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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
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

La química es troba a la base de pràcticament tots els avenços 
científics, tecnològics i innovadors que han permès i permeten 
el progrés de la humanitat que ha pogut aconseguir una major 
esperança i qualitat de vida. 

Però sembla que una part de la nostra societat ho desconeix, o 
no ho entén. Des del nostre Col·legi professional hem d’assumir 
la responsabilitat de donar solucions sostenibles als reptes que ja 
enfrontem. 

Es calcula que el creixement de la població cap el 2030 
necessitarà un 30% més d’aigua potable i un 40% més d’energia, 
a més d’aliments per a tothom, l’accés global a la salut i els 
tractaments mèdics o la protecció ambiental i la lluita contra el 
canvi climàtic. Tots aquests reptes requereixen un gran esforç per 
part de la comunitat científica i el teixit industrial per generar 
productes, tecnologies i processos accessibles a nivell mundial 
que també defensin un model de creixement sostenible basat 
en l’ús racional dels recursos naturals i els professionals de la 
química som una baula important.

La química, a través de les persones que es dediquen a l’àmbit 
científic, investigador, educatiu, professional i empresarial, 
contribueix significativament a respondre i solucionar aquests i 
molts altres reptes d’acord amb els objectius de desenvolupament 
sostenible pel 2030 marcats per les Nacions Unides. 

Per tot això, cal reforçar, entre tots i totes, la consciència social 
sobre el valor incalculable proporcionat per la ciència en general 
i de manera molt particular la química, a tots els àmbits de la 
nostra vida diària.
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La comissió de dones 
i igualtat de l’associació 
intercol·legial de col·legis 
professionals  de Catalunya 
organitzà el proppassat 26 
d’abril la conferència “els 
reptes professionals en una 
societat líquida” en el marc del 
cicle “Les dones professionals 
actuem”

La sessió va consistir 
fonamentalment en dues 
ponències.

La primera La learnability, 
metacompetència clau per 
adaptar-nos a un nou futur. A 
càrrec de la Sra. Alícia Linares 
Roger, vocal de pedagogia 
laboral i d’empresa del 
col·legi oficial de pedagogia, 
Cofundadora de Monday 
Happy Monday i professora 
associada de la universitat de 
Barcelona.

Comencem per posar com 
a exemple la història del Sr. 
Sandor Teszler, supervivent 
de l’holocaust hongarès i 
nomenat a 84 anys Doctor 
honoris causa pel Wolfford 
College. El Sr. Teszler decidí 
continuar aprenent, malgrat 
les dificultats, i passà la darrera 
etapa de la seva vida assistint a 
totes les classes al seu abast a 
la universitat.

A partir d’aquí ens 
podem preguntar. Què és la 
learnability? (aprendibilitat). 
Doncs es considerada una 
meta competència, és a dir 
una competència de grau 
superior que ens permetrà 
assolir de manera més ràpida 
i eficaç altres competències 
més específiques.

ELS REPTES PROFESSIONALS 
EN UNA SOCIETAT LÍQUIDA

autora:

anna granCelli rodríguez
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Nosaltres mateixos podem 
contribuir a desenvolupar 
aquesta competència. Per 
començar cal no perdre la 
curiositat ni la capacitat de 
qüestionar-nos a nosaltres 
mateixos ni a la resta tal com 
ens ensenya l’exemple del Sr. 
Teszler.

Quines estratègies podem 
seguir en l’àmbit individual per 
desplegar la nostra capacitat 
d’aprenentatge i millora?

1. Fixar els nostres objectius. 
Tenir una idea molt clara 
d’on volem arribar i fixar 
a partir d’aquí els nostres 
objectius d’aprenentatge.

2. Explorar. Sortir més enllà 
dels espais coneguts, 
conèixer noves persones 
amb formacions, 
inquietuds i bagatge 
diferents. Llegir i explorar 
metodologies i formes de 
pensar molt diferents de 
les pròpies.

3. Escriure cada dia els nous 
aprenentatges en una 
llibreta física o digital. 
Deixar escrit el que hem 
après i també les nostres 
reflexions.

I les empreses. Què poden 
fer les empreses per fomentar la 
lernability dels seus empleats? 
Podríem resumir-ho en tres 
punts principals.

1. El lideratge. Cal exercir 
un lideratge centrat en 
les persones. Democràtic 
i participatiu. És molt 
important generar 
espais on les persones 
tinguin l’oportunitat de 
desenvolupar les seves 
propostes, el seu treball 
i en definitiva, la seva 
creativitat.

