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Esta edición del News viene marcada por
la crónica de dos actos que tenían como
hilo conductor el recordatorio al Padre
Salvador Gil y las personas que, de una
manera u otra, han sido relacionadas con
este gran referente del Instituto Químico.
Emotiva y entrañable fue, por ejemplo, la
reunión de antiguos alumnos del Padre
Gil, el más veterano de los cuales, Manel
Cervera, tiene 95 años. Todos ellos recordaron anécdotas sobre la figura de quien
fue el segundo director del IQS.
Por otra parte, la AIQS consiguió reunir el pasado mes de febrero a ganadores de todas las ediciones del Premio
Padre Salvador Gil (PPSG), incluido el de
la primera edición, Jesús Ruiz de la Torre-Campos, de quien encontraréis una
entrevista en páginas interiores. Los asistentes recibieron un ejemplar del libro
P. Salvador Gil, creador del IQS moderno
(1934-1957), firmado y dedicado por el
autor de la obra, el Padre Victori.
Por último, publicamos también en este
número del News las entrevistas que hemos hecho a los jóvenes ganadores del
PPSG en su edición 2009.
En la sección que dedicamos a las actividades organizadas por los Grupos Profesionales, nos hacemos eco en esta
ocasión del éxito que tuvieron tanto la
conferencia sobre productos ecológicos
de higiene en la industria alimenticia
–organizada conjuntamente por el Grupo Profesional Alimentario y el Máster
en Química e Ingeniería Alimentaria del
IQS–, como la jornada sobre la realidad
del mundo químico-farmacéutico en Asia
o la que analizaba el impacto del amianto en la salud laboral y el medio ambiente. Podéis leer en este número la crónica
de los tres acontecimientos y profundizar
en los temas que fueron tratados gracias
a las entrevistas que hicimos posteriormente a algunos de los ponentes.
No quiero dejar pasar la ocasión de
agradecer públicamente las felicitaciones que muchos lectores nos habéis hecho llegar con motivo de la publicación
del último número del News, que tuvo
una gran acogida. Eso nos anima a continuar con nuestra labor de acercar a
los asociados todo cuanto es noticia alrededor de la AIQS. Esperamos que el
número que tenéis en las manos también sea de vuestro agrado.
Feliz lectura.
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PresentACió del llibre
del PAre gil A l’iQs

Aquesta edició del News ve marcada per la
crònica de dos actes que tenien com a fil
conductor el recordatori al Pare Salvador
Gil i les persones que, d’una manera o altra, han estat relacionades amb aquest gran
referent de l’Institut Químic. Emotiva i entranyable va ser, per exemple, la reunió
d’antics alumnes del Pare Gil, el més veterà
dels quals, Manel Cervera, té 95 anys. Tots
ells van recordar anècdotes sobre la figura
del qui va ser segon director de l’IQS.
Per altra banda, l’AIQS va aconseguir reunir el passat mes de febrer a guanyadors de
totes les edicions del Premi Pare Salvador
Gil (PPSG), inclòs el de la primera edició,
Jesús Ruiz de la Torre-Campos, de qui trobareu una entrevista en pàgines interiors.
Els assistents van rebre un exemplar del llibre P. Salvador Gil, creador del IQS moderno
(1934-1957), signat i dedicat per l’autor de
l’obra, el Pare Victori.
Per últim, publiquem també en aquest número del News les entrevistes que hem fet
als joves guanyadors del PPSG en la seva
edició 2009.
A la secció que dediquem a les activitats organitzades pels Grups Professionals, ens fem
ressò en aquesta ocasió de l’èxit que van tenir tant la conferència sobre productes ecològics d’higiene a la indústria alimentària
–organitzada conjuntament pel Grup Professional Alimentari i el Màster en Química
i Enginyeria Alimentària de l’IQS–, com la
jornada sobre la realitat del món químic-farmacèutic a Àsia o la que analitzava l’impacte de l’amiant en la salut laboral i el medi
ambient. Podeu llegir en aquest número la
crònica dels tres esdeveniments i aprofundir
en els temes que van ser tractats gràcies a les
entrevistes que vam fer posteriorment a alguns dels ponents.
No vull deixar passar l’ocasió d’agrair públicament les felicitacions que molts lectors ens
heu fet arribar amb motiu
de la publicació del darrer
número del News
News, que va
tenir una gran acollida.
Això ens anima a continuar amb la nostra tasca d’apropar als associats
tot el que és notícia al
voltant de l’AIQS.
Esperem que el
número que teniu a les mans
també sigui del
vostre grat.
Feliç lectura.
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Altes i baixes
Incorporacions

des de l’1/01/2010 al 19/04/2010
Nom	Cognoms	Any Promoció

Nom	Cognoms	Any Promoció

Pere	Armengol Julibert

1944

Ignasi	Pi Ferrer

Matías

1944

Raúl	Prunell Landa

1951

2007

Daniel

Queraltó Gratacós

2003

Queraltó Gratacós

2005

Berrocoso Martret

Miquel	Domingo Espín

2008

Jorge	Escuriet Terroba

1957

Núria

Vicente	García Muñoz

1957

Juan	Ramió Masgrau

1970

Claudio

2008

José	Rocabert Colomer

1946
1952

Jouanneau Sardà

Joan	Llobet Poal

1947

José Ramón	Rodríguez Pérez

Helena	Mateu Cuscó

2009

Jorge	Rosales Vidal-Quadras

1957

Laura Cecília	Montes Aparicio

2009

Ramon	Salsas Escat

2003

Sara	Naharro Pascual

1998

Juan	Verdura Tusquellas

1956

Armand	Palau Ors

2009

Helio

2006

Yáñez Portolés

Defuncions tant d’associats com de no associats
des de l’1/01/2010 al 19/04/2010
Nom	Cognoms	Any Promoció
Rafael 	Azúa Gruart
Francisco

