatge de processos experimentals, als descobriments sobre el comportament de la matèria i 

els seus canvis i a la transmissió de coneixement de tot allò que ha fonamentat la química  com a ciència.  

Des de l’antiguitat, els sabers associats a la cuina; la neteja de la roba i de la llar; la detecció i tractament de 

malalties; l’ús d’herbes remeieres i reconeixement de substàncies verinoses; l’embelliment del cos; l’obtenció de 

substàncies acolorides i les seves aplicacions; la producció de fibres, el blanqueig i la tintura, tots són 
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aprenentatges en què les dones han exercit el seu mestratge, cercant i transmetent sabers importants per a la 

química. 

Al llarg de la història, les activitats relacionades amb la cura de les persones i el manteniment de l’entorn domèstic 

han recaigut predominantment en les dones i s’han vinculat profundament a la maternitat i l’organització de la 

família. Simultàniament s’ha construït en l’imaginari col·lectiu una discriminació per gèneres que ha derivat en la 

jerarquització social i econòmica, ben difícil de revertir.  

En aquesta comunicació, després de tractar el significat del treball de les dones per al desenvolupament de la 

química com a ciència, ens centrarem en un camp concret com és el de la cura del cos, la medicina i els 

medicaments. 

 

2  CIENTÍFIQUES PIONERES NO RECONEGUDES 

Moltes pioneres, ignorades per la història oficial, malgrat viure en un entorn poc favorable, han contribuït a fer 

avançar la ciència i han aplanat el camí a les noies de generacions futures. 

Des del cas de Trocta de Salern, autora medieval d’importants textos sobre medicina, cosmètica i cures naturals, 

que durant segles es van voler atribuir a autors masculins, moltes científiques han estat eclipsades i poc 

reconegudes mundialment [1]: Nettie Stevens, autora del sistema XY de classificació sexual, descobriment atribuït 

a Thomas Hunt Morgan;  Marianne Grunberg Manago, col·laboradora de Severo Ochoa, el qual s’oblidà d’ella 

quan rebé el Premi Nobel, tot i haver expressat que el descobriment de l’enzim PNPasa era la “pedra Rosetta del 

codi genètic”; Mary Whiton Calkins, descobridora de la memòria d’estímuls combinats, recerca manllevada per G. 

E. Müller i E. B. Titchener, silenciant el seu nom; Marthe Gautier va detectar les causes de la síndrome de Down i 

el mèrit va ser atorgat a Jérôme Lejeune. Una de les poques injustícies desagreujades va ser quan Marian 

Diamond va poder ser a temps de que els coautors secundaris de la recerca sobre la plasticitat neuronal no 

figuressin com a autors principals. 

Alguns cognoms que han estat difosos en llibres de ciències, com Lavoisier, Galvani, Cavendish, Fleming, Haber, 

Bell, Clark, Ogino, etc., són ben coneguts pel treball masculí. Ben segur que una majoria d’estudiosos de les 

ciències té noció dels resultats dels experiments realitzats per Antoine Lavoisier, Henry Cavendish i per Luigi 

Galvani, però amb els mateixos cognoms han estat ignorades dones de ciència com Marie - Anne Paulze de 

Lavoisier, Lucia Galvani, Margaret Cavendish, Williamina Fleming, Clara Immerwarh Haber, Jocelin Bell, Joan 

Clark o Ginko Ogino  i encara avui no són prou conegudes. 

Cal plantejar a les noves generacions com hem construit el relat històric dels descobriments científics i el significat 

dels pocs noms que s’esmenta als manuals, amb tractament de descobridors absoluts d’un determinat fenomen. 

En citar un sol nom, obviem el procés previ, tant ideològic com pràctic, per poder veure-hi més lluny, talment 

l’enxaneta d’un castell. Això no significa que es pugui desmerèixer qui, amb capacitat de síntesi i habilitat 

comunicadora, sap fer públics els resultats científics. 
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Gràcies a la facilitat actual d’accés a la informació, és el moment d’anar reparant mica en mica les injustes 

discriminacions històriques pel que fa al gènere i treballar activament per tal que les noves generacions no ignorin 

tant talent femení que s’ha volgut ignorar i subjugar. 

 

3  DONES, QUÍMICA I MEDICINA 

Entre la química i la medicina, revisem el ventall d’activitats que han exercit dones destacades, des de les antigues 

cirurgianes, consultores i remeieres populars fins les metgesses i bioquímiques actuals. 

3.1 Remeieres, bruixes i trementinaires 

Els coneixements sobre les plantes i els seus efectes en el cos humà es remunten a una llarga tradició cultural, 

molt escorada cap els col·lectius femenins. Moltes de les dones acusades de bruixeria, torturades i condemnades 

a la pena de mort en la Europa medieval, eren envejades pels seus coneixements. Amb una barreja de ciència, 

màgia i religió, eren bones consultores, sanadores i llevadores i utilitzaven extractes naturals per preparar remeis i 

encanteris [2] 

A Catalunya, un exemple proper és el de les trementinaires. En diversos indrets del Pirineu, es produïa trementina 

que era comercialitzada a les poblacions més grans. Contribuïen a l’economia familiar recol·lectant plantes 

medicinals, bolets i fruites del bosc i comercialitzant olis essencials, trementina i tota mena d’ungüents. El fet 

d’anar pel món cada any els permetia l’intercanvi cultural arreu del país. [3] 

 

Les trementinaires del Pirineu 

https://i1.wp.com/diariodigital.org/wp-content/uploads/2020/09/trementinaires-portada.jpg?ssl=1 

https://www.nuvol.com/arxipelag/dones-que-anaven-pel-mon-62841 
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3.2 Cosmètica i tractament mèdics per a dones 

Les activitats lligades al manteniment i embelliment de cos han permès que les dones s’hagin fet un lloc en la 

medicina i la cosmètica amb obres importants. 

Tapputi [4], perfumista del segle XIII aC, desenvolupà mètodes de destil·lació que s’han documentat com els 

primers experiments de química de la història. Se servia de flors, olis, càlam i altres bàlsams per extreure les 

essències per maceració i destil·lació. 

Trocta de Ruggiero [5], amb teories mèdiques increïblement avançades, fruit del creuament de cultures que es 

produïa a Salern, va exercir extensament la medicina i la docència i va escriure el tractat d’Obstetrícia i 

Ginecologia Trotula Maior, on explica tècniques quirúrgiques per a dones i primeres cures per als nadons. En el 

Trotula Minor tracta la higiene personal femenina, els hàbits saludables i dóna consells de bellesa. 

En els segles XII, XIII i XIV, moltes sanadores havien après de l’Escola de Salern, que tenia un Departament de 

Malalties femenines i, en el segle XII, Trocta de Ruggiero hi havia liderat un bon equip de metgesses. 

Hildegarda de Bingen [6], influent abadessa benedictina del segle XII, entre els molts escrits en llatí, té textos de 

botànica i medicina. Cercà les connexions entre el cos i la resta del món natural, practicava medicina holística i 

prescrivia tintures, herbes i minerals. 

 

Monestir Ebingen a Ruidesheim, on l’abadessa Hildegarda de Bingen  

fou exemple de dona rica i culta que creà comunitat monàstica.(Imatge pròpia) 
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Durant el segle XVI el cos femení continua sent objecte d’estudi i això dóna lloc als "llibres de secrets" escrits per 

dones. Isabella Cortese [6], alquimista veneciana del segle XVI, en “Els secrets de Na Isabella Cortese” [7]  

descriu remeis mèdics i cosmètics, dóna consells per a la casa i comenta sobre alquímia i dedica l’últim apartat del 

llibre a la cosmètica. 

Marie Meurdrac [8], burgesa de segle XVII, va escriure amb finalitat pedagògica el llibre La química caritativa i fàcil 

a favor de les dones, dedicat a la comtessa de Guiche. Conté explicacions sobre els principis de l’alquímia, 

l’elaboració de medecines i ungüents, les propietats de les substàncies, la fabricació de nous productes i un 

conjunt de consells de bellesa. 

3.3 De les llevadores i comares fins les primeres infermeres i metgesses ginecòlogues i 

pediatres 

La medicina per a dones practicada per dones comprèn sabers que han passat de generació en generació i que 

van constituir un àmbit propici per a les metgesses professionals. A l’Edat Mitjana, l’ofici de les llevadores i de les 

cirurgianes jueves era molt acreditat, com Cahut de València, documentada el 1332, i la comare Margarida 

Tornerons de Vic. Moltes comares es troben documentades en arxius parroquials pel fet que ajudaven a batejar 

nounats en risc de mort imminent. 

Les primeres metgesses professionals tenen en comú la lluita triple: admissió a estudis superiors, obtenció del títol 

i llibertat d’exercici professional [9].  

Elisabeth Blackwell (1821-1910), primera graduada en medicina als Estats Units; Elizabeth Garrett Anderson 

(1836 – 1917), primera doctora britànica; Madeleine Brès (1842- 1921), primera metgessa francesa; Dolors Aleu i 

Riera,(1857-1913) primera metgessa graduada a España [10]; Matilde Petra Montoya Lafragua (1859-1938), 

primera mexicana graduada a l’Escola de Medicina de Mèxic; Clelia Duel Mosher (1863-1940) metgessa 

defensora dels drets de les dones, la llibertat sexual i el control de natalitat; Ginko Ogino (1851-1913), primera 

metgessa graduada al Japó; Vera Gedroits (1870 – 1932), aristòcrata i metgessa de l’exèrcit rus; Margaret Sanger 

(1879-1966), infermera que patí presó per haver promogut l’ús de píndoles anticonceptives [11]. 

La biografia d’Elisabeth Blackwell [12] és exemple del tracte rebut arreu per les primeres metgesses professionals. 

Tant a Anglaterra com a Estats Units, rebé bona educació, però segregada del nois.  

Sensibilitzada per la relació causal entre la pobresa i malaltia, decidí estudiar medicina per tractar millor les 

malaltes, de dona a dona. Refusada en deu facultats americanes de medicina, va ser admesa a la Universitat de 

Geneva, Siracusa.  

Ja titulada, la pressionaven a practicar homeopatia en lloc de medicina oficial. Viatjà a l’Anglaterra natal per 

perfeccionar els seus coneixements i es mantingué soltera per no perdre la seva llibertat. Amb l’associació creada 

per Sophia Jex-Blake, va fundar la London School of Medicine for Women.  

Ja retirada, es dedicà a escriure sobre reforma social, promoció de la dona, alleujament de la pobresa i pràctica 

d’hàbits saludables. 
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4  APLICACIONS MÈDIQUES DE LA QUÍMICA 

Ja en ple segle XX [13], moltes dones han destacat en el seguiment de reaccions bioquímiques i la determinació 

d’estructures moleculars, des de Gerty Cori, Dorothy Crowfoot-Hodgkin i Rosalind Elsi Franklin a Elisabeth 

Blackurn, Carol Greider i Ada Yonath juntament amb Marianne Grunberg Manago i les espanyoles Margarita Salas 

i Maria Blasco. 

Un altre sector on moltes han reeixit ha estat en desenvolupament i formulació de medicaments. Primerament, la 

recerca sobre medicaments a partir d’extractes naturals: Chica Kuroda, Frieda Robscheit- Robbins, Tu Youyou. 

Posteriorment, la recerca sobre medicaments de síntesi, en la qual destaquen, per ordre cronològic, uns quants 

descobriments: contra la lepra per Alice Ball (1892-1916); la lluita contra la polio i contra la mixomatosis per Annie 

Jean Macnamara (1899-1968); les purines i 45 nous medicaments de síntesi dissenyats per Gertrude Bell Ellion 

(1918 – 1999); el descobriment del virus de la SIDA i com atacar-lo, per Françoise Barré-Sinoussi (n. 1947). 

Hem seleccionat el magnífic treball de dues pioneres en extractes naturals i dues guardonades amb Premi Nobel 

[14], malgrat  no haver-se pogut doctorat a temps per les traves acadèmiques del moment. Són quatre perfils 

humans exemplars per a generacions futures. 

4.1  Chika Kuroda (1884 - 1968) [15] nascuda a Saga, és considerada la primera química i farmacèutica 

japonesa i la segona que obtingué el doctorat, després de Kono Yasui. 

Es graduà l’any 1901 a l'Escola Normal de Saga i més tard va treballar com a professora en més d’una Escola 

Normal de noies.  El 1916 esdevé la primera japonesa llicenciada en ciències per la Universitat Imperial de 

Tohoku, on s’inicia en química orgànica amb el professor Riko Majima i en serà professora ajudant. El 1918, va 

presentar l’estudi sobre el pigment de L. Erythrorhizon. 

El 1921 va investigar derivats d'àcids ftalònicos amb W. H. Perkin a la Universitat d'Oxford. El 1924, a l'Institut 

RIKEN, es va centrar en l'estructura de la cartamina, el pigment de plantes de càrtam. El 1929, presenta la seva 

tesi, La Constitució de Cartamina i més tard estudia altres pigments naturals. 

La Societat Química de Japó, el 1936 li va atorgar el premi Majima i el 1949, va ser nomenada professora a la 

Universitat Ochanomizu. Va estudiar la pigmentació de la pell de ceba fins a obtenir-ne cristalls de quercetina 

pura, a partir de la qual va crear el Kerutin C, un fàrmac contra la hipertensió. 

Els resultats del seu treball han representat una fita fonamental en relacionar la química, concretament la orgànica, 

i el medicament. 

4.2   Frieda S. Robscheit-Robbins (1893 – 1973) [16], patòloga alemanya, nacionalitzada americana, que 

estudià l’anèmia perniciosa. Es va formar a Xicago, Califòrnia i Rochester. Les primeres investigacions, a 

Califòrnia, les continuà a Rochester amb Dr. George Hoyt Whipple com investigadora associada. Robscheit-

Robbins, amb més de 100 articles publicats, és coautora de 10 dels 21 mencionats en el Premi Nobel atorgat a 

Whipple, l’any 1934. Opinava que la seva feina era la millor “carta de presentació”. El 1951 Robscheit-Robbins fou 

elegida la primera dona presidenta de la American Society for Experimental Pathology. 
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Com a model animal, experimentava l’alimentació variada amb gossos, escollits perquè per mida i hàbits no es 

posava en risc extrem la seva salut, als que practicaven repetides extraccions de sang. Van constatar que la dieta 

rica en fetge, no en cor de vedella, era la que donava millors resultats per combatre l’anèmia, la qual cosa 

suggeria la relació amb un mal funcionament del fetge. 

Els resultats del seu treball han representat un avanç significatiu en valorar la importància de l’alimentació en la 

salut. 

 

Chika Kuroda 

(font: chem-station.com/) 

 

Frieda Robscheit-Robbins 

(font: scientificwomen.net/) 

4.3  Gertrude Bell Elion (1918-1999) [17] nascuda a Nova York i de família jueva procedent d’Europa. La 

mort per càncer de persones properes va estimular la seva vocació per la medicina. Graduada en química amb la 

qualificació màxima, per pagar-se els estudis de postgrau treballava de professora de secundària i de secretària. 

Refusada dels programes de doctorat a temps parcial, per ser dona, no va poder doctorar-se i va treballar com a 

química en un parell d’empreses privades, que li adjudicaven treballs secundaris. Finalment, a Burroughs-

Wellcome, va ser assistent de George H.Hitchings, amb qui formà bon equip de recerca. Oblidant-se dels 

obstacles de la universitat, allà va iniciar la seva veritable carrera, que culminaria amb el més alt reconeixement 

internacional. 

El seu mèrit és el disseny de drogues a partir de la comprensió del mecanisme de reacció dels grups químics, en 

lloc d’optimitzar la medicació per assaig-error. És reconeguda mundialment pel descobriment del purinethol, 

tractament primordial contra la leucèmia. Va aconseguir 45 drogues de disseny, contra el càncer, antivirals, contra 

el refús en trasplantaments d’òrgans etc. Va ser guardonada amb el Premi Nobel en Medicina i Fisiologia de 1988, 

juntament a G. H. Hitchings. 
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La fortalesa de Gertrude Ellion és exemplar. Amb una vida plena de dificultats, ha estat una dona amb un objectiu 

professional clar i l’ha seguit fins el final. No va enfocar la recerca a obtenir cap premi sinó a resoldre els 

problemes derivats de malalties greus. I ho va aconseguir tot, els nous medicaments i el reconeixement públic amb 

el premi Nobel. 

 

Gertrude Bell Elion 

(font: wikipedia.org/) 

 

4.4   Tu Youyou [18], nascuda el 1930 a Ningbo (Xina), després de la graduació va treballar a l’acadèmica de 

medicina tradicional xinesa. El 1969, en plena guerra de Vietnam, rep l’encàrrec oficial de dirigir el projecte 523, 

ideat pel govern de Mao per fer recerca sobre la malària, ja que era preocupant la quantitat de morts que la 

malaltia causava en l’exèrcit veí. Els científics de tot el món ja havien provat sense èxit més de 240000 

substàncies diferents. 

Amb una bona formació com a farmacòloga, investigà les herbes medicinals xineses, començant per la medicina 

clàssica i fent entrevistes als practicants de la medicina xinesa tradicional. Va recollir les seves observacions en el 

quadern de notes Col·lecció de prescripcions úniques per combatre la malària on hi va resumir 640 prescripcions. 

Cap el 1971, el seu equip havia provat unes 2000 receptes tradicionals xineses i s’havien fet, a partir de 200 

herbes,  380 extractes que testaven en ratolins. 

Va descobrir que l’Artemisia annua era eficient contra la malària, com ja estava documentat en textos antics. El 

1972 el seu equip  ja havia aïllat l’artemisina i havia fet les proves clíniques en humans que en confirmaven 

l’efectivitat contra la malària. 

El seu mèrit principal és la fusió dels coneixements de la medicina tradicional xinesa actualitzats amb l’aplicació 

dels mètodes de la medicina occidental.  
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A nivell personal cal destacar la prioritat per fer bé a la humanitat, patint temps d’aïllament del marit en un camp de 

treball i les filles en guarderies de l’Estat. El 2015, amb 84 anys, va ser guardonada amb el Premi Nobel de 

Medicina o Fisiologia. 

 

 

Tu Youyou 

(font: mujeresconciencia.com/) 

 

5  CONCLUSIÓ 

La inclusió en l’ensenyament de la química d’una selecció de biografies femenines contextualitzades té la triple 

missió d’evidenciar errors històrics, generar vocacions i afavorir bones pràctiques. Aquesta proposta ofereix eines 

per analitzar el rol de les dones i formular una química mèdica més integradora. Tenint en compte que les dones, 

especialment les no blanques, han rebut tractament mèdic inadequat, fins i tot cures amb efectes secundaris no 

desitjats, que s’haurien pogut preveure [19], la visió femenina és fonamental per millorar esquemes no sexistes en 

la recerca i en les aplicacions mèdiques que se’n derivin. 
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PIBRENTASVIR COM A MILLORA DELS INHIBIDORS DE NS5A,        

MILLORANT AIXÍ EL TRACTAMENT CONTRA L’HCV 

Roger Martínez 

Estudiant de Bioquímica. Universitat de Barcelona 

roger.m.cot@gmail.com 

Resum 

L’hepatitis C és un dels problemes de salut pública i global més importants actualment perquè el virus de l’hepatitis 

C (HCV) afecta a uns 70-180 milions de persones a nivell mundial. Quan aquesta malaltia no és tractada pot 

acabar derivant en una cirrosi hepàtica o, fins i tot, en un càncer de fetge. Per a pacients crònics d’hepatitis C, el 

tractament contra l’HCV és recomanat per les associacions tant europea com americana per a l’estudi de les 

malalties de fetge (EASL/AASLD) en la gran majoria dels casos [1]. Els tractament contra aquesta malaltia han 

millorat molt en aquests últims anys perquè s’ha passat d’utilitzar tractaments basats en l’interferó alfa a antivirals 

d’acció directa (DAAs), els quals tenen un perfil més segur i de durada més curta (12 setmanes). Actualment, el 

millor tractament és l’anomenat tractament Maviret®, que és un tractament que combina Pibrentasvir (inhibidor 

d’NS5A) i Glecaprevir (inhibidor de la proteasa NS3/4A). 

Paraules clau: Hepatitis C, fetge, HCV, Pibrentasvir, Glecaprevir.  

 

PIBRENTASVIR AS AN IMPROVED INHIBITOR OF NS5A, IMPROVING THE 

HCV INFECTION TREATMENT 

Roger Martínez 

Estudiant de Bioquímica. Universitat de Barcelona 

roger.m.cot@gmail.com 

Abstract 

Hepatitis C is one of the biggest problems on public and Global Health, as approximately 70 to 180 million people 

are infected from the Hepatitis C virus (HCV). When the chronic infection goes untreated, severe consequences 

appear such as hepatic cirrhosis and in further stages even hepatic cancer can be developed. The treatment of this 

chronic infection is recommended by both the European and the American associations for the study of the liver (or 

the liver disease) (EASL/AASLD) [1]. The treatment for the HCV infection has improved significantly in recent years 
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when the use of alpha interferon was left aside and the use of Direct-action antivirals (DAAs) started to be 

developed, as these have a safer profile and usually have a short duration treatment (12 weeks). Nowadays, the 

treatment for chronic HCV infection is the Mavyret ® treatment, which combines Pibrentasvir (inhibitor of NS5A) 

and Glecaprevir (inhibitor of the protease NS3/4A) 

Key words: Hepatitis C, liver, HCV, Pibrentasvir, Glecaprevir.  