2. Les oportunitats 
d’aprenentatge. Les 
organitzacions han 
de posar al servei de 
les persones espais de 
col·laboració i cocreació 
multidisciplinària que 
afavoreixin  l’intercanvi de 
punts de vista, l’intercanvi 
entre disciplines 
complementàries i la 
generació d’experiències 
noves.

3. El desenvolupament 
personal. Cal afavorir 
el desenvolupament 
personal tenint 
present que els equips 
professionals treballin 
l’autoconeixement, que 
tinguin els objectius 
clars i que treballin el 
pensament positiu.

La segona ponència  portà 
per títol “Com atendre les 
necessitats d’habitatge i 

com treballar per la millora 
de la salut dels edificis i les 
persones” a càrrec de la 
Sra. Joana Amat i Amigó 
vicepresidenta de l’empresa 
d’Amat immobiliaris i vocal 
del col·legi d’administradors 
de finques de Barcelona i 
Lleida.

La frase “millorant la salut 
dels edificis millorem la salut 
de les persones” podria, en la 
meva opinió, resumir la idea 
principal de la ponència.

Es presenta l’empresa Amat 
immobiliaris. Una empresa 
amb una filosofia diferent.

Per entendre com funciona i 
com està estructurada aquesta 
empresa caldria conèixer una 
mica la seva història, molt 
lligada a la de la família Amat.

La mare de la ponent va 
haver d’agafar les regnes de 
l’empresa en el context dels 
anys cinquanta, una època on 
les dones tenien molt poques 
oportunitats d’accedir a llocs 
directius. 

A principis dels anys 
setanta decideixen ser 
una empresa únicament 
femenina. Continuant amb 
aquesta filosofia als anys 
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vuitanta s’inicia el teletreball 
amb l’objectiu de facilitat 
la conciliació familiar. Les 
dificultats tecnològiques van 
portar a l’empresa, a dissenyar  
una nova plataforma, mostrant 
així una altra de les bases 
principals de l’empresa 
l’aposta decidida per la 
tecnologia i la innovació. Les 
polítiques de transformació 
inclouen també impulsar 
la col·laboració compartir 
coneixements i buscar i 
fomentar nous serveis.

Un altre dels compromisos 
ferms de l’empresa és amb 
el benestar de les persones i 
amb la millora de l‘entorn. En 
aquesta línia cal conscienciar 
i fer pedagogia sobre la 
importància de controlar les 
emissions de CO2, d’eliminar 
les barreres arquitectòniques 
en els edificis i millorar-ne les 
condicions d’accessibilitat. 
També es proposa impulsar 
polítiques com per exemple 
els lloguers socials.

Hem pogut doncs gaudir 
d’una jornada molt agradable 
i sobretot molt enriquidora i 
positiva. 

Jo particularment vaig 
acabar amb la sensació que es 
poden enfrontar els reptes que 
ens imposa la societat del segle 
XXI d’una manera innovadora, 
positiva i sobretot centrada en 
les persones. 

Moltes gràcies a tots per 
aquesta tarda.
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QUÈ ÉS LA LECITINA?
La lecitina és una substància 

orgànica molt abundant en les 
membranes de les cèl·lules 
vegetals i animals. Hom pot 
obtenir-la de greixos animals, 
de la clara de l’ou i de llavors 
(per exemple, de la soja), 
entre d’altres, i s’empra per a 
l’elaboració de certs aliments, 
suplements alimentaris o en 
medicina.

ESTRUCTURA QUÍMICA DE 
LA LECITINA

La lecitina està composta 
majoritàriament per una 
barreja de fosfolípids que 
són un tipus de lípids 
saponificables que componen 
les membranes cel·lulars, 
compostos per:

• Una molècula 
d’alcohol, usualment 
glicerol, HO-CH2-CH-
OH-CH2-OH.

LA LECITINA:
APLICACIONS

• Dos àcids grassos 
(1,2-diacilglicerol), que 
poden ser saturats o 
insaturats.

• Un grup fosfat, que 
és unit, generalment, 
mitjançant un enllaç 
fosfodièster, a molècules 
que contenen nitrogen, 
e.g., una colina, serina 
o una etanolamina. 
Aquesta part conté, 

molt habitualment, una 
càrrega elèctrica.