1953

Bahima Auguet

1993

Antonio	Cortés Brunetti

1945

Francisco

Fábregas Maldonado

1944

José Mª

Ferrández Ferrández

1955

Jorge	Gressier Willem

1947
1970

Carlos	Magro Magro

1949

Alberto	Nadal Carbonell

1944

Jaime	Palomo Coll

1957
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Joseph A.C.	Humphrey Curran

Faci fred, plogui o nevi, l’Associació sempre està al teu servei

Nou servei gratuït
per als associats:
col·loquis en anglès
04-17 flaixos.indd 4

Tots els dimarts, a les 19 hores, l’AIQS posa a disposició
dels associats un servei gratuït
de conversa en anglès coordinat per una professora nadiua.

El col·loquis es fan al local de
l’Associació i no cal confirmar
l’assistència prèviament ni existeix cap compromís de continuïtat per part dels assistents.

19/5/10 16:03:04

Díaz de Santos barcelona
•	Tel.: 93 212 86 47
• barcelona@diazdesantos.es
• www.diazdesantos.es
• 10% de descompte en qualsevol
llibre comprat o encarregat a la
botiga de Balmes.
News publicat 48

DiR

• Tel.: 902 101 979
• info@dirfitness.es
• Els centres DiR ens ofereixen un
10% de descompte a la quota o
modalitat Club Empresa. Si ets
client DiR i no estàs acreditat ara
ho pots fer a mkextern@dirfitness.
es enviant el teu nom i cognoms.
Si la teva parella és client DiR o
s’hi vol apuntar, també gaudirà
dels mateixos descomptes que tu.
Els fills, fins als 26 anys, tindran
descomptes segons l’edat.
News publicat 48

Hoteles Silken

• Reservas: 902 36 36 00
• silken@hoteles-silken.com
• www.hoteles-silken.com
• Descuento del 5% sobre la mejor
tarifa disponible (Best Available Rate
–BAR) a la venta el día de interés.
News publicat 50

Derby Hotels Collection
• info@derbyhotels.com
• 10% de descuento sobre la mejor
tarifa disponible, en cada uno de
sus hoteles de Barcelona, Madrid
y Londres.
News publicat 52

Vanguard Rent a Car

• www.vanguardrent.com
• Descuentos en el alquiler de vehículos.
Motos: 25% sobre tarifa general.
Turismos: 25% sobre tarifa general.
Minibús y vehículos industriales 25%
sobre tarifa general.
News publicat 50

Halcón Viajes

Casa rural a Beget on ens
ofereixen un 5% de descompte.
•	Tel.: 972 741 220
• maselsunyer@maselsunyer.cat
• www.maselsunyer.cat
News publicat 53

• Tel. 93 320 84 51 - Tel. 902 99 57 57
• colectivos.cat@halcon-viajes.es
Excelentes ventajas y un 3% de
ahorro en paquetes vacacionales a
través del portal www.halconviajes.
com/colectivos/AIQSCOM
News publicat 51

Pinchazos 24 h

Viajes Marsans

• Tel.: 93 426 13 56
• www.pinchazosyneumaticos24h.com
• Servicio permanente garaje España:
condicions especials per al nostre
col·lectiu per rodes noves (no
punxades).
News publicat 48

Escola del Mar

• Tel.: 93 751 49 28 – 636 249 792
• consultors@xrabada.com
• Vela, pesca esportiva, caiac,
windsurf, etc., descomptes
especials. Cursos tant de vela
lleugera com de creuer.
News publicat 49

GHT Hoteles

• Reserves individuals; contactar
directament amb l’hotel
escollit.
• Reserves de grup (a partir de 20
persones) i per a qualsevol altre
esdeveniment, contactar amb:
Sra. Corali Cunyat
•	Tel.: 618 638 628
• corali@ghthotels.com
•	Descompte del 10% (segons
tarifa vigent) en el cost de
l’allotjament i el tipus de pensió
escollida, durant la temporada
del 2009. Aquestes condicions
no s’aplicaran la setmana del
24 de juny ni en el període
comprès entre el primer i el
tercer dissabte del mes d’agost
News publicat 50

AVIS Alquile
un Coche, S.A.