 

1  PIBRENTASVIR, COM A NOU INHIBIDOR DE NS5A DE L’HCV 

El genomes de l’HCV conté una sèrie d’ORF (Open Reading Frames) que codifiquen proteïnes que no tenen 

activitat enzimàtica ni un paper estructural del virus. Un exemple d’això és la proteïna NS5A, la qual té tres dominis 

estructurals que, en dimeritzar, contenen quatre regions funcionals. Concretament, el domini I de la proteïna és 

necessari per a la replicació del RNA del virus, el domini II és l’encarregat de la unió amb altres proteïnes de les 

cèl·lules, per últim el domini III juga un paper important en la formació del virió [2]. Com es pot veure, aquesta 

proteïna cal per a diverses fases del cicle replicatiu del virus; per tant, és una bona diana per a buscar un inhibidor 

que pugui funcionar com a DAA. Diverses teràpies, clàssicament utilitzades per tractar l’Hepatitis C, en la seva 

composició ja portaven alguna mena d’inhibidor de NS5A a part d’altres compostos que atacaven altres proteïnes 

de l’HCV. Tot i així, el descobriment de Pibrentasvir ha superat aquests inhibidors, que solien funcionar per un 

número determinat de genotips del HCV. 

1.1 Canvi en el linker del Omitasvir crant Pibrentasvir, una gran millora. 

Pibrentasvir neix de l’estructura del Omitasvir, un inhibidor de NS5A de primera generació. L’omitasvir és un 

fàrmac que té una pirrolifina central on el nitrogen de l’anell és enllaçat en el que s’anomena lloc d’ancoratge 

(anchor), i dels carbonis 2 i 5 d’aquesta pirrolidina hi ha enllaçats els linkers que connecten aquesta pirrolidina amb 

una altra. Des del nitrogen de les pirrolidines enganxades al linker (pel carboni 2) hi ha enllaçats els anomenats 

End caps. Cal dir que aquesta molècula té dos punt on la estereoquímica de l’enllaç té una gran importància, els 

enllaços dels carbonis 2 i 5 de la pirrolidina central. 

La modificació principal de l’estructura del Omitasvir resideix en un canvi en els linkers. Com descriuen en [3] el 

canvi principal va ser la incorporació d’un grup benzoimidazol com a substituent del linker present al Omitasvir, un 

grup fenil amida. Amb aquesta modificació, després de provar-ho amb diverses, van veure que era capaç de 

reprimir de forma més efectiva (unes 1000 vegades més) la replicació del HCV. A part d’això, sobre aquesta nova 

estructura es van fer estudis tot modificant l’estereoquímica dels enllaços entre els linkers i la pirrolidina central (en 

els carbonis 2 i 5). Un cop es van fer aquests estudis in vitro, van veure que les conformacions dels enllaços que 

conferien una major activitat són la 2,3-R,R-pirrolidina. Aquestes dues modificacions són la base sobre la qual es 

van fer els estudis in vivo i d’on va acabar naixent el Pibrentasvir. Amb aquestes dues modificacions s’acaba 

aconseguint una major eficàcia i un rang de genotips del HCV sobre els que funciona majors (Veure Secció 1.2). 



 

10es JEQC
Expoquimia 2021

          
 

Actes 10es JEQC  (16 – 17 setembre)                                                                                                     Barcelona 2021                                                 
 ISBN: 978-84-124850-3-5                                                                                                    Col·legi de Químics de Catalunya 
 

101 101 

Quan van fer estudis in vivo amb la molècula obtinguda desprès de fer els canvis explicats al paràgraf anterior van 

sorgir certs problemes. El més important va ser que, el fàrmac, en ser administrat per via oral, no es detectava al 

plasma sanguini, indici que no havia arribat a la sang. Es va provar d’addicionar grups hidrofílids a la part 

d’ancoratge, tot i que sense èxit. Posteriorment, hom va provar l’addició de fluors a l’anchor i als linkers, fet que va 

resultar en una major concentració del fàrmac al plasma. Aquesta molècula amb els fluors inclosos és el que 

s’anomenà Pibrentasvir. 

1.2 Efectivitat in vitro del Pibrentasvir en els diferents genotips de l’HCV 

L’efectivitat d’aquest fàrmac i els genotips contra els que era efectiu van ser determinats in vitro com mostren a [4]. 

L’índex terapèutic i l’activitat de l’antiviral van ser avaluades amb mostres de pacients dels sis genotips que té 

l’HCV. Les EC50, que es la concentració a la qual el fàrmac produeix la meitat de la resposta màxima, es troben de 

l’ordre d’unitats pM, depenent del genotip del virus. Tot i així, és efectiu en un rang de concentracions similar per 

tots ells, fet que fa que pugui ser anomenat com pangenotípic. Tot i així, quan se li afegeix plasma humà als 

cultius, la seva activitat disminueix 35 vegades respecte els sense plasma a causa de la unió inespecífica d’aquest 

fàrmac a proteïnes. Quan s'avaluen fàrmacs, és important saber a partir de quina concentració esdevenen 

citotòxics mesurats amb la CC50, en el cas del Pibrentasvir aquesta era de 32 μM i, mirat en diferents línies 

cèl·lulars, es mantenia en 10 μM aproximadament. [4] 

Una altra de les coses que cal mirar és com afecten les mutacions conegudes que solen disminuir l’acció dels 

inhibidors d’aquesta proteasa. Quan van mirar les mutacions en residus puntuals, no es va veure cap canvi 

significatiu respecte a la proteïna nativa, fins i tot en el genotip 3a la mutació Y93H, la qual confereix una 

resistència als inhibidors de la NS5A clàssics, l’activitat del proventasvir no es veu modificada. Quan es miren les 

dobles i triples mutacions més comunes que confereixen resistències a inhibidors de la NS5A, veiem que l’EC50 

puja a valors de l’ordre del 180pM, fet que indica que aquestes podrien disminuir l’activitat de l’inhibidor. Això és 

confirmat en estudis en cultiu car només una petita quantitat de colònies restaven en presència del fàrmac (1 o 2 

respecte un milió de cèl·lules). 

 

2 PIBRENTASVIR I GLECAPREVIR COM A TRACTAMENT DE L’HEPATITIS C CRÒNICA 

El tractament actual contra l’hepatitis C crònica és l’anomenat tractament Maviret ®, aquest tractament és compost 

per l’administració de càpsules amb 100mg de Glecaprevir i 40mg de Pibrentasvir, combinant així dos potents 

fàrmacs, un contra la proteasa NS3/4A i l’altre contra la proteïna no estructural NS5A. Aquest tractament té una 

durada de vuit setmanes per a pacients amb i sense cirrosi hepàtica. Aquest tractament pot variar si el pacient ja 

ha estat tractat amb pegINF+ribavirina (i sofosuvir) o sofosbuvir+ribavirina, on aquest nou tractament augmenta a 

dotze setmanes amb pacients amb cirrosi (i cirrosi compensada) i amb genotips 1,2,4,5,6. Contràriament, els 

pacients infectats pel HCV de genotip 3 els pujarà el tractament a 16 setmanes. A més a més, si els pacients han 

estat tractats amb anterioritat amb inhibidors d’alguna de les dues proteïnes, aquest tractament no és gens 

recomanat pel fet que l’eficàcia del tractament es troba molt disminuïda. [5] 
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El Glecaprevir funciona com a inhibidor de la proteasa NS3/4A, la qual és essencial per a realitzar la proteòlisi de 

la poliproteïna, de forma que quedaran les proteïnes madures NS3, la NS4A, NS4B, NS5A i NS5B, cosa que és 

essencial per a la replicació del virus. Com també s’ha comentat abans, la proteïna NS5A, inhibida pel 

Pibrentasvir, és també essencial per a la formació del complex de replicació del virus. Per tant, el tractament 

Maviret® té com a diana la inhibició de diverses etapes de la replicació del virus. 

Cal dir que tots dos fàrmacs són pangenotípics, és a dir, que són efectius contra tots 6 genotips del HCV; pel 

Glecaprevir, les CE50 són entre 4,6 nM (la major, pel genotip 2b) i 0.85nM (pel genotip 1a). En canvi, per al 

Pibrentasvir, les CE50 són des de 0.0043nM (pel genotip 1b) i 0,0014nM. La CE50 és la concentració mitja efectiva 

o concentració d’inhibició mitja, és a dir, és la concentració a la qual la meitat de les proteïnes serien inhibides. 

Podem veure que les EC50 del Pibrentasvir són inferiors que no pas les del Glecaprevir, per això possiblement la 

diferència entre les dosis efectives de cada un dels fàrmacs. [5] 

2.1 Interacció entre fàrmacs en pacients en tractament pel VIH 

Quan s’empren antivirals d’acció directa hem anar amb compte si els pacients ja reben tractament contra algun 

altre virus com seria el del VIH. És força comú en pacients de VIH que acabin havent de rebre tractament per una 

infecció pel virus de l’hepatitis C. Aquest fet podria comportar que l’ús d’ambdós tractaments alhora, DAAs contra 

el HCV i antiretrovirals contra el VIH, portés a possibles interaccions entre fàrmacs. Aquestes interaccions són 

diverses, des de la possibilitat de potenciar els efectes entre elles o d’una disminució de l’efecte, entre d’altres. 

Aquests efectes van ser observats per [6]; això, es va fer avaluant els efectes que podien tenir l’administració de 

Pibrentasvir i de Glecaprevir i un dels tractaments possibles per a la infecció de VIH. Un cop aquí, el que s’ha fet 

és veure com canvia l’eficiència dels tractaments per separat amb la coadministració d’aquests i mirar canvis en 

l’EC50 dels fàrmacs, així com en els efectes adversos nou que podrien sorgir.  

Quan mirem aquest fet, hi ha una sèrie de interaccions perjudicials per algun dels tractaments, però quan 

s’administra glecaprevir amb tractaments inhibidors de la proteasa del VIH complementats amb ritonavir, l’acció 

del glecaprevir es veu disminuïda respecte el tractament únicament amb pibrentasvir (el qual no es veu modificat 

de forma significativa quan es troba en presencia dels tractaments pel VIH mencionats). Les dues grans 

interaccions perjudicials són quan es combinen els fàrmacs contra el HCV amb l’atazanavir/ritonavir (tractament 

contra el VIH). Aquesta combinació provoca un augment de l’alanina transaminasa en sang, un clar indicatiu de 

dany hepàtic. En segon lloc, l'eficiència de tant el pibrentasvir com del Glecaprevir es veu força disminuïda en 

presencia de efavirenz. 

Per tant, el tractament Maviret ® és compatible amb la gran majoria d’antiretrovirals contra el VIH, amb la excepció 

dels tractament amb potenciadors dels inhibidors de proteases utilitzats contra el VIH o el tractament amb 

efavirenz, els quals no es recomana combinar amb l’ús del tractament Maviret®. Per últim, l’ús de Maviret ® és 

contraindicat quan s’estigui utilitzant Atazanavir com a antirertroviral pel VIH, per a evitar el dany del fetge que 

provoquen tots dos tractaments alhora. 
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GAMIFICACIÓ EN L’ASSIGNATURA DE BIOQUÍMICA DEL GRAU DE 

QUÍMICA UTILITZANT PASSATEMPS 

Josep J. Centelles1, Santiago Imperial1, Pedro R. de Atauri1, Estefanía Moreno1  

1Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular. Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona.    
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Resum 

Els passatemps permeten un autoaprenentatge als alumnes perquè gaudeixen dels jocs tot aprenent l’assignatura. 

Els jocs de lletres més famosos són els mots encreuats. Altres jocs són la sopa de lletres, el salt del cavall, unir 

punts, laberints, relacionar dos conjunts entre sí, l’amidakuji, jocs de lògica, etc. Com a tasca inicial del grup 

d’innovació docent del que formem part (GINDO-UB180), i aprofitant el confinament a causa de la pandèmia, vam 

crear i aplicar alguns passatemps com a tasques d’avaluació continuada. Aquestes tasques van tenir molt d’èxit 

entre els alumnes, doncs les van avaluar molt positivament. 

Paraules clau: Passatemps, mots encreuats, sopa de lletres, salt de cavall, unir punts, amidakuji. 

 

GAMIFICATION IN THE SUBJECT OF BIOCHEMISTRY IN THE CHEMISTRY 

DEGREE USING PUZZLES 

Josep J. Centelles1, Santiago Imperial1, Pedro R. de Atauri1, Estefanía Moreno1  

1Department de Biochemistry and Molecular Biomedicine. Faculty of Biology. Universitat de Barcelona.  

josepcentelles@ub.edu, simperial@ub.edu, pde_atauri@ub.edu, estefaniamoreno@ub.edu 

Summary 

Games are excellent teaching tools for self-learning. Students playing a game enjoy themselves and at the same 

time learn basic and important concepts. Different games including crossword puzzles, word search puzzles, 

knight’s tour games, connect the dots, mazes, matching two sets, amidakuji, and logic games were used for 

continuous assessment during the confinement due to the pandemic. These games were developed as part of the 

GINDO-UB180 teaching innovation group activities. These activities were very successful among the students, as 

they were evaluated very positively. 

Keywords: Puzzles, crossword puzzles, word search puzzle, knight’s tour game, connect the dots, amidakuji. 

mailto:josepcentelles@ub.edu
mailto:simperial@ub.edu
mailto:pde_atauri@ub.edu
mailto:estefaniamoreno@ub.edu
mailto:josepcentelles@ub.edu
mailto:simperial@ub.edu
mailto:pde_atauri@ub.edu
mailto:estefaniamoreno@ub.edu


 

10es JEQC
Expoquimia 2021

          
 

Actes 10es JEQC  (16 – 17 setembre)                                                                                                     Barcelona 2021                                                 
 ISBN: 978-84-124850-3-5                                                                                                    Col·legi de Químics de Catalunya 
 

106 106 

1  INTRODUCCIÓ 

Els passatemps o jocs d’enginy són molt apreciats pels estudiants i per la població en general, perquè permeten 

l’aprenentatge sense esforç aparent i són molt útils com a autoavaluació. Alguns dels jocs que es publiquen en les 

revistes de passatemps són jocs solitaris, tot i que a vegades es poden jugar en grup, fet que permet que els 

estudiants puguin adquirir la competència transversal del treball en equip. Els passatemps es basen en xifres o en 

lletres. Així, aquells que són basats en xifres permeten aprendre matemàtiques elementals (sudokus, quadres 

numèrics, camins de sumes o restes, ...), malgrat que aquests passatemps semblen poc aplicables a l’estudi de la 

Bioquímica. Els jocs de lletres més populars són els mots encreuats o els autodefinits, tot i que hi ha altres jocs de 

lletres que inclouen el joc d’unir els punts, la sopa de lletres, el salt del cavall, laberints de preguntes i respostes, 

jocs de lògica, així com els d’analitzar la relació entre dos conjunts (sigui utilitzant fletxes o amb l’amidakuji). 

Els passatemps basats en les lletres són molt més útils per les assignatures com la Bioquímica, que requereixen 

l’aprenentatge de nombroses paraules, com per exemple els noms dels enzims o dels intermediaris metabòlics. 

Per això, i amb la finalitat d’un millor aprenentatge de l’assignatura de Bioquímica del grau de Química, els 

components del grup d’innovació docent QuiMet (Metabolisme al grau de Química, GINDO-UB180) vam preparar 

diversos passatemps de lletres destinats als nostres estudiants.  

Aquests jocs d’enginy van ser destinats als alumnes de quart semestre i es van aplicar durant el confinament 

(semestres de primavera del curs 2019-2020, semestre de tardor del curs 2020-2021) per a ser realitzats com a 

tasques d’avaluació continuada. Posteriorment, i atès que aquests jocs els van agradar molt, vam decidir aplicar-

los també utilitzant Escape-rooms, i els estem implementant durant aquest curs acadèmic. 

 

2  MÈTODES 

Es va realitzar una recerca per Internet, durant el confinament, dels diversos jocs de lletres, que 

inclouen jocs de unir punts, laberint amb etiquetes, laberint de preguntes i respostes, sopa de lletres, 

mots encreuats (o autodefinits), salts de cavall, jocs de lògica i amidakuji.  

En l’apartat de Resultats, presentem alguns dels exemples de trencaclosques inventats pel nostre grup, 

adaptant-los a diferents aspectes de la docència de Bioquímica. Actualment, aquests jocs s’han introduït 

dins de Escape-rooms, utilitzant com a codis per passar de pàgina alguna dada de cadascun dels jocs. 

 

3  RESULTATS 

3.1 Joc d’unir punts 

Aquest tipus de trencaclosques es basa en una seqüència de punts numerats. Quan els punts són connectats 

seguint la seqüència, es revela la figura d'un objecte. David Kalvitis és l’artista i dissenyador gràfic més famós que 
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va publicar al voltant de 20 llibres de trencaclosques d’aquest tipus de jocs [1]. Els trencaclosques basats en la 

unió de punts normalment fan servir una seqüència numèrica, però en el nostre cas el vam adaptar a una 

seqüència de compostos intermediaris d’una ruta metabòlica. Així, a la Figura 1 es presenta el trencaclosques que 

vam aplicar a la cadena de transport electrònic (des de l’NADH fins a l’oxigen). 

 

Figura 1. Joc d’unir punts sobre la cadena de transport electrònic. 

 

En general, val a dir que aquests tipus de jocs són molt útils pels alumnes de Bioquímica per a recordar la 

seqüència dels intermediaris d’una ruta, tot i que és fàcil veure el dibuix que apareixerà després d’unir els punts 

abans de connectar-los entre sí. A més a més, requereixen una gran dificultat per a crear-los, perquè implica 

pensar en el dibuix que es vol que es reveli i dibuixar-lo amb gràcia. 

 

3.2 Laberints de preguntes i respostes 

Aquest tipus de trencaclosques va sorgir com a modificació del joc d’unir punts. A partir del mateix joc anterior vam 

realitzar el laberint de la Figura 2, que consisteix en un joc on cal connectar etiquetes d’un laberint. El codi que 

podem obtenir d’aquest joc correspon a les següents lletres que connecten la seqüència de la transferència 

electrònica dins la cadena de transport electrònic: MITCHELL.  
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Figura 2. Joc de laberint d’etiquetes, basat en el joc d’unir punts, i relatiu a la cadena de transport electrònic. 

 

El laberint d’etiquetes és més difícil de resoldre que el joc d’unir punts. Addicionalment, permet obtenir un codi a 

partir de les lletres que connecten les etiquetes, codi que podria utilitzar-se per passar de pàgina en una Escape-

room. 

Un altre exemple de laberint és el laberint de preguntes i respostes de la Figura 3. En aquest cas, l’exemple que 

es mostra conté qüestions sobre bases nitrogenades, nucleòsids, nucleòtids i àcids nucleics. El laberint conté 

etiquetes amb preguntes (en blau) i respostes (en vermell), i permet obtenir un codi a partir de les lletres que 

connecten aquestes etiquetes. El codi d’aquest exemple és WATSONCRICK. 

A, G, T, C
QUINES PARELLES 

DE BASES FORMEN 
PONTS DE 

HIDROGEN?

COMENÇA AQUI
QUINES BASES 

CONTÉ EL DNA?

A – 1 = G + C
COM ÉS LA 

CADENA DE RNA?
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Figura 3. Exemple de joc de laberint de preguntes i respostes, relacionat amb les bases                       

nitrogenades, nucleòsids, nucleòtids i àcids nucleics. 



 

10es JEQC
Expoquimia 2021

          
 

Actes 10es JEQC  (16 – 17 setembre)                                                                                                     Barcelona 2021                                                 
 ISBN: 978-84-124850-3-5                                                                                                    Col·legi de Químics de Catalunya 
 

109 109 

3.3  Sopa de lletres 

La sopa de lletres en versió castellana va ser creada al voltant dels anys 60 a Madrid per Pedro Ocón 

de Oro (1932-1999), bé que la versió anglesa va ser publicada per Norman E. Gibat de Oklahoma l’any 

1968 i li va prendre el protagonisme al creador espanyol [2]. Consisteix en una quadrícula (o una altra 

forma geomètrica) plena de lletres, on cal descobrir diverses paraules disposades en els dos sentits 

possibles, i en horitzontal, vertical o diagonal dins la quadrícula. A la Figura 4 mostrem un exemple de 

sopa de lletres que vam proposar als alumnes com a tasca dins del tema dedicat al cicle de Krebs. Es 

demanava buscar dins la sopa de lletres els intermediaris del cicle de Krebs, i per a fer-ho cal que els 

alumnes coneguin aquests compostos per a localitzar-los dins la sopa. Un codi per a passar pàgina dins 

de la Escape-room podia ser buscar a la sopa de lletres el compost de cicle de Krebs que conté un 

número més elevat de lletres. 

M A S P A R T A M E L I T A D O R

A C L A R C O F R I M A I S T R A

L E B F U M T A T I N O C A S I C

T T I A A T A D A I B I A D U I N

A I S D I O S U C C I N I L C O A

T L U H 2 O X C I T A R T I C H D

C C S 2 M F U O A S O P A R I 2 H

C O E N S S U M G C O A S H N A 2

N A D C O 2 S M T L F C O L A G L

A L 2 L 2 C 2 R A R U T I A T U A

L O A M A I P I L R A T O T O I M

O X A L A C E T A T A R A I R R I

O A I G U A S A M O I T C R O A G

I R T D A L C U A I F A M I A A T

T L A P I R U V A T O S I N A T P

 

Figura 4. Exemple de sopa de lletres amb intermediaris del cicle de Krebs 

 

3.4  Mots encreuats 

És el passatemps més conegut, que és basat en omplir un enreixat amb diverses paraules. El primer mots 

encreuats va ser publicat en anglès l’any 1913 per Arthur Wynne (1871-1945) de Liverpool.  En castellà, Pedro 

Ocón de Oro, per la seva banda, va ser un conegut creador de mots encreuats. Aquests trencaclosques són més 

difícils de preparar que els anteriors passatemps, però també permeten més versatilitat.  
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Les definicions que vam proposar als alumnes els feien pensar en aspectes de la Bioquímica que potser no 

s’haguessin tractat sense aquests trencaclosques. Per simplificar la resolució, vam pintar de groc algunes de les 

caselles i els alumnes havien de localitzar, a partir de les lletres que apareixien en aquestes caselles, una paraula 

que n’era un anagrama, i que estava relacionada amb el tema dels mots encreuats. Per exemple, en els mots 

encreuats del metabolisme de lípids vam assenyalar en groc les lletres que formaven ESPIRAL, i que relacionaven 

la beta-oxidació amb l’espiral de Lynen. Aquest codi podria també utilitzar-se per a un canvi de pàgina en una 

Escape-room. 

