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sabadellprofesional.com 900 500 170

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

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

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

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

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

T’estem esperant.
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editorial

Una nova etapa al Col·legi i a l’assoCiaCió

Com ja sabeu s’han portat a terme unes noves eleccions  per 
a constituir la Junta del Col·legi Oficial de Químics de Catalunya 
(COQC) i de l’Associació de Químics de Catalunya (AQC). En 
aquestes he estat escollit com a nou degà del COQC i president de 
l’AQC, el nom de les persones que m’acompanyaran i que formen 
les noves juntes els podeu consultar en la pàgina següent. Tots 
nosaltres creiem i estem compromesos en donar un fort impuls al 
nostre col·legi i associació que son casal i paraigües per als i les 
professionals de la química en tots els seus àmbits laborals.

Després d’aquesta presentació, cal agrair la tasca feta per 
l’anterior degà/president i les seves juntes de govern, sense la seva 
direcció ara no estaríem aquí.

Com diu el títol de l’editorial comencem una nova etapa en el 
COQC i en l’AQC. Aquests dos últims anys han estat molt difícils per 
a les indústries i empreses químiques pel motiu, de tothom conegut, 
de la COVID-19. Però, sembla que ja comencem a superar algunes 
de les dificultats sorgides i d’altres que tenim per davant. Esperem 
amb ànims anar avançant amb l’esforç de tothom.

Així i tot, no només al món de la indústria, el món de l’ensenyament 
també presenta a hores d’ara una complexitat i uns plantejaments 
nous a què el Col·legi i l’Associació no poden estar absents  i donar-
ne la resposta meditada i adient, ja que en els seus sabers està el futur 
dels nostres professionals químics, de la indústria bàsica, aplicada, la 
investigació i la docència en tots els seus nivells.

I cal afegir també la guerra a Ucraïna que afecta el 
subministrament d’energia, petroli, gas, aliments, medicaments, 
i la crisi del canvi climàtic que afectarà, si no afecta ja, a bona 
part de la humanitat. Estem davant un seguit de reptes socials i 
econòmics al món i a Catalunya com mai s’havien vist, on els i les 
professionals de la química hem de tenir un paper molt important. 
rellevant  i alhora fonamental.

Per poder assolir aquest paper, des del nostre Col·legi volem 
afavorir la vostra participació, tot impulsant la digitalització del 
Col·legi i de l’Associació, la formació dels nostres professionals tant 
de la indústria com de l’ensenyament, l’experiència dels sèniors cap 
els nou graduats... Però aquest impuls global no el podem donar sols, 
necessitem que els col·legiats i associats participeu de les activitats 
que es proposaran i si no us semblen adients, cal que ens feu arribar 
noves propostes, noves idees per arribar a ser un col·lectiu modern, 
compromès, actiu i viu. 

Gràcies, d’antuvi, per la vostra col·laboració.
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Fa uns dies vam tenir 
l’oportunitat de visitar una 
altra vegada la fira tecnològica 
de referència a Catalunya, la 
Mobile World Congrés (MWC 
2022). En efecte, feia ja dos 
anys que no es celebrava i 
tothom tenia ganes de veure 
i sentir les novetats que el 
sector TIC ens oferia.

Entre el que vam poder 
veure, lògicament els mòbils, 
de mil formes i colors, 
de múltiples usos, grans 
i petits, PC, tauletes, tot 
plegat acompanyat ja dels 
múltiples dispositius de IoT  
(Internet de les coses) que 
ens interconnecten entre ells, 
amb tot i amb tothom. 

Amb tot, les grans 
multinacionals, les petites 
empreses, les empreses 
emergents (startups) dins o 
fora dels increïbles pavellons 
i estands institucionals 
mostraven el millor de si 
mateixes, espectacle i show, 
el glamur de l’alta tecnologia 
que diríem, en resum, un 
espectacle.

Entre les novetats, la 
tecnologia 5G i la seva 
expansió que sembla ja 
definitiva a mitjà termini i que 
només vam testar en la MWC 
del 2019, el metavers, aquesta 
idea de món paral·lel on 
avatars d’humans interactuen 
de forma similar al món real. 
Si la primera serà una veritable 
palanca d’innovació de nous 
models de negoci i de progrés 
en permetre una velocitat de 
connexió fins ara mai vista, es 
parla del 6G també, però això 
ara és més difícil que altra 
cosa, la segona encara està 
per veure com evolucionarà 
més enllà de ser un lloc d’oci 
extrem. Definitivament, no 
veig encara que tinguem clons 
de nosaltres mateixos com 
a la pel·lícula els Substituts 
(2009- Jonathan Mostow).

Però si retorno als mòbils, 
si ens endinsem dins d’aquells 
fantàstics aparells, que ens 
comuniquen i ens connecten 
amb tot i amb tothom, i 
preguntem als promotors 
situats elegantment en els 

estands de les empreses no pas 
per “que fa allò que teniu”, 
sinó “de què està fet allò que 
teniu i mostreu”, la majoria 
mostraven cares de sorpresa.

En un petit experiment in 
situ, vaig preguntar per alguns 
d’aquests showroomer@s, 
si sabien que era el coltan, 
o una fractal o el neodimi, 
la resposta i l'expressió va 
ser d’aquelles que un fa 
quan t’expliquen, així per 
sorpresa, i per primer cop 
el principi d'indeterminació 
de Heisenberg (disculpeu 
companys físic@s). Res, ni 
idea.

Bé, com se sap el coltan 
està format per una barreja o 
combinació de dos minerals, 
que són la colombita i la 
tanlatita, i que per simple 
reducció a l’estil dels 
programes de la TV, surt allò 
del Col + Tan = coltan.   Aquest 
material és un element clau 
per a la fabricació de molts, 
o més aviat, de la majoria 
d’aparells electrònics que fem 

DE QUAN LA MWC ÉS 
UNA FIRA DE QUÍMICA

autor:

Joan sansaloni
Vicedegà del Col·legi Oficial de Químics de Catalunya
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servir en aquesta carrera per la 
connexió total humana.

Aquesta barreja de material 
és força útil perquè té la 
capacitat de suportar altes 
temperatures i, per tant, 
menys risc d’escalfament, té 
una excel·lent resistència, 
no es degrada amb facilitat, 

aguanta bé la corrosió i 
sobretot té una alta capacitat 
per emmagatzemar càrregues 
elèctriques. Per exemple, dins 
d’un telèfon el mineral es troba 
en les petites bateries o en les 
lents de les càmeres que fan 
aquelles "selfies" que tant ens 
agraden en les diverses xarxes 
socials.

Hi ha altres aplicacions 
industrials, més químiques 
en aliatges, o en sectors com 
l'energètic o  l'aeronàutic, 
però el que està clar és que 
estem davant un tresor de 
material com diríem molts. 
Doncs si, ho és, i per això 
i malauradament aquest 
tresor imprescindible per 
la nostra interconnexió 
provoca desitjos empresarials 
i institucionals no gaire 
saludables. En el nom del 
coltan, les seves mines estan 
plenes de "pseudoesclaus" i 
de màfies internacionals que 
controlen el seu comerç. 
El Congo acumula al seu 
territori quasi el 80% de tot 
el disponible. No cal afegir 
res més. 

S’ha escrit moltíssim sobre 
les mines ocultes que hi ha 
dins dels nostres dispositius 
de comunicació, i no és 
pas mentida, des del coure 
i l’estany, el plom i el silici, 
el neodimi i el gadolini 
pels imants i els micròfons, 
passant pel mateix plàstic 
combinat amb brom o 
níquel per protegir del foc la 
pantalla o les interferències 
electromagnètiques.

I, per acabar, una frase que 
es va fer cèlebre fa uns anys, 
aquella que deia que hi havia 
més or en un kg de telèfons 
intel·ligents (smartphones) 
que en un kg de mineral 
d’una veta d’or de la mina.

Una MWC increïblement 
química que ni dins del 
metavers podrà ser ignorada.

Imatges de la MWC 2022. Fotos de l’autor.



Per a nens i nenes des dels 6 anys fins ... Batxillerat 
podem oferir Xerrades i Experiments sobre:  
 

Mètode científic 
Canvis d’estat, la neu carbònica 
Cromatografia 
Nanotecnologia i Química a la gota 
Àcids i bases 
Espectroscòpia, color de la flama 
La combustió 
Mendeleiev i la Taula Periòdica 
Història de la Química, ..., i molt més 

Contactes: 
jmfernandeznovell@ub.edu  

quimics@quimics.cat  
 

Avisa’ns de quin dia, horari i nivell t’interessa.  
Nosaltres et portarem la xerrada i els experiments.  