Nuestro AWD (Avis Worldwide
Discount) es K484706
• www.avis.es
•	Descuentos: 20% de descuento
sobre la tarifa estándar. 5%
de descuento en la tarifa
promocional diaria. 5% de
descuento en la tarifa fin de
semana.
• Servicio gratuito Avis Preferred:
Contrato preimpreso y sin
necesidad de firmarlo para
recoger el coche.
•	Confirmación inmediata de
la reserva: gracias a la clave
personal, número de descuento
AWD: K484706
News publicat 50

• Sra. Araceli Hidalgo Directora
Oficina Diagonal-Barcelona
•	Tel. 93.430.12.00
• E-mail: d153@marsans.es
• www.marsans.com
• Descuento directo del 4% sobre
el importe comisionable de los
paquetes vacacionales.
News publicat 51

Asedesa

Corredoria d’assegurances
• Tel.: 93 201 05 21
• Realització de tot tipus d’assegurances
amb tracte preferent.
News publicat 48

Marítim

• Tel.: 93 224 04 40. Fax: 93 224 04 41
• maritim@claror.org www.claror.org
• Des del 50% fins el 100% de descompte
en la matrícula i descomptes en la
quota mensual.
News publicat 50

Securitas Direct

Javier Candela
• Tel.: 661.271.050 / 917.097.514
• josejavier.candela@securitasdirect.es
• www.securitasdirect.es
• Sistemas de alarma en unas
condiciones exclusivas.
News publicat 50
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5% de descompte en la compra de
qualsevol dels seus llibres.
Més informació:
•	Llibreria Hispano Americana
• Tel.: 93 317 53 37
• www.llibreriaha.com
News publicat 54

Mas El Sunyer
Turisme Rural
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Llibreria Hispano
Americana
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Relació d’empreses amb les quals l’AIQS
té en vigor un acord de col·laboració

Prestigi Hoteles

•	Tel.: (00) 376 873 600
• booking1@prestigi.ad
• www.prestigihotels.com
• Si quieres descubrir Andorra a todo
confort, disfruta de los descuentos
y ventajas que Prestigi Hotels
ofrece a nuestros asociados.
News publicat 50

Viajes Ecuador

• Esther P. de los Cobos Lázaro.
Directora Viajes Ecuador S.A.
• Tel.: 93 318 14 16  Fax: 93 317 52 83
• bcnbalmes@viajesecuador.net
• 5% sobre paquetes vacacionales con las
mayoristas colaboradoras, es decir, al
porcentaje de descuento que tenga el
paquete; si el cliente no dispone de la
visa Viajes Ecuador, se le aplicará el 5%.
News publicat 52

Nota: per beneficiar-se d’aquests serveis és imprescindible presentar el carnet d’associat a l’AIQS.
Trobareu informació més detallada a la nostra pàgina web: http://www.aiqs.eu/

04-17 flaixos.indd 5
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IÑAKI GALVE VA SER GUARDONAT L’ANY 2009 AMB EL PREMI PARE SALVADOR GIL
DEL DEPARTAMENT DE QUÍMICA ORGÀNICA

“El TFC m’ha aportat
coses positives al meu procés
d’aprenentatge personal”
Quines conclusions
extreus del treball?
Iñaki Galve: Doncs que moltes
vegades per trobar la informació que necessites a la literatura
científica cal una certa experiència per llegir entre línies. Una
cosa que destacaria és que ha estat molt important haver comptat amb el suport d’una persona
experimentada en el camp de les
patents com en José I. Borrell.
José I. Borrell: Tant al TFC com
a la tesi hi ha moments difícils
en què llençaries la tovallola, ho
deixaries córrer. Per això, la tasca del director del projecte és reconduir el tema i indicar què cal
arreglar. Ara que ja estem ben encaminats, penso que podrem obtenir un treball d’interès.

Quina ha estat la
satisfacció més gran
en tot aquest procés?
I.G.: La satisfacció més gran
va ser la defensa del treball,
però no tant pel fet d’haver-lo
acabat sinó més aviat perquè
en la fase de les preguntes vaig
poder demostrar que dominava el tema. Em va servir per
adonar-me que el treball està
bastant treballat i que ha estat
el resultat d’una feina bastant
meditada.
J.I.B.: Sempre dic als estudiants quan han d’escollir un
tema per al TFC o la tesi que
l’important no és el tema, sinó
saber aguantar el tipus en els
moments difícils i saber reconèixer els punts febles.
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Iñake Galve va ser un
dels guanyadors del
Premi Pare Salvador Gil
2009 amb el seu treball
titulat Estudi sobre
l’aplicació d’un test
tirosina quinasa per
a la determinació de
capacitat inhibidora, que
va fer amb el doctor José
I. Borrell. Llicenciat
en Química Orgànica,
actualment està en la
fase final de la seva tesi
doctoral.
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“No es tracta només d’un treball fet
amb el doctor Borrell, sinó també
amb altres professors, com el doctor
Jordi Teixidó o la Dra. Magda Faijes”
J.I.B.: També és interessant perquè aprenen a gestionar la recerca i, per exemple, d’altres
aspectes col·laterals com on
comprar determinats productes
o quines són les empreses que
te’ls poden proporcionar.
Un TFC que, en el teu
cas, va portar a un
doctorat...
I.G.: Així és. El TFC me’l vaig
plantejar com el primer estadi
per al meu doctorat. Podríem dir
que va ser com un entrenament.
J.I.B.: És bastant comú que molts
dels doctorands facin primer el
TFC i, a partir d’aquí, la tesi.