 

3.5  Salt del cavall 

Basat en el moviment del cavall dels escacs, aquest passatemps consisteix en una quadrícula que conté una 

síl·laba en cada casella. A partir del moviment del cavall, hom completarà una frase amagada a la quadrícula. El 

problema del camí del cavall va ser estudiat per primera vegada per Leonhard Euler (1707-1785) utilitzant una 

seqüència numèrica en els moviments, i generant el que anomenem quadrats semi-màgics [3]. 

La Figura 5 mostra un exemple de salt de cavall que vam proposar als alumnes com a tasca dins del tema dedicat 

al metabolisme de carbohidrats. Es demanava trobar una frase amagada sobre la ruta metabòlica en qüestió. La 

solució era la següent frase sobre la gluconeogènesi: “La glucosa es genera al fetge i ronyó, que tenen glucosa-6-

fosfatasa”. El joc del salt del cavall és el més senzill de crear, encara que cal cercar una frase que contingui tantes 

síl·labes com les que conté el quadrat, i requereix que el cavall passi per totes les caselles. D’igual manera que en 

els jocs precedents, aquesta frase podria ser també el codi d’una Escape-room. 
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Figura 5. Exemple de joc del salt del cavall, amb una frase de la gluconeogènesi. 
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3.6 Jocs de lògica 

Aquests trencaclosques són basats en ordenar diversos conjunts d’elements a partir d’uns postulats. En el 

metabolisme dels aminoàcids, per exemple, i donada la classificació entre aminoàcids essencials i no essencials i 

entre els aminoàcids glucogènics i cetogènics, vam proposar un problema de lògica que es presenta a la Figura 6, 

on es demanava omplir la Taula a partir de les dades de les proposicions següents: 

1) El sisè aminoàcid de la llista és cíclic i no és aromàtic. 

2) Dos dels aminoàcids són ramificats, però no són a la taula en números consecutius. 

3) El segon aminoàcid de la llista és l’únic dels 20 aminoàcids que no és quiral. 

4) L’aminoàcid que pertany a la família biosíntètica de la histidina es troba just al costat del que pertany a la família 

biosíntètica d’un aminoàcid aromàtic. 

5) Els aminoàcids ramificats són isòmers de posició. 

6) La leucina es troba just davant del que s’abreuja Tyr. 

 1 2 3 4 5 6 

Aminoàcid       

Abreviatura 

de 3 lletres 

      

Fórmula de 

l’aminoàcid 

      

Tipus 

d’aminoàcid 

      

Glucogènic o 

cetogènic 

      

Essencial o 

no essencial 

      

Precursor de 

la família 

biosintètica 

      

Figura 6. Taula per resoldre l’exemple de joc de lògica dels aminoàcids 

 

Una vegada més, un cop plena la Taula, es podria demanar, per exemple, com a codi per passar de pàgina en 

una Escape-room quin era l’aminoàcid de la posició 4 dins la Taula. 
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3.7  Amidakuji 

És un joc de relació entre conjunts, que té el seu origen en un joc de loteria japonesa, i també s’anomena “Pota 

fantasma” a Xina o Sadaritage (pujar escales) a Corea. Si be a Àsia té una forma vertical, la vam adaptar a la 

forma horitzontal per a escriure el conjunt de dreta a esquerra enlloc de en vertical. La nostra adaptació es basa 

en escollir un punt de partida d’un dels extrems i arribar al final seguint el camí de la línia horitzontal. Cada vegada 

que arribem a un encreuament amb una línia vertical cal desviar-se fins arribar a la següent línia horitzontal i 

prosseguir el camí horitzontal fins trobar un altre encreuament o fins arribar al final de la línia. Aquest joc és més 

distret que relacionar directament un grup de paraules d’un conjunt amb un altre grup de paraules d’un altre 

conjunt (amb fletxes). Però com que la solució sortia directament, per a complicar-ho una mica, vam donar dues 

possibilitats per a cada un dels punts del destí. 

La Figura 7 mostra un exemple de amidakuji que vam proposar als alumnes com a tasca dins del tema dedicat al 

metabolisme dels lípids. En aquest cas, el codi és la següent solució, que ha de trobar l’alumne: 1b2b3a4a5a6b. 

1) Acetil-CoA
a) Lípid majoritari de les VLDL
b) Producte de la lecitina colesterol acil transferasa

a) És un cos cetònic
b) És una sal biliar

a) És un cos cetònic
b) És el producte de la β-oxidació

a) Lípid majoritari de les LDL
b) Substrat de l’àcid gras sintasa

a) Lípid majoritari de les LDL
b) Producte de l’acetil-CoA carboxilasa

a) Lípid majoritari de les VLDL
b) Producte de la piruvat deshidrogenasa

2) Malonil-CoA

3) Triacilglicèrid

4) Colesterol

5) Acetoacetat

6) Éster de colesterol
 

Figura 7. Exemple de Amidakuji sobre el metabolisme lipídic, que acaba amb dues possibilitats                              

a escollir per l’alumne. 

4  DISCUSSIÓ 

Els autors d’aquest treball, components del  grup d’innovació docent QuiMet (Metabolisme al grau de Química, 

GINDO-UB180), durant el confinament del Covid-19 impartíem l’assignatura de Bioquímica del Grau en Química, i 

vam crear i aplicar diversos jocs pels nostres estudiants. Aquests jocs es van preparar en català, es van utilitzar 

per a la avaluació continuada dels alumnes, i incloïen mots encreuats i altres jocs de lletres. A partir de les 

respostes enviades pels alumnes vam poder observar que aquests jocs tenien molt d’èxit entre els nostres 

estudiants, que van aprendre els temes amb més facilitat i van gaudir de l’estudi. 

Si be vam proposar als alumnes diverses tasques, els passatemps proposats van ser les tasques que més van 

agradar als alumnes de l’assignatura de Bioquímica. En cada un dels temes vam proposar qüestionaris i jocs, i 

semblava que els jocs agradaven molt més que els clàssics qüestionaris. Efectivament, els jocs van ser les 
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primeres tasques que ens entregàvem (de seguida que s’obrien al Campus Virtual, Moodle) i van ser molt ben 

valorats, perquè vam rebre diversos mails en els que ens demanaven altres jocs. Creiem, doncs, que aquesta 

nova eina d’aprenentatge pot ser molt profitosa per tots ells. Posteriorment, vam pensar que calia evolucionar i 

passar de la correcció manual a la auto-correcció, i per això hem pensat que les Escape-room poden ser una eina 

molt efectiva per aplicar aquests jocs a l’estudi i a l’auto-aprenentatge. 

Així, a partir de tots els jocs anteriors poden proposar-se els problemes que han de superar per passar de pàgina 

en Escape-rooms, com per exemple el codi de les lletres (o números) dels laberints de preguntes i respostes, la 

paraula més llarga que troben a la sopa de lletres, la frase que genera el salt del cavall, l’anagrama dels mots 

encreuats, el resultat del amidakuji. A més a més, estem aplicant també altres codis per canviar de pàgina, com 

per exemple un resultat numèric d’un problema de càlcul, el temps en el qual apareix una determinada imatge en 

un vídeo que demanem que visualitzin els alumnes, buscar alguna dada important en una web, etc. 

Recentment hem tingut algun comentari en la primera Escape-room que hem introduït als alumnes referent a les 

Biomolècules, que ens anima a prosseguir aquest sistema d’estudi: “una mica llarg des del meu punt de vista, però 

molt interessant, car he aprés nous conceptes de la Bioquímica”. 

 

5  AGRAÏMENTS 

Els autors formem part del grup de innovació docent QuiMet (Metabolisme en el grau de Química) (GINDO-

UB/180) i volem agrair al RIMDA (Recerca, Innovació i Millora de la Docència i l’Aprenentatge) de la Universitat de 

Barcelona per haver confiat en la nostra tasca d’innovació docent. 
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LOS DESAGÜES DE LA CIENCIA 

Balbino Baquero 
 

Profesor de Secundària y colegiado del COQC 

 

 

Dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre  

los demás; es la única manera. 

 
Albert Einstein 

 

 

1  SVANTE AUGUST ARRHENIUS 

 

Cuando el rey Oscar II de Suecia en una brillante ceremonia - como suele ser en este tipo de actos - entregó el 

Premio Nobel de Química 1903 a Svante August Arrhenius, por los servicios prestados al avance de la química 

por su teoría de la disociación de los electrolitos, se cerraban 20 años de frialdad y aislamiento, incluso desprecio, 

que, por parte de sus colegas, tuvo que soportar el ahora premiado con el máximo galardón. 

 

Su tesis doctoral sobre la conductividad de las reacciones químicas no fue muy bien aceptada por los miembros 

del tribunal, que consideraron esas ideas muy revolucionarias para la época, por lo que pretendieron tumbarle la 

tesis, aunque al final se la aprobaron con la mínima calificación - a propuesta de uno de los miembros del tribunal, 

- por si acaso en el futuro tuviera razón, como al final sucedió. La teoría de Arrhenius no fue tampoco muy bien 

conceptuada en el congreso de Física (Paris, 1900) pero, el respaldo que prestigiosos científicos del momento 

(Ostwald, Van’t Hoff) aportaron a la teoría de la conductividad posibilitó que, poco a poco, las ideas de Arrhenius 

fueran aceptadas por la comunidad científica. 

 

He dedicado a Arrhenius, la primera reseña de este sucinto informe sobre agravios, tropelías, usurpaciones, 

difamaciones, falacias... perpetrados dentro del mundo de la ciencia, pero que no es una tradición superada, sino 

que sigue y seguirá en vigor. Por lo menos, eso me temo. Veamos algunos casos: 

 

2  PARACELSO 

 

Eric John Holmayard, profesor de ciencias en el Clifton College (Bristol) e historiador de ciencias y tecnología 

definió a Paracelso (1493-1541) en su libro Alchemy, como una de las figuras más pintorescas de la Alquimia del 

Renacimiento. Este médico y alquimista suizo fue el creador de la iatroquímica o química médica, que se trata de 

una transición entre la Alquimia y la auténtica Química y que, según señala Paracelso, su misión es curar las 

enfermedades y el dolor, mediante la preparación de drogas y remedios. Su carácter jactancioso, violento, 

fanfarrón, bebedor y juerguista; su contumacia en defender sus opiniones sin admitir réplica no era lo más 

apropiado para hacer amigos. Trotamundos incansable, amigo de las provocaciones, sus comentarios sobre los 
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personajes más carismáticos de la Medicina, le crearon muchos enemigos. Se ganó a pulso, el odio de 

farmacéuticos, boticarios y médicos, hasta tal punto que boicoteaban sus charlas y lecciones. Tuvo problemas con 

la justicia y, en algunas ciudades que visitó, sus colegas le sometían a un humillante examen para permitirle 

trabajar. Se especuló sobre si su muerte había sido consecuencia de un altercado de taberna, a las que tanto le 

gustaba frecuentar, pero por el posterior análisis de sus restos parece ser que las lesiones apreciadas en sus 

huesos no se debían a percance alguno sino a una enfermedad o anomalía de la columna vertebral.  

 

Paracelso, el más conocido de los alquimistas, tiene pleno derecho a figurar en esta nómina, ya que su importante 

contribución al progreso de la Medicina no fue bien comprendida ni aceptada por el corporativismo facultativo y el 

ambiente social de la época en la que le tocó vivir. 

 

3  AUGUSTE LAURENT 

 

El químico francés Auguste Laurent (1807-1853) sufrió también la incomprensión y arrinconamiento por parte de 

sus compañeros que lo confinaron en universidades de segunda categoría, trabajando en laboratorios insalubres 

que le ocasionaron una tuberculosis que, aunque ya establecido en Paris, sus condiciones laborales no seguían 

siendo muy saludables, lo que agravaron su enfermedad y adelantaron su muerte prematura a los cuarenta y 

cinco años. La razón del maltrato profesional sufrido por Laurent se debe al enfrentamiento que tuvo con su 

profesor J.B. Dumas que, a su vez, sostenía la teoría de las sustituciones (teoría dualística) de Berzelius, el cual 

afirmaba que los cuerpos compuestos estaban formados por radicales positivos y negativos que se unían por 

afinidad eléctrica, siendo el radical hidrógeno considerado como radical positivo porque era sustituido en las 

reacciones por metales que son también positivos. Sin embargo, Laurent alegó que en el laboratorio él sustituía 

hidrógeno por cloro (radical electronegativo), por lo tanto, era posible. Afirmación que le hacía enfrentarse a los 

químicos más importantes de su tiempo, los cuales terminaron por aceptar la teoría de las sustituciones de 

Laurent cuando la Academia Francesa de las Ciencias ya había malogrado la vida al humilde profesor de la 

universidad de Burdeos. 

 

Un mérito importante de Laurent fue su aportación a la incipiente teoría atómica, a la cual Dumas no le prestó gran 

interés. La publicación por Jean-Batiste Biot de la obra de Laurent Méthode de Chemie, después de su muerte, 

contribuyó a prestigiar su recuerdo. 

 

4  NICOLAS LEBLANC 

A finales del siglo XVIII, en Francia la obtención de carbonato de sodio presentaba grandes dificultades 

ocasionadas por la escasez de la materia prima. Para solucionar el problema, la Academia Francesa de las 

Ciencias convocó un concurso de proyectos de obtención de carbonato de sodio a partir de la sal común, con 

100000 francos de recompensa para el ganador. Después de muchas deliberaciones fue seleccionado el método 

presentado por el  farmacéutico y químico Nicolas Leblanc (1755-1806), estableciéndose en Saint Denis la primera 

fábrica que utilizaba el sistema de Leblanc, el cual, al no poder hacer frente a los gastos de mantenimiento y 
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producción - ya que ni la Revolución ni, después, el Imperio establecido, llegaron a satisfacerle los francos 

prometidos en las cláusulas del concurso - sumido en una gran depresión, puso fin  a su vida, dejando a su familia 

en la más absoluta miseria. 

 

Como suele suceder, otros industriales, franceses y de otros países (Inglaterra, Lancashire...) se forraron con el 

invento del desafortunado farmacéutico de Ivoy-Le-Pré. En la actualidad varias estatuas recuerdan su historia. 

Parece ser norma francesa erigir monumentos a sus científicos ilustres después de amargarles la vida como a 

Lavoisier, Laurent, Lebon. 

 

5  LAVOISIER  

 

Vamos a pasar de puntillas por la tragedia de la injusta y temprana muerte de Lavoisier (1743-1794) en la 

guillotina ya que es de general conocimiento, así como las palabras de póstumo homenaje que le dedicó 

Lagrange. Los mentores de la Revolución Francesa, que se habían instalado en el poder, se la tenían jurada a los 

miembros de su colectivo laboral. Lavoisier, para ganarse la vida y ayudar a los gastos de sus investigaciones, 

trabajaba como recaudador de impuestos (Fermier). Se comentaba que eran excesivos y que no repercutían en el 

bienestar de la ciudadanía. Se decía también que se repartían lo recolectado con el rey. Pero la principal causa de 

su detención fue el testimonio de Jean-Paul Marat - diputado por París en la Convención - que no olvidó que 

Lavoisier formaba parte de la Academia de Ciencias, la cual había desechado una mediocre memoria sobre el 

fuego que, años antes, había presentado. Lavoisier fue encarcelado junto a otros colegas habilitados del cobro y 

aunque en el juicio los pocos amigos que se prestaron a testificar a favor de él, insistieron en su categoría 

científica y sus servicios a Francia, estas alegaciones no sirvieron para nada cuando el presidente del tribunal 

popular farfulló: el pueblo no necesita sabios. Antoine -Laurent Lavoisier fue ejecutado en la primavera de 1794. El 

día anterior (7 de mayo) escribió una carta consolando a su esposa y reconfortándose pensando que así se 

libraba de los achaques y limitaciones propios de la vejez.  

 

Lavoisier (iniciador de la química moderna) y Leblanc (iniciador de la química industrial), aunque contemporáneos 

y ambos con un final trágico decidido por la invasión revolucionaria con la que ambos tropezaron para su 

desgracia, su lugar en la historia es diferente: en el baremo de los químicos se da más importancia al científico 

que al inventor. La posteridad determinó a Lavoisier como un genio ilustrado, víctima de un poder político 

sanguinario mientras que tiende a minusvalorar el genio del inventor ninguneando sus logros, haciendo hincapié 

en las necesidades de los problemas bélicos resultantes del proceso revolucionario. Según esta visión de la 

historia de la ciencia, define a la Revolución como un desmadre ilógico ya que al asesinar a Lavoisier ralentiza el 

avance científico, mientras que en el caso de Leblanc, la actitud revolucionaria potencia la innovación técnica.  

 

6  PHILIPE LEBON 

Philipe Lebon (1769 - 1804) era un dinámico y romántico ingeniero de caminos, canales y puertos que, 

influenciado por los experimentos de Lavoisier con el hidrógeno (nombre con el que denominó Lavoisier al aire o 
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gas inflamable), maquinó la utilización del gas que se desprende de la combustión de la madera como combustible 

para el alumbrado. Ya había registrado varios tipos de termolámparas (estufas que producían calor barato) cuando 

pretendió hacer realidad una ilusión de juventud: iluminar Paris con su gas de alumbrado. Para lo cual invirtió el 

dinero de una herencia en alquilar una casa (año 1801) e iluminarla, tanto fachada, habitaciones, jardines... 

durante todas las noches. Aunque en principio tuvo éxito y gustó a los parisinos, las autoridades científicas (entre 

otros Louis Guyton de Morveau, de la Academia Francesa de las Ciencias y Antoine Fourcroy cofundador con el 

anterior de la nueva nomenclatura química) no se tomaron en serio el experimento siendo, además, muy criticado 

por prestigiosos escritores como Charles Nodier, miembro de la Academia Francesa. No consiguiendo 

comercializar su invento, Lebon, triste, sin fortuna y deprimido murió poco después a los treinta y siete años.  

 

7  IGNAZ SEMMELWEIS 

Desde la irrupción de la pandemia del Covid-19, las autoridades sanitarias insisten constantemente, entre otras 

normas higiénicas, en la necesidad de lavarnos con frecuencia las manos para así evitar el contagio del virus 

chino. Esta misma exhortación hacía a sus colegas Ignaz Semmelweis (1818-1865) - médico cirujano y ginecólogo 

en el imperio austriaco, conocido como el salvador de las madres y considerado el iniciador de los antisépticos - 

después de percatarse que, en el Hospital General de Viena, el número de fallecimientos de parturientas debido a 

la fiebre puerperal atendidas por obstetras era muy superior a los fallecimientos con comadronas. Su proposición 

de lavarse bien las manos con una solución de hipoclorito de calcio antes de atender un parto, fue muy mal 

recibida por sus compañeros y, aunque el número de decesos disminuyó considerablemente, no quisieron 

aceptarla ya que no les convenía asumir sus responsabilidades. Justificaron el elevado número de muertes con 

razonamientos rayando en el absurdo como el terror de las parturientas al sonido, por las noches, de la campanilla 

del monaguillo anunciando el auxilio religioso a las enfermas. Influyó mucho en el fracaso de su proposición el que 

no pudiera justificar la razón de la misma. A Semmelweis le faltó un Louis Pasteur que confirmara la teoría de los 

gérmenes como responsables de infecciones. Más tarde, sería Joseph Lister el que siguiendo las directrices de 

Semmelweis y Pasteur iniciaría el uso de la asepsia y antisepsia en cirugía. 

 

Semmelweis, desesperado por la mortandad evitable en el sanatorio donde trabajaba, comenzó a tener problemas 

mentales, por lo que fue recluido en un centro psiquiátrico donde murió, parece ser, a causa de los malos tratos 

que le infligía un funcionario del frenopático. Tenía 47 años. 

 

8  SEVERO OCHOA 

He dejado para el final a España, país en el que también se cuecen habas, muchas, como en el caso de las 

oposiciones a la Cátedra de Fisiología de la Universidad de Santiago de Compostela, que se convocaron en 1935 

y que se realizaron entre finales de ese año y principios del siguiente, durante la segunda república española. 

Juan Negrín, catedrático de la Universidad de Madrid y profesor de la Residencia de Estudiantes intentó 

convencer a su alumno Severo Ochoa de la conveniencia de matricularse en esas oposiciones ya que tenía 

muchas posibilidades de conseguir la plaza, dado su currículo y otras circunstancias favorables. Severo era reacio 
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porque él prefería la investigación a la docencia, pero Negrín acabó convenciéndole argumentando que en la 

Universidad las condiciones de investigación eran mejores que en cualquier otro laboratorio o institución. 

A las pruebas se presentaron tres candidatos, Ochoa afirmó que aunque no estuvo muy brillante, entiende que 

hubiera sacado la cátedra de haberse tenido en cuenta su currículo: publicaciones en prestigiosas revistas 

extranjeras, trabajos en Alemania en los laboratorios de biología de Otto Meyerhoff, premio Nobel 1922, y en 

Londres con Henry Dale, premio Nobel en 1936 y también en el Departamento de Fisiología en el University 

College de Londres con Archibald Hill, otro premio Nobel; pero todo eso no fue suficiente. A Severo Ochoa no le 

sentó bien la decisión del tribunal, manifestó que nunca se presentaría a otras oposiciones, así que se fue a 

Estados Unidos, pero no por razones políticas como intentaron aducir algunos. Según manifestó, su mujer y él no 

se inclinaban por ninguno de los dos bandos, su decisión de emigrar era porque no le convencían las posibilidades 

de enseñanza e investigación en aquella España de preguerra. 

 

En 1959, Severo Ochoa, español nacionalizado en USA, obtuvo el Nobel de Fisiología y Medicina - por sus 

trabajos e investigaciones decisivos para descifrar el código genético - que seguramente no hubiera conseguido si 

se hubiera quedado en España. Posteriormente, el gobierno de Franco le ofreció una cátedra en la Universidad de 

Madrid - dato confirmado, pasado el tiempo, por un ministro de la época - pero Severo la rehusó porque prefería 

seguir trabajando en los Estados Unidos. 