Experiments actuals amb investigadors del CQC 
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La industria química en 
España tiene un peso específico 
como motor económico que 
se traduce en la generación 
de un 5.5% del PIB y un 3.7% 
del empleo con una cifra 
de negocios que asciende a 
64519 M €. El sector químico 
es el 2º mayor exportador de 
la economía española, justo 
detrás del automóvil. En el 
ámbito del empleo, el sector 
químico es un buen ejemplo 
de actividad industrial 
generadora de empleo de una 
elevada de calidad en términos 
de salario y estabilidad puesto 
que proporciona empleo 
directo a 209275 personas 
que asciende a las 711.000 si 
contamos también los empleos 
indirectos e inducidos

Una de las principales 
características este sector 
radica en su carácter 
transversal. El 98% de las 
actividades productivas, 
requieren de la química en 
algún punto del proceso 
de fabricación, ya sea en 

autora:

susana romero
Ingeniera Química.

Especialista en Seguridad y Salud Laboral
Secretaria General AEPSAL

la inDUstRia QUÍMiCa 
en espaÑa

los campos de la salud, el 
consumo, la movilidad, la 
construcción, la alimentación, 
o la energía, por lo que su 
demanda es siempre derivada. 
De ahí, que se trate, sin lugar a 
duda, de una industria esencial 
y estratégica para garantizar el 
funcionamiento y desarrollo 
de nuestra sociedad actual.

Según ha informado 
FEIQUE, Federación 
Empresarial de la Industria 
Química Española, el sector 
químico español (CNAEs 
20 y 21) cerró el pasado 
ejercicio 2021, con un 
total de 209.275 personas 
empleadas de forma directa. 
Esta cifra, que representa un 
incremento interanual del 
2%, supone asimismo un 
máximo histórico. Se explica, 
principalmente, por la elevada 
demanda del mercado de 
soluciones para luchar contra 
el coronavirus. En este sentido 
hay que mencionar desde 
medicamentos, pasando 
por materiales sanitarios, o 

desinfectantes; hasta otros de 
primera necesidad en cuya 
producción y suministro, la 
industria química está siendo 
un sector esencial.

¿QUé SECTORES 
CONSTITUyEN LA 
INDUSTRIA QUÍMICA?

En este apartado encontrará 
la información disponible sobre 
los siguientes subapartados:

Industria Química: 
relativa al procesamiento 
de materias primas, tanto 
naturales como sintéticas, y 
de su transformación en otras 
sustancias con características 
diferentes de las que tenían 
originalmente, bien como 
productos intermedios o 
productos de consumo. 
Este subsector incluye la 
elaboración de productos 
químicos, productos finales 
o productos intermedios que 
pueden servir de materia 
prima a otras industrias, y 
las industrias farmacéutica y 
cosmética.
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Industria Petroquímica: 
relativa a la industria que 
utiliza el petróleo o el gas 
natural como materias primas 
para la obtención de productos 
químicos.

Derivados: este apartado 
está dedicado a la fabricación 
y tratamiento de plástico, 
caucho y goma

LA SEgURIDAD EN LA 
INDUSTRIA QUÍMICA

El análisis de los índices 
de incidencia de accidentes 
por sectores nos muestra 
que la industria química es, 
a pesar del riesgo elevado 
que supone mucho de sus 

procesos, el sector de menor 
accidentalidad.

Según el Informe de 
Siniestralidad Laboral 2020 
elaborado por FEIQUE, la 
industria química presenta 
un índice de accidentes 4.4 
veces inferior al registrado por 
el conjunto de la industria, 
2.4 veces menor que la media 
nacional y casi seis veces 
menor que el sector de la 
construcción. Esto supone que 
ocurre un accidente por cada 
162000 horas trabajadas

El 64 % de los accidentes 
se producen en tareas de 
producción y transformación, 

7 % en almacenamiento y 4% 
en mantenimiento

¿A QUé PUEDE SER 
DEBIDO ESTOS ÍNDICES 
EN RELACIóN CON LA 
SEgURIDAD?

Según los datos que 
aporta FEIQUE son 
fundamentalmente varios los 
motivos:

1. El sector químico es uno 
de los sectores que mayor 
esfuerzo dedica a la 
formación de trabajadores, 
esencialmente en el área 
de seguridad. Dedica el 
doble de presupuesto que 
la media nacional.
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2. El Sector Químico 
invirtió internamente 
1038 millones € en 
investigación y desarrollo, 
lo que representa el 26% 
del total de la Industria 
española en 2021. Supone 
el doble de sectores como 
automoción, 5 veces más 
que el sector de informática, 
electrónica.  Esta apuesta 
por la innovación se 
encuentra directamente 
ligada a la consecución 
de los objetivos de 
descarbonización y 
economía circular y, junto 
con la digitalización, 
se sitúa como vector 
indispensable para 
ofrecer, por un lado, 
soluciones sostenibles a 
otros sectores, y por otro, 
para mejorar los procesos 
propios y ser una industria 
todavía más eficiente, 
productiva y segura.

3. Registra unos altos 
índices de estabilidad en 
el empleo, algo lógico 
por cuanto precisa de 
trabajadores de amplia 
cualificación en los que 
invierte un alto grado de 
formación (una media de 
229 € /año). Así, el 94% 
de los asalariados del 
sector, dispone de contrato 
indefinido

4. La Industria Química 
está sometida a las más 
exigentes regulaciones en 
el ámbito de la seguridad, 
tanto de forma genérica, 
como de forma específica 
para aquellos procesos 
que lo precisen

5. La mayoría de las 
instalaciones industriales 
del sector químico dispone 
de certificaciones externas 
auditadas, esencialmente 
en los ámbitos de  calidad,  
protección  del  medio  
ambiente  y  seguridad 
laboral. ISO 9.001 Sistema 
de Gestión de Calidad 
SO 14.001 Sistema de 
Gestión Medioambiental 
ISO 45.001 Sistema de 
Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo.

MARCO LEgAL SEgURIDAD 
QUÍMICA 

COMERCIALIZACIóN 
CLASIFICACIóN y 
ENVASADO
REAL DECRETO 363/1995, de 
10 de marzo de 1995, por el 
que se regula la Notificación 
de Sustancias Nuevas y 
Clasificación, Envasado y 
Etiquetado de Sustancias 
Peligrosas.

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos 
Laboralesart. 41

REAL DECRETO 485/1997, de 
14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de 
señalización de seguridad y 
salud en el trabajoAnexo VII

REAL DECRETO 374/2001, de 
6 de abril, sobre la protección 
de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajoart. 
8 , Anexo III

REAL DECRETO 255/2003, de 
28 de febrero de 2003, por el 
que se aprueba el Reglamento 
sobre clasificación, envasado 
y etiquetado de preparados 
peligrosos.

REGLAMENTO (CE) nº 
1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2006, relativo 
al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las 
sustancias y preparados químicos 
(REACH), por el que se crea la 
Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos.

REAL DECRETO 1802/2008, 
de 3 de noviembre, por el que 
se modifica el Reglamento 
sobre notificación de sustancias 
nuevas y clasificación, envasado 
y etiquetado de sustancias 
peligrosas, aprobado por Real 
Decreto 363/1995, de 10 de 
marzo, con la finalidad de 
adaptar sus disposiciones al 
REACH.

REGLAMENTO (CE) nº 1272/2008 
del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de diciembre 
de 2008, sobre clasificación, 
etiquetado y envasado de 
sustancias y mezclas, y por el 
que se modifican y derogan 
las Directivas 67/548/CEE y 
1999/45/CE y se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006.
art. 57 , art. 59

REGLAMENTO (CE) n.º 
1223/2009, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 30 de 
noviembre de 2009, sobre los 
productos cosméticos

LEY 8/2010, de 31 de marzo, por 
la que se establece el régimen 
sancionador previsto en los 
Reglamentos (CE) relativos al 
registro, a la evaluación, a la 
autorización y a la restricción de 
las sustancias y mezclas químicas 
(REACH) y sobre la clasificación, 
el etiquetado y el envasado de 
sustancias y mezclas (CLP), que 
lo modifica.

ORDEN DEF/1056/2013, de 30 
de mayo, por la que se regula el 
procedimiento para la solicitud 
y obtención de certificados de 
exención por razones de defensa, 
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en materia de registro, evaluación, 
autorización y restricción de 
sustancias químicas como tales o 
en forma de mezclas químicas o 
contenidas en artículos.

REAL DECRETO 85/2018, de 23 
de febrero, por el que se regulan 
los productos cosméticos.

ALMACENAMIENTO
REAL DECRETO 145/1989, 
de 20 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento Nacional 
de Admisión, Manipulación y 
Almacenamiento de Mercancías 
Peligrosas en los Puertos.