04-17 flaixos.indd 7

ra d’advisor, que juga un paper
important quan es tracta de
donar un cop de timó al treball i aconsellar l’alumne sobre
cap on cap anar.
Des del punt de vista del
tutor, per què resulta
interessant fer el TFC?
J.I.B.: Tal com estan canviant
els estudis a nivell universitari, anem cap a un esquema
d’haver d’escollir entre TFC o
Màster. Davant d’aquesta disjuntiva, el meu consell seria
fer el màster, que inclou un
treball experimental més curt
que el TFC i assignatures.

El TFC ha estat sens dubte una
eina molt bona però, tal com
l’hem conegut fins ara, té els
dies comptats.
I tot aquest treball
ha estat premiat amb
el Pare Salvador Gil.
Com ho valoreu?
I.G.: No me l’esperava i el premi
ha estat una satisfacció immensa. Per a mi és una gratificació
a una feina a la qual he invertit
moltes hores.
J.I.B.: Penso que s’ha valorat
l’esforç d’una persona que és
molt exigent amb ella mateixa.
Per a mi el premi ha estat una
sorpresa, com també ho va ser
l’any anterior, i estic molt content sobretot perquè l’Iñaki va
passar moments molt negres i
aquesta valoració és una bona
recompensa per a ell.

AIQS NEWS 55

Com ha estat la vostra
relació al llarg del TFC
i ara, durant la tesi?
I.G.: En la part de síntesi va ser molt estreta i sense
ell no hagués estat possible
avançar en temes com el de
les patents.
J.I.B.: Més que com a director
de projecte, sempre m’he sentit més còmode amb la figu-

7

En quins altres aspectes
t’ha aportat coses
positives?
I.G.: Com deia en José, m’ha
aportat coses positives des
del punt de vista d’un procés
d’aprenentatge personal,
en què aprens a tenir tenacitat
i a afrontar els moments complicats, però també a gestionar
els triomfs.

Voldries destacar
alguna cosa més?
I.G.: Que no es tracta només
d’un treball fet amb el doctor Borrell, sinó també amb
altres professors, com el Dr.
Jordi Teixidó o la Dra. Magda
Faijes. Treballar en un departament no implica no comptar amb la resta.

19/5/10 16:03:23
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FRANCESC MARTORI ADRIÁN VA SER GUARDONAT L’ANY 2009 AMB EL PREMI PARE SALVADOR GIL D’ECONOMIA

“L’aportació social de la química
és molt important”
Francesc Martori, enginyer químic, ha realitzat el seu TFC en la Càtedra d’Ètica de
l’IQS, sota la direcció del Dr. Albert Florensa. Després d’haver rebut pel seu treball
el premi Pare Salvador Gil en Economia, té com a objectiu acabar la seva tesi doctoral.

8
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D’on sorgeix la idea
de fer el treball?
Albert Florensa: Des de fa alguns anys, en la Càtedra d’Ètica
de l’IQS investiguem sobre la Responsabilitat Social Corporativa
(RSC), és a dir, sobre l’impacte social, cultural i ambiental que té
l’activitat empresarial. El treball
de Francesc Martori que ha estat premiat constitueix una etapa del seu doctorat i s’emmarca
en aquesta línia de recerca. En ell
estudiem dades importants sobre la RSC de la indústria química catalana.

Francesc Martori: Mentre iniciava els cursos de doctorat, el Dr. Enric Julià i la Dra. Marisa Espasa van
començar un estudi per al DIUE
(Departament d’Innovació, Universitats i Empresa) amb l’objectiu
de determinar l’impacte del Reglament REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction
of Chemicals) en la indústria química catalana. Hi vaig col·laborar
amb ells en aquest estudi, que vaig
incorporar al meu TFC, que inclou
també una extensa reflexió sobre
l’origen, els fonaments i el funcionament del REACH.

Quins obstacles heu
hagut de superar durant
tot aquest procés de TFC
i de tesi doctoral?
F.M.: Com sóc enginyer químic,
estic acostumat a una manera de
treballar. La veritat és que em va
costar una mica passar del mètode
propi de les Ciències Naturals al
de les Ciències Socials, que tenen
punts en comú, sens dubte, però
sobretot tenen moltes diferències.
Un altre moment difícil va ser
descobrir que un dels nuclis de la
part social de la nostra investigació s’assentava en unes fonts poc
sòlides, però la perseverança ens
va permetre trobar altres fonts,
ara sí, més fiables i, d’aquesta manera, poder continuar amb el treball amb el rigor necessari.
A.F.: El Francesc ha hagut de descobrir en relativament poc temps
que les ciències socials tenen metodologies pròpies, que són rigoroses i que tenen els seus propis
criteris de validació. Tot i que per
a ell era nou, la veritat és que ho
va aprendre ràpid. De fet, penso
que en Francesc ha fet dos aprenentatges cabdals: primer, que no
hi ha una única manera d’estudiar
la realitat, i segon, que cap acció
humana és neutra, ja que tota acció humana té un impacte social.
Segons quina acció escollim realitzar, l’impacte serà un o un altre.
L’elecció no és neutra.
Què és el que més us ha
sobtat dels resultats
obtinguts?
F.M.: Durant la recerca, m’ha sorprès, malgrat l’existència de molta
literatura sobre el REACH, i malgrat la notable extensió d’aquest
reglament, el fet de que hi hagués poca reflexió sobre els principis filosòfics en què es basa el
text, com per exemple el Principi
de Precaució, i el fet de no trobar