 

 

 
Cena-Homenaje a Severo Ochoa en 

Javier- Navarra 
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NOUS METALLS PER A NOVES TECNOLOGIES  

Miquel Paraira1, Josep M. Fernández Novell2,3 

1Universitat Politècnica de Catalunya. 2Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular. Universitat 

de Barcelona. 3Col·legi Oficial de Químics de Catalunya 

mparaira@yahoo.com, jmfernandeznovell@ub.edu 

Resum 

La humanitat utilitza els metalls des de temps immemorial, des d'èpoques prehistòriques, on precisament l'ús dels 

metalls ha marcat edats evolutives com ara l'edat del bronze(aliatge de coure i estany) iniciada cap el 4500ac a 

Tailàndia i a Europa cap el 1800ac , material que permet a l'home millorar els estris emprats per a la caça i per a la 

guerra, i l'edat del ferro  desenvolupada posteriorment i situada sobre el 1000ac. La major duresa del ferro,la seva 

alta temperatura de fusió i l'abundància de fonts del mineral el convertiren en un material molt més desitjable i 

econòmic d'obtenir que el bronze,fet que contribuí de forma decisiva en fer del ferro el metall més emprat, i el que 

sens dubte segueix sent el metall per excel·lència de la societat industrial actual. En el nostre país va ser molt 

important la Farga catalana pel treball dels objectes de ferro,una forja on es produïa el ferro per reducció del 

mineral conegut com a ”procediment català” desenvolupat entre els segles XVI al XIX ,la darrera Farga va deixar 

de funcionar el 1878.Altrament metalls com l'or i la plata en trobar-se lliures o natius a la natura, varen permetre a 

l'home considerar-los de gran valor i emprar-los com estàndard per a moltes monedes a lo llarg de la historia. 

Paraules clau: Metalls, segle XX i XXI, aplicacions.  

 

NEW METALS FOR NEW TECHNOLOGIES  
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Abstract 

Mankind has been using metals since time immemorial, from prehistoric times, where the use of metals has 

marked evolutionary ages, such as the Bronze Age (an alloy of copper and tin) that began around 4500 BC in 

Thailand and Europe. the 1800s, a material that allows man to improve the tools used for hunting and war, and 
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the Iron Age later developed and located about 1000ac. The higher hardness of iron, its high melting temperature 

and the abundance of mineral sources made it a much more desirable and economical material to obtain than 

bronze, which contributed decisively to making iron the most suitable metal. used, and what is certainly still the 

quintessential metal of today's industrial society. The Catalan forge was very important in our country for the 

work of iron objects, a forge where iron was produced by reducing the mineral known as the "Catalan procedure" 

developed between the sixteenth and nineteenth centuries, the last forge ceased to exist. operating in 1878. 

Otherwise metals such as gold and silver being free or native to nature, allowed man to consider them of great 

value and use them as a standard for many coins throughout the history. Keywords: Metals, 20th and 21st 

century, applications.  

Key words: Metals, 20th and 21st century, applications.  

 

1 INTRODUCCIÓ  

Al llarg del segle XX a més dels metalls tradicionals  com el ferro que segueix sent imprescindible, sobretot el seu 

aliatge més important com és l'acer i del coure fonamental en tot el que fa referència a les conduccions 

elèctriques, irromp amb força l'alumini per la seva lleugeresa i resistència a l'oxidació, extensament emprat per 

aliatges lleugers molt importants en la indústria aeronàutica,per marcs de finestres i portes, mampares de bany, 

quadres i llantes de bicicletes,llaunes de beguda, càpsules de café … 

A més a més, als metalls esmentats  se n'hi afegeixen d'altres com el zenc , el cadmi,el níquel,  el crom i  el 

molibdè ,aquests tres darrers per la producció d'acer inoxidable i acer quirúrgic, aquest darrer conté entre 12-20% 

de crom, 0,2-3% de molibdè i   a vegades 8-12% de níquel, i s'utilitza per fabricar instrumental quirúrgic,peces de 

joieria i fins i tot  per a implants temporals ,però el titani en millorar les condicions tècniques d'aquests implants es 

usat majoritàriament per aquesta finalitat . Aquest metall juntament amb d'altres com ara el liti, el pal·ladi, el 

lantani,el neodimi, l'erbi i el zirconi són metalls imprescindibles per a moltes tecnologies del segle XX 

El liti (Li) és un metall representatiu del primer grup de la taula periòdica 1s
2
2s

1
, el titani (Ti) és un metall de 

transició ……4s
2
3d

2
 del tercer grup i del quart període, mentre que el pal·ladi (Pd) és també un metall de transició 

del bloc d, …5s
2
3d

8
 i del cinquè període.  

Els metalls lantani (La, [Xe] 5d¹6s²), neodimi (Nd, [Xe] 4f⁴6s²) i erbi (Er, [Xe] 4f126s2
) pertanyen al bloc f o elements 

de transició interna,també anomenats de les terres rares…4f, terminologia relacionada amb el nom que es donava 

als òxids (terres)  i rares no per la poca abundància, sinó més aviat per la dificultat d'extreure'ls de les esmentades 

terres i per això hi havia una escassa possibilitat de disposar dels elements  en un alt estat de puresa. Els 

principals minerals de les terres rares són la bastnasita, la monazita, la loparita i el didimio 
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Una tarda de desembre de 1943, la ciutat portuària de Bari (Itàlia) va ser bombardejada inesperadament per 

la Luftwaffe de l’Alemanya nazi. Ni la força aèria nazi ni els militars aliats de Bari eren conscients del carregament 

d’un dels vaixells americans del port: més de setanta tones de bombes de gas mostassa. Una tragèdia 

envoltada de secretisme que va servir per impulsar el desenvolupament de la quimioteràpia. 

2 EL LITI, EL TITANI I EL PAL·LADI 

2.1 Liti 

El liti (del grec λιθoς, pedra) va ser descobert per Johan August Arfwedson en 1817. Arfvedson va trobar el nou 

element en l'espodumena i lepidolita d'una mena de petalita, LiAl(Si2O5)2, de l'illa Utö (Suècia) que estava 

analitzant.  

 

Trossets de liti (recoberts d'hidròxid de liti blanc). 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:LithiumPelletsUSGOV.jpg 

Els usos del liti i els seus compostos es relacionen amb les propietats que tenen. La majoria s'utilitza per fer piles i 

bateries (35%), seguit d'aplicacions en vidres i ceràmica (32%) i a la indústria de grases lubricants (9%). Isòtops: 

Li-6 i Li-7. 

El liti és un metall alcalí amb una molt alta capacitat calòrica específica, la major de tots els sòlids coneguts 

3582J/kgK (encara lluny de la de l'aigua de 4180J/kgK),qualitat que el fa útil en sistemes  de transferència de la 

calor, i també posseeix un elevat potencial de reducció,que en condicions estàndard  pel procés  

Li
1+

(aq) + 1e   → Li(s)  E
0
= -3,05V supera els 3volts,qualitat que el fa útil per a bateries(bateries de liti) d'alt 

voltatge en comparança amb les emprades comunament que no superen els 1,5V,i a més amb l'avantatge de que 

són  recarregables. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Johan_August_Arfwedson
https://ca.wikipedia.org/wiki/1817
https://ca.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A8cia
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Així mateix les sals de liti,sobretot el carbonat(Li2CO3) i el citrat de liti, són emprades en el tractament d'algunes 

depressions i en particular del trastorn bipolar. El clorur i el bromur de liti són molt higroscòpics i poden ser 

emprats com a dessecadors per eliminar la humitat, mentre que l'hidròxid (LiOH) és molt útil per eliminar el diòxid 

de carboni i depurar l'aire en naus espacials i submarins 

2.2 Titani 

Va ser descobert independentment el 1791 per William Gregor en una mina de Cornualles, Gran Bretaña, i el 1795 

per Martin Heinrich Klaproth, que el nomenà «titani» pels titans de la mitologia grega. 

 

http://ferrepro.mx/titanio/ 

El titani s'empra en els al·liatges d'acer per reduir la mida del gra i com a desoxidant, i en les d'acer inoxidable per 

a reduir el seu contingut de carboni. Son freqüents també els al·liatges amb l'alumini, el vanadi, el coure, el ferro, 

el manganès, el molibdé i altres minerals.  Isòtops: Ti-46, Ti-47, Ti-48, Ti-49 i Ti-50 

El titani és un element del quart grup i del quart període  de la taula , és per tan un  metall de transició  del bloc d , 

és dur ,refractari,bon conductor de la calor i l'electricitat, d'una gran resistència a la corrosió,amb bones propietats 

mecàniques i un certa lleugeresa 4507kg/m
3
( 4,5g/cm

3
).A la natura es presenta bàsicament en dos minerals com 

són l'iemenita (titanat de ferro(II)) FeTiO3 , i el rútil (diòxid de titani) TiO2 ,a partir dels quals es pot obtenir 

mitjançant el procediment de Kroll consistent en reduir el tetraclorur de titani amb magnesi a uns 800ºC sota 

atmosfera inert d'argó. 

TiO2  +2Cl2 + 2C  →  TiCl4 + 2CO  

TiCl4  + 2Mg   →  Ti  + 2MgCl2 

https://es.wikipedia.org/wiki/William_Gregor
https://es.wikipedia.org/wiki/Cornualles
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Breta%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Martin_Heinrich_Klaproth
https://es.wikipedia.org/wiki/Tit%C3%A1n_(mitolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa_griega
https://es.wikipedia.org/wiki/Acero_inoxidable
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Si es vol titani més pur ,el titani impur es pot convertir en iodur per ser descompost posteriorment a una 

temperatura més alta, mètode conegut com a mètode van Arkel -de Boer. 

Les aplicacions més importants del titani són: 

a) Com a pigment per a pintures blanques en forma de diòxid de titani 

b) A causa de la seva duresa,baixa densitat i la resistència a les altes temperatures es utilitzat en forma 

d'aliatge per la fabricació de míssils i avions 

c) La seva resistència a la corrosió el fa útil per fabricar peces que han d'estar en contacte amb ambients 

corrosius com ara l'aigua de mar 

d)  En ser fisiològicament inert, es usat per fer implants de malucs i cirurgia maxil·lo facial per la  seva 

capacitat d´osteointegració 

e) Làmines primes de titani es poden emprar per recobrir edificis com és el cas del museu Guggenheim de 

Bilbao 

f) Alguns compostos de titani són importants en quimioteràpia pel tractament  de càncers gastrointestinals i 

de mama com el clorur de titan-ocè 

2.3 Pal·ladi 

 

 

By Jurii - http://images-of-elements.com/palladium.php, CC BY 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7817093 
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El pal·ladi com el titani és un metall del bloc d,situat en el grup 10 i el període 5 ( …5s
2
4d

10
 ) de la taula,de gran 

estabilitat química, sent els seus usos més importants 

a) Catalitzador en reaccions d'hidrogenació i deshidrogenació i en els tubs d'escapament dels automòbils. 

L´elevat preu actual,ja que s'ha apreciat més d'un 20%,fa que es pugui anar substituint per platí 

b) Aliat amb  l'or permet la fabricació d'or blanc,material molt emprat en joieria 

c) De la mateixa manera que l'or, té una gran mal·leabilitat que  permet fer-ne làmines molt primes de 

0,1µm(10
-7

m) 

d)  S'usa en odontologia ,en la fabricació de rellotges polsera i com a recobriment de connectors en aparells 

elèctrics de consum 

e) El clorur de pal·ladi s'utilitza com a detector de monòxid de carboni,ja que és capaç d'absorbir-ne grans 

quantitats 

 

3 EL LANTANI, EL NEODIMI I L'ERBI 

Els elements lantani, neodimi i erbi, són elements químics del grup de transició interna o metalls del bloc f de la 

taula periòdica (…4f ), i en particular elements lantànids o de les terres rares com ja s'ha comentat anteriorment, 

situats en el període 6 de la taula. 

3.1 Lantani 

Carl Gustav Mosander el va descobrir a Suècia  el 1839 en la cerita obtinguda de l'ítria (òxid d'itri). Es troba 

associat al cessi, al tori i a altres terres rares en minerals com la cerita, la monazita, la bastnesita, l'apatita i en 

certs tipus de calcita.  

S'utilitza en aliatges amb l'alumini i el magnesi, així com també amb l'acer.  

L'òxid de lantani s'utilitza per fabricar certs tipus de vidres òptics.  

El lantani impur s'usa per fabricar pedres per a encenedors. 

Isotops: La-137, La-138, La-139, La-140, La-141 i La-142 

El principal mineral de lantani és la bastnasita, mineral de la classe 05 segons Strunz, del grup dels fosfats, on es 

troba juntament amb el ceri i l'itri. 

               (Ce,La,Y)CO3F  

https://www.edu365.cat/batxillerat/modalitat/ciencies/quimica/taula/1historia/cs.html
https://www.edu365.cat/batxillerat/modalitat/ciencies/quimica/taula/1historia/th.html
https://www.edu365.cat/batxillerat/modalitat/ciencies/quimica/taula/1historia/al.html
https://www.edu365.cat/batxillerat/modalitat/ciencies/quimica/taula/1historia/mg.html
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Ce&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MDItyS4pXMTK5JwKAF5lNI4TAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiTxtfBtt_2AhUJ3hoKHXU-APYQmxMoAXoECBwQAw
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=La&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MDItqoovXsTK5JMIANo5uE0TAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiTxtfBtt_2AhUJ3hoKHXU-APYQmxMoAnoECBwQBA
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Y&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MDItLiwzX8TKGAkAHLu_ABIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiTxtfBtt_2AhUJ3hoKHXU-APYQmxMoA3oECBwQBQ
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Kelly Nash - http://www.mindat.org/photo-322857.html Bastnasita 

Per aïllar-lo s'utilitzen resines d´intercanvi iònic per separar-lo de la resta d'elements que l'acompanyen, convertint-

lo posteriorment en fluorur i reduint aquest amb calci. Les principals aplicacions del metall són: 

a) Aliat amb altres metalls de les terres rares en forma de l'aliatge mischmetall, es emprat per fabricar 

pedres d'encenedor 

b) L´òxid (La2O3) confereix al vidre comú, resistència a les bases, i s'utilitza per fabricar vidres òptics 

especials 

c)  És component de les pantalles intensificadores en els equips de raig X 

3.2 Neodimi 

El neodimi és l'element 60 del sistema periòdic i les principals línies d'aplicació són: 

a) Cristalls amb neodimi s'utilitzen per fabricar robins sintètics emprats en tecnologia laser 

b) La llum que travessa els cristalls amb neodimi presenta bandes d'absorció molt agudes,i són usats pels 

astrònoms per al cal·libratge dels espectròmetres 

c) Petites quantitats de neodimi són emprades com a colorants d'esmalts 

d) Pel seu elevat ferromagnetisme, serveix per fabricar imants permanents  del tipus 

Nd2Fe14B de gran intensitat de camp,molt més barats i potents que els de samari-cobalt i són comuns en 

auriculars, altaveus, discos durs d'ordinadors, sensors… 

e) Algunes sals de neodimi afavoreixen el creixement vegetal i són emprades com a fertilitzants 

http://www.mindat.org/user-10773.html#0
http://www.mindat.org/photo-322857.html
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El principal mineral de lantani és la monazita, mineral del grup dels fosfats, on es troba juntament amb el ceri,el 

neodimi i el tori  (La, Ce, Th, Nd)  PO4 

 

Obtinguda de: https://es.wikipedia.org/wiki/Monacita 

3.3 Erbi 

L'erbi és un element lantànid de nombre atòmic 68,situat en el sisè període de la taula i les seves principals 

aplicacions són 

a) Element de dopatge per amplificadors de fibres òptiques(EDFA) que permeten treballar a la longitud d'ona 

de 1550 nm,a la qual  les fibres òptiques tenen molt poques pèrdues 

b)  En tecnologia nuclear, és un excel·lent moderador de neutrons  

c)  En els aliatges amb vanadi, millora el seu mecanitzat 

d)  L'òxid d'erbi de color rosat ,és emprat com a colorant de vidres i esmalts 

 Adamsita-(Y) sobre rodocrosita 

Obtingut de: https://ca.wikipedia.org/wiki/Erbi#/media/Fitxer:Adamsite-(Y)-167345.jpg 
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4 OBTENCIÓ I APLICACIONS 

Com s'ha vist a lo llarg d'aquesta breu visió general,els metalls liti,titani, pal·ladi, lantani, neodimi i erbi que les 

tècniques d'anàlisi i aïllament ha posat a l'abast de la indústria, permeten assolir fites tecnològiques en molts 

camps capdavanters com ara, les bateries elèctriques, les fibres òptiques, els colorants, la tecnologia làser, els 

imants, els implants de maluc i maxil·lo facials, peces de joieria, catàlisi, vidres òptics especials… 

Pel que fa referència als metalls de les terres rares,fins i tot anomenats els “nous metalls preciosos” entre els que 

hi trobem el lantani, el neodimi i l'erbi, el 95% de les reserves mundials es troben a la Xina i s'han convertit en una 

arma geopolítica, ja que els EEUU i el Japó importen de la Xina el 90% d'aquests materials,pagant or a preu de 

ferro. Segons la Xina,la demanda de terres rares ronda les 130000tones i creix a raó del 5% anual  i la Xina en 

produeix al voltant de 145000,però la vol reduir a unes 120000tones (Full de ruta de les terres rares 2009-2015), 

regulant quasi tot el mercat mundial. Probablement veurem ben aviat una guerra per les terres rares similar a la 

del petroli en els segles XIX i XX, que no sabem  realment com acabarà. 

I pel  que fa referència al zirconi,es tracta d'un metall amb molta resistència a la corrosió i amb molt poca secció de 

captura neutrònica, motiu pel qual és emprat en la construcció de reactors nuclears,així com en canonades o 

conduccions de productes químics i en la fabricació de filaments per a làmpades. Aliat amb el ferro i l'alumini, els 

hi confereix una gran resistència a la corrosió.   

REFERÈNCIES  
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VIRUS DE L'HEPATITIS C I NOUS TRACTAMENTS 

Maria Sàez Palma 

Estudiant de Bioquímica. Universitat de Barcelona 

masapa712000@gmail.com 

Resum 

La infecció pel virus de la hepatitis C (VHC) era la principal causa d’hepatitis crònica, cirrosis i carcinoma 

hepatocel·lular arreu del món. El desenvolupament de nous fàrmacs va ser una necessitat degut a la ineficàcia 

dels tractaments en alguns dels pacients infectats pel virus. El VHC pertany al gènere Hepacivirus, de la família 

Flaviviridae. Se’n coneixen 7 genotips que difereixen en un 30-35% dels nucleòtids. 

Paraules clau: Virus de la hepatitis C, carcinoma, genotip, nucleòtids, tractament 

 

HEPATITIS C VIRUS AND NEW TREATMENTS 

Maria Sàez Palma 

Estudiant de Bioquímica. Universitat de Barcelona 

masapa712000@gmail.com 

Summary 

This The hepatitis C virus infection (HCV) was one of the main worldwide causes of chronic hepatitis, cirrhosis, and 

hepatocellular carcinoma. The development of new drugs was needed because of the inefficiency of the current 

treatments in lots of pacients. The HCV belongs to the Hepacivirus gender from the Flaviviridae family. There are 7 

genotypes known that differ from a 30-35% of their nucleotides.  

Key words: Hepatitis C virus, carcinoma, genotype, nucleotides, treatment.  

 

1  VIRUS DE LA HEPATITIS C 

El virus de la Hepatitis C (VHC) és un virus de ARN petit causant de la hepatitis C. Pertany al gènere Hepacivirus 

de la família Flaviviridae que inclou entre d’altres el virus de la febre groga o el del dengue.  

Fins fa uns anys, aquest virus era la principal causa d’hepatitis crònica, cirrosis i carcinoma hepatocel·lular degut a 

que els fàrmacs existents eren ineficients. Amb el descobriment de noves combinacions de fàrmacs per tractar la 
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malaltia, aquesta ha deixat de ser crònica i encara avui en dia es realitzen estudis clínics de seguiment dels 

pacients amb els diferents tractaments aprovats. 

1.1 Estructura  

Les partícules virals del VHC són esfèriques i tenen una mida d’entre 40 i 80nm de diàmetre. A la Figura 1 

observem un tall transversal de l’estructura del virus on podem apreciar els diferents elements que el 

constitueixen.  

 

Figura 1: Tall transversal de l'estructura del VHC (11)    

L’embolcall del VHC està format per heterodí mers de les glicoproteïnes E1 i E2 unides de manera no covalent. 

Les glicoproteïnes E1 i E2 es troben incrustades a la membrana lipídica que deriva de l’hoste formant de manera 

conjunta l’embolcall del virus. Els heterodímers s’uneixen en grups de tres formant així una estructura oligomèrica 

que alhora pot formar pentàmers. Les proteïnes de l’embolcall participen en la unió al receptor de l’hoste, la fusió 

de la membrana i el muntatge de les partícules. La proteïna E2 protegeix a la E1 del sistema immunitari amb la 

seva regió hipervariable.  

Si ens fixem en la membrana lipídica, està composta principalment per colesterol, esters de colesterol, 

fosfatidilcolina i esfingomielina. El contingut de colesterol en les partícules virals és molt elevat, la seva composició 

és semblant a la d’una lipoproteïna de baixa densitat (VLDL) i per tant superior a la de les membranes dels 

hepatòcits. Aquests lípids tenen un paper important en l’entrada del VHC als hepatòcits (1). 