REAL DECRETO 374/2001, de 
6 de abril, sobre la protección 
de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajoart. 5.3

REAL DECRETO 888/2006, 
de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento sobre 
almacenamiento de fertilizantes 
a base de nitrato amónico con 
un contenido en nitrógeno igual 
o inferior al 28 por ciento en 
masa.

REAL DECRETO 840/2015, 
de 21 de septiembre, por el 
que se aprueban medidas de 
control de los riesgos inherentes 
a los accidentes graves en los 
que intervengan sustancias 
peligrosas.

REAL DECRETO 656/2017, 
de 23 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de 
Almacenamiento de Productos 
Químicos y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias MIE 
APQ 0 a 10.

TRANSPORTE
REAL DECRETO 1566/1999, de 8 
de octubre, sobre los consejeros 
de seguridad para el transporte 
de mercancías peligrosas por 
carretera, por ferrocarril o por vía 
navegable.

REAL DECRETO 412/2001, de 
20 de abril por el que se regulan 
diversos aspectos relacionados 
con el transporte de mercancías 
peligrosas por ferrocarril.

ORDEN FOM/605/2004, de 27 
de febrero, sobre capacitación 
profesional de los consejeros 
de seguridad para el transporte 
de mercancías peligrosas por 
carretera, por ferrocarril o por vía 
navegable.

ORDEN FOM/2924/2006, de 
19 de septiembre, por la que se 
regula el contenido mínimo del 
informe anual para el transporte 
de mercancías peligrosas por 
carretera, por ferrocarril o por vía 
navegable.

RESOLUCIÓN de 9 de junio 
de 2010, de la Dirección 
General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el 
Acuerdo sobre constitución del 
organismo sectorial en materia 
de prevención de riesgos 
laborales del sector de empresas 
de transporte de mercancías por 
carretera

RESOLUCIÓN de 13 de marzo 
de 2012, de la Dirección General 
de Empleo, por la que se registra 
y publica el II Acuerdo general 
para las empresas de transporte 
de mercancías por carretera.

REAL DECRETO 128/2013, de 
22 de febrero, sobre ordenación 
del tiempo de trabajo para los 
trabajadores autónomos que 
realizan actividades móviles de 
transporte por carretera.

REAL DECRETO 97/2014, de 14 
de febrero, por el que se regulan 
las operaciones de transporte 
de mercancías peligrosas por 
carretera en territorio español

REAL DECRETO 552/2014, 
de 27 de junio, por el que se 
desarrolla el Reglamento del 
aire y disposiciones operativas 
comunes para los servicios y 
procedimientos de navegación 

aérea y se modifica el Real 
Decreto 57/2002, de 18 de 
enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de Circulación 
Aérea.

REAL DECRETO 70/2019, de 
15 de febrero, por el que se 
modifican el Reglamento de 
la Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres y otras 
normas reglamentarias en 
materia de formación de los 
conductores de los vehículos 
de transporte por carretera, 
de documentos de control en 
relación con los transportes por 
carretera, de transporte sanitario 
por carretera, de transporte de 
mercancías...

gESTIóN DE RESIDUOS
REAL DECRETO 833/1988, de 20 
de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución de 
la Ley 20/1986, básica de residuos 
tóxicos y peligrosos.

LEY 11/1997, de 24 de abril, de 
envases y residuos de envases.

REAL DECRETO 952/1997, de 20 
de junio, por el que se modifica el 
Reglamento para la Ejecución de la 
Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica 
de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 
aprobado mediante Real Decreto 
833/1988, de 20 de julio.

REAL DECRETO 1911/2000, de 24 
de noviembre, por el que se regula 
la destrucción de los materiales 
especificados de riesgo en relación 
con las encefalopatías espongiformes 
transmisibles.

ORDEN MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, por la que se publican 
las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista 
europea de residuos

REAL DECRETO 1381/2002, de 20 
de diciembre, sobre instalaciones 
portuarias de recepción de desechos 
generados por los buques y residuos 
de carga.
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REAL DECRETO 105/2008, de 1 
de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición.

RESOLUCIÓN de 20 de enero de 
2009, de la Secretaría de Estado de 
Cambio Climático, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros por el que se aprueba el 
Plan Nacional Integrado de Residuos 
para el período 2008-2015.

REAL DECRETO 975/2009, de 
12 de junio, sobre gestión de los 
residuos de las industrias extractivas 
y de protección y rehabilitación del 
espacio afectado por actividades 
mineras.

LEY 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados.

REAL DECRETO 1528/2012, de 
8 de noviembre, por el que se 
establecen las normas aplicables 
a los subproductos animales y los 
productos derivados no destinados 
al consumo humano.

ORDEN IET/1946/2013, de 
17 de octubre, por la que se 
regula la gestión de los residuos 
generados en las actividades que 
utilizan materiales que contienen 
radionucleidos naturales.

REAL DECRETO 110/2015, de 20 de 
febrero, sobre residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos.

RESOLUCIÓN de 16 de noviembre 
de 2015, de la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental y 
Medio Natural, por la que se publica 
el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 6 de noviembre de 2015, por el 
que se aprueba el Plan Estatal Marco 
de Gestión de Residuos (PEMAR) 
2016-2022.

ORDEN SND/271/2020, de 19 de 
marzo, por la que se establecen 
instrucciones sobre gestión de 
residuos en la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el 
COVID-19.

REAL DECRETO 553/2020, de 2 de 
junio, por el que se regula el traslado 
de residuos en el interior del territorio 
del Estado.

BIBLIOgRAFÍA:
h t t p s : / / w w w . i n s s t . e s /

normativa/riesgos-quimicos/
seguridad-quimica-y-productos-
quimicos/

Informe de Siniestralidad 
FEIQUE

Radiografía del Sector 
Químico Español.

Estos estudios de FEIQUE están 
disponibles en su web, su acceso 
es abierto y pueden descargarse 
directamente

h t t p s : / /www. f e i que .o r g /
radiograf ia-economica-del-
sector-quimico-espanol/

h t t p s : / /www. f e i que .o r g /
informe-de-siniestralidad-laboral/
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NOBEL DE QUÍMICA 2021
La Reial Acadèmia de 

Ciències sueca va atorgar 
el Premi Nobel de Química 
2021 a l'investigador alemany  
Benjamin List, de l’Institut 
Max-Planck, i al nord-americà 
David W.C. MacMillan, de 
la Universitat de Princeton, 
pel desenvolupament, de 
manera independent, de 
l’organocatàlisi asimètrica. 

La catàlisi és el procés a 
través del qual s'incrementa 
la velocitat d'una reacció 
química, generalment, amb 
la necessitat de combinar 
àtoms. Així, l'organocatàlisi 
asimètrica es basa a emprar 
com a catalitzadors petites 
molècules orgàniques com 
aminoàcids, un tercer tipus 
de catalitzadors.

Tothom ha sentit parlar 
dels catalitzadors, metalls, 
que porten molts vehicles i 
que transformen gasos que 
surten del motor, que serien 

molt tòxics, en altres menys 
perjudicials. Però en la síntesi 
de molècules, la natura ho fa 
des de sempre i de manera molt 
eficient gràcies als enzims, 
catalitzadors biològics que 
afavoreixen reaccions molt 
específiques. Els organismes 
vius som uns reactors químics 
on els enzims actuen de 
biocatalitzadors, sense ells 
la vida, probablement, no 
existiria.

La síntesi asimètrica 
és l’obtenció exclusiva o 
majoritària d’un sol dels dos 
enantiòmers d’un compost 
quiral a partir de productes 
aquirals. Les molècules poden 
presentar-se en dues formes 
especulars, una és la imatge 
especular de l'altra, el mateix 
que passa amb les nostres 
mans que són essencialment 
iguals. La mà dreta és la imatge 
en un mirall de la mà esquerra 
i viceversa, per això a aquestes 
molècules en diem quirals o 
que presenten quiralitat. 