L’aparença dels fosfolípids 
és greixosa i tenen naturalesa 
hidròfoba (amfifílica). 
Consegüentment, tenen 
un extrem hidròfil, que 
generalment conté un grup 
fosfat carregat negativament 
i una colina, i un extrem 
hidròfob, que sol estar format 
per les dues cues, que són 
residus llargs d’àcids grassos:

A ON TROBEM LA LECITINA?
A causa del  caràcter 

amfifílic, poden interaccionar 
per ambdues parts, fent-los 
molt versàtils biològicament. 
En solucions aquoses, els 
fosfolípids interaccionen 
mitjançant interaccions 
hidrofòbiques, que donen 
lloc a l’agregació de les 
cues d’àcids grassos per a 
minimitzar les interaccions 
amb les molècules d’aigua.

autor: 
oriol güell riera

Secretari del COQC i de l’AQC
Comercial Douma

Figura 1: Imatge de la lecitina, 
extreta de la soja [1].
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El resultat és, habitualment, 
una bicapa de fosfolípids, 
que genera una membrana, 
que consta de dues capes 
de molècules de fosfolípids 
amb l’orientació oposada, 
és a dir, amb el cap polar 
exposat a l’aigua per ambdós 
costats i amb les cues apolars 
dirigides cap a l’interior de 
l’anomenada.

Aquesta és l’estructura 
dominant de les membranes 
de les cèl·lules i d’algunes 
altres estructures biològiques, 

Un exemple d’una lecitina molt típica és la fosfatidilcolina (POPC) [4]: 

Figura 2: Estructura d’un fosfolípid. Refs.[2] i [3].

com ara vesícules o 
recobriments de virus. Un 
exemple d’una bicapa és 
mostrat a continuació [3]:

Tot i això, a les membranes 
biològiques, els fosfolípids 
sovint es troben amb altres 
molècules (per exemple, 

proteïnes, glicolípids, esterols) 
en una bicapa com una 
membrana cel·lular.

I EN QUÈ FEM SERVIR LES 
LECITINES?

Una de les aplicacions de 
la lecitina és per a modificar 
la reologia de certs aliments, 
e.g., la xocolata. Això podem 
fer-ho perquè la lecitina 
és aprovada per la Food 
and Drug Administration 
dels Estats Units per al 
consum humà amb l’estatus 
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“generalment reconegut com 
a segur”. Endemés, la lecitina 
és admesa per la UE com a 
additiu alimentari, designat 
com a E322 [6].

A més a més, els fosfolípids 
purificats es produeixen 
comercialment i han trobat 
aplicacions en nanotecnologia 
i ciència dels materials [7].

Per a acabar, els fosfolípids, 
han estat usats àmpliament per 
preparar a nanoformulacions 
liposòmiques, etosomals i 
altres de fàrmacs tòpics, orals 
i parenterals per a diferents 
motius. Exemples d’aquestes 

Figura 3: Extreta de la Ref. [5]

aplicacions són per a 
millorar la biodisponibilitat 
de productes, la reducció 
de la toxicitat i l’augment 
de la permeabilitat de certes 
substàncies a través de les 
membranes. Els liposomes 
sovint són composts de 
fosfolípids enriquits amb 
fosfatidilcolina, i poden 
contenir cadenes de 
fosfolípids mixtes amb 
propietats tensioactives.

Un exemple d’aquesta 
aplicació són els esprais 
nasals basats en lecitina de 
soja [8], que tenen un ús 

ampli en el tractament de 
la congestió nasal [9], la 
rinosinusits [10] o la laringitis 
[11], entre d’altres:

Cal també recalcar que hi 
ha un estudi que indica que 
els esprais nasals de lecitina 
podrien emprar-se, després 
dels estudis pertinents, per 
a la protecció contra agents 
externs, ja siguin bacterials o 
virals.

Existeix una aplicació de 
com la lecitina s’acobla a la 
proteïna espiga del SARS-
CoV-2, cosa que implicaria, 
amb l’aplicació d’aquest 
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Figura 4: Exemples d'esprais nasals per al tractament de la congestió nasal, 
rinosinusitis, etc., [12] i [13].

esprai, tindríem un efecte 
potencial barrera contra la 
infecció contra aquest virus a 
causa del reforçament de la 
tensió superficial pulmonar 
generat pels liposomes de 
lecitina i per l’efecte de 
pantalla entre la proteïna 
espiga del virió de SARS-CoV-2 
i els receptors cel·lulars, i.e., 
ACE2 [14].