A la nucleocàpsida trobem dues parts diferenciades, el genoma de ARN monocatenari i sentit positiu de 9600 

nucleòtids i la càpsida o core formada per les proteïnes core que interacciona tant amb la membrana com amb el 

genoma del virus. La càpsida és esfèrica i heterogènia, amb un diàmetre de 30nm i la seva funció és protegir el 

ARN del virus.  
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El genoma del VHC conté un marc de lectura únic obert flanquejat per regions no traduïdes (UTR). La regió 5’ 

conté 4 dominis altament estructurats: el domini I és un bucle i la resta dels dominis formen el lloc d’entrada 

ribosòmica interna (IRES) que permet la unió de ribosomes per traduir les diferents proteïnes. La regió 3’ te tres 

components, un variable, una regió poli U/UC i la regió 3’X que serveix com a factor clau per canviar entra la 

traducció i transcripció del ARN (2, 3). 

Les partícules del virus, al circular per la sang, es troben en forma de partícules lipovirals hibrides que consisteixen 

en partícules virals associades estretament amb una lipoproteïna de apoliproteïnes B i E i que podem observar a 

la Figura 2. 
 

 

Figura 2: Partícula lipoviral del VHC (11) 
 

El diàmetre d’aquestes lipopartícules és de 100nm i facilita l’entrada del virus als hepatòcits a més de protegir-lo 

de la neutralització d’anticossos (4). 

1.2 Replicació  

El cicle de replicació del VHC comença amb una unió de baixa afinitat a dos receptors de superfície dels 

hepatòcits, el receptor de proteoglicans de sulfat d’heparina (HSPG) i el receptor de lipoproteïnes de baixa densitat 

(LDLr). Degut a aquesta unió, l’heterodímer E1/E2 s’uneix al receptor SRB1 i a CD81 creant una ona a la 

membrana lipídica que impulsa la partícula viral a una unió estreta entre hepatòcits.  

Quan el virus arriba a la unió estreta la proteïna CD81 interacciona amb la claudina-1 fent que s’iniciï la endocitosi 

de la partícula viral en una vesícula recoberta per clatrina (5, 6). 

Al entrar a la cèl·lula, la clatrina es dispersa deixant l’endosoma lliure dins del citosol. El pH àcid de l’interior de 

l’endosoma desencadena una fusió de les membranes virals i de l’hoste. Seguidament s’alliberarà el ARN al 

citosol al quedar al descobert la càpsida del virus.  
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Un cop alliberat el ARN començarà la traducció de la poliproteïna codificada. El producte del procés serà una 

poliproteïna de 3000 aminoàcids generada al reticle endoplasmàtic rugós. Aquesta poliproteïna passarà per un 

procés proteolític al mateix reticle que podem veure indicat a la Figura 3. 
 

 

Figura 3: Esquema del procés proteolític de la poliproteïna del VHC 
 

 Les proteases cel·lulars tallaran les seqüències corresponents per poder formar les proteïnes E1, E2, core 

i p7 de l'esquerra de la figura 3.  

 Tot seguit, la Cys-proteasa NS2 juntament amb l’extrem N-terminal de la proteïna NS3 talla separant la 

proteïna NS2 de la NS3.  

 Aleshores, NS3 amb ajuda de la proteïna de membrana NS4A formen un complex proteasa NS3-4A que 

talla les proteïnes restants donant així un total de deu proteïnes del VHC ja madures (7, 8). 

Seguidament es dona un procés de reordenació de les membranes de l’hepatòcit formant una xarxa. La ARN 

polimerasa depenent de la NS5B catalitza la síntesi del ARN de sentit negatiu que servirà per a la replicació del 

ARN que serà posteriorment empaquetat com a genoma del virus.  

Alguns d’aquests ARN de sentit positiu de nova síntesi però, seran utilitzats per a la traducció de les diferents 

proteïnes com s’ha explicat anteriorment (9). 

La formació de la nucleocàpsida es dona gràcies a l’enzim diacilglicerol acetiltransferasa-1 de les cèl·lules hoste 

que anirà construint la capa protectora de proteïnes "core" al voltant de la cadena de ARN viral.  

Un cop es forma el nucli, aquest es fusiona amb una gota de lípids luminal del citosol (les trobem molt pròximes) 

que seran les responsables de carregar la partícula amb les proteïnes ApoE creant així un precursor de la 

lipopartícula viral.  

La unió d’aquests precursors de VHC amb VLDL formarà la lipopartícula viral que sortirà per la xarxa trans-golgi 

en cossos multivesiculars, vesícules de transport especialitzades.  

Finalment, les partícules, seguint la via de les VLDL, es fusionen amb la membrana cel·lular de l’hepatòcit i 

s’alliberen als compartiments extracel·lulars (10). 
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Figura 4: Esquema cicle de replicació del virus de al hepatitis C (12) 

 

2  TRACTAMENTS  

Avui en dia, existeixen diferents combinacions de fàrmacs per tractar l’hepatitis C. El ministeri de sanitat espanyol 

conta amb una guia detallada amb els tractaments i criteris com el genotip o el tipus de infecció, a tenir en compte 

per administrar-ne un o altre redactada per l’associació Espanyola per al Estudi del Fetge (AEEH). 

Tots els antivirals dels nous tractaments són d’acció directa i han aconseguit unes taxes de curació superiors al 

95% i amb una tolerància excel·lent. 

Es considera que s’ha curat la infecció quan no hi ha presencia de virus a la dotzena setmana després del 

tractament. En pacients amb cirrosis, la curació s’associa amb la disminució de la càrrega viral però no eliminació 

completa del virus.  

Els antivirals d’acció directa utilitzats en aquests nous tractaments interfereixen en alguns dels passos de la 

replicació viral com seria per exemple inhibir la proteasa NS3-4a.  

Les combinacions existents són Elbasvir i Grazoprevir (EBR/GZR), Glencaprevir i Pibrentasvir (GLE/PIB), 

Ledipasvir i Sofosbuvir (LDV/SOF) i Sofosbuvir i Velpatasvir (SOF/VEL).  

Algunes de les combinacions de fàrmacs no són compatibles amb pacients que havien estat tractats prèviament 

amb interferons (INF) i amb segons quins genotips del virus. 
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A la Taula 1 podem observar els possibles tractaments segons el genotip en pacients no cirròtics mentre que a la 

Taula 2 podem observar els tractaments segons el genotip en pacients amb cirrosis compensada. 

Taula 1: Combinacions de fàrmacs per al tractament en pacients no cirròtics segons el genotip 
 

 

Pacients no cirròtics 

Pacients Tractaments previs SOF/VEL GLE/PIB LDV/SOF EBR/GZR 

Genotip 1a Naives 12 sem 8 sem 8-12 sem 12 sem 

Experimentats amb INF 12 sem 8 sem No 12 sem 

Genotip 1b Naives 12 sem 8 sem 8-12 sem 12 sem 

Experimentats amb INF 12 sem 8 sem 12 sem 12 sem 

Gen 2 Naives 12 sem 8 sem No No 

Experimentats amb INF 12 sem 8 sem No No 

Genotip 3 Naives 12 sem 8-12 sem No No 

Experimentats amb INF 12 sem 8-12 sem No No 

Genotip 4 Naives 12 sem 8 sem 12 sem 12 sem 

Experimentats amb INF 12 sem 8 sem 12 sem No 

Genotip 5 Naives 12 sem 8 sem 12 sem No 

Experimentats amb INF 12 sem 8 sem 12 sem No 

Genotip 6 Naives 12 sem 8 sem 12 sem No 

Experimentats amb INF 12 sem 8 sem 12 sem No 
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Taula 2: Combinacions de fàrmacs per al tractament en pacients amb cirrosis compensada segons el genotip 

 
 

 

Pacients amb cirrosis compensada 

Pacients Tractaments previs SOF/VEL GLE/PIB LDV/SOF EBR/GZR 

Genotip 1a Naives 12 sem 12 sem 12 sem 12 sem 

Experimentats amb INF 12 sem 12 sem No 12 sem 

Genotip 1b Naives 12 sem 12 sem 12 sem 12 sem 

Experimentats amb INF 12 sem 12 sem 12 sem 12 sem 

Gen 2 Naives 12 sem 12 sem No No 

Experimentats amb INF 12 sem 12 sem No No 

Genotip 3 Naives 12 sem 12 sem No No 

Experimentats amb INF 12 sem 16 sem No No 

Genotip 4 Naives 12 sem 12 sem 12 sem 12 sem 

Experimentats amb INF 12 sem 12 sem 12 sem No 

Genotip 5 Naives 12 sem 12 sem 12 sem No 

Experimentats amb INF 12 sem 12 sem 12 sem No 

Genotip 6 Naives 12 sem 12 sem 12 sem No 

Experimentats amb INF 12 sem 12 sem 12 sem No 
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3  RESULTATS I CONCLUSIONS  

Després d'analitzar les taules 1 i 2 (tractaments segons el genotip en pacients no cirròtics i en pacients amb 

cirrosis compensada) es pot afirmar què: 

En alguns casos amb pacients no cirròtics però amb mal pronòstic el tractament es pot allargar mentre que en 

pacients amb carregues virals menors de 6000000UI/mL es pot reduir a 8 setmanes. 

Alguns pacients, al voltant del 10%, fracassen en front a tractaments amb antivirals d’acció directa. En aquests 

casos es recomana un tractament de sofosbuvir, velpatasvir i voxilaprevir durant 12 setmanes.  

En els casos de pacients amb cirrosis descompensada, es pot utilitzar un tractament de SOF/VEL amb Ribavirina 

durant 24 setmanes.  

Per finalitzar, en pacients on fallen les combinacions mencionades anteriorment, en casos excepcionals, es 

reserva la combinació de fàrmacs SOF/GLE/PIB (13, 14). 
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Resum 

La xocolata i els seus derivats contenen polifenols i altres substàncies, entre les quals destaca la teobromina, que 

té un poder antioxidant de gran importància a nivell cel·lular davant de l'estrès oxidatiu que pot derivar en diverses 

malalties, entre les quals s'inclouen les cardiovasculars com la hipertensió arterial. Es determinà la concentració 

de polifenols en diverses mostres de pols de cacau de dues marques comercials conegudes, Cola Cao i Nesquik, 

mitjançant la tècnica espectrofotomètrica i el reactiu de Folin-Ciocalteu. Com a experimentació específica, també 

es van fer dues extraccions de teobromina de forma quantitativa. També es verifica l'efecte de la xocolata negra en 

la tensió arterial i se'l posa com a objecte d'estudi com a mesura preventiva per combatre la hipertensió arterial. 

Paraules clau: teobromina, polifenols, antioxidants, hipertensió arterial, espectrofotometria. 
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Abstract 

Chocolate and its derivatives contain polyphenols and other substances, among which theobromine stands out, 

which has an antioxidant power of great importance at the cellular level in the face of oxidative stress that can lead 

to various diseases, including cardiovascular diseases such as hypertension arterial. The concentration of 

polyphenols in various samples of cocoa powder of two well-known commercial brands, Cola Cao and Nesquik, is 

determined using the spectrophotometric technique and the Folin-Ciocalteu reagent. As a specific experiment, two 

theobromine extractions were also carried out quantitatively. Furthermore, the effect of dark chocolate on blood 

pressure is verified and it is put as an object of study as a preventive measure to combat arterial hypertension. 

Keywords: theobromine, polyphenols, antioxidants, arterial hypertension, spectrophotometry. 

mailto:eringa2003@gmail.com
mailto:eringa2003@gmail.com


 

10es JEQC
Expoquimia 2021

          
 

Actes 10es JEQC  (16 – 17 setembre)                                                                                                     Barcelona 2021                                                 
 ISBN: 978-84-124850-3-5                                                                                                    Col·legi de Químics de Catalunya 
 

142 142 

1  INTRODUCCIÓ 

La investigació presentada en aquest treball s'ha centrat a abordar les qüestions següents: 

 Dues marques comercials de xocolata que tenen el mateix percentatge de cacau tenen també el mateix 

percentatge de teobromina? 

 La xocolata negra es pot utilitzar per combatre la hipertensió arterial? 

 

2  MARC TEÒRIC 

2.1  Composició del gra de cacau i de la rajola de xocolata 

La composició del gra de cacau inclou: proteïnes, lípids, àcid esteàric, àcid palmític, àcid oleic, àcid linoleic, aigua, 

midó, cel·lulosa, rafinosa, sacarosa, àcid acètic, àcid cítric, àcid oxàlic, magnesi, i sodi. Els components principals 

de la rajola de xocolata són: lecitina, minerals, vitamines, caseïna, proteïnes sèriques, midó, cel·lulosa y lípids. 

Altres components importants són: la teobromina, la cafeïna, el triptòfan i l'anandamida. Els dos primers són els 

responsables del sabor amarg del cacau entre d'altres. A més d'aquests, també té polifenols. Aquests tenen una 

activitat estrogènica, acció antimicrobiana, antioxidant, preventiu contra malalties neurodegeneratives i 

citoprotector davant l'estrès oxidatiu. Alguns exemples de compostos fenòlics del cacau són: flavanols, flavones, 

catequines, antocianines i leucoantocianidines. 

2.2  Beneficis del cacau i de la xocolata sobre la salut humana 

2.2.1 Prevenció contra el càncer 

Alguns factors dietètics intervenen sobre l’ocurrència d’aquestes malalties a través de l’estrès oxidatiu. Aquest es 

tracta del desequilibri provocat entre espècies oxidatives de l’oxigen i la incapacitat de l’organisme per a desfer-se 

dels productes tòxics resultants.el qual s’incrementa amb les grasses poliinsaturades i disminueix amb agents 

antioxidants com els flavonoides del cacau. Aquests en concret podrien reduir aquestes reaccions d’oxidació, 

tenint així un efecte antiproliferatiu sobre els càncer d’intestí, d’ovaris, de pulmons i de vesícula. 

2.2.2 Prevenció contra malalties neurodegeneratives 

L’estrès oxidatiu ha associat la pèrdua neuronal amb les malalties neurodegeneratives. Amb això, capacitaria a les 

picatequines de cacau com a citoprotectors per a prevenir l’apoptosi neuronal. 

2.2.3 Efecte estimulant i antidepressiu 

Els components com la cafeïna i la teobromina actuarien com estimuladors del sistema nerviós central. Altres 

estimulants són, però en menor mesura, el triptòfan, precursor de la serotonina, fet el qual fa que sigui el 

responsable del seu efecte antidepressiu. 
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2.2.4 Efecte antidiarreic i antitussigen 

Els flavonoides poden inhibir la secreció de fluids a l'intestí prim i així inhibir el desenvolupament de la diarrea. A 

més, la teobromina és més efectiva que la codeïna (l’actual component líder contra la tos) per combatre la tos. En 

un altre ordre d’idees, la xocolata és capaç de calmar i humitejar la gola alleujant la patologia. 

2.2.5 Introducció als beneficis cardiovasculars 

Aquest efecte és degut als compost fenòlics que actuen com a antioxidant, amb la qual cosa són agents que 

protegeixen de l'estrès oxidatiu, que intervé en el desenvolupament de diverses malalties cardiovasculars.  

A més, també gràcies al seu efecte antioxidant, tenen efecte antihipertensiu, antiplaquetari, antitrombòtic, 

antiinflamatori i preventiu contra l'oxidació de les LDL. 

2.3  La pressió arterial 

És una mesura de la força exercida contra les parets de les artèries a mesura que el cor bomba sang a través del 

cos. Es mesura en mil·límetres de mercuri (mm Hg). L’aparell que la mesura s’anomena tensiòmetre. Generalment 

es donen com a dos valors: 120/80 mm Hg (en aquest cas corresponen a la normal).  

El primer número indica la pressió arterial sistòlica (que representa la tensió que genera el cor quan bomba sang 

cap a tot el cos) i el segon, la pressió arterial diastòlica (que es refereix a la pressió que hi ha als vasos sanguinis 

entre dos batecs). 

2.4  La hipertensió arterial 

És l'augment de la pressió arterial de forma crònica, ja sigui a la pressió arterial sistòlica, a la diastòlica o a totes 

dues. 

2.5  La importància dels polifenols com a antioxidants 

El consum d’oxigen per part del metabolisme aeròbic pot produir reaccions no controlades d’oxidació que alteren 

l’estructura i el funcionament cel·lular i produeixen una sèrie de fenòmens coneguts com a estrès oxidatiu.  

Els polifenols actuen com a antioxidants, citoprotectors que alliberen hidrògens captant i inactivant els radicals 

lliures que es formen durant el procés d’oxidació, i els converteix en espècies menys reactives, més estables. 

2.6  Efectes dels flavonoides de la xocolata sobre el sistema cardiovascular 

Contribueixen a la integritat cel·lular: a controlar i a baixar la tensió alta, a augmentar la capacitat antioxidant del 

plasma, a reduir la reactivitat plaquetària i a regular el to vascular.  

Tot plegat, a reduir el risc de patir determinades malalties cardiovasculars. 
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3  MARC PRÀCTIC 

3.1  Determinació de polifenols mitjançant espectrofotometria 

Determinem el contingut en polifenols totals de les mostres derivades de cacau a partir de la construcció d'una 

recta patró d'àcid gàl·lic mitjançant el mètode de Folin-Ciocalteu. 

L'assaig Folin-Ciocalteu es fa servir com a mesura del contingut en compostos fenòlics totals en productes 

vegetals, com és el cas dels derivats del cacau. Es basa en el fet que els compostos fenòlics reaccionen amb el 

reactiu de Folin-Ciocalteu, a pH bàsic, donant lloc a una coloració blava susceptible de ser determinada 

espectrofotomètricament a 765 nm. Aquest reactiu conté una barreja de wolframat sòdic i molibdat de sodi en àcid 

fosfòric i reacciona amb els compostos fenòlics presents a la mostra. L'àcid fosfomolibdotúngstic, format per les 

dues sals al medi bàsic, de color groc, en ser reduït pels grups fenòlics dóna lloc a un complex de color blau 

intens, la intensitat del qual és la que mesurem per avaluar-ne la concentració. Aquest mecanisme es basa en una 

reacció redox, ja que l'oxidació dels polifenols presents a la mostra causa l'aparició d'una coloració blavosa que 

presenta un màxim d'absorció a 765 nm, i que es quantifica per espectrofotometria sobre la base d'una recta patró 

d'àcid gàl·lic. Aquest mètode és precís, però pot tenir variacions en funció dels volums utilitzats, concentració de 

reactius i el temps de reacció. 

3.1.1 Resultats 

Per fer la recta patró, en el nostre cas, cal fer les següents dissolucions: 

Dissolucions Composició 

Aigua 

Desionitzada (µL) 

Àcid gàl·lic 

2’5mM (µL) 

Na2CO3 7’5% 

(µL) 

Reactiu de Folin-

Ciocalteu (µL) 

Grup control 700 0 600 200 

Assaig 1 650 50 600 200 

Assaig 2 625 75 600 200 

Assaig 3 600 100 600 200 

Assaig 4 575 125 600 200 

Amb l'espectrofotòmetre obtenim els valors d'absorbància de 4 rèpliques de cada assaig: 

Dissolucions Àcid gàl·lic 2’5mM (µL) Àcid gàl·lic (µg) Mitjana aritmètica de les 

absorbàncies 

Grup control 0 0 0 

Assaig 1 50 21’3 0’6425 

Assaig 2 75 31’9 1’125 

Assaig 3 100 42’5 2’0025 

Assaig 4 125 53’2 2’6525 
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Passant aquests valors a una gràfica en què representem la quantitat d’àcid gàl·lic (eix Y) amb l’absorbància (eix 

X) tenim que la recta patró és: 

 

Preparem diferents dissolucions del cacau agafant 0’15 grams del derivat del cacau en pols i els dissolem en 10 

mL d’aigua desionitzada., 6 mostres en total que es preparen segons:  

Dissolucions Composició 

Aigua Desionitzada 

(µL) 

Solució de la 

mostra (µL) 

Na2CO3 7’5% 

(µL) 

Reactiu de Folin-

Ciocalteu (µL) 

Grup control 700 0 600 200 

1, 2, 3, 4, 5, 6 600 100 600 200 
 

Els resultats de la seva absorbància son: 

Mostra  % cacau Grams de cacau final Mitjana aritmètica de les 

absorbàncies 

 (1)** Cola Cao 14% 0’021 0.322 

 (2) Cola Cao 22% 0’033 0.755 

 (3) Cola Cao 42% 0’063 2.19 

(4) Nesquik 17% 0’0255 0’599 

(5) Nesquik 22’1% 0’03315 1.024 

(6) Nesquik 36% 0’054 2.132 
 

(*) El grup control té absorbància 0.  

(**) Com aquestes absorbàncies queden molt allunyades de la nostra recta patró. Per tant, es prepara una nova 

dissolució amb la següent composició: 500 µL d’aigua desionitzada, 200 µL de la mostra preparada (de la 1), 600 

µL de Na2CO3 7’5% i 200 µL de reactiu Folin-Ciocalteu. D’aquesta manera obtenim aquestes noves mesures: 

0’763, 0’805, 0’796, la mitjana de les quals és 0’788, que sí s’ajusta a la recta patró. 
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Per tant, podem fer la següent taula de valors finals: 

Mostra Percentatge de cacau µg de polifenols en 100 µL Percentatge de polifenols 

1 14 12’32 0’82  

2 22 24’13 1’61  

3 42 46’21 3’08 

4 17 21’73 1’45 

5 22’1 28’27 1’88 

6 36 45’31 3’02 
 

Així doncs, es verifica la correlació entre el percentatge de cacau i de polifenols: a més quantitat de cacau, major 

serà el seu contingut en polifenols. Cal destacar que el producte de Cola Cao amb un 42% de cacau té un resultat 

espectrofotomètric del percentatge en polifenols molt més semblant al percentatge registrat amb el Nesquik amb 

un 36% de cacau, ergo més baix. 

3.2  Extracció i quantificació de teobromina 

S'han realitzat 2 extraccions de teobromina per a comparar la proporcionalitat entre la teobromina obtinguda i el 

percentatge de cacau preliminar entre dos productes de la mateixa marca però amb percentatges de cacau 

diferents. Cola Cao 14% de cacau i Cola Cao 42% de cacau. 