04-17 flaixos.indd 8
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Volem fonamentar i formular les
aportacions pròpies de la indústria química a la nostra societat.
De fet, constatem que la imatge
pública de la química és negativa.
Cal corregir aquesta percepció:
l’aportació positiva de la química a la societat és extraordinària.
Sense ella, no podríem viure amb
la majoria de coses que fan possible el nostre benestar diari.
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I enmig d’aquest
treball, el Premi Pare
Salvador Gil...
F.M.: Sempre fa il·lusió rebre
un premi, sobretot quan li
has dedicat un any de la teva
vida. Hi queda, a més, una
sensació agradable de feina
ben feta. Vull destacar també el fet que s’hagi valorat un
punt de vista més social de la
química, perquè ho hem de
dir clarament: l’aportació so-

cial de la química és molt important. De fet, el dia de la
defensa del treball, aquesta visió pluridisciplinar, que suposa una nova perspectiva, va
ser valorada positivament.
A.F.: Hi ha tres paraules que actualment defineixen l’IQS, presents al seu logo: persona,
ciència i empresa. En la concessió del premi s’ha valorat el fet
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masses reflexions sobre la seva
gènesi. Pensem que valorar el Reglament REACH sense tenir en
consideració aquestes qüestions
pot dur-nos a judicis equivocats
o, si més no, mal enfocats.
A.F.: Hi ha veus que afirmen
que el Reglament REACH
és massa lax amb la indústria química, mentre d’altres,
en l’extrem oposat, el troben excessiu. Per tant, és interessant veure quins són els
fonaments sobre els quals està
construït l’edifici d’aquest reglament. Això pot aportar claus
d’interpretació per entendre la
seva funció de contribució a la
RSC en l’empresa química.

“En la concessió del premi s’ha valorat
el fet que aquest treball interdisciplinar
articuli qüestions tècniques i científiques
amb qüestions econòmiques i socials”
que aquest treball interdisciplinar articuli qüestions tècniques
i científiques amb qüestions
econòmiques i socials.
Després del Premi,
continuareu amb la tesi.
En quin punt us trobeu?
F.M.: Ara estic en el tercer any de
recerca del doctorat, i estic content perquè, a poc a poc, anem
aprofundint notablement en
la RSC de la indústria química.

A.F.: Estem analitzant la RSC de
la indústria química i hem vist
que hi ha empreses que, en un remarcable exercici de la responsabilitat, van més enllà de les
exigències de la llei. Per exemple,
moltes empreses publiquen memòries de RSC, tot fent transparents les seves accions en aquest
camp, la qual cosa ens sembla molt interessant i un pas important per a allò que ha de ser
l’empresa al segle XXI.

19/5/10 16:03:32
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JUAN MONTER SOLANS GANÓ EL AÑO 2009 EL PREMIO padre SALVADOR GIL
DEL DEPARTAMENTO DE BIOINGENIERÍA

“Uno de los puntos más difíciles
del trabajo fue introducirme
en el mundo de la medicina”

Juan Monter estudió primero la Licenciatura de Química en el IQS, para
completar más tarde su formación con Ingeniería Industrial. El TFC ganador
del Premio Padre Salvador Gil en Bioingeniería lo realizó en Boston bajo la
dirección de la Doctora Mercè Balcells. Actualmente trabaja en la empresa
STF-Filtros en el Departamento de Oficina Técnica-Comercial.

¿En qué se basó el
trabajo y en qué aspecto
resulta innovador?
Juan Monter: La hipótesis
del trabajo se basó en la interacción entre monocitos
y células endoteliales, que
actúa como un mecanismo que preserva las funciones celulares de las células
endoteliales.

04-17 flaixos.indd 10

Mercè Balcells: El trabajo de
Juan se enmarca en una línea
de investigación sobre el papel de los monocitos –un tipo
de glóbulos blancos– en el desarrollo del ateroma y permitió
redefinir su función. Lo que resulta fascinante es que el monocito es también capaz de
estimular la proliferación del
endotelio colaborando en su

proceso de recuperación.
A raíz de estos estudios, lo que
siempre se había visto como
un agente patológico ahora se
contempla como un posible
agente de recuperación de la
herida vascular.
Un trabajo que
realizaste en el MIT
de Boston. ¿Qué valor

19/5/10 16:03:40

ejemplo, entendiendo qué es una
célula o cómo se comporta. Fue
una adaptación que implicó leer
mucho a medida que iba avanzando en la investigación, y ade-
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y matemáticos. Además, dominan el inglés, esencial para
su vida profesional posterior, y
maduran y valoran mucho tanto lo que tenían en casa (fami-

04-17 flaixos.indd 11

más se dio la casualidad de que
en el equipo había otro chico español del IQS que estaba acabando el doctorado y que me ayudó
a comprender estos detalles.