Figura 5: Evolució temporal de la lecitina situant-se a la zona RBD, que és la 
regió de la proteïna espiga del virió de SARS-CoV-2 amb el receptor ACE2. 
Imatge extreta de la Ref. [14].
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autora: 

elvira portales

Col·legi de Químics de Catalunya

ELS NOSTRES ORDES

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

ORDE DEL MANGANÈS
promoCió de l’any 1997

ORDE DEL ZIRCONI
promoCió de l’any 1982

Mª Carmen Alcaide Molina
Pere Argemi Febrer
Gemma Brossa Llibre
Gemma de la Cruz Almeida
Juan Vicente Egea Cazorla
Mª Pilar Ferre Liarte
Monica Fornes Trull
Sonia Lamas Gallardo
Laura Masgrau Fontanet
Jordi Nolla Anguera
Enrique Pastor Regife
Noel David Pera Plana
Ester Puigvert Molas
Marcel Pujula Custoja
Ramon Queralt Boldu
Isabel Ramos Piñero
Jordi Salles Marti
Jordi Sastre Sorolla
Elsa Tarrida Dalhuijsen
Alejandro Vallet Pons
Felix Vazquez Catalan

Antonio Alcazar Salas
Leonor Alvarez Romano
Joan Carles Amor Aguilera
Antonio M. Barella Civit
Joaquim Benaque Belvis
Marta Cascante Serratosa
Josep-Joan Centelles Serra
Jordi Cervello Pages
Andreu Creus Sola
Montserrat de Lacoma Martinez
Joan Frau Guardia
Isabel Haro Villar
Ascension Lamora Coronas
Santiago Lanchas Alfonso
Maria Angeles Marzal Filera
Maria Lluisa Maspoch Ruldua
Antonio Mourelo Martinez
Salvador Novell Martinez
Jesus Olle Queralto
Josep Maria Pascual Puig
Maria Jesus Peligero Roca

Emilio Miguel Peña Andreu
Alfonso Pulido Justicia
Maria Isabel Riera Aguado
Antoni Sala Bernat
Joan Sanz Ataz
Merce Torra Santamaria
Eduard Valenti Vall
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ORDE DE L’ESTANY
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1. HISTÒRIA 

1.1. Svante August  Arrhenius 
(1859 - 1927)

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:

LOS DESAGÜES 
DE LA CIENCIA

autor: 

balbino baQuero

Breve y conciso informe sobre agravios, tropelías, usurpaciones, difamaciones, falacias... y 
demás ofensas 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.

Frase clave: “Dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los 
demás; es la única manera”. 

Albert Einstein.
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1.2. Paracelso (1493-1541)

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 

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.

1.3. Auguste Laurent 
(1807-1853) 

Químico francés 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. Después, cuando 
ya estaba 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 (radical 
electropositivo) por cloro 
(radical electronegativo), por lo 
tanto era posible. Afirmación 
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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.

1.4. Nicolas Leblanc 
(1755-1806)

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 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...

1.5. Lavoisier (1743-1794)

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 
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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. 

1.6. Philipe Lebon 
(1769 - 1804) 

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 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 
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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. 

1.7. Ignaz Semmelweis 
(1818-1865) 

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, a pesar 
que 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. 
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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 
inciaría 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.

1.8 Severo Ochoa 
(1905 - 1993)

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 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

Imagen de  Severo Ochoa.



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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En Jordi Díaz, ànima del 
món de la nanotecnologia ens 
explica que “Caben moltes 
històries al nanomón: ens 
les expliques?” és el títol del 
concurs, dirigit als alumnes de 
3r i 4t d’Educació Secundària 
Obligatòria (ESO) i grau 
inicial de FP (categoria 1) i de 
1r i 2n de Batxillerat o grau 
mitjà (menors 18 anys) de 
FP (categoria 2) que estiguin 
realitzant els seus estudis en 
centres públics, concertats 
o privats situats a Catalunya. 
Està organitzat per l’Institut de 
Nanociència i nanotecnologia 
de la Universitat de Barcelona 
(IN2UB)

Els NANORELATS tenen 
una extensió màxima de 200 
paraules, i es presenten en 
català o castellà. Poden ser 
relats d’aventures, ciència-
ficció, fantasia, relat social, 
etc. També poden presentar-
se un altre tipus d’obres 
escrites com ara poemes o 
lletres de cançons. L’únic 
requisit és que l’obra que es 
presenti estigui relacionada 
amb la nanociència i la 
nanotecnologia.

CONCURS
DE NANORELATS

PREMIS CATEGORIA 1

Finalista ESO

Roger Roble de Toro 
INS Jaume Mimó

LA SOGA

26/4/2059

Els humans hem portat 
el planeta al límit, i d’aquí 
poc serà inhabitable. He 
liderat durant anys el projecte 
nanoLift com a enginyer en 
nanotecnologia, i comencem 
avui la construcció de l’última 
esperança de la humanitat.