Aquesta part de la investigació ens basarem en el concepte del químic rus Aleksandr Abràmovitx Voskressenski 

que va descobrir la teobromina i definirem les variables independents per a conèixer el resultat de la variable 

dependent, és a dir, la quantitat de grams de teobromina que hi ha. 

3.2.1 Metodologia 

A continuació es mostra el procediment fet en ambdues mostres: 

 En un vas de precipitats, afegir 10 mL d’aigua desionitzada, 5 mL d’etanol, 1’25 g d’òxid de magnesi i 5 g 

de la mostra. 

 Escalfar el vas de precipitats amb la mostra en aigua calent mentre s’agita freqüentment fins que tota la 

massa estigui seca (45 min) i passar-la a un matràs amb 37’5 mL de cloroform.  

 Immediatament es torna a escalfar portant la mescla a reflux durant 30 minuts i es filtra la mescla al buit. 

 El residu sòlid es torna al matràs per a la segona extracció, passat el temps es combinen els filtrats, 

recuperant el cloroform per destil·lació simple. 

 Amb la mescla refredada s’afegeixen 15 mL d’èter etílic, es tapa i es deixa reposar. Finalment, es recull el 

precipitat cristal·lí que queda al filtrar al buit i es renta el producte amb èter etílic, obtenint-se la 

teobromina. 
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3.2.2 Resulstats 

El percentatge de teobromina teòric és d’un 20% aproximadament en el cacau. Per tant, si de cada mostra agafem 

5 g, teòricament tenim: 

Mostres Grams de cacau Grams de teobromina 

Cola Cao 14% de cacau 0’7 0’14 

Cola Cao 42% de cacau 2’1 0’42 
 

Però, experimentalment tenim que: dels 5 grams de Cola Cao al 14% en cacau s’han obtingut 0’11 grams de 

teobromina, mentre que dels 5 grams de Cola Cao al 42% de cacau s’han obtingut 0’34 grams de teobromina. 

Així doncs, la concentració de teobromina està directament relacionada amb l’índex de cacau empleat; ergo a més 

cacau, més teobromina. Cal mencionar que aquestes deduccions són purament aproximatives i analítiques, ja que 

la concentració de teobromina no serà igual en tots els derivats del cacau amb el mateix percentatge de cacau  

degut a que aquesta és determinada i alterada per factors tant ambientals com genètics. 

3.3  Treball de camp: L’efecte de la xocolata negra sobre la tensió arterial 

L’objectiu de l’experimentació és comprovar l’efecte de la xocolata negra al 70% en cacau sobre la tensió arterial, 

és a dir, fer una comparativa entre la pressió arterial inicial (sense la ingesta de xocolata) i final (després de la 

ingesta de xocolata) d’una mateixa persona durant un període d’estudi de 70 dies. D’aquesta manera es 

comprovarà la hipòtesi de partida: la xocolata negra conté teobromina, que és un vasodilatador, ajudarà a 

disminuir la pressió arterial. La variable independent són els grams de cacau ingerit i la variable dependent és la 

tensió arterial. Així, per poder fer l’estudi, es recullen les dades en una taula com la següent: 

Número de mostra: (1-30) 

Sexe: Edat: 

Setmana Mesura TAS* (mm Hg) TAD** (mm Hg) FC*** (ppm) 

1 Abans (-xocolata)    

Després (+xocolata)    

2 Abans (-xocolata)    

Després (+xocolata)    

... Abans (-xocolata)    

Després (+xocolata)    

... Abans (-xocolata)    

Després (+xocolata)    

10 Abans (-xocolata)    

Després (+xocolata)    
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TAS*, és la tensió arterial sistòlica. TAD**, és la tensió arterial diastòlica. FC***, és la freqüència cardíaca en 

pulsacions per minut. La FC es va mesurar aprofitant que el tensiòmetre empleat també la indicava.  

El número total de mostres va ser de 30 persones voluntàries. 

Realitzades totes les mesures i l’anàlisi estadístic pertinent a l’experimentació, s’obté que:  

 La tensió arterial sistòlica s’ha reduït un 5’56%  

 La tensió arterial diastòlica s’ha reduït un 6’55%  

 La freqüència cardíaca s’ha incrementat un 6’35% 

 

4  CONCLUSIÓ 

Amb tot plegat, podem extreure les següents conclusions: 

- A major quantitat de cacau, major contingut en polifenols i teobromina. Tot i que, la pols de cacau de la 

marca Cola Cao al 42% de cacau no coincideix el seu percentatge de cacau amb el resultat teòric ni amb 

els resultats del percentatge de polifenols calculats experimentalment, el qual s’hi assembla més a una 

concentració de cacau propera a la de Nesquik al 36% de cacau. 

 

- La xocolata negra baixa definitivament la tensió arterial, tant la sistòlica com la diastòlica, i augmenta la 

freqüència cardíaca. Per tant, podria utilitzar-se com a mesura preventiva contra la hipertensió. Cal 

mencionar que era previsible que augmentarà el ritme cardíac donat que algunes substàncies estimulants 

com la feniletilamina, pot augmentar els nivells d’endorfines, així com la presència de cafeïna a la 

xocolata. 
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ESTUDI D’ESTABILITAT DELS MEDIS DE CULTIU 

Claudia Estudillo Navarro 
 

Estudiant CFGS Escola Municipal de Treball, Granollers. 
 

claudiaen2000@gmail.com, 
 

Resum 

En un laboratori de microbiologia, els medis de cultiu són indispensables ja que aporten una gran utilitat. Permeten 

el creixement i desenvolupament de microorganismes necessaris per múltiples proves microbiològiques dins de 

diferents sectors industrials (veterinari, alimentari, cosmètic, clínic, entre d’altres). Donada la importància i la gran 

àmplia utilitat dels medis de cultiu, és extremadament important que la seva funcionalitat sigui l’adequada per 

garantir que l’anàlisi que requereix el medi produeixi resultats precisos. Si els medis no donen suport al 

creixement, es poden obtenir resultats falsos negatius i alliberar productes als consumidors potencialment 

contaminats.  

Arrel d’això, s’origina aquest estudi sobre la caducitat dels medis de cultiu per verificar si es manté a mesura que 

passen els mesos la correcta funcionalitat del medi amb la mateixa qualitat que presenta des del seu inici.  

Paraules clau: Microbiologia, microorganismes, medis de cultiu, caducitat. 

 

STABILITY STUDY OF CULTURE MEDIUMS 

Claudia Estudillo Navarro 
 

Estudiant CFGS Escola Municipal de Treball, Granollers. 
 

claudiaen2000@gmail.com, 
 

Abstract 

In a microbiology laboratory, culture mediums are essential, as they are very useful. They allow the growth and 

development of microorganisms required by multiple microbiological test within industrial sectors (veterinary, food, 

cosmetics and clinical, among others). Therefore, given the importance and great use of the culture media, it is 

extremely important that its functionality is tailored to ensure that the analysis required by the medium produces 

precise results. If the environment does not support growth, false negative results can be obtained and products 

can be released to potentially contaminated consumers.  

In consequence, this study on the expiration of the culture medium is develop to check whether the correct 

functionality of the medium keeps the same quality since its inception. 

Keywords: Microbiology, microorganisms, culture media, expiration. 
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1  INTRODUCCIÓ 

La present investigació s’enfoca en estudiar la qualitat dels medis de cultius preparats en un laboratori de 

microbiologia per determinar el seu correcte funcionament i designar un període de validesa en cadascun d’ells. 

Calier és l’empresa col·laboradora en aquest projecte, compromesa amb la salut i el benestar animal. Des de la 

seva fundació en Les Franqueses del Vallès (1968) s’ha dedicat íntegrament a la investigació, desenvolupament, 

fabricació i comercialització de productes farmacològics i biològics per l’ús veterinari en animals de producció i 

animals de companyia. 

Els medis de cultiu, en aquests tipus de laboratoris, s’utilitzen per a la gran majoria d’assajos dins la indústria 

farmacèutica, veterinària, clínica, alimentaria, aigües de consum, test de susceptibilitat antimicrobians i control de 

qualitat. Per tant, si un medi de cultiu no dona suport de creixement, o pel contrari, presenta contaminació es 

poden obtenir resultats falsos negatius. Mitjançant l’estudi d’estabilitat volem obtenir el màxim període de caducitat 

dels medis per allargar així la seva utilitat mantenint la bona qualitat i veracitat dels resultats obtinguts durant tot el 

seu període d’utilització per mitjà del control de qualitat. Però, a més d’oferir un rang de vida més llarga amb la 

màxima qualitat possible, es reduiran hores de treball i es generaran menys residus ajudant així a un factor molt 

important com és el cas del medi ambient. 

 

2  METODOLOGIA 

Un estudi d’estabilitat ens permet documentar els canvis que experimenten les característiques físico-químiques i 

microbiològiques dels medis de cultiu quan es troben exposats a diferents condicions ambientals així com la 

temperatura, la humitat o la llum. Amb aquest tipus d’assajos aconseguirem establir el seu període de caducitat. 

Garantir la qualitat, l’eficàcia i la innocuïtat dels medis de cultiu és un factor molt important per oferir als 

consumidors productes segurs i eficaços. Els controls d’estabilitat que s’estudien per corroborar que els medis de 

cultiu presenten totes les seves propietats per al seu correcte funcionament, es realitzen mensualment i es 

detallen de la següent manera. 

2.1  Control de qualitat físic 

2.1.1  Aspecte visual 

El primer paràmetre a considerar en l’avaluació de la qualitat d’un medi de cultiu preparat és l’aspecte visual, per 

detectar possibles degradacions així com, el color, precipitats, grumolls, artefactes, deshidratació, etc.  

Certes característiques poden ser indicatives d’alguns errors tècnics, de la qualitat inadequada d’algun ingredient o 

de la preparació incorrecta dels recipients que el continguin. Si el color d’un medi és diferent de l’habitual, pot ser 

causat per un ajust de pH incorrecte, especialment en aquells medis que presenten indicadors, o bé d’un 

sobreescalfament durant la preparació, ocasionant la caramel·lització dels sucres o el deteriorament dels 

colorants. 
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2.1.2  Variació del pH 

El pH és un indicador molt important i el seu control durant aquest estudi garanteix l’eficàcia del medi. És un factor 

decisiu que fa que els nutrients de cada medi en concret siguin necessaris per al correcte desenvolupament i 

estiguin disponibles pel creixement dels microorganismes.  

La metodologia d’aquesta prova consisteix a mesurar el pH de cadascun dels medis en estudi a temperatura 

ambient (20ºC – 25ºC). El pH dels medis ha d’estar dintre un rang de ± 0,2 del valor indicat pel fabricant 

especificat en els certificats d’anàlisis de cadascun dels medis de cultiu deshidratats. Un rang de pH inadequat 

afecta directament al correcte funcionament del medi, ja que pot causar la precipitació de certs nutrients fent que 

aquest no faci la seva funció característica. A conseqüència d’això, no s’obtenen resultats fiables. La majoria de 

microorganismes es desenvolupen bé a pH neutre, per tant, els medis de cultiu presenten un pH entre 7 – 7.5. A 

més, també és el rang òptim per la disponibilitat més elevada dels nutrients en la majoria dels medis, tot hi això 

n’hi ha excepcions en funció del medi de cultiu.  

Existeixen molts factors que poden provocar la desviació del pH del medi, així com les condicions inadequades 

d’escalfament o l’esterilització durant la seva preparació. No obstant això, pot provocar una diferència en el canvi 

de color, perduda de claredat, alteració de la funcionalitat de l’agar, etc. 

2.2  Control de qualitat microbiològic 

2.2.1  Control d’esterilitat 

El control d’esterilitat consisteix a verificar l’absència de contaminació microbiana en els medis de cultiu un cop 

estèrils. Un resultat satisfactori indica l’absència de microorganismes en el medi sota unes condicions d’incubació 

característiques en cada cas. Els possibles factors inicials que poden provocar la contaminació del medi de cultiu 

són: condicions d’esterilitat incorrectes a causa d’algun error durant el cicle d’autoclavat i per contaminació durant 

la distribució del medi en plaques petri.  

Aquest control consisteix a incubar un medi de cultiu no inoculat a una temperatura de creixement òptima dels 

microorganismes en funció de cada medi durant un període de 24 hores. Es comprova l’esterilitat del medi un cop 

preparat i distribuït correctament en plaques petri per a la verificació de què el medi no està contaminat. I 

posteriorment, es realitza la lectura pertinent per l’estudi d’estabilitat. Com a resultat satisfactori, s’indicarà que el 

medi és estèril, al contrari, es repetirà el control per assegurar-se de què la placa no estigui contaminada i 

corroborar que el resultat obtingut és el correcte. Procediment acord amb “European Pharmacopoeia 10.2. 

Chapter 2.6.1 Sterility test”. 

2.2.2  Growth Promotion Test 

Mitjançant el control de promoció del creixement, Growth Promotion Test, ens permet demostrar si els medis de 

cultiu són capaços de fer créixer o inhibir els microorganismes, és a dir, avaluem la susceptibilitat del medi. 
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Generalment, la prova consisteix a inocular una quantitat coneguda de microorganismes en el medi de cultiu, 

incubar durant un interval de temps a una temperatura determinada en funció de les seves característiques per 

finalment observar el creixement o inhibició dels microorganismes. La inoculació de les soques en els medis de 

cultiu dependrà de la propietat a assajar (creixement de microorganismes: ≤ 100 UFC / inhibició de 

microorganismes: ≥ 100 UFC).  

És molt important la quantitat de microorganisme inoculat perquè un creixement excessiu (≥ 100 UFC) pot causar 

que la placa sigui incomptable fent que no es puguin comptabilitzar les colònies o  pel contrari, no creixin els 

microorganismes per l’escassa concentració inoculada (< 10 UFC). A causa d’això, no es podran comparar 

quantitativament els resultats entre ells. 

La comparació dels resultats es realitzarà mitjançat el percentatge de creixement obtingut mensualment amb el 

valor obtingut en el primer anàlisi (mes inicial o mes 0). Es realitza, el càlcul del coeficient de variació quan el 

percentatge de creixement és inferior al mes inicial. Aquest percentatge ens indica quin és el grau de diferència 

entre un mes respecte a l’inicial.  

Un coeficient de variació massa elevat indica una disminució molt significativa en el creixement dels 

microorganismes, provocant que la qualitat dels medis disminueixi. El coeficient de variació no podrà superar el 

20% (valor màxim acceptat). 

La informació detallada sobre el control de promoció del creixement es descriu principalment al punt 2.6.12 i 2.6.13 

de la Farmacopea Europea. 

2.2.3  Morfologia colonial 

Posteriorment a la incubació dels medis i el creixement dels microorganismes, és un bon paràmetre del creixement 

dels microorganismes poder confirmar que les característiques morfològiques dels microorganismes recuperats 

són típics dels microorganismes inoculats. Això ens proporciona dades de què els microorganismes recuperats en 

el control de creixement, Growth Promotion Test, són aquells que s’esperen recuperar i no de possibles 

contaminacions. 

 

 

3  MEDIS DE CULTIU EN ESTIUDI 

Aquest estudi d’estabilitat està destinat fer un control de qualitat dels medis sòlids, és a dir, que presenten agar 

com agent solidificant. S’estudiaran aquells medis més utilitzats a l’empresa Calier: 

 Base d’agar cetrimida (CET) 

 Agar MacConkey (MCA) 

 Agar sal i manitol (MSA) 

 Agar dextrosa Sabouraud (SDA) 

 Agar dextrosa Sabouraud cloramfenicol (SDAC) 

 Agar soja i tripticaseïna (TSA) 

 Agar bilis i vermell violeta amb glucosa (VRBG) 

 Agar xilosa lisina desoxicolat (XLD) 
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4  RESULTATS 

4.1  Aspecte visual 

L’aspecte visual dels medis de cultiu durant tot el període d’estudi (desembre 2020 - abril 2021) es manté igual 

mes a mes. No es detecta cap canvi en el color, ni s’han generat grumolls ni precipitat en el medi de cultiu. 

4.2  Variació del pH 

En aquesta taula es mostren els valors de pH obtinguts mensualment per cada medi de cultiu. S’observa que cap 

medi presenta un valor de pH fora del valor teòric (límit de pH establert pel fabricant). 

MEDI PH TEÒRIC 
RESULTATS DE pH (a 20ºC) 

DESEMBRE FEBRER MARÇ ABRIL 

CET 7,2 ± 0,2 7,24 7,21 7,25 7,19 

MCA 7,1 ± 0,2 7,06 6,94 6,91 6,92 

MSA 7,4 ± 0,2 7,38 7,32 7,42 7,41 

SDA 5,6 ± 0,2 5,55 5,53 5,47 5,46 

SDAC 5,6 ± 0,2 5,68 5,56 5,50 5,50 

TSA 7,3 ± 0,2 7,28 7,31 7,33 7,31 

TSATL 7,3 ± 0,2 7,24 7,26 7,27 7,27 

VRBG 7,4 ± 0,2 7,41 7,36 7,39 7,37 

XLD 7,4 ± 0,2 7,42 7,51 7,54 7,49 

Taula 1: Resultats de pH dels medis de cultiu (2020-2021). 

4.3  Control d’esterilitat 

Els resultats obtinguts mensualment en el control d’esterilitat han sigut satisfactoris, els medis de cultius s’han 

mantingut estèrils durant tot el període d’estudi (desembre 2020 a abril 2021).  

   

Cultiu de Candida albicans en 
medi SDAC 

Cultiu de Salmonella sp. en 
medi XLD 

Cultiu de Bacillus subtilis en 
medi TSA 

 
Font: Claudia Estudillo. 2021 
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4.4  Growth Promotion Test 

Els resultats obtinguts del control de promoció del creixement es representen en percentatge de creixement 

recuperat. Es mostren mitjançant una taula el mes inicial (desembre 2020) i final (abril 2021) del control. 

- % de creixement: són les unitats formadores de colònies recuperades cada mes en els medis de cultiu en 

estudi entre la concentració inoculada de cada microorganisme. 

- Coeficient de variació (CV): és la diferència que s’observa cada mes respecte al temps 0 o mes inicial 

(desembre). Aquest valor es mostra únicament si el tant per cent de creixement disminueix. Un coeficient 

de variació superior al 20 % (valor límit acceptat per l’empresa) indica que el medi de cultiu no és apte per 

la seva utilització. 

MEDI SOQUES 

RESULTATS DE GPT 
DESEMBRE ABRIL 

% CREIX. % CREIX. CV 

CET 
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 42,86 % 33,33 % 15,72 % 

Escherichia coli ATCC 8739 0 % 0 % 0 % 

MCA Escherichia coli ATCC 8739 10,20 % 17,31 % NA 

MSA 
Staphylococcus aureus ATCC 6538 53,16 % 71,88 % NA 

Escherichia coli ATCC 8739 0 % 0 % 0 % 

SDA 
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 43,04 % 57,75 % NA 

Candida albicans ATCC 10231 94,44 % 32,84 % 46,12 %* 

SDAC 

Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 30,38 % 57,75 % NA 

Candida albicans ATCC 10231 120,37 % 43,28 % (març) 45,26 %* 

Staphylococcus aureus ATCC 6538 0 % 0 % 0 % 

TSA 

Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 34,18 % 49,29 % NA 

Bacillus subtilis ATCC 6633 91,30 % 85,00 % (març) 4,88 % 

Candida albicans ATCC 10231 107, 40 % 96,30 % (febrer) 7,31 % 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 125,40 % 171,43 % (febrer) NA 

Staphylococcus aureus ATCC 6538 78,48 % 59,38 % 17,21 % 

TSATL 

Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 56,96 % 36,62 % 25,25 %* 

Bacillus subtilis ATCC 6633 47,83 % 91,25 % NA 

Candida albicans ATCC 10231 96,30 % 19,40 % 56,47 %* 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 144,44 % 76,19 % 33,34 %* 

Staphylococcus aureus ATCC 6538 60,76 % 31,25 % 34,34 %* 

VRBG 
Escherichia coli ATCC 8739 16,33 % 40,38 % NA 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 46,03 % 55,55 % NA 

XLD Salmonella Typhimurium ATCC 14028 36,62 % 25,35 % 21,76 %* 

Taula 2: Resultats de Growth Promotion Test (2020 – 2021) 
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*Microorganismes que no compleixen amb el valor límit establert per l’empresa Calier. El medi de cultiu no pot 

utilitzar-se passat aquest període de temps. 

4.5  Morfologia colonial 

Com a resultats, les característiques morfològiques dels microorganismes inoculats així com la mida, forma, vores, 

transparència, brillantor, color, textura, elevació i consistència han sigut típiques dels microorganismes que es 

volien recuperar, per tant, no s’ha detectat cap classe de contaminació. 

 

5  CONCLUSIONS 

L’estudi d’estabilitat portat a terme, ha assolit l’objectiu establert mitjançant els controls de qualitat físics i 

microbiològics. Aquests paràmetres han sigut avaluats mensualment per observar que la qualitat dels medis de 

cultiu es manté durant un període determinat.  

Aspecte visual: Durant els quatre mesos d’estudi s’han avaluat certes característiques visuals sobre la qualitat del 

medi de cultiu preparat.  

Mitjançant aquest paràmetre podem garantir, segons la interpretació dels resultats adquirits, que els medis de 

cultiu durant els seus primers quatre mesos no es veuen afectats per diversos factors externs (així com la 

temperatura, la humitat o la llum) que provoquin l’alteració o modificació d’alguns dels seus components segons la 

fórmula de cada medi. 

Control de pH: Els valors de pH obtinguts, no surten fora dels límits (superior i inferior) establerts pel fabricant. Per 

tant, podem garantir que segons el control de pH, els medis de cultiu són eficaços durant els seus primers quatre 

mesos. 

Control d’esterilitat: El control d’esterilitat ens indica l’absència de contaminació microbiana en els medis de cultiu. 

S’han obtingut resultats satisfactoris durant aquests quatre mesos, no s’ha detectat cap intent de creixement, el 

que garanteix un manteniment d’esterilitat correcte. 