Moltes vegades és del 
tot indispensable fabricar 
o sintetitzar només una 
d'aquestes dues formes i, aquí, 
entren en joc els catalitzadors 
que poden diferenciar entre 
ambdues molècules. A la 
història de la química en 
tenim uns quants exemples, 
com pot ser el limonè. l'S-
limonè produeix l'aroma de 
la llimona, però l'R-limonè 
produeix el de la taronja. 
Efectes molt diferents de dues 
molècules gairebé iguals. Un 
altre cas, força més dramàtic, 
va ser la talidomida, fàrmac 
receptat a dones gestants 
per combatre les nàusees a 
finals dels anys cinquanta del 
segle passat i que va provocar 
serioses malformacions en 
els nadons. Més endavant es 
va descobrir que hi ha dues 
formes especulars del fàrmac, 
una causa les malformacions 
mentre que l'altra té els 
efectes positius contra les 
nàusees.

pReMis nobel 2021
autors: 

Carme ZaragoZa
Professora de Secundària

Josep m. FernàndeZ novell
Universitat de Barcelona i degà del Col·legi
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És fàcil comprendre 
la importància d'obtenir 
molècules molt concretes i 
que la síntesi química porti a 
la forma desitjada i no a una 
barreja de dues molècules 
especulars o quirals. D'aquí 
la importància de la catàlisi 
asimètrica, que permet 
sintetitzar una molècula 
i no l'altra. Els seus usos 
han contribuït a fer que la 
química sigui més ecològica, 
econòmica i respectuosa amb 
el medi ambient (sobretot 
quan es comparen amb 
metalls pesants emprats com 
a catalitzadors).

Així, amb l'organocatàlisi, 
el 2011 es va aconseguir reduir 
la cadena de reaccions que es 
necessitaven per sintetitzar 
l'estricnina, un verí, de 29 a 12 
passos o reaccions diferents 
i fer la síntesi 7.000 vegades 
més eficient. Això significa 
estalviar matèria primera i 
reduir una gran quantitat de 
subproductes que s'havien de 
llençar, aquesta síntesi s'ha fet 
més ecològica i econòmica.

Els guardonats
Benjamin List va néixer a 

Frankfurt el 1968 i actualment 
és director de l'Institut Max-
Planck de recerca sobre el 
Carboni de Mülheim an der 
Ruhr. Als anys noranta, a 
l'Institut Scripps de Califòrnia 
a on estudiaven nous 
catalitzadors, se li va acudir una 
idea: si els enzims són cadenes 
d'aminoàcids, es podria 
utilitzar un sol aminoàcid 
per produir o catalitzar una 
reacció? Ho va intentar amb 

la prolina i el resultat va ser 
positiu. Va publicar la seva 
recerca el febrer del 2000 i 
ja insinuava que allò podia 
ser molt important, perquè 
es tractava d'una molècula 
senzilla, barata i que no 
provocava impacte ambiental 
ni en la salut.

David W. C. MacMillan, 
nascut el 1968 a Bellshill, 
Regne Unit, es va doctorar a 
la Universitat de Califòrnia 
a Irvine i és professor a la 
Universitat de Princeton. 
També als anys 90 i a Califòrnia 
investigava l'ús de metalls com 
a catalitzadors, però veia que 
la indústria els feia servir poc 
perquè eren cars i causaven 
molts problemes. Així que 
va orientar la recerca cap a 
molècules orgàniques. I fent 
proves va trobar molècules 
orgàniques que permetien 
produir la reacció de forma 
molt selectiva i va voler posar 
nom a aquell procés, la catàlisi 
per compostos orgànics, 
l'organocatàlisi. 

El premi a MacMillan ha 
estat molt ben celebrat a 
l’Institut Català d’Investigació 

Química (ICIQ) de Tarragona, 
ja que és membre del seu 
comitè científic assessor. 
Assisteix en l’avaluació 
de nous investigadors de 
l’ICIQ, assessora en recerca 
desenvolupada, i proposa 
noves línies estratègiques de 
recerca pel centre.

NOBEL DE MEDICINA 2021
Aquest any els guardonats 

amb el Premi Nobel de 
Medicina han estat el Dr. 
David Julius i el Dr. Ardem 
Patapoutian pel descobriment 
dels receptors de temperatura 
i pressió.

Els humans, a part dels 
cinc sentits típics (vista, oïda, 
olfacte, gust i tacte), també 
tenim altres maneres de 
percebre i relacionar-nos amb 
el món que ens envolta, la 
calor, el fred, la pressió o el 
dolor són essencials per a la 
nostra vida.

Durant el segle passat es 
va descobrir que les neurones 
estan molt especialitzades a 
detectar i transduir senyals molt 
concrets i que la temperatura 

Benjamin List i David W. C. MacMillan. [Niklas Elmehed/Fundació Nobel]
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i la pressió activen nervis 
diferents de la nostra pell, però 
els mecanismes moleculars 
per detectar el fred, la calor, 
la pressió o el dolor i com 
aquests senyals es transformen 
en impulsos nerviosos ha estat 
un misteri fins al descobriment 
dels receptors responsables de 
detectar certes sensacions tant 
de l’interior del nostre cos com 
de l’exterior pels científics 
guardonats.

Aquests receptors han 
resultat ser canals iònics, que 
són un tipus de canals que es 
troben a la membrana de les 
nostres cèl·lules i que quan 
s’obren permeten que alguns 
ions passin de dins a fora o de 
fora a dins de les cèl·lules. 

Els guardonats
David Julius va néixer a 

Brighton Beach, un barri de 
Brooklyn, Nova York, el 1955. 
El 1977 es va llicenciar en 
Biologia en el Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) de 
Boston i el 1984 es va doctorar 
en Bioquímica a la Universitat 
de Berkeley, a Califòrnia.

Ardem Patapoutian va 
néixer a Beirut, al Líban, el 
1967. Va ser alumne de la 
Universitat Americana de 
Beirut fins al 1986, any en què 
va emigrar als Estats Units. Es va 
graduar en Biologia Cel·lular 
i del Desenvolupament a la 
Universitat de Califòrnia i es va 
doctorar en Biologia a l'Institut 
Tecnològic de Califòrnia 
(CalTech). 

El Dr. Julius va pensar que 
utilitzant a la capsaïcina, el 

David Julius i Ardem Patapoutian. [Niklas Elmehed/Fundació Nobel]

compost picant del xili podria 
descobrir els mecanismes del 
dolor, ja que la capsaïcina, 
activa les neurones que 
provoquen la sensació de 
dolor. Així que per trobar, a 
les terminacions nervioses 
de la pell, quin receptor 
activa la capsaïcina, Julius i 
els seus col·laboradors van 
descobrir una proteïna capaç 
de reaccionar amb el compost 
picant. Aquesta proteïna va 
resultar ser un nou canal 
iònic, al qual van anomenar 
TRPV1. Es va veure que aquest 
receptor s’activava només a 
temperatures que percebem 
com a doloroses i va obrir 
la porta al descobriment del 
funcionament en l’àmbit 
molecular de la sensació 
tèrmica. La figura es mostra 
el funcionament del receptor 
tèrmic TRPV1, que s’obre a 
temperatures majors de 43ºC. 
També veiem a quin rang de 
temperatura s’activen altres 
canals iònics responsables de 
la sensació tèrmica. Més tard, 

el Dr. Julius i el Dr. Patapoutian 
van descobrir un altre canal 
iònic: el TRPM8, encarregat 
de percebre el fred, utilitzant 
el mentol, un compost de la 
menta i que causa una sensació 
característica de fred. 

El neurobiòleg Ardem 
Patapoutian, va trobar dos 
gens que si els silenciaves 
les cèl·lules, es tornaven 
insensibles a les punxades 
de micropipeta. Els van 
anomenar PIEZO1 i PIEZO2. 
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Es va demostrar que Piezo2 
és imprescindible per a la 
percepció del tacte. 

El treball dels dos premiats 
és clau per entendre les bases 
moleculars de sensacions 
tan habituals com el fred, la 
calor i la pressió, fonamentals 
per sentir, interpretar i 
interaccionar amb el món que 
ens envolta.

NOBEL DE FÍSICA 2021
La Reial Acadèmia Sueca 

de Ciències ha concedit el 
premi als científics que han 
fet possibles els models que 
han demostrat l'escalfament 
global i la crisi climàtica "pel 
modelatge físic del clima 
de la Terra, quantificant la 
variabilitat i predient de 
manera fiable l'escalfament 
global". 

La meitat del premi l'han 
atorgada a dos climatòlegs 
que van establir les bases per 
poder crear aquests models: 
el nord-americà d'origen 
japonès Syukuro Manabe i 
l'alemany Klaus Hasselmann. 
L'altra meitat l'han atorgada al 
físic teòric italià Giorgio Parisi, 
descobridor de patrons ocults 
d'organització en materials 
complexos aparentment 
desordenats. L'han premiat 
"pel descobriment de la 
interacció entre el desordre i 
les fluctuacions en els sistemes 
físics des d'escales atòmiques 
a planetàries". S'ha destacat 
que tots tres premiats han fet 
aportacions cabdals per a la 
comprensió del clima com a 
sistema complex

Els guardonats
Syukuro Manabe va 

néixer a Shinritsu, Japó el 
1931. Es va doctorar el 1958 
a la Universitat de Tòquio, 
es trasllada als Estats Units 
d'Amèrica per treballar en 
el, avui, Fluid Dynamics 
Laboratory de l'Oficina 
Nacional de l'Administració 
Oceànica i Atmosfèrica. 
Va establir les bases per als 
models climàtics actuals en 
la dècada del 1960. Va ser 
el primer que va analitzar la 
interacció entre la radiació i 
el moviment vertical de les 
masses d'aire de l'atmosfera. 
Desenvolupà un model que va 

demostrar que doblar el diòxid 
de carboni a l'atmosfera 
provoca un augment de la 
temperatura de 2 graus a la 
superfície de la Terra.