30/7/2065

Hem acabat de construir el 
cable que portarà l’ascensor 
a la plataforma espacial. Els 
nanotubs de carboni han 
estat l’únic material capaç de 
resistir el pes. Hem treballat 
contrarellotge, amb la pressió 
de veure com la població 
va morint. Ara comença 
l’evacuació planetària, portant 
la població a la plataforma 
utilitzant l’ascensor, i 

embarcant-los cap a Mart. 
Aniré en el primer viatge, amb 
el meu equip i laboratori.

15/8/2065
La gent no arriba a 

l’ascensor: estan morint abans! 
Sembla que les nanopartícules 
derivades de la construcció del 
cable de nanotubs de carboni 
ha afectat la salut dels humans, 
creant malalties autoimmunes 
mortals.

30/8/2065

Ha mort l’últim membre 
del meu equip. Em queda poc 
oxigen. L’única esperança és 
viatjar al passat... Crec que 
puc aconseguir-ho creant 
ones gravitacionals inverses a 
partir dels nanomaterials del 
laboratori…

10/1/1776
Crec que he fet algun error 

de càlcul. Espero que algú 
trobi aquest diari abans que 
sigui massa tard.
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Guanyadora ESO

Andrea Caballero Carrasco 
 INS Pau Casals

EL MENSAJE DE LA VIDA

El mundo nano. ¡Una 
locura! Algo tan pequeño 
puede provocar cambios 
muy grandes. Esas fueron 
las primeras palabras de mi 
madre, una mujer de pelo 
blanco con un rostro cansado 
por el paso del tiempo. 
Siempre ha pensado en mí y 
sus incipientes arrugas eran 
el reflejo de una vida llena 
de adversidades y retos. Pero 
nunca se rindió, supongo que 
eso lo aprendí de ella. Esta soy 
yo, una molécula de ARNm 
que se encuentra viajando 
por el torrente sanguíneo de 
una rata.

Solo soy una pequeña 
gota en un mar de células 
infectadas. Aun así, he de 
perseverar. Los melanomas 
son duros de roer... pero 
no me rendiré. Acabo de 
encontrar una célula, debo 
introducir estas instrucciones 
en su ADN, mi mensaje es 

su única salvación. Una vez 
introducida la información, 
los ARNs se pusieron manos 
a la obra. Me quedé absorta... 
Los ribosomas, impacientes 
por leer mi secuencia de 
nucleótidos, formaron el 
polipéptido que dio lugar a la 
proteína.

Rápidamente, el sistema 
inmunitario se percató de que 
había algo extraño, así que 
mandó a los timocitos. Estos la 
reconocieron, los anticuerpos 
ya estaban preparados para 
luchar contra los tumores. 
Misión cumplida. Próxima 
parada... el cuerpo humano.

PREMIS CATEGORIA 2

Finalista batx

Alba Riera Rodríguez 
Institut Joan Brossa

COMPANYS DE PIS

M’encanta la vida que tinc. 
Visc al nucli, al centre de tot. 
No em moc gens i això és una 
sort. Sóc un tipus tranquil. És 
veritat que no em relaciono 
gaire i que estic una miqueta 
gras però m’està bé, soc feliç. 

El meu company de pis és un 
“sol”. No es queixa de res, ni 
per bé ni per malament. Tot 
està bé per ell. És impossible 
tenir una discussió amb ell 
perquè totes le seves opinions 
són neutres. És l’amic perfecte. 
Però no tot podia ser tan 
idíl·lic. El nostre veí, és tot el 
contrari. Un tipus nerviós, no 
s’està quiet mai, contínuament 
està en moviment, de festa. 
Així i tot, veu la vida a través 
d’un vidre negre, fosc, tot 
negatiu. Que si marxa a una 
altre casa, que si torna, que si 
l’acompanya un amic de més, 
que ara està sol, que de sobte 
són molts… tot és un drama 
per ell. 

Jo intento animar-lo dient 
que està en molt bona forma, 
que no té gens de massa, que 
conèixer nous companys del 
nostre ofici és bo… però soc 
conscient que sent un electró 
com és no aconseguiré mai 
positivisme. 

Guanyadora batx

Valentina Varanzeta Galarza. 
Institut Josefina Castellví i 
Piulachs
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Una història d’intriga 
i assassinats ambientada 

a la Barcelona actual

www.jollibre.com

DES-RE

Seguramente os preguntéis 
quién soy o más bien qué soy, 
y cómo he formado parte de la 
historia de la medicina. 
Desde que tengo uso de 
consciencia mi padre, es 
decir, mi creador, ha trabajado 
arduamente toda su vida en 
programarme para poder 
destruir los cuerpos de Lewy que 
provocan el Parkinson y poder 
regenerar las células afectadas. 
Ayer mi padre me bautizó como 
DES-RE, “Destroys Synuclein 

and Regenerates”, uno de 
esos nombres científicos que 
no sabes cómo han surgido. 
Me contó que en su rueda de 
prensa anunció que hoy por la 
mañana se realizaría la primera 
aplicación en humanos y no 
os imagináis lo nervioso que 
me puse.