¿Cómo fue el trabajo
conjunto alumno-tutor?
J.M.: A pesar de que Mercè estaba siempre supervisando mi
trabajo, era independiente. Una
o dos veces por semana hacíamos un poco de seguimiento
de cómo iba la investigación,
planificando por ejemplo los
experimentos que había que
realizar. Asimismo, con Elazer
Edelman, que era el jefe del Departamento de HST, coordinábamos toda la investigación, ya
que parte de nuestro proyecto
estaba subvencionado por una
empresa americana, Abbott.

Y tras todo este
esfuerzo, llega el Premio
Padre Salvador Gil.
¿Cómo lo valoras?
J.M.: Es un reconocimiento
a un proyecto en el que has
trabajado durante muchas
horas y, sobre todo, que viene
de gente externa.
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añadido implica esta
experiencia?
J.M.: Salió la posibilidad de hacerlo en Boston y no me lo
pensé. Ya no es sólo el trabajo sino también conocer una
nueva ciudad, un nuevo país y
gente nueva, además de perfeccionar el idioma, lo que siempre implica dar un salto.
Sobre el inglés, desde aquí
pensaba que más o menos
controlas el idioma, pero
cuando llegué ahí me di cuenta de que era otro mundo, ya
que el inglés americano tiene
sus propias palabras. Al principio pasé por un periodo de
adaptación pero, gracias a la
ayuda de mis compañeros,
dejé la vergüenza a un lado y
poco a poco fui aprendiendo.
M.B.: Hacer investigación en
unas áreas diferentes a las que
existen en el IQS, interaccionar
con personas nuevas de otras
culturas y otras ramas. Los laboratorios de MIT, en concreto,
son extremadamente multidisciplinares y la investigación involucra siempre a químicos,
ingenieros, biólogos, médicos

lia) como en el IQS (amigos y
profesores). Es impresionante
ver cómo crecen personalmente por el hecho de tener el Atlántico de por medio.
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“Lo interesante es poder incidir en terapias
vasculares comunes, como la angioplastia
o la implantación de prótesis vasculares,
que afectan a millones de pacientes”

De los resultados
obtenidos, ¿qué resulta
más interesante?
M.B.: La posibilidad de incidir
en terapias vasculares comunes, como la angioplastia o la
implantación de prótesis vasculares, que afectan a millones de pacientes y mueven un
mercado de miles de millones
sólo en los Estados Unidos,
teniendo en cuenta los monocitos como agentes de recuperación de la arteria.
¿Cuál fue la parte
más difícil?
J.M.: Uno de los puntos más difíciles del trabajo fue introducirme
en el mundo de la medicina, por

19/5/10 16:03:49
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MARTA CORA VA SER GUARDONADA L’ANY 2009 AMB EL PREMI PARE SALVADOR
GIL D’ENGINYERIA QUÍMICA

“Em fa il·lusió dir a les cooperatives
d’El Salvador que gràcies al seu
suport he aconseguit el premi”
Podries resumir
breument de quines parts
consta el treball pel
qual van premiar-te?
Marta Cora: El projecte es basa
en com millorar l’explotació dels estanys d’uns productors de gambetes d’El Salvador,
antics combatents de la guerra civil que va viure el país durant dotze anys. Partint d’aquí,
el meu treball investiga sobre
els paràmetres fisicoquímics de
l’estany; i instrueix els productors en aquells aspectes tècnics
que mai ningú no els havia ensenyat abans.

A partir d’aquests
objectius, com et
vas organitzar a
El Salvador?
M.C.: Vam col·laborar amb una
comunitat, dins la qual hi havia diferents cooperatives encarregades d’un o dos estanys.
En el nostre cas, en van ser
quatre de cooperatives.
Com es va establir la
temàtica del treball
de la Marta?
Rosa Nomen: El treball de la Marta s’emmarca dins la tesi doctoral de María Dolores Rovira, una

12

AIQS NEWS 55

Amb 24 anys, Marta Cora va ser
la guanyadora del Premi Pare
Salvador Gil en Enginyeria
Química gràcies al seu TFC titulat
Determinació dels factors que
afecten el creixement de les
gambetes a la badia de Jiquilisco
d’El Salvador, dirigit per la
doctora Rosa Nomen.

04-17 flaixos.indd 12
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coneixement. Però a banda del
premi, penso que el més important és donar a conèixer que a
El Salvador hi ha unes persones
que lluiten cada dia per poder
tirar endavant un projecte.

“El treball s’emmarca dins de la tesi
de la primera doctoranda del programa
de doctorat d’enginyeria química
a Sud-amèrica que organitza l’IQS”
aconseguit que se sentin reconfortats i que sàpiguen què cal fer
per millorar les seves condicions
de treball. Fins i tot en cas que
apareguin problemes.
El Premi és el millor
reconeixement per a
tota aquesta tasca?
M.C.: Sí, i em fa molta il·lusió
poder-los explicar que també és gràcies a la seva ajuda
que m’han atorgat aquest re-

04-17 flaixos.indd 13

R.N.: Sempre és molt gratificant
rebre un premi i suposa una satisfacció personal que demostra que
la feina s’ha fet com calia. Però
en aquest cas la satisfacció va més
enllà ja que ha demostrat que un
projecte de recerca i cooperació
ha aconseguit convertir-se en un
dels millors treballs de l’enginyeria química. Això vol dir que els
recursos amb els quals comptes
per fer la feina no van en detriment de la seva qualitat.