Klaus Hasselmann va 
néixer a Hamburg, Alemanya 
el 1931. Es va doctorar el 
1957 a la Universitat de 
Gotinga. Va ser professor de 
la universitat d'Hamburg i va 
presidir l'Institut Meteorològic 
Max Planc i fou el director 
científic del Centre Alemany 
de Computació del Clima 
i membre fundador de 
l'European Climate Forum. 
Amb el seu model va aconseguir 
vincular el temps atmosfèric i 

Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann i Giorgio Parisi. [Niklas Elmehed/
Fundació Nobel]
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el clima, demostrant que els 
models climàtics poden ser 
fiables malgrat que el temps té 
un comportament caòtic.

Giorgio Parasi va néixer 
a Roma, Itàlia el 1948. Es 
va doctorar el 1970 a la 
Universitat de Roma La 
Sapienza. Investigador del 
Laboratori Nacional de 

Frascati, fou catedràtic de 
Física Teòrica a la Universitat 
de Roma II, actualment 
és professor de Teories 
Quàntiques a la Universitat 
de Roma La Sapienza. Els seus 
descobriments estan entre les 
contribucions més importants 
per al desenvolupament 
de la teoria dels sistemes 
complexos.

Els tres guardonats van 
assegurar que preferirien no 
haver rebut el premi Nobel si 
això signifiqués que no existeix 
l'escalfament planetari i han 
assegurat que és "una amenaça 
enorme", i que els governs han 
d'actuar com més ràpidament 
millor.

CONCURS CIÈNCIA
OBERTA 2022

Tens temps fins al 30 d'abril!

Fes un vídeo curt explicant una curiositat o
concepte científic en català i penja'l a les xarxes
socials amb l'etiqueta #ConcursCiènciaOberta!

CONCURS DE DIVULGACIÓ CIENTÍFICA JUVENIL EN CATALÀ

CATEGORIES

CONCURS CIÈNCIA
OBERTA 2022

· 3r i 4t d'ESO
· Batxillerat i Cicles
Formatius de Grau Mitjà

CATEGORIES PREMISPREMIS
· Primer premi: val de 100 €
i obsequi de Ciència Oberta

· Accèssit: val de 75 €
i obsequi de Ciència Oberta

Més informació a: 
cienciaoberta.cat/concurs

info@cienciaoberta.cat

Fomentem vocacions en la divulgació científica en català



NPQ 494 • primer trimestre 2022 19

col·laboracions

autors: 

gemma tena

Professora d’ensenyament secundari

Joan ramon pla

Professor d’ensenyament secundari

Les ciències, i més 
concretament la física i la 
química, no han estat mai 
gaire ben tractades pel nostre 
sistema educatiu. Actualment, 
a l’Educació Secundària 
Obligatòria, es dediquen tres 
hores setmanals a segon de 
l’ESO i dues hores setmanals 
a tercer al seu l’ensenyament. 
Cal no oblidar que són dues 
disciplines incloses en una 
sola matèria. Al quart curs, la 
matèria és opcional de manera 
que aproximadament un 60% 
dels alumnes deixen de cursar-
la (mitjana dels centres dels 
quals en tenim dades).

Si analitzem més 
profundament la dedicació 
a l’assignatura en els tres 
primers cursos, ens surt una 
mitjana d’1,67 h setmanals per 
a la física i química. Si tenim 
en compte que la matèria 

inclou dues assignatures,  
podem dir que a la química 
es dedica una mitjana de 0,83 
hores setmanals durant els tres 
primers cursos de l’ESO. Per 
comparar la dedicació horària 
amb una altra matèria de les 
anomenades no-instrumentals 
(les matèries instrumentals 
són: llengua catalana i 
literatura, llengua castellana i 
literatura i matemàtiques) ho 
farem amb geografia i història: 
també dues disciplines en una 
matèria, en aquest cas i, ja que 
es dediquen 3 hores setmanals 
a cada curs ens trobem que 
cada disciplina té una mitjana 
d’1,5 hores per setmana i curs, 
és a dir gairebé el doble que la 
química.

Al quart curs es dediquen 
4 hores per setmana a la 
física i química i la cursen els 
alumnes interessats a seguir 

estudis posteriors lligats a les 
ciències o les enginyeries.

Ja portem més de deu cursos 
amb aquesta distribució i per 
al curs vinent el Departament 
d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya ha fet públic 
fa uns dies l’esborrany 
definitiu del nou currículum 
de l’ESO. En ell hi apareixen 
les matèries de cada curs i 
la dedicació horària mínima 
a cada una d’elles: la física i 
química passarà a tenir 140 
h de primer a tercer d’ESO. 
Si suposem que es continua 
oferint a segon i tercer com 
fins ara, podem comprovar 
que se suprimeix una hora 
setmanal de la matèria (en 
principi semblaria que la 
distribució hauria de ser de 
2 hores a segon i dues hores 
a tercer), per tant, la química 
quedaria a una mitjana de 0,7 

CoM QUEDA LA QUÍMICA A 
L’ENSENyAMENt SECUNDARI 

AMb EL NoU CURRÍCULUM?
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hores setmanals per curs. Això 
no és exclusiu de la nostra 
assignatura sinó que passa 
a la majoria d’elles, moltes 
matèries veuen reduït el 
nombre d’hores mínimes que 
s’han d’oferir a l’ensenyament 
obligatori. 

La qüestió és: on van a 
parar aquestes hores? El 
Departament d’Educació ha 
decidit que aquestes hores 
passin a ser hores que anomena 
“de gestió autònoma” que com 
indica el mateix esborrany 
són: “A més, compten 
amb unes hores de gestió 
autònoma per desenvolupar 
el seu projecte educatiu pel 
que fa al desenvolupament 
dels projectes globalitzadors 
de caràcter transversal, a la 
resolució de problemàtiques 
curriculars derivades del seu 
entorn o a l’aprofundiment 
de les diferents matèries.” 
És a dir, les hores es poden 
dedicar al que cada centre (o 
cada equip directiu) consideri 
més adequat d’entre les tres 
propostes de l’administració. 
Actualment, molts centres ja 
dediquen part de l’horari a 
l’ABP (aprenentatge basat en 
projectes), que resumidament 
podríem dir que pretén ser 
una metodologia en què 
els alumnes descobreixen 
per si sols la resposta a una 
pregunta, creen un producte 
o resolen un problema. És 
difícil poder desenvolupar 
un projecte sense tenir els 
coneixements previs, a tall 
d’exemple en el cas de la 
química, si volem fer una 
recerca sobre com distingir 

elements de compostos al 
laboratori, primer hauríem 
de saber què és un element i 
què és un compost i com es 
poden diferenciar uns dels 
altres en una experimentació. 
Aquesta disminució horària 
comporta la desaparició o 
dilució de molts conceptes 
químics bàsics (i també de 
física quotidiana) la qual 
cosa resulta estranya quan 
un dels objectius de les 
administracions educatives 
és fomentar les vocacions 
científiques entre els nens i 
adolescents (sobretot entre les 
noies).

Hi haurà centres que potser 
hi voldran dedicar aquestes 
hores a l’educació emocional, 
a l’ABP... i uns altres que 
voldran deixar la distribució 
com està ara. És a dir, que en 
funció del centre al qual vagi 
un adolescent es pot trobar que 
rep només els coneixements 
mínims de cada matèria i molts 
de “venedors de fum” i altres, 
que rebran més continguts. 
No cal pensar gaire per saber 
a qui perjudicarà més aquesta 
pràctica: els alumnes més 
vulnerables i que han nascut 
en un entorn socioeconòmic 
més desfavorable acostumen 
a assistir al centre educatiu 
més proper al seu domicili i, 
per tant, si és un centre on no 
dediquen les hores a enfortir 
les matèries aquest alumnat 
pràcticament està condemnat 
a no fer estudis superiors 
independentment de la seva 
capacitat. 