En estos momentos, me 
están introduciendo en el 
cuerpo de una humana 
con Parkinson a través de 
una aguja espinal. Viajo 
por su organismo gracias al 

líquido cefalorraquídeo, que 
me lleva hasta el cerebro, 
donde se encuentran los 
cuerpos de Lewy. Los elimino 
destruyendo una proteína, 
la sinucleína, y me 
dispongo a regenerar 
las células dañadas. Al 
acabar escucho una voz 
“Gracias por tu trabajo, 
estoy orgulloso de ti 
nanorobot. Nuestros 
esfuerzos no solo curarán a 
las personas, sino que serán la 
inspiración de otros científicos. 
Hasta siempre.”
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CENTENARI AIQS ALUMNI
Dins de l’excel·lent relació 

que hi ha entre el nostre 
Col·legi Oficial de Químics 
de Catalunya i l’Associació de 
Químics de Catalunya (COQC 
i AQC) amb l’Associació de 
l’Institut Químic de Sarrià 
(AIQS) el passat 4 d’abril, 
el nostre degà Dr. Josep M. 
Fernández Novell, va ser 
convidat i el nostre col·legi va 
ser reconegut en la Gala de 
Cloenda del Centenari AIQS 
Alumni. 

L’acte es va dur a terme 
en el marc incomparable del 
Palau de la Música Catalana 
relacionant, de forma molt 
emotiva, art i química.

Des d’aquestes línies volem 
agrair i felicitar a l’AIQS 
Alumni per aquests cent anys.

autors:

eQuip editorial

Notícies

Dos moments de l’acte.
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LA FORJA, UNA TÈCNICA 
OPTIMITZADORA

El dijous 21 d’abril es 
va presentar a la seu del 
Col·legi Oficial de Químics de 
Catalunya (COQC) el llibre del 
nostre col·legiat i amic Pere 
Molera sobre La Forja.

Després d’una breu 
presentació de l’acte a càrrec 
del Dr. Josep M. Fernández 
Novell, degà del COQC, i de 
la introducció del Dr. Joan 
Anton Bas sobre la carrera 
i personalitat de l’autor. 
A continuació, el Dr. Pere 
Molera va començar  la seva 
dissertació.

En Pere amb el seu llibre.

Presentació de l’acte.
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IBERQUIMIA TARRAGONA 
2022

Innovación para una 
industria inteligente. Retos y 
oportunidades de la industria 
química en la era poscovid.

Iberquimia va reunir, el 
passat 28 d’abril a l’Hotel 
SB Ciutat de Tarragona, les 
empreses més actives del sector 
químic amb la presència del 
nostre col·legi professional. 
En aquesta reunió es va posar 
sobre la taula una interessant 
reflexió sobre la situació 
actual del sector.

Després de la benvinguda 
per part de María J. Gómez 
Carrillo, directora editorial i 
l’Obertura de l’acte a càrrec 
de Maria Mas, directora 
gerent d’AEQT es van succeir 
3 sessions de treball.

La primera sessió sobre 
“Eficiència energètica” 
moderada per Ernest Valls 
director de desenvolupament 
d’ACOGEN amb les 
presentacions: “Cogeneració 
(turbina de gas i caldera 
de vapor)” de Miquel 
Domingo, director de 

MAR5.0; “Auditoria xarxes. 
Reducció del consum de 
vapor. Recuperació d’energia 
de fums” de David Navarro 
i Quintana, director tècnic 
de TECNIQ i “L’autoconsum 
energètic com un impuls a la 
sostenibilitat i competitivitat 
de la indústria química” de 
Francisco Conesa, director 
Energia Solar de Imagina 
Energía. 

La segona sessió sobre 
“Mediambient i seguretat” 
moderada per Susana Romero 
de BEQUINOR amb les 
presentacions: “5 solucions 
pràctiques per a complir 
amb el reglament APQ. Des 
d’armaris fins a solucions 4.0” 
de Marta Mendoza, directora 
comercial i Gerardo San José, 
Responsable de projectes i 
“L’hidrogen verd, una aposta 
de futur?” de Sergi Carreras 
Coma, CEO i fundador de 
Tandem HSE.