Més enllà del Pare
Salvador Gil, què
t’ha suposat a nivell
personal haver fet
el teu TFC fora de l’IQS?
M.C.: Sortint de casa aprens
moltes coses. T’adones com
viuen altres persones, o descobreixes una cultura diferent a la teva. Tot això
sumat al que ja suposa marxar lluny de casa –un repte
personal i coneixe’s un mateix– és una experiència que
recomano a tothom.
R.N.: A partir de la meva
llarga experiència dirigint TFC que es fan fora
de l’IQS des del 1991, diria
que suposa un creixement
personal únic, ja que no estàs dins del teu entorn familiar habitual i esdevé el
creixement definitiu de la
persona. Al llarg de tots
aquests anys dirigint TFC
mai no he tingut una experiència negativa.
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Quines són les principals
conclusions a les quals
vau arribar i com les
valoreu?
M.C.: Vam estar mesurant tots els
paràmetres que podien afectar el
creixement de les gambetes, de
quina manera tractaven els explotadors tot el cultiu i vam contrastar-ho amb nombroses visites
de camp. En tot moment, depeníem molt d’ells pel que fa al
tema de la gestió dels estanys.
Els resultats van ser molt positius, com bé demostren els
avanços tècnics aconseguits.
Tenim registres de les condicions de l’estany i ara ells poden
posar al dia el seu registre, per
exemple, de paràmetres com
l’oxigen o el pH. Ara són conscients que el més important és
tenir-los controlats. La veritat
és que n’estan molt agraïts, i
jo n’estic molt orgullosa.
R.N.: Vaig viatjar a El Salvador
una mica després de l’estada de
la Marta, i el líder de la comunitat va comentar-me que ja havia
après que la terbolesa de l’estany
era un factor clau. Per tant, s’ha
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professora de la UCA d’El Salvador, que és la primera doctoranda
del programa de doctorat d’enginyeria química a Sud-amèrica organitzat per l’IQS, conjuntament
amb la càtedra UNESCO d’educació, tecnologia i desenvolupament de la nostra universitat, la
URL. És una tesi que es basa en
l’estudi de la contaminació per
pesticides de la badia de Jiquilisco, una zona protegida.

19/5/10 16:04:04
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Ursina Ortoll va guanyar el Premi Pare Salvador Gil 2009 de Química analítica

“Estic satisfeta perquè amb
el meu TFC hem arribat a trobar
un bon mètode”
L’apartat de Química Analítica del Premi Pare Salvador Gil va reconèixer el treball
realitzat per Ursina Ortoll, que es va centrar en els àcids grassos Omega 3 en oli
de peix. Un treball que van dirigir Francesc Broto, del Laboratori de Cromatografia,
i Lourdes Margarit, d’Anàlisis Generals. Actualment la Ursina està treballant
en una consultoria.

Ens podries parlar una
mica del teu treball?
Ursina Ortoll: Es tractava de la
posada en marxa d’un mètode
analític per a la determinació dels
àcids grassos Omega 3 EPA (àcid
5,8,11,14,17-eicosapentaenoic)
i DHA (àcid 4,7,10,13,16,19-docosahexaenoic, C22:6n3), dels
quals actualment tothom en
parla ja que són molt saludables. A partir d’aquí, el treball in-
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cloïa dues parts diferenciades:
una de preparació de la mostra i
una segona de determinació analítica. El principal repte al qual
m’enfrontava era que no hi havia
gaire informació prèvia sobre el
tema i estava poc estudiat.
Com es determina la
temàtica del projecte?
Francesc Broto: L’havíem decidit prèviament amb la Lo-

urdes, ja que des de fa uns 40
anys el Laboratori d’Anàlisis
Generals i el de Cromatografia han col·laborat tot fent
anàlisis dels àcids grassos majoritaris en diferents matrius
alimentàries. Però fins ara no
s’havien analitzat àcids grassos
Omega 3.
Des de la direcció com
valoreu els objectius i el

19/5/10 16:04:07

Vau viure algun moment
d’especial dificultat?
U.O.: Durant l’anàlisi cromatogràfica, ja que al principi vam
tenir algunes dificultats amb
una de les columnes, ja que no
separava bé els àcids que hi havia a la mostra. Però tampoc
no podríem parlar d’un gran
problema.
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L.M.: Aquests àcids grassos no
són gaire estables i, si no estan ben protegits, el seu contingut va disminuint. Per
aquest motiu, alguns dels resultats que anàvem obtenint
no es repetien.