No només estem parlant de 
reduir el nombre d’hores de la 

física i química (i per extensió 
de la química) sinó que també 
es pretén que els centres 
treballin pel que anomenen 
“àmbits”, que consisteix en el 
fet que només un professor faci 
més d’una matèria treballant-
les des d’una perspectiva 
única. En paraules del Sr. 
Joan Cuevas (director general 
d’innovació educativa, recerca 
i cultura digital): “L’objectiu 
és que a 4 anys vista tots els 
centres usin les hores de gestió 
autònoma (primària i ESO) 
per a una educació amb més 
propòsit, personalitzada, unint 
matèries.” A Catalunya, l’àmbit 
on està inclosa la química 
s’anomena “àmbit cientifico-
tecnològic” i consta de tres 
matèries: biologia i geologia, 
física i química i tecnologia. A 
altres punts de l’estat inclouen 
també les matemàtiques que 
aquí constitueixen un sol 
àmbit. És a dir, que pretenen 
que una persona llicenciada 
o graduada en Ciències 
Químiques i amb unes 
oposicions (o no) superades 
de l’especialitat de física i 
química de la qual en coneix 
la didàctica, passi a fer no 
només aquestes dues matèries 
sinó tres o quatre més. Això és 
una clara «primarització» de la 
secundària. Cal fer èmfasi en el 
fet que la LOMLOE (nova llei 
d’educació de l’estat espanyol) 
no obliga a fer aquestes 
agrupacions per “àmbits”. 

Parlem ara del quart curs, 
aquell en què la física i 
química ja no la cursen tots els 
alumnes des de l’entrada en 
vigor de la LOE. Fins ara se li 
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dedicaven tres hores setmanals 
als centres, a partir del curs 
23-24 només serà obligatori 
dedicar-ne dues: dues hores 
a dues matèries que ja són 
específiques per només alguns 
alumnes. Se suposa que els 
alumnes que la cursen tenen 
interès en la ciència i, tot i 
això poden veure reduïdes a 
la mínima expressió les hores 
dedicades i en conseqüència 
la desaparició de molts 
continguts (ara anomenats 
sabers).

El batxillerat s’estructura 
en dos cursos i té una sèrie de 
matèries comunes i quatre de 
modalitat, una de les matèries 
de modalitat és obligatòria i 
una altra pot ser substituïda 
per una matèria optativa. 
Aquesta és la distribució 
que fins aquest curs es fa a 
Catalunya. Per als alumnes que 
volen accedir a la universitat 
aquest ensenyament culmina 
amb les PAU (proves d’accés 
a la universitat). Cada un dels 
cursos de batxillerat té una 
dedicació horària setmanal 
de trenta hores lectives, de les 
quals fins ara setze podien ser 
de la modalitat triada. O sigui 
més del 50% de l’horari es 
podia dedicar a la modalitat 
la qual cosa és molt positiva 
sobretot per als alumnes de 
la modalitat de ciències i 
tecnologia perquè la majoria 
de les matèries comunes es 
poden englobar dins el camp 
de les lletres. En concret la 
química gaudeix de quatre 
hores setmanals a cada curs 
i això permet desenvolupar 
força bé el currículum. Però 

el nou currículum canvia 
aquesta distribució i les 
matèries de modalitat passen 
de quatre hores a tres  a primer 
de batxillerat i a més a més en 
el primer esborrany que vam 
rebre els professors, impedia 
cursar quatre matèries de 
modalitat tant a primer 
com a segon. L’existència 
d’una matèria de modalitat 
obligatòria continua, en el 
cas del batxillerat de ciències 
i tecnologia es concreta en 
les matemàtiques. Aquesta 
baixada en el nombre 
d’hores lectives al batxillerat 
fa disminuir encara més els 
continguts de la química 
(ja prou rebaixats a l’ESO). 
A continuació podeu veure 
una anàlisi comparativa entre 
l’actual currículum i el que 
volen imposar a partir del curs 
que ve:

1R DE BATXILLERAT
Desapareix l'apartat de "Els 

gasos, líquids i solucions" i 
queda reduït a una frase dins 
el tema d'estequiometria.

Currículum 2022 "Càlcul 
de quantitats de matèria 
en sistemes fisicoquímics 
concrets, com ara gasos ideals  
o dissolucions, i investigació 
i interpretació les seves 
propietats i de les variables 
mesurables pròpies de seu 
l'estat en situacions de la vida 
quotidiana i/o en contextos 
rellevants socialment".

Es pot comparar amb el 
currículum vigent actualment 
en aquest enllaç: currículum 
2008. Currículum batxillerat  

- Decret 142/2008 - DOGC 
núm. 5183. 

http://xtec.gencat.cat/web/.
content/alfresco/d/d/workspace/
SpacesStore/0038/22986cc4-
47e1-44ae-a744-ce5a52d1490f/
quimica.pdf

Els continguts (sabers) dels 
altres temes estan molt menys 
detallats que al currículum 
del 2008

Currículum 2022:

Utilització de la 
nomenclatura de substàncies 
simples, ions i compostos 
químics inorgànics: relació 
amb composició, propietats, 
estructura de les substàncies i 
les aplicacions que tenen a la 
vida quotidiana.

Currículum 2022: 

Identificació i classificació 
i de les reaccions químiques: 
relacions que hi ha entre la 
química i alguns aspectes 
importants de la societat 
actual com, per exemple, la 
conservació del medi ambient 
o el desenvolupament de 
fàrmacs. Identificació i 
investigació de reaccions 
químiques de la vida 
quotidiana com les reaccions 
àcid-base i reaccions redox 
com les combustions. 

Es pot comparar amb el 
currículum vigent actualment 
en aquest enllaç: currículum 
2008. Currículum batxillerat 
- Decret 142/2008 - DOGC 
núm. 5183.

http://xtec.gencat.cat/web/.
content/alfresco/d/d/workspace/
SpacesStore/0038/22986cc4-
47e1-44ae-a744-ce5a52d1490f/
quimica.pdf 
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2N DE BATXILLERAT
Desplaçament a 2n dels 

temes: "Enllaç químic i 
estructura de la matèria". Al 
currículum del 2008 tan sols 
l'apartat de "La radiació, els 
àtoms i les molècules" es troba 
al 2n curs; Química Orgànica.

Reducció dels continguts 
de l’equilibri iònic heterogeni.

Currículum 2022:

Càlcul de la constant 
d'equilibri de reaccions en què 
els reactius es trobin en diferent 
estat físic. Relació entre Kc 
i Kp i producte de solubilitat 
en equilibris heterogenis i la 
seva connexió amb processos 
naturals i industrials.

Es pot comparar amb el 
currículum vigent actualment 
en aquest enllaç: currículum 

2008. Currículum batxillerat 
- Decret 142/2008 - DOGC 
núm. 5183.

h t t p : / / x t e c . g e n c a t .
c a t / w e b / . c o n t e n t /
a l f r e s co /d /d /wo rk space /
SpacesStore/0038/22986cc4-
4 7 e 1 - 4 4 a e - a 7 4 4 -
ce5a52d1490f/quimica.pdf

Professors de física i 
química per a un ensenyament 
secundari públic i de qualitat.
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El passat 2 de març es va tornar a celebrar l’Olimpíada Química de 
Catalunya de manera presencial a les diferents seus catalanes. Una bona 
manera de celebrar aquesta tornada a la normalitat, després de dos anys 
de pandèmia, i també commemorar els trenta-cinc anys d’Olimpíada, és 
proposant-vos cinc dels exercicis que han format part d’aquesta edició:

Teniu la solució marcada amb verd. 

1. L’àtom és la unitat més petita d’un element químic que en manté identitat i propietats. Està 
compost per un nucli format per protons i neutrons, al voltant del qual trobem un núvol 
d’electrons. La massa d’un ió clorur és 35 i la seva configuració electrònica és 1s2 2s2 2p6 3s2 
3p6. Indiqueu quines de les afirmacions següents són incorrectes:

1. Si l’ió clorur perd electrons i es transforma en clor (VII) la massa segueix sent 35.
2. El radi atòmic de l’ió clorur és menor que el del clor (VII).
3. El nombre atòmic del clor és 18.
4. L’ió clorur té 18 neutrons al nucli. 
5. El clor (VII) té 10 electrons.

a) 1,4 i 5 b) 2 i 3 c) 2 i 4 d) 2, 3 i 5 e) 2, 3 i 4

2. Una pràctica habitual després d’obtenir un precipitat al laboratori és rentar-lo per eliminar-ne 
les impureses solubles. A la vegada, les aigües de rentat es saturen de precipitat. Si tenim un 
precipitat de sulfat de bari, indiqueu quines de les proposicions següents són incorrectes:

1. La quantitat de precipitat dissolt en 100 mL d’aigua destil·lada és superior que en 100 mL de 
sulfat de sodi 0,05 M.

autora: 

estela giméneZ 
Department of Chemical Engineering and Analytical Chemistry

University of Barcelona

XXXv oliMpÍaDa 
QUÍMiCa De CatalUnya
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2. La quantitat de precipitat dissolt en 100 mL de sulfat de sodi 0,05 M és superior que en 100 
mL d’aigua destil·lada.