La tercera sessió sobre 
“Indústria de processos - 
indústria 4.0 i manteniment 
industrial” fou moderada per 
Manuel Járrega representant 
d’ISA amb les presentacions: 

“Motion Fleet Management, 
la solució de WEG pel 
manteniment predictiu i la 
gestió d’actius” de Javier de 
la Morena, responsable de 
grans comptes de WEG Iberia; 
“Smart process node for flow 
control and decentralised 
process optimation” de 
Juan Keuzenkamp, Head 
of Business Development 
Europe de FOCUS-ON; “La 
digitalització en la indústria 
de procés” d’Oriol Ginès, 
Digitalization & Business 
Development Manager i 
“Control òptim i eficient del 
buit en els seus processos” 
de Marc Sellarès Lacambra, 
Market Coordinator.

En acabar i abans d’un 
aperitiu es van entregar els 
Premis Iberquimia 2022.

UNA NOVA GUIA DE 
PROTECCIÓ DE DADES 
ENSENYA ALS COL·LEGIS 
PROFESSIONALS COM 
APLICAR LES ÚLTIMES 
NOVETATS PAS A PAS

La directora de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de 
Dades (APDCAT), Meritxell 
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Borràs, i el president de 
l’Associació lntercol·legial 
de Col·legis Professionals de 
Catalunya, Jesús M. Sánchez, 
van presentar el passat 5 de 
maig la Guia de protecció 
de dades per als col·legis 
professionals i consells de 
col·legis. El document ha 
estat elaborat en el marc 
d’un conveni signat entre les 
dues parts l’any 2019, amb 
l’objectiu de col·laborar en la 
millora del coneixement en 
matèria de protecció de dades 
i facilitar l’aplicació de la 
normativa.

La presentació va tenir lloc 
al Col·legi de l’Advocacia de 
Barcelona, seu de l’Associació 
Intercol·legial de Col·legis 
Professionals amb la presència 
del nostre degà. 

La guia recull els canvis 
normatius produïts arran de la 
plena aplicació del Reglament 
(UE) 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 27 
d’abril de 2016, relatiu a la 
protecció de les persones 

físiques pel que fa al tractament 
de dades personals i a la lliure 
circulació d’aquestes dades, 
i la posterior aprovació de la 
Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de 
dades personals i garantia dels 
drets digitals. 

Ofereix una visió àmplia de 
la normativa de protecció de 
dades, que permet no només 
resoldre els problemes més 
freqüents amb què es troben 
els col·legis professionals, sinó 
també detectar-los i avançar-
se en la solució abans que es 
produeixin. Així, recull d’una 
manera general, sistematitzada 
i entenedora els aspectes més 
rellevants a l’hora de tractar 
dades personals i ofereix 
criteris orientadors a tenir en 
compte en l’actuació diària 
dels col·legis professionals, 
per adequar-la al que estableix 
la normativa de protecció de 
dades personals. El document 
s’estructura a partir de 10 
capítols, que inclouen un 
resum dels aspectes més 

rellevants de la normativa 
aplicable i un seguit de 
preguntes i respostes freqüents.

La guia també inclou 7 
models per descarregar: de 
clàusula informativa per a 
documents de recollida de 
dades pel col·legi professional; 
de clàusula informativa per 
actualitzar les dades que 
apareixen a la llista o guia 
de persones col·legiades; i 
per exercir els drets d’accés, 
rectificació, limitació del 
tractament, supressió i 
oposició.

Accés a la Guia de Protecció 
de Dades per als Col·legis 
Professionals i Consells de 
Col·legis:

https://apdcat.gencat.
cat/web/.content/03-
documentacio/documents/
guia-col-professionals/
apdcat_Guia-colegis-
professionals_CAT.pdf

IND+I. CAMINS CAP A 
UNA SOSTENIBILITAT 
COMPETITIVA

En aquesta edició del 
2022 d’Indústria i Innovació, 
amb la presència del nostre 
Col·legi com a convidat per 
l’Ajuntament de Viladecans 
i celebrat a l’edifici Cúbic 
d’aquesta ciutat el passat dia 
3 de maig, s’ha plantejat quin 
és el paper de les empreses en 
la construcció de camins cap 
a la competitivitat industrial 
sostenible. 

Va presentar tota la jornada: 
Helena Díez Fuentes i després 
de la Benvinguda Institucional 
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treballs acadèmics i tesis doctorals:

Maquetació · Correcció · Impressió

vàrem assistir a l’IND+I 
Update amb en Xavier Ferràs 
Hernández, Profesor ESADE. 
Posteriorment a l’IND+I amb 
Raül Blanco, Secretario de 
Estado de Industria y PYME

Després d’un cafetó (break) 
varen començar les xerrades, 
sempre sobre innovació 
industrial. Així participaren: 
Carlos Velázquez, director 
de Sostenibilidad del Grupo 
Roca; Joan Planella y Elías 
Gargallo, director Regional 
de Ventas Mediterráneo y 
director General de la Oficina 
Barcelona; y Especialista en 
Soluciones CX de Oracle i 
Jose María Gómez, CEO de 
Scoobic.