Growth Promotion Test: aquest control és decisiu, determina finalment el període de caducitat de cadascun dels 

medis de cultiu. Segons el percentatge de creixement recuperat en els medis de cultiu podem concloure que els 

agars Cetrimida (CET), MacConkey (MCA), Sal i Manitol (MSA) i Bilis i Vermell Violeta amb glucosa (VRBG) 

mantenen un creixement acceptable durant tot aquest estudi.  

El coeficient de variació obtingut, calculat únicament en aquells valors que disminueixen el creixement respecte al 

mes inicial (desembre), és inferior al 20%. Per tant, podem garantir que el període de caducitat d’aquests medis de 

cultiu analitzats poden aguantar com a màxim de 4 mesos.  

No obstant això, el període de caducitat pot allargar-se si s’obtenen resultats satisfactoris.  

No obstant això, els resultats obtinguts en els agars Sabouraud Dextrosa (SDA), Soja i Tripticaseïna amb Tween 

80 i Lecitina (TSATL) i Xilosa Lisina Desoxicolat (XLD), presenten un coeficient de variació superior al 20 %, per 
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tant, no poden utilitzar-se fins als quatre mesos de caducitat perquè no presenten la mateixa qualitat de 

creixement que des de la seva preparació.  

Per consegüent, el període de caducitat que se’ls assigna a aquests medis de cultiu són de dos mesos. Els agars 

Soja i Tripticaseïna (TSA) i Sabouraud Dextrosa Cloramfenicol (SDAC) no se’ls ho avaluat el període de caducitat 

perquè no s’ha pogut obtenir tots els resultats del Growth Promotion Test. 

Morfologia colonial: cal esmentar que els microorganismes recuperats en el control del Growth Promotion son 

aquells que s’esperaven ja que les seves característiques morfològiques són pròpies dels microorganismes 

manifestats. Per tant, no hi ha hagut creixement per contaminació. 

Finalment, per la fiabilitat d’aquests resultats, seria convenient realitzar un control addicional de les soques 

utilitzades i comprovar que cap soca presenti algun inconvenient que impedeixi el seu creixement total o parcial en 

el medi de cultiu. 
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https://www.pharmaceuticalonline.com/doc/how-to-establish-growth-promotion-tests-for-pharmaceutical-
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Growth promotion testing of culture media appears to be a trivial test, but this perception is deceiving. Almost 

everyone can agree that with the criticality of microbiological tests, it is extremely important that culture media 

performs properly. Culture media is used in most assays in a microbiology laboratory, and if the media does not 

properly support growth, false negative results may be obtained. Likewise, contaminated media may yield false 

positive results. Opinions on when and how the testing should be performed sometimes vary within the 

pharmaceutical industry. 

 

 

 

 

 

https://www.pharmaceuticalonline.com/doc/how-to-establish-growth-promotion-tests-for-pharmaceutical-culture-media-0001
https://www.pharmaceuticalonline.com/doc/how-to-establish-growth-promotion-tests-for-pharmaceutical-culture-media-0001
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CREACIÓ D’UN HPLC EDUCATIU AMB PROGRAMARI VIRTUAL 

Alejandro Santiago Linares & Jonathan Aranda Garrido 

Estudiants CFGS Escola Municipal de Treball, Granollers. 

alexsantiago982@gmail.com, jona.tan.a.g.04@gmail.com 

 

Resum 

El nostre projecte és la creació d’un HPLC educatiu amb programari virtual que ens ha creat un gran repte, tant a 

nivell de coordinació, com a nivell de coneixements. Vam haver de fer una distribució de feines a realitzar seguint 

un ordre. El resultat va ser una màquina eficient i simple a la vegada, i que es podia fabricar, la seva gran majoria, 

amb elements de plàstic per a disminuir el seu cost, creant diferents peces que es poguessin produir amb una 

impressora en 3D. 

Paraules clau: HPLC, disseny, elements de plàstic, base de dades. 

 

CREATION OF AN EDUCATIONAL HPLC WITH VIRTUAL SOFTWARE 

Alejandro Santiago Linares & Jonathan Aranda Garrido 

Estudiants CFGS Escola Municipal de Treball, Granollers. 

alexsantiago982@gmail.com, jona.tan.a.g.04@gmail.com 

 

Abstract 

Our project is the creation of an educational HPLC with virtual software that created a great challenge, both 

coordinating, and level of knowledge. We had to make a job distribution to be done following an order. The result 

was an efficient and simple machine at the same time, and that it could be manufactured, its large majority, with 

plastic elements to reduce its cost, creating different pieces that could occur with a 3D printer.  

Keywords: HPLC, design, plastic elements, database. 

 

1  BRAINSTORMING DE LES IDEES INICIALS  
 

 

 D’on surt aquesta idea i com l’hem dut a terme? 

mailto:alexsantiago982@gmail.com
mailto:jona.tan.a.g.04@gmail.com
mailto:alexsantiago982@gmail.com
mailto:jona.tan.a.g.04@gmail.com
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Principalment, aquesta idea surt d’una necessitat real d’obtenir uns coneixements també de funcionalitat d’un 

HPLC tenint una maquina física per a poder-ho practicar. Sobretot els alumnes d’FP veiem que en el mon laboral 

aquesta experiència és molt demanada, i era impossible de tenir-la sense una HPLC real a l’institut, que és 

inviable econòmicament en gairebé el 100% dels centres d’estudis. Vam buscar una solució a aquest problema, 

creant un HPLC amb un cost molt reduït, tant de compra, com de manteniment. Vam haver de fer una distribució 

de feines a realitzar seguint un ordre, per a complir dintre del termini establert per a realitzar aquest projecte. 

 

2  DISSENY DE L’HPLC 

Vam buscar informació de com són els HPLC a la industria química, i vam fer un petit disseny amb l’ajuda d’un 

programa en 3D, de com volíem que fos el nostre HPLC. El resultat va ser una màquina eficient i simple a la 

vegada, i que es podia fabricar, la seva gran majoria, amb elements de plàstic per a disminuir el seu cost, creant 

diferents peces que es poguessin produir amb una impressora en 3D. Algunes haurien de ser mecanitzades, 

però amb un cost mínim. En general, aquestes peces s’haurien de muntar de manera simple i no haurien de tenir 

cap dificultat per a ser reparades fàcilment en cas d' aparèixer qualsevol problema futur de manera estructural. 

2.1 El resultat del nostre disseny inicial va ser el següent:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                                                                               

Figura 1. Disseny inicial de l’HPLC. Aquí podem veure uns plànols generals del que volem que sigui l’estructura 

del nostre HPLC virtual. 

 

3  RECERCA D’INFORMACIÓ PER A LA BASE DE DADES 

Per a poder crear la base de dades, vam buscar informació, tant per internet, com preguntant a diferents 

empreses que utilitzaven aquest mètode de separació. Després, vam crear un quants exemples que després ens 

van servir per a crear el programari virtual de l’HPLC. Exemple de cromatograma d’aminoàcids aromàtics   



 

10es JEQC
Expoquimia 2021

          
 

Actes 10es JEQC  (16 – 17 setembre)                                                                                                     Barcelona 2021                                                 
 ISBN: 978-84-124850-3-5                                                                                                    Col·legi de Químics de Catalunya 
 

163 163 

Dades importants de l'assaig 

Nom columna Ultra Aqueous C18 

Longitud columna 30 mm 

Diàmetre columna 4'6 mm 

Mida de partícula 5 µm 

Temperatura  50° 

Velocitat de flux 1,0 ml/min 

Eluent Fosfat de potassi ( pH2,5 ) 60% + ACN 40% 

Detector UV 254 nm 

Neutre   

 

Taula 1. Dades a introduir al simulador per a la cromatografia d’Aminoàcids Aromàtics 

 

    Tr Ti Tf     

Pics Substancia  

Temps de 

retenció 

Temps 

inicial 

Temps 

final 

Amplada base 

pic 

Concentraci

ó 

mostra 

    (minuts) (minut) (minuts) (minuts) (µg/mL) 

1 Tirosina 1,3 1,22 1,38 0,16 1,25 

2 Pentanilalanina 2,2 2,15 2,25 0,1 0,55 

3 Triptòfan 2,48 2,42 2,54 0,12 0,035 

 

Taula 2. Resultats de la cromatografia d’aminoàcids aromàtics 
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FORMA DE COL·LOCAR LES DADES PERQUÈ SURTI EL GRÀFIC ESPERAT 

   Temps d'elució Altura pics 

   (min) (mm) 

   INICI 0 0 

1 Tirosina 

Temps inicial  1,22 0 

Temps retenció 1,3 14 

Temps final 1,38 0 

2 Pentanilalanina 

Temps inicial  2,15 0 

Temps retenció 2,2 34 

Temps final 2,25 0 

3 Triptòfan 

Temps inicial  2,42 0 

Temps retenció 2,48 95 

Temps final 2,54 0 

   FINAL 3 0 

Taula 3. Dades a introduir pel professorat a la base de dades del simulador per a la cromatografia  

d’aminoàcids aromàtics 

 

  

Figura 2. Cromatograma d’aminoàcids aromàtics 
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Aquí tenim un exemple del resultat que obtindrem al nostre HPLC un cop l’alumne hagi introduït les dades 

correctes al programari virtual per a realitzar una cromatografia amb un aminoàcid aromàtic. L’alumne haurà de 

posar la temperatura, la longitud de columna, el diàmetre de partícula, etc., dades que podeu observar a la taula. 

D’aquesta manera, obtindrà el gràfic correctament. Si no posés totes les dades correctes, el sistema li donaria un 

gràfic incorrecte pel que fa al resultat. 

 

4  CREACIÓ DEL PROGRAMARI VIRTUAL 

Per a la creació del programari virtual, vam tenir l’ajuda d’uns alumnes de l’institut Carles Vallbona, que cursaven 

el grau superior de disseny d’aplicacions web. Els vam donar les instruccions del que volíem obtenir.  

Aquesta part va ser la mes complicada, atès que ens havíem de coordinar amb el companys de l’altre institut, i, a 

més a més, era en temps de covid19.  

Tot i així vam aconseguir provar el programari i fer les modificacions que necessitàvem per a adaptar-lo al nostre 

objectiu.  

4.1 Resultat del programari virtual 

 

Figura 3. Imatge del programari virtual web 

-  
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- 4.1.1. Programació del professorat  

Els professors hauran de configurar les practiques per als alumnes d’una manera fàcil i intuïtiva. Hauran de posar 

les condicions necessàries per a cada substancia a separar en els seus components, vista a la taula-1.  

Després, hauran de posar les dades dels resultats, tal com veiem a la taula-2, per a aconseguir que surti el gràfic 

desitjat de la manera que indiquem en les següents imatges. 

 

Figura 4. Dades a identificar en cada pic del gràfic pel professorat. 

 

Figura 5. Dades a introduir pel professorat. 
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- 5  PROVES FINALS I CONCLUSIONS 

Per últim, vam provar tots els nostres exemples proposats al professorat, perquè tinguessin clar el funcionament 

de l’HPLC educatiu.  

Les proves van ser un èxit i vam poder constatar que el resultat del projecte te grans possibilitats de transformar-

se en una realitat.  

Estem convençuts que, en un futur, els alumnes de l’institut IES EMT que realitzen el grau superior d’anàlisis de 

laboratori i control de qualitat podran dur aquest projecte a bon terme, si calgués, millorant-lo, i fabricant, amb 

ajuda, la part física del projecte, fent realitat el gran repte que ens van proposar.  

 

6 AGRAÏMENTS 

Hem d’agrair en primer lloc al nostre Tutor Joan Carles Rey i la nostra Professora Lourdes Martínez per la seva 
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GERMANI, L’ELEMENT ALEMANY 

Eric Mateu Lanero 

Estudiant de l’INS Leonardo da Vinci 

eml270605@gmail.com 

Resum 

Aquest treball és un conjunt de dades sobre un element que ha tingut un paper clau a la història i el 

desenvolupament dels transistors, els quals són una part imprescindible de la tecnologia moderna de l’actualitat; el 

germani. 

Paraules clau: germani, element, transistor, tecnologia, metal·loide, semimetall, electricitat, química. 

 

GERMANIUM, THE GERMAN ELEMENT 

Eric Mateu Lanero 

INS Leonardo da Vinci’s student 

eml270605@gmail.com 

Summary 

This paper is a data collection on an element that has played a key role in the history and development of 

transistors, which are an indispensable part of today's modern technology; germanium 

Keywords: germanium, element, transistor, technology, metalloid, semimetal, electricity, chemistry. 

 

1  HISTÒRIA I UTILITAT 

Els semiconductors van ser descoberts a principis de la dècada de 1930, però, no se'n sabia massa, d’ells. Els 

científics no estaven segurs de com funcionaven, però tenien la certesa que serien útils (ara sabem que la seva 

característica principal és que la seva conductivitat varia depenent de les condicions en les que es troba, la qual 

cosa ens obre un gran ventall de possibilitats).  

Els cristalls semiconductors es van utilitzar en receptors de ràdio i en els radars perquè podien captar el senyal 

altern d'alta freqüència de l'ona de ràdio i extreure les freqüències baixes necessàries per als auriculars.  

Els cristalls que ho feien es coneixien com a rectificadors. 
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Durant la Segona Guerra Mundial, la ràdio i el radar eren extremadament importants, i per tant també ho eren els 

rectificadors. Però aquests tenien un problema conegut com a burn out («cremada» en anglès). Els esclats sobtats 

d’electricitat en la direcció equivocada podien destruir-los. Així va ser com el govern dels Estats Units, durant la 

guerra, va demanar als científics aconseguir produir millors rectificadors. 

Va ser al laboratori de Física de la Universitat de Purdue, dirigit per Karl Lark-Horovitz, on van aconseguir fer-los. 

Un dels estudiants de postgrau, Seymour Benzer, va descobrir accidentalment que un cristall de germani (Ge), un 

semiconductor bastant poc utilitzat fins al moment, podia suportar un voltatge més alt que qualsevol altre 

rectificador conegut. Benzer va passar més d'un any experimentant amb germani fins que va descobrir que 

barrejant-lo amb estany es podien produir rectificadors que eren deu vegades més resistents que l'estàndard! 

 

Primer transistor de contacte, 1947 

Més tard, com a resultat de diverses observacions, el món va optar per fer els transistors de silici, que era més 

fàcil de tractar, més barat i suportava temperatures majors que el germani.  

Però ara, que la tecnologia ha avançat dràsticament des d’aquells temps, s’està plantejant la possibilitat de que 

tornin els transistors de germani. Això és degut al fet que algunes prediccions assenyalen que el silici podria no 

aguantar gaires anys més la constant reducció de la mida dels transistors, un problema que es veuria minimitzat si 

utilitzéssim germani. Per exemple, ja hi ha dispositius amb components constituïts d’una combinació de germani i 

silici, una característica que els fa més eficients que els dispositius basats en silici. 

1.1 Descobriment 

Com tants altres elements, el Ge va ser predit amb una notable exactitud per Dmitri Ivanovich Mendeleiev (creador 

de la taula periòdica), l’any 1871. Mendeleiev el va anomenar «ekasilici». 

Més tard, el 1886, va ser descobert per l’alemany Clemens Winkler, qui el va aïllar de la mineral argirodita, i va 

posar-li el nom de germanium (germani), en honor a la seva pàtria («Alemanya» en llatí científic és «Germania»). 
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1.2 Utilitats més enllà dels transistors 

Si bé és veritat que les propietats del germani ressalten la seva funció a l’electrònica, aquesta àrea no és l’única 

en la que trobem aquest element. A continuació, alguns exemples de les seves utilitats menys conegudes: 

● És utilitzat en electrònica formant una combinació amb gal·li o arsènic. 

● El germani té propietats de refracció úniques que fan útil en l’òptica d'infrarojos, i l’òxid de germani té 

funcions crucials a l’hora de produir certes lents de fibra òptica. 

● S’està estudiant la seva possible funció bactericida. 

● És un estimulant per l’organisme humà. 

 

2  CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

● Nombre atòmic: 32 

● Té 5 isòtops estables, sent el més abundant el Ge-74 (35,94%) 

● És un semimetall 

● Estat als 30ºC: sòlid 

● Punt de fusió: 937,6ºC 

● Punt d’ebullició: 2830ºC 

● Aspecte: gris i cristal·lí 

● Massa atòmica: 72,59u 

● Volum atòmic: 13,6 cm³/mol 

● Densitat: 5323 kg/m³ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germani 
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3  ABUNDÀNCIA I EXTRACCIÓ 

3.1 Abundància 

El Ge és el 52è element més abundant a la Terra.  

A continuació s’exposa en unes breus taules la seva abundància als diferents medis naturals i al cos humà: 

Medi Abundància (parts per 

milió) (ppm) 

Terrestre 2 

Marítim 0,5 

Atmosfèric 0 

Solar 1 

 

 

Part del cos humà Abundància 

Sang 0,4ppm 

Teixits 0,1ppm 

Ossos 0ppm 

Totalitat de l’organisme 15mg 

 

 

3.2 Extracció 

La seva extracció es realitza principalment als jaciments de plata, zinc i coure, i és a partir dels minerals: 

germanita (69% de germani) i  

garnierita (7-8% de germani), tot i que trobem altres minerals que també contenen Ge. 

 

Els principals llocs d’on s'extreu son a Europa, però n’hi ha per tot el món. 
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Procés de cristal·lització artificial del germani 
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Resum 

En aquest projecte, en col·laboració amb l’empresa CDI Vallès, hem dissenyat noves formulacions i dissenys de 

diferents productes cosmètics de gamma natural i vegana. Aquests productes dissenyats, que es produiran i es 

comercialitzaran a partir de 2022, són uns productes molt semblants o amb millors qualitats, amb preus més 

competitius i econòmics que els que actualment podem trobar al mercat. Han estat dissenyats amb ingredients 

extrets de la natura, cada vegada més importants en cosmètics, i van acompanyats d’una fabricació més 

respectuosa amb el medi ambient. Les matèries d’origen natural que s’han utilitzat són l’element diferenciador de 

les que existeixen actualment en el mercat cosmètic.  

 

DESIGN AND DEVELOPMENT OF COSMETIC PRODUCTS FOR      

EVERYONE 

Lorena Belmonte Hurtado 
 

Estudiant CFGS Escola Municipal de Treball, Granollers. 

 

lorenabh29@gmail.com;  

 

Abstract 

In this project, in collaboration with the company CDI Vallès, new formulations and designs of different natural and 

vegan cosmetic products have been designed. These designed products, which will be produced and marketed 

starting in 2022, are of better qualities and with more competitive and economical prices than those we can 

currently find on the market. They are designed with ingredients extracted from nature, increasingly important in 

cosmetics and are accompanied by a more environmentally friendly manufacture. The natural materials that have 

been used are the differentiating element from those that currently exist in the cosmetic market. 
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1  FORMULACIONS COSMÈTIQUES DESENVOLUPADES 

 

1.1 Matèries d’origen vegetal 

Per a diferenciar-nos de la resta de marques que es dediquen a comercialitzar productes cosmètics, hem 

incorporat matèries d’origen natural a les nostres formulacions, que aportaran un valor afegit al producte final. 

Podem destacar-ne aquestes tres, amb unes grans propietats:  

PHYTOFOAM: És un complex vegetal de tres plantes que manté bones propietats saponificants, perquè són molt 

riques en saponines vegetals. És un producte més respectuós amb el medi ambient i també amb la nostra pell, 

deixant-nos la pell més suau i sedosa al tacte.  

KIADERM H-OIL (Oli de cànnabis) Pot utilitzar-se com a agent hidratant, ja sigui a la pell o al cabell. 

FLAVOCARE HYDROLGLYCERIC (Extracte de Pròpolis) Té propietats calmants, protectores i purificants.  

1.2 Aigua micel·lar 

A diferència de les formulacions d’aigua micel·lar de gamma clàssica, que les podem trobar a qualsevol 

supermercat, aquesta utilitza com a substàncies netejadores unes saponines vegetals molt eficaces amb només 

una netejada. Netegen la pell sense alterar el seu equilibri fisiològic i reduint també la irritació que puguin causar 

altres els tensioactius afegits (tot i que són suaus i els trobem en unes concentracions baixes) 

1.3 Xampú 

La formulació d’aquest xampú podríem catalogar-la com a xampús de gamma alta, pensat per a comercialitzar en 

un tipus de mercat més concret.  

D’aquest producte destaquem que no porta sulfats, que són un tipus de tensioactius aniònic ⦋1⦌. Aquesta 

substància, en ser un potent eliminador de greixos, en altes concentracions podria alterar la funció barrera cutània 

de la pell i el cuir cabellut, irritant-los. A més a més, l’hem espessit amb goma xantana (la gran majoria de xampús 

trobem que porten clorur sòdic i en unes altes concentracions, que pot ressecar el nostre cuir cabellut i fins i tot pot 

irritar-lo). 

Com que aquesta formulació no porta sulfats, hem potenciat la formulació amb altres tensioactius no iònics i 

complexos vegetals saponificants, per augmentar el percentatge de matèria activa de la formulació amb l’objectiu 

d’obtenir un producte eficaç, tot i aplicar tensioactius suaus i poc irritants per la pell.  

L’avantatge principal que comporta aquest xampú de gamma natural sense sulfats és que irrita menys el cuir 

cabellut i no provoca sequedat, picor ni caspa.  

Aquestes són algunes de les característiques més rellevants i amb les que podem diferenciar-nos d’altres marques 

dins del mercat, i és que aquest producte conté ingredients 100% naturals, fet que minimitza l’impacte ambiental.  
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Xampú dissenyat per CDI 

1.4 Gel de bany 

Igual que en la formulació dels xampús, hem formulat un gel de bany sense sulfats, potenciat amb tensioactius no-

iònics i complexos vegetals saponificants per a augmentar el percentatge de matèria activa de la formulació amb 

l’objectiu d’obtenir un producte eficaç, tot i aplicar tensioactius suaus i poc irritants per a la pell. Tant aquesta 

formulació com la del xampú, són naturals i veganes.  