3. La quantitat de precipitat dissolt en 100 mL d’aigua destil·lada a 25 ºC és superior que a 10 ºC.
4. La solubilitat en 100 mL d’aigua destil·lada és superior que en 200 mL d’aigua destil·lada.
5. La constant del producte de solubilitat del sulfat de bari en la solució de sulfat de sodi 0,05 M 

és inferior que en aigua destil·lada.

a) 2, 3 i 5 b) 2, 4 i 5 c) 2, 4 d) 1, 4 i 5 e) 1, 3 

3. L’àcid fòrmic es troba en abundància en les secrecions d’algunes espècies de formigues, lloc 
on va ser descobert inicialment i del qual deriva el seu nom. Per determinar el contingut 
d’àcid fòrmic d’una solució concentrada, es duu a terme una valoració àcid-base. Es prepara 
una solució, diluint 25 vegades la mostra concentrada que es vol analitzar, emprant un [A] i 
una [B]. Seguidament, s’agafa un volum conegut de la solució diluïda anterior mitjançant [C] 
que s’introdueix en [D]. S’afegeix fenolftaleïna com a indicador i es valora afegint amb [E] una 
solució d’hidròxid de sodi de concentració coneguda fins al punt final de la valoració. Quin 
seria el material volumètric que es faria servir en el procediment indicat?

[A] [B] [C] [D] [E]

1. Matràs erlenmeyer, 250 mL Proveta, 10 mL Proveta Matràs aforat Bureta

2. Matràs aforat, 250 mL Pipeta, 10 mL Proveta Matràs erlenmeyer Pipeta

3. Matràs aforat, 100 mL Pipeta, 25 mL Pipeta Matràs erlenmeyer Bureta

4. Matràs erlenmeyer, 100 mL Proveta, 25 mL Pipeta Matràs erlenmeyer Bureta

5. Matràs aforat, 250 mL Pipeta, 10 mL Pipeta Matràs erlenmeyer Bureta

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

4. En relació a la valoració àcid-base corresponent a la pregunta anterior, si la mostra concentrada 
d’àcid fòrmic és de 0,172 g·mL-1, quina o quines de les proposicions següents són correctes:

1. El pH de la solució diluïda abans de començar la valoració és superior a 2.
2. El pH de la solució diluïda abans de començar la valoració és inferior a 2.
3. Quan s’han neutralitzat el 50% dels mols inicials d’àcid, el pH és 3,7.
4. El pH al punt d’equivalència és 7.
5. El pH al punt d’equivalència és superior a 7.
6. En el punt final de la valoració, la solució és incolora.
7. En el punt final de la valoració, la solució és de color rosa.

Dades: pKa de l’àcid fòrmic = 3,7
Masses atòmiques: C = 12,0; O = 16,0; H = 1,0

a) 2, 3, 5 i 7 b) 1, 3, 5 i 7 c) 1, 4 i 7 d) 2, 5 i 6 e) 4 i 6
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5. L’acetona s’utilitza en un gran nombre d’aplicacions a la indústria farmacèutica i alimentària, 
principalment com a dissolvent i agent extractant.  Un dels processos de fabricació de l’acetona 
és mitjançant la deshidrogenació del propan-2-ol (també conegut com a isopropanol). Es tracta 
d’una reacció en fase gasosa a una temperatura de treball de 600 K, emprant catalitzadors com 
el coure i el zinc metàl·lics:

CH3CH(OH)CH3(g) ⇄ CH3COCH3(g)+ H2(g)  ΔH > 0

Indiqueu quines de les afirmacions següents són incorrectes:

1. Si augmentem la temperatura millorarà el rendiment de la reacció.
2. A 600 K, la Kp és més petita que la Kc.
3. Si augmentem la pressió en el reactor, augmentarà la proporció d’acetona. 
4. En disminuir la concentració d’hidrogen, el grau de dissociació de l’isopropanol augmenta.
5. La constant d’equilibri a 600 K serà més gran que a 300 K.

a) 2 i 3 b) 1, 4 i 5 c) 2, 3 i 5 d) 1, 2 i 4 e) 3 i 5
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Segur que has triat seguir 
una formació universitària que 
veies que per a tu era atractiva, 
que t’ajudaria a adquirir 
coneixements i qualificació 
i que et serviria en el futur 
per a integrar-te en el mercat 
laboral.

Els camins per a 
professionalitzar aquests 
coneixements són diferents 
en cada cas i habitualment 
molt diversos. Per això pots 
dubtar sobre quin és el que 
et permetrà aplicar tot el 
que has après, alhora que et 
servirà perquè la teva feina et 
proporcioni ingressos per a les 
teves necessitats personals.

eines De sUpoRt peR a 
FaCilitaR l’ÈXit en la 

viDa pRoFessional D’Un 
titUlat UniveRsitaRi

Aquest coneixement 
i l’experiència que es va 
acumulant al llarg de la 
trajectòria professional es 
converteixen en un capital 
que té el país i que pot ajudar 
a les següents generacions.

Amb aquesta idea es va 
fundar SECOT: ajudar a 
emprenedors, empreses i 
persones a plantejar i resoldre 
les diferents situacions que 
es produeixen des del final 
d’una carrera universitària i 
posteriorment al llarg de tota 
la vida professional, tant si 
es forma part d’una empresa 
com si es posa en marxa un 
negoci propi.

Com a associació sense 
ànim de lucre, donem suport 
d’una manera ètica, apolítica 
i aconfessional, amb l’objectiu 
que molts projectes, moltes 
idees de negoci, moltes 
responsabilitats en el si de les 
empreses i moltes decisions 
dels joves titulats i d’aquells 
que ja tenen un recorregut 
professional disposin dels 
arguments que els hi facilitin 
una major eficàcia en la seva 
presa de decisions.

Considerem que dins del 
col·lectiu que representa un 
Col·legi Professional es poden 
presentar molts casos que en 
un moment determinat han de 
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saber encertar quin pas cal fer 
i se’ls hi presenten dubtes que 
amb un bon assessorament es 
poden resoldre.

Per això, SECOT, amb un 
llarg recorregut de més de 
trenta anys i amb l’experiència 
en una gran diversitat de 
sectors professionals en els 
quals s’han mogut els nostres 
Sèniors, actualment 150 a la 
Delegació de Barcelona, té 
un fort potencial  per donar 
suport a molts dels reptes 
professionals que tenen els 
col·legiats.

Aquest objectiu és una de 
les nostres línies principals 
d’actuació, però volem 
també aportar les nostres 
competències en altres àmbits 
com poden ser la formació 
en la gestió d’activitats 
econòmiques, la funció 
d'acceleració de petites 
empreses emergents (startups) 
o el suport i ajuda a sectors 
de la societat que no volen 
perdre el pas de l’evolució 
tecnològica i digital o que es 
troben propers a l’exclusió 
social.

Estem convençuts que la 
capacitat professional de 
les persones amb esperit 
emprenedor són un actiu 
important per a qualsevol 
societat moderna i generen 
un creixement en l’economia 
del territori.

Per això el nostre ventall de 
col·laboracions també es duu 
a terme amb les Universitats i 
Escoles de Negoci, tutoritzant 
els projectes de final de 
carrera i participant en el 

seguiment de la qualitat 
en l’acreditació i validació 
de titulacions en els àmbits 
econòmics i socials.

A més, en la situació 
actual, en què l'oportunitat 
de poder disposar de recursos 
econòmics per posar en 
marxa o mantenir activitats 
econòmiques s’ha fet més 
necessària, els nostres acords 
amb entitats bancàries 
permeten que l’assessorament 
de SECOT per definir 
l'estratègia d’un projecte i 
els informes sobre la seva 
viabilitat serveixin d’aval per a 
obtenir aquests recursos.

Com a associació de 
voluntariat empresarial, 
oferim el nostre assessorament 
sense cap compensació 
econòmica, amb un objectiu 
principal, com és ajudar a fer 
que qualsevol persona pugui 
tenir una trajectòria d’èxit en 
la seva vida professional.

És evident que valorem 
aquesta tasca com una 
aportació al teixit professional 
i econòmic del nostre país i 
per aquest motiu també estem 
oberts a què tothom que arribi 
a la seva jubilació professional, 
es pugui incorporar a la nostra 
associació.