Especial interès, en 
l’IND+I Science, va sorgir 
en la conversa entre M. 
Ángeles León, CEO de Global 
Social Impact i presidenta 

de l’Open Value Foundation 
i en Jordi Serra, professor de 
la Facultat de Biologia i de 
l’Institut d’Investigació de la 
Biodiversitat (IRBio) de la UB, 
expert en ecoepidemiologia.

Abans del dinar ens va 
sorprendre l’actuació de 
la Fura dels Baus amb una 
temàtica científica (foto)



30

notícies

NPQ 496 • segon trimestre 2022

EXPOSICIÓ CIENTÍFIQUES 
CATALANES 2.0

L’exposició “Científiques 
catalanes 2.0”, nascuda el 
2020 pretén donar una major 
visibilitat al paper estratègic de 
les dones científiques del nostre 
territori, que es preocupen per 
comunicar la ciència a fi de 
contribuir a crear i divulgar 
rols i models femenins, 
especialment en els àmbits de 
les ciències i les enginyeries. És 
de vital importància conèixer 
les dones de ciència per 
ajudar a superar els estereotips 
de gènere en les disciplines 
STEAM. Així, l’objectiu de 
l’exposició és posar de manifest 
el paper fonamental de la dona 
en l’avanç de la ciència en la 
societat, tot destacant algunes 
científiques del nostre entorn 
més proper, el territori català.

Aquest projecte ha 
estat coordinat pel Grup 
de Perspectiva de Gènere 
de l’ACCC, que compta 
amb més de 20 integrants, 
totes professionals de la 
comunicació, la divulgació, i el 
periodisme, així com la recerca 
científica. 

L’Associació Catalana de 
Comunicació Científica (ACCC) 
és una associació sense ànim 
de lucre constituïda el 1990 
i formada per professionals i 
interessats de la comunicació, 
la divulgació i el periodisme 
científic amb la finalitat de 
promoure, difondre, ampliar 
i millorar la comunicació 

científica en les terres de parla 
catalana. L’ACCC i els seus 
projectes, que inclouen aquesta 
exposició, compten amb el 
suport de les següents entitats 
col·laboradores: Fundació 
AGBAR, Biocat, Ciment Català, 
Fundació Catalana per la 
Recerca i la Innovació (FCRi), 
La Caixa, Fundació BBVA, 
Fundació Naturgy i Fundació 
KIMBcn.

Podeu descarregar el 
contingut de l’exposició 
a: https://www.accc.cat/
cientifiques-catalanes-2-0/

L’EDIFICI DEL SUCRE DE VIC, 
PREMI EMPLAÇAMENT HIS-
TÒRIC DE LA QUÍMICA 2022

La candidatura «Edifici del 
Sucre de Vic», presentada 
per la Regidoria de Turisme i 
Ocupació de l’Ajuntament de 
Vic, ha estat la guanyadora 
de la segona convocatòria 
del Reconeixement 
d’Emplaçaments Històrics 
Representatius de la Química 
en el Territori de Parla 
Catalana.

Aquest Reconeixement que 
convoca la SCQ forma part del 

XCI Cartell de premis i borses 
d’estudi de l’Institut d’Estudis 
Catalans. Com és habitual, 
l’acte de col·locació de la placa 
es durà a terme durant el segon 
semestre del 2022.

L’edifici del Sucre és una 
obra dels industrials Martí Miret 
i Albert Planas, i va esdevenir la 
primera fàbrica que va utilitzar 
la bleda-rave a Catalunya, 
com a matèria primera per a 
l’obtenció del sucre roig, base 
del sucre refinat.

Es tracta d’un edifici amb 
una planta en forma de U, 
amb un cos lateral més llarg 
que els transversals. El seu 
estil arquitectònic correspon 
a un eclecticisme no massa 
evolucionat. La xemeneia 
era l’eix central del pati. La 
seva construcció està pensada 
per aprofitar l’aire calent 
de la caldera de la fàbrica 
com a calefacció de la casa 
o residència familiar. En el 
seu temps, les portes i les 
finestres eren de colors i, com 
a curiositat, en destaca l’estufa 
de ceràmica d’estil vienès 
d’Alemanya.
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