 

2  SOSTENIBILITAT I ECONOMIA CIRCULAR 

Podríem definir un cosmètic sostenible com aquell creat tenint en compte el seu impacte mediambiental, social i 

econòmic actual i per a les properes generacions. 

En els punts anteriors s’han explicat que les fórmules dels productes realitzats tenen ingredients naturals, 

ingredients derivats de naturals o ingredients orgànics, que els fan totalment renovables, però cal tenir molt en 

compte que això no fa que aquests productes siguin automàticament sostenibles. 

Els aspectes que s’han de tenir en compte son: 

 Materials 

 Producció (fabricació + envasat) 

 Distribució 

 Consum 

 Post-consum 

Com ja hem comentat anteriorment, un altre dels aspectes molt importants en la producció en el sector cosmètic 

per a garantir la sostenibilitat i l’economia circular són els envasos dels productes. 

En el cas dels nostres productes, els envasos utilitzats seran de polietilè HDPE BIOMODAL BL verge i contratips. 
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L’empresa CDI Vallès certificarà els productes amb la certificació ECOCERT. Aquesta certificació permet la 

comercialització dels seus cosmètics orgànics o naturals. 

La certificació COSMOS garanteix: ⦋4⦌ 

4. Procediments de producció i de processament ecològics i saludables per als consumidors 

5. Desenvolupament del concepte de química verda 

6. Ús responsable dels recursos naturals 

7. Respecte de la biodiversitat 

8. Absència d'ingredients petroquímics (a excepció dels conservants autoritzats): parabens, fenoxietanol, 

aromatitzants i colorants sintètics. 

9. Absència d'OGM 

10. Envasos reciclables 

 

Segell que porten els productes certificats com a naturals per ECOCERT 

 

3  EQUILIBRI DE GÈNERE 

Els productes cosmètics formulats estan dissenyats per l'ús de les persones sense cap diferenciació. 

L’objectiu és fugir de la cosmètica convencional que ha utilitzat sempre un model de dona amb un criteri de bellesa 

estàndard i perfecte, mentre que la cosmètica ecològica fuig de tot d’això i considera que la bellesa és a qualsevol 

persona i té més en compte la salut i l’autoestima personal. 

No es pretén utilitzar com a reclam comercial la bellesa física sinó tot el contrari, una cosmètica per a tothom. 
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4 AGRAÏMENTS 

Aquest treball de final de cicle superior, ha estat realitzat en col·laboració amb l’empresa CDI Vallès, on vaig fer 

les pràctiques DUAL durant el curs 2020-2021.  

Voldria agrair al meu tutor a l’empresa, en Diego Milla, tot el suport i l’orientació metodològica en el 

desenvolupament d’aquestes formulacions cosmètiques, l’assessorament i l’aportació d’idees que han enriquit el 

meu treball. Sobretot, pel seu temps invertit posant en disposició el valor incalculable dels seus coneixements. 

Agraeixo també als professors de l’Escola Municipal del Treball de Granollers, al Joan Carles Rey i a la Lourdes 

Martínez el seu punt objectiu a l’hora d’assessorar-me i pel seu interès mostrat en tot moment.  
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Abstract 

This new decade poses many new challenges at many different levels. The SIDE vision for Chemistry 2030 

gathers the main recommendations from various organizations and initiatives and provides a roadmap for the 

advancement of chemistry and to respond to increasingly complex and interconnected challenges. 

Key words: Chemistry, circular economy, education, sustainability 
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1. INTRODUCCIÓ  
 

2020 has surprised us with news that only a few months ago we could not have imagined. In one way or another, 

we have all suffered from a pandemic that has taken far too many lives, has wiped out millions of jobs, and forced 

many industries to adapt in a matter of weeks to sudden changes in demand. The movement of people between 

countries, which is the basis of commerce and tourism, has been reduced to almost zero; and even within 

countries, transport has fallen dramatically, with fuel production falling to the point where, for the first time in 

history, the price of a barrel of oil reached negative values. All this is happening while transportation is being 

electrified, which is pushing the petrochemical industry to evolve from converting oil-to-fuels to transforming oil-to 

chemicals. This is a monumental and complex task, especially if we consider that we must not keep increasing our 

production of non-recyclable plastics, solvents, and lubricants. Nobody could have imagined how the pandemic 

would transform the chemical sector, to the point that many chemists, most of them with no experience in virology, 

have re-focused their research to help with new strategies for the identification, treatment, or development of a 

vaccine against the SARS-CoV-2 virus. The number of publications on the subject, which surpassed 100,000 by 

the end of 2020,[1] is indicative of this global effort, which yielded not one, but several safe and effective vaccines 

against COVID-19 in less than a year.[2] Also the chemical industry has made a monumental effort to satisfy the 

demand of substances, materials, and personal protective equipment needed during these months.[3]  

But 2020 has brought us other trends that will define this decade, such as the demand for a more just, diverse, and 

tolerant society. The Black Lives Matter movement has catalyzed an unprecedented reaction in favor of diversity, 



 

10es JEQC
Expoquimia 2021

          
 

Actes 10es JEQC  (16 – 17 setembre)                                                                                                     Barcelona 2021                                                 
 ISBN: 978-84-124850-3-5                                                                                                    Col·legi de Químics de Catalunya 
 

182 182 

which, while it already existed, is now more urgent and unconditional. Chemistry, from academia to industry, is no 

stranger to discrimination and bigotry, and numerous initiatives have been launched in recent months demanding 

and providing solutions to improve the situation of women, minorities and discriminated communities. Another 

challenge, and perhaps the most worrying of all, is that many people distrust experts and prefer to ignore evidence. 

In 2020, many people marched against vaccination, some claimed that the pandemic was caused by 

pharmaceutical companies or foreign countries, and far too many people kept denying the clear signature of human 

activity on climate change or making money misleading customers by labeling their products as chemical-free. 

Fake news is not a new phenomenon, but technology and social media are creating a very profitable industry that 

lives and feeds off lies.[4] There are many lessons we can take from 2020 that will help us face this new decade. 

 

Figure 1. Sankey diagram showing the global mass flow in both the chemical and petrochemical sectors. Adapted [1]. 

2 CHEMISTRY AS THE SCIENCE AND INDUSTRY OF REUSE 
 

As we start this new decade, it is useful to step back and take a broad look at what chemistry does, so we can get 

an idea of the magnitude and complexity of the task. Figure 1 presents the mass flow of the chemical and 

petrochemical sectors. Together, they extract, transform, and sell 1,388 million tonnes of fossil fuel derived-raw 

materials, 575.8 million tonnes of secondary reactants (excluding ores and metals), and 274 million tonnes of water 

per year.[5] This illustrates the scale of the chemical industry, which is expected to double its volume by 2030. 

According to the latest edition of the Circularity Gap Report, only about 31%of the raw materials are transformed 

into useful products. The vast majority is lost as waste or emitted or dispersed into the environment.[6] In 2019, 

only 8.6% of what we produced was recovered and reused, a number that decreased from 9.1% in 2018. We 

cannot continue to extract, emit, and dispose at the levels we are doing now without compromising our climate, our 

planet and our own health. If we want to have a viable industry and a healthy planet, the circular economy cannot 
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be just an aspiration but the key objective of chemistry. To achieve this goal, chemistry must evolve from being the 

science and industry of transformation (linear) to the science and industry of reuse (circular), as illustrated in Figure 

2. Rethinking chemistry for a circular economy involves profound changes, from the way molecules are conceived 

to how processes are designed to ensure traceability, recyclability, and reuse.[7] Circularity at the molecular level 

means turning chemistry toward the reuse of atoms, molecules, monomers, polymers, etc—and represents an 

opportunity to place chemistry at the center of the new circular economy.  

 

Figure 2. Schematic representation of the two models of chemistry: (left) the old linear concept based on the transformation of 

raw materials into products and waste and (right) the new chemistry of reuse that involves a close loop system where resources 

are continuously used and the production of waste is minimized. 

A good example in this direction is the enormous advances in (photo)conversion of CO2 to produce not only solar 

fuels, but a great variety of platform molecules that can serve as raw materials for a new solar chemistry.[8] 

Exciting discoveries in materials science have led to a revolution in illumination, catalyzed by LED-based lighting 

technologies, energy storage, which greatly benefit from Li-ion batteries, and renewable energy, which is taking 

advantage of novel solutions, such as perovskite-based photovoltaic (PV) cells. These and other important 

advances have allowed us to more than double our economic output per unit of energy used in the last 25 years 

(Figure 3a). In the same period, the fraction of our electricity produced from oil sources has been cut to a third 

(Figure 3b) while electricity from renewable sources is growing rapidly (Figure 3c). In the same time period, the 

cost of direct current (DC) electricity generated by a PV module has dropped below EUR 0.03 per kWh@1, that is a 

250-fold price reduction in just 25 years (Figure 3d). According to Bloomberg New Energy Finance, solar PV and 

onshore wind are now the cheapest sources of new-build power generation for at least two-thirds of the global 

population, and battery storage is now the cheapest new-build technology for peaking purposes in gas-importing 
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regions, like Europe, China, and Japan. But some major challenges remain in the renewable energy field, such as 

its appetite for scarce elements and low recyclability of some of its key enablers, from solar panels to batteries. The 

biggest challenge for chemistry in the coming years is to decouple economic growth from environmental impact. To 

achieve this goal, chemistry must evolve from being the science and industry of transformation (linear) to the 

science and industry of reuse (circular), as illustrated in Figure 2. 

 

Figure 3. Evolution of some indicators that show how advances in chemistry and material science are helping in the more 

efficient and sustainable use of energy; a) GDP per unit of energy use; b) electricity production from oil sources; c) electricity 

produced from renewable resources excluding hydroelectric. Source: World Bank https://datos.bancomundial.org/; and d) price 

of crystalline silicon PV cell. Source: Bloomberg New Energy Finance https://about.bnef.com/new-energy-outlook. 

 

3 RETHINKING CHEMISTRY INNOVATION AND EDUCATION 
 

The chemical industry is going through major transformations driven by consolidation—as a result of major 

mergers, adaptation to increasingly demanding regulations, great volatility in prices, and increasingly complex and 

interconnected supply chains.[9] The need to adapt to a rapidly evolving situation has been clear in the past few 

months when the chemical industry had to adapt its production to suit a demand that changed in a matter of weeks. 

And while doing this, it has provided the disinfectants, protective materials, and drugs so much needed in the fight 

against COVID-19; a contribution that should not be overlooked or minimized.  

Innovation, not only in products, but also in new business models and management, have proved to be the most 

effective way to adapt to a rapidly changing demand, regulation, and supply chains. Innovation starts by setting 
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clear strategic goals and priorities and choosing leaders who nurture and value talent, vision, and boldness. 

Chemical industries have digitalized most of their processes, plants, and distributions channels, but there is an 

untapped opportunity to take that data and apply artificial intelligence to make full use of that information and 

combine it with robotics to improve safety, reproducibility, and efficiency. Similarly, and in a matter of few years, the 

use of machine learning and artificial intelligence in chemistry research has yielded stunning advances in a broad 

range of fields including catalysts, new drugs discovery, advanced materials, and, just a few months ago, a major 

breakthrough in protein-folding.[10]  

Most chemical plants are fully digitized and machines operate many of the processes in industry, but most 

chemists do not know how to code an algorithm or program a robot. These new skills and the knowledge are 

becoming increasingly important. During the past month, many of us have had to adapt quickly to online teaching 

and incorporate new technologies to interact with our students, lab members, and colleagues that have been 

available for years, but were underused. However, the main lesson we can learn from the pandemic is not, in my 

opinion, about technology, but about how chemistry education can be more relevant, useful, and attractive. 

Systems thinking represents a great opportunity to learn chemistry in context, to incorporate key concepts like 

circular economy and the interconnections between chemistry and our health, our economy, and the future of our 

planet.[11] The most effective way to adapt chemistry research and industry to the new normal is to re-imagine 

chemistry education. If we keep teaching chemistry like in the second industrial revolution, we will produce 

excellent chemists for a world that no longer exists.[12] 

 

4 BUILDING A MORE DIVERSE AND INCLUSIVE CHEMISTRY 
 

The beginning of this decade has also been characterized by a strong demand for greater diversity and 

inclusiveness in all facets of life. Despite the efforts that have been made, especially from the human rights 

movement over 50 years ago, discrimination is still a reality, and chemistry is not immune to it. 

Recently, several chemistry journals have published a joint article calling for greater diversity and including some 

practical recommendations to improve inclusiveness, reduce harassment, and provide equal opportunity.[13] This 

is not just a matter of justification, there is significant evidence that these types of measures improve the quality of 

work and the economy.[14] 

To give minorities and early-career chemists a platform and a voice, at IUPAC in collaboration with the International 

Younger ChemistsQ Network (IYCN), we have launched ChemVoices.[17] This initiative provides early-career 

chemists from all around the world the opportunity to discuss and collaborate on topics of common interest that are 

relevant to early-career chemists. ChemVoices organizes frequent webinars to provide verified information and to 

fight fake news and half-truths.  

We shouldn't forget that 2030 is also the deadline we have given ourselves for achieving the United Nations 

Sustainable Development Goals (SDGs). There is no doubt that the fall in economic activity, the increase in debt, 

and the decrease in demand will be major obstacles for governments and businesses to invest the attention, 
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ambition, and resources needed to achieve the SDGs. But 2020 has also offered some important lessons. Delay is 

costly, international cooperation is key, and scientists must engage and understand the needs of citizens. 

Chemistry has much to contribute to the 2030 Agenda,[15] but business as usual will not take us there, as the 

Global Chemicals Outlook, by the United Nations. Environment Program, reminds us.[16] Driven by major 

megatrends, growth in chemical-intensive industry sectors such as electronics, construction, and agriculture, 

continue to increase, creating significant risks. But the benefits of action to minimize adverse impacts have been 

estimated in high tens of billions of dollars, which provides a strong economic incentive to adopt more 

environmentally friendly processes and strategies. 

 

Figure 4. The SIDE vision for Chemistry 2030 comprises a number of recommendations intended to move towards a more 

sustainable, innovative, and inclusive chemistry. Some of them are summarized here, taken mainly from “Rethinking chemistry 

for a circular economy”,[15] “Chemistry 4.0 Growth through innovation in a transforming world” by Deloitte,[9] “A diverse view of 

science to catalyze change”,[13] and “Lessons from a Pandemic: Educating for Complexity, Change, Uncertainty, Vulnerability, 

and Resilience”.[11] 

This new decade poses many new challenges at many different levels. The SIDE vision for Chemistry 2030 (Figure 

4) gathers key recommendations from various organizations, initiatives, and authors and provides a roadmap for 

the advancement of chemistry and to respond to increasingly complex and interconnected challenges.[9, 11, 13, 

15] According to those recommendations, sustainability, innovation, diversity, and education are four pillars that 
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should define our efforts in the next decade. To get there, we need clear objectives and milestones. The SDGs are 

excellent, specific targets for which a broad range of indicators have been already defined to monitor progress or 

areas of improvement.[18] If we want to advance those pillars, chemistry organizations, from university 

departments to chemical companies, and from chemical societies to international organizations, should develop 

clear strategies with actionable priorities, indicators, and people assigned to advance their strategic plan.[19] 

Kenneth G. 

Wilson, a Physics Nobel Prize laureate from 1982 once said. “The most complex problems in science can only be 

resolved through the full collaboration of the entire international scientific community”. In this decade, we will have 

plenty of opportunities to put Kenneth's advice into practice in order to build a more sustainable and inclusive future 

for all through chemistry. 

BIBLIOGRAFIA 

[1]  H. Else, Nature 2020, 588, 553. 

[2]  P. Ball, Nature 2021, 589, 16– 18. 

[3]  The European Chemical Industry Council. How Chemistry Can And Has Been Fighting COVID-19 

https://cefic.org/mediacorner/newsroom/how-chemistry-can-and-has-been-fightingcovid-19/. 

[4]  a) D. M. Lazer, et al., Science 2018, 359, 1094–1096, b) S. Vosoughi, D. Roy, S. Aral, Science 2018, 359, 

1146–1151, c) J. A. Braun, J. L. Eklund, Digital Journalism 2019, 7:1, 1– 21. 

[5]  P. G. Levi, J. M. Cullen, Environ. Sci. Technol. 2018, 52, 1725 – 1734. 

[6]  The Circularity Gap Report, CGRi, 2019, https://www.circularity-gap.world/. 

[7]  K. Kgmmerer, J. H. Clark, V. G. Zuin, Science 2020, 367, 369 – 370. 

[8]  International Energy Agency, Putting CO2 to Use https://www.iea.org/reports/putting-co2-to-use. 

[9]  Chemistry 4.0 Growth through innovation in a transformingworld by Deloitte, 2019 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/consumer-industrial-

products/gxchemistry%204.0-full-report.pdf. 

[10]  a) P. Schneider, Nat. Rev. Drug Discovery 2019, 19, 353–364, b) M. H. S. Segler, M. Preuss, M. P. Walle, 

Nature 2018, 555, 604–610, c) A. Filipa de Almeida, R. Moreira, T. Rodrigues, Nat. Rev. Chem. 2019, 3, 

589–604, d) J. G. Freeze, H. R. Kelly, V. S. Batista, Chem. Rev. 2019, 119, 6595–6612, e) E. Callaway, 

Nature 2020, 588, 203 –204. 

[11]  V. Talanquer, R. Bucat, R. Tasker, P. G. Mahaffy, J. Chem. Educ. 2020, 97, 2696–2700. 



 

10es JEQC
Expoquimia 2021

          
 

Actes 10es JEQC  (16 – 17 setembre)                                                                                                     Barcelona 2021                                                 
 ISBN: 978-84-124850-3-5                                                                                                    Col·legi de Químics de Catalunya 
 

188 188 

[12]  a) J. Garc&a-Mart&nez, The New Chemist, Invited Editorial, Chemical & Engineering News, 2018, February 

(5), 2, b) J. Garc&a-Mart&nez, E. Serrano-Torregrosa, Chemistry Education: Best Practices, Opportunities 

and Trends, Wiley-VCH, Weinheim, 2015, c) M. M. Cooper, R. L. Stowe, Chem. Rev. 2018, 118, 6053–6087, 

d) V. Venkatasubramanian, AIChE J. 2019, 65, 466 – 478. 

[13]  C. A. Urbina-Blanco, et al., published jointly by Nature Chemistry 2020, 12, 773 –776; Chem. Sci. 2020, 11, 

9043–9047; J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 14393–14396; Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 18306–18310; 

Can. J. Chem. 2020, 98, 597–600; Croat. Chem. Acta 2020, 93, 77 –81. 

[14]  What Works. Evidence-Based Ideas to Increase Diversity, Equity, and Inclusion in the Workplace, 

https://www.umass.edu/employmentequity/sites/default/files/What_Works.pdf. 

[15]  a) K. Kgmmerer, J. H. Clark, V. G. Zuin, Science 2020, 367, 369 – 370, b) M. Matlin, H. MacKellar, Nat. 

Sustainability 2019, 2, 362–370, c) J. Garc&a Mart&nez, Chem. Int. 2016, 38, 10– 14. 

[16]  Global Chemicals Outlook II, UN Environmental Program, 2019 https://www.unenvironment.org /explore-

topics/chemicalswaste/what-we-do/policy-and-governance/global-chemicalsoutlook. 

[17]  ChemVoices: Showcasing the Future of Chemistry https://chemvoices.org. 

[18]  Global indicator framework for the Sustainable Development. Goals and targets of the 2030 Agenda for 

Sustainable Development. 

[19]  IUPAC Strategic Plan https://iupac.org/who-we-are/strategicplan. 

 

ANNEX 

Extracte biogràfic del professor Javier García Martínez  

President de la Unió Internacional de Química Pura i Aplicada (IUPAC), 2022-2023. Anteriorment, ha estat 

membre del Comitè Executiu de la IUPAC i vicepresident de la divisió de química inorgànica.  

Catedràtic de Química Inorgànica i director del Laboratori de Nanotecnologia Molecular de la Universitat d'Alacant 

(UA) on ha desenvolupat un extensa labor docent i investigadora en nanomaterials i la seva aplicació en el sector 

energètic.  

Catedràtic de la Fundació Rafael del Pino on dirigeix l'informe Deu Tecnologies per promoure a Espanya i  

membre del Consell de Tecnologies Emergents del Fòrum Econòmic Mundial  

Fundador de la companyia tecnològica Base Rive Technology, que ven la tecnologia que va desenvolupar durant 

la seva estada postdoctoral Fulbright a l'Institut de Tecnologia de Massachusetts (MIT). Els seus catalitzadors 
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s'utilitzen en diverses refineries, augmentant significativament l'eficiència del procés i la reducció de les emissions 

de CO2.  

Fundador i president de Celera, programa de suport al talent a Espanya que selecciona cada any deu joves 

excepcionals per donar-los recursos, formació i grans oportunitats. Setanta joves ja han participat en aquest 

programa creat per Javier amb la Fundació Rafael del Pino i en què col·laboren diverses empreses i institucions 

espanyoles.  

President de la Jove Acadèmia d'Espanya, Corporació de Dret Públic creat pel Govern d'Espanya. Els seus 

objectius són reconèixer i donar visibilitat als millors joves científics espanyols i proposar-los com a referències per 

a la promoció de les vocacions científiques i tècniques, especialment entre les dones.  

El seu lideratge científic i empresarial ha estat reconegut amb alguns dels premis més importants. El 2014, va ser 

guardonat amb el premi Rei Jaume I en la seva categoria de noves tecnologies. Des del 2015 és el primer 

espanyol a rebre el Premi d'Investigador emergent de la American Chemical Society. El 2017, va ser reconegut per 

la mateixa organització com el millor empresari nord-americà en el sector químic. Fellow de la Royal Society of 

Chemistry i pPrimer fellow espanyol de la American Chemical Society.  
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