Una història d’intriga 
i assassinats ambientada 

a la Barcelona actual

www.jollibre.com
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CAMPANyA 
#MUJERESCONQUÍMICA

El Foro Química y Sociedad i 
Feique rellancen la campanya 
#MujeresConQuímica amb  
l’objectiu de donar visibilitat al 
paper de les dones químiques 
a la societat i per a inspirar les 
futures vocacions científiques 
a Espanya en aquest camp. 
La iniciativa s'adreça a totes 
les dones dels diferents 
àmbits: científic, divulgatiu, 
empresarial, sindical, 
acadèmic, estudiantil, etc.

Es tracta de fer vídeos curts 
de 3 minuts per parlar, opinar, 
explicar i compartir èxits, 
avenços i desenvolupaments 
de la seva experiència 
relacionada amb aquesta 
ciència tan útil a la societat.

A l’anterior campanya 
#MujeresConQuímica del 
2021, van participar per 
exemple: Rosa Maria 
Menéndez, presidenta del 
CSIC; Pilar Navarro, directora 
d'Expoquímia, o la mateixa 
Alba Nin, investigadora 
postdoctoral al Departament 

de Química Inorgànica i 
Orgànica de la Facultat de 
Química de la Universitat de 
Barcelona amb aquest vídeo.

La notícia del Foro 
Química y Sociedad i Feique 
sobre el rellançament de 
#MujeresConQuímica també 
fa referència a l'estudi del 
FECYT sobre la presència 
de dones a la producció 
científica espanyola, aportant 
dades reveladores sobre 
producció científica a revistes 
internacions de referència.

RECONEIXEMENT D’EMPLAÇAMENTS HISTÒRICS 
REPRESENTATIUS DE LA QUÍMICA EN EL TERRITORI DE PARLA 
CATALANA (2a Edició) 

TRIBUTE TO JULIÀ-
COLONNA EPOXIDATION

Us fem saber que, en el 
context de la concessió del 
premi Nobel de Química 2021 
en l'àrea de l'organocatàlisi 
asimètrica, l’IQS organitzà el 
dia 25 de març una jornada 
sota el títol “Tribute to 
Julià-Colonna epoxidation: 
paving the way to modern 
organocatalytic processes”, en 
la que es va retre  homenatge 
al Dr. Sebastià Julià i el 
seu grup d'investigadors 
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pel seu descobriment, 
l’any 1980, de la reacció 
d'epoxidació asimètrica 
d'olefines electrònicament 
deficients catalitzada per 
poli-aminoàcids, procés 
mundialment conegut com a 
"epoxidació Julià-Colonna". 

El treball del grup del 
Dr. Julià, en col·laboració 
amb el grup del professor 
Colonna, pot considerar-
se un treball fundacional 
en l'àrea de l’organocatàlisi 
i va establir les bases d'un 
concepte revolucionari, 
és a dir, com una senzilla  
molècula orgànica composta 
per tan sols 10 aminoàcids pot 
arribar a emular el sofisticat 
comportament d'un enzim 
o d'un complex catalitzador 
metàl·lic quiral en el qual 
la síntesi enantiòmera de 
molècules orgàniques.

En aquesta jornada, després 
que el director general d'IQS, 
el Dr. Salvador Borrós, donés 
la benvinguda a tothom el 
professor Paolo Melchiorre, 
group leader a ICIQ, va 
impartir una conferència 
sobre l'àrea d'organocatàlisi. 
Després la Dra. Ana B. 
Cuenca, responsable del 
Departament de Química 
orgànica i Farmacèutica 
d'IQS va donar la conferència 
"Epoxidació Julià Colonna: 
breu actualització i exemples 

seleccionats" i, per acabar, els 
Drs. S Julià, A. Ginebrada i J. 
Masana van aportar "IQS 1980: 
de la catàlisi per transferència 
de fase als enzims sintètics i la 
reacció Julià-Colonna". L'acte 
es va acabar amb la cloenda i 
un cava d'honor.

PARTICIPACIó EN 
L'OLIMPÍADA DE QUÍMICA 
DE CATALUNyA 2022

S'han inscrit 328 alumnes 
de tota Catalunya: 

• 178 alumnes provinents 
de Barcelona;

• 17 alumnes provinents de 
Tarragona

• 53 alumnes provinents de 
Lleida

• 76 alumnes provinents de 
Girona

• 4 alumnes provinents de 
Manresa

Han participat 59 centres: 

• 36 centres de Barcelona
• 10 centres de Girona
• 4 centres de Tarragona
• 7 centres de Lleida
• 2 centres de Manresa

Els 21 guanyadors i 
guanyadores aniran a 
l'Olimpíada nacional que 
es celebrarà el 7 de maig a 
Santiago de Compostela. Molta 
sort als nostres participants.

50/30 A TARRAgONA
El dijous 31 de març s'ha 

celebrat a la ciutat de Tarragona 
l’acte de commemoració dels 
cinquanta anys de recuperació 
dels estudis universitaris a 

Tarragona i dels trenta anys de 
la universitat Rovira i Virgili 
(URV). Aquest acte que es va 
desenvolupar  al Palau Firal 
i de Congressos de la ciutat, 
va comptar amb la presència 
de les altes autoritats de la 
Generalitat de Catalunya 
amb l’Honorable Consellera 
Gemma Geis, de la ciutat amb 
l'Il·lustríssim Alcalde Sr. Pau 
Ricomà i de la universitat amb 
la Rectora Magnífica de la 
URV Sra. Maria José Figueras. 

Aquest acte fou el darrer 
de les cinc celebracions que 
s'han fet conjuntament amb 
els ajuntaments dels municipis 
on la URV té seu universitària, 
després dels de Tortosa, Vila-
seca, Reus i el Vendrell. 
Durant l’acte es va fer un 
reconeixement als rectors que 
van guiar des del seu inici la 
UEV, als equips directius dels 
centres ubicats a la ciutat i a les 
empreses que col·laboren amb 
la Universitat, especialment 
pel que fa a la seva implicació 
en l’ocupabilitat dels 
estudiants. Es van visualitzar 
dos vídeos, "La URV Peça a 
peça", que explica la història 
dels estudis universitaris a 
la demarcació de Tarragona 
i la història de la URV; i "La 
presència universitària a la 
ciutat de Tarragona" amb els 
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testimonis que l’Ajuntament 
d’aquesta ciutat va reunir per 
aquesta efemèride.

DIA MUNDIAL DE L’AIgUA 
2022

L’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA), com 
administració de gestió 
pública de l’aigua a Catalunya, 
participa activament en el 
Dia Mundial de l’Aigua, una 
cita emblemàtica que se 
celebra cada 22 de març, data 
proposada per la Conferència 
de les Nacions Unides 
sobre el Medi Ambient i el 
Desenvolupament (CNUMAD) 
a Rio de Janeiro, l'any 1992.

El seu objectiu és trobar 
un espai de participació on 
poder compartir les mirades 
particulars o col·lectives en 
la reflexió i la sensibilització 
sobre l’aigua, un element tan 
fràgil i vulnerable i, alhora, 
tan essencial per garantir la 
qualitat i la sostenibilitat del 
medi ambient i el benestar 
i la qualitat de vida de les 
persones.

Per aquest any, el tema 
escollit per al Dia Mundial de 
l'Aigua 2022 és: “Groundwater: 
making the invisible visible” 
> “Aigües subterrànies: fent 
visible el que és invisible”. 
Aquest és un pas important per 
a obtenir l'atenció necessària 
per al paper dels recursos 
d'aigua subterrània mundials.

El paper de les aigües 
subterrànies continua guanyant 
importància a l’agenda 

mundial. El 2022 el Dia 
Mundial de l’Aigua vol fer una 
crida a l’acció que demana 
accions per garantir que les 
aigües subterrànies beneficiïn la 
societat ara i cap al futur. Encara 
no tenim prou coneixement dels 
recursos hídrics subterranis del 
món i, el que és més rellevant, 
no gestionem adequadament 
els aqüífers. Això tindrà 
repercussions significatives 
en la sostenibilitat, ja que tots 
reconeixem la importància 
crítica i la dependència humana 
de les aigües subterrànies per 
construir la resiliència al canvi 
climàtic i per a la seguretat de 
l'aigua i dels aliments a tot el 
món.

https://aca.gencat.cat/ca/laca/
campanyes-i-divulgacio/dia-mundial-
de-laigua/ 



NPQ 494 • primer trimestre 2022 31

 entreteniment

entReteniMent
autor: 

Josep FernándeZ

NO DEIXEM QUE LES MENTIDES ENS ENLLUERNIN



ELS NÚMEROS D’NPQ CORRESPONENTS ALS ANyS 2000-2022
http: //www.issuu.com/colquimcat

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