“Ara tenim una eina per obtenir el
contingut d’àcids grassos en oli de peix,
amb un alt grau de fiabilitat. A partir d’aquí
volem continuar investigant”
F.B.: Sobre el tema de les columnes, aquestes són molt sensibles a la presència d’oxigen i
humitat. Aleshores, vam haver
de prendre una sèrie de precaucions per evitar que no es
fessin malbé. Un cop solucionat això, no hi va haver grans
problemes.
Hi ha una continuació
del treball iniciat
per la Ursina?
L.M.: El treball estava inclòs
dins d’un projecte de Pla Nacional i es volen aconseguir
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que s’ha aconseguit
amb aquest treball?
Lourdes Margarit: Gràcies al
treball de la Ursina, ara tenim
una eina per obtenir els continguts d’àcids grassos en oli
de peix, amb un alt grau de fiabilitat. A partir d’aquí volem
continuar investigant per estudiar els àcids grassos saludables
en diferents aliments.
F.B.: Ens vam proposar que el
mètode tingués una sèrie de
qualitats: que fos senzill, automatitzable, que ens permetés
fer l’anàlisi de moltes mostres
simultàniament, i per suposat
que fos precís i exacte. Cal destacar que hem passat de poder
preparar tres mostres en una
hora a preparar-ne quaranta.

Com valoreu
l’experiència i també
haver rebut el premi?
U.O.: Em vaig sentir molt
còmoda treballant amb les
dues seccions i sempre animo
els estudiants que facin el TFC
perquè ha estat una experiència positiva i he après molt.
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nous finançaments per seguir
amb aquesta línia de recerca.
De fet, ja hi ha empreses interessades en què seguim investigant sobre l’evolució dels
continguts d’aquests compostos en diferents aliments i sobre com varien en funció, per
exemple, de l’alimentació dels
animals.
F.B.: Empreses com ara les
piscifactories. La Ursina va
treballar amb olis de peix,
mentre que un altre TFC va
començar a fer-ho amb el filet del salmó i ara la idea seria fer-ho amb salmons que
s’hagin alimentat amb aliments rics en àcids Omega 3
o els seus precursors.
U.O.: Per la meva banda, estic satisfeta perquè el meu TFC
no s’ha quedat en un armari
sinó que hem arribat a trobar
un bon mètode analític, que
ha estat el precursor d’un altre treball i que actualment es
pot aplicar.

Sobre el premi, també ha estat
una gran satisfacció.
L.M.: Per als alumnes el TFC
és una experiència irrepetible
perquè molts d’ells només es
podran dedicar a la recerca durant aquest any.
F.B.: És un bon moment per utilitzar una part important dels coneixements que els estudiants
han anat adquirint al llarg de la
seva carrera. També penso que és
interessant fer el treball “a cavall”
entre dues seccions ja que, en un
sol any, el TFC pot tastar dues
formes diferents de treballar.

19/5/10 16:04:13
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XAVIER MODOLELL REGUÉS VA SER GUARDONAT L’ANY 2009 AMB EL PREMI PARE
SALVADOR GIL D’ENGINYERIA INDUSTRIAL

“Un premi com aquest et demostra
que la feina s’ha fet ben feta”
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Xavier Modolell és
llicenciat en Química
Orgànica a l’Institut
Químic de Sarrià. Va fer
el seu TFC a l’empresa
Synthesia Española sota la
direcció de Marc Amorós i
Núria Agulló. Actualment
està treballant com a
coordinador de compres
de primeres matèries per a
la indústria farmacèutica,
més concretament per
al sector de genèrics
d’hospitals.
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En què consistia
el treball?
Xavier Modolell: Tractava de
la síntesi d’un poliol híbrid polièster-policarbonat que permetés conferir unes propietats
adequades per a un poluretà per al mercat dels recobriments. Addicionalment es van
sintetitzar també emulsions i
films a partir d’aquest poliuretà per determinar-ne les característiques.
Com es va definir la
temàtica i per què es va
fer a les instal·lacions
de Synthesia Española?
X.M.: La temàtica la va definir en Marc perquè treballava a
Synthesia Española, una empresa fabricant de poliols en fase
polièster. Com que el mercat
dels poliuretans és molt versàtil
es va plantejar de sintetitzar un
poliol innovador per aprofitar
els avantatges que pot oferir un
policarbonat, com la resistència
a la hidròlisi o a d’altres compostos, optimitzant-ne també
el fet de voler obtenir unes propietats determinades amb el
cost que comportava afegir-hi
aquesta molècula.
Marc Amorós: Com diu en Xavier, la temàtica del treball venia definida pels interessos de
l’empresa i els nous productes
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“El plantejament va ser sintetitzar
un poliol innovador per aprofitar els
avantatges que podia oferir un policarbonat,
comla resistència a la hidròlisi”
Xavier, en canvi, va deixars’hi la pell fins al final. Quan
col·labores amb un alumne
així, surtin els resultats que
surtin, sempre aprens moltes
coses, que en definitiva és el
més important.
Per tant, recomanaries
fer el TFC a d’altres
estudiants?
X.M.: I tant, perquè et permet
desenvolupar certes habilitats
totalment diferents a les ja adquirides durant la carrera. Per
exemple, fer una síntesi de les
idees. Per altra banda, ho consi-

I al final d’aquest
treball, el Premi Pare
Salvador Gil. què
significa per a vosaltres?
X.M.: Tot i que al llarg del treball els tutors et van valorant,
sempre és important rebre reconeixements com aquest premi
perquè et demostra que la feina
s’ha fet correctament, i encara
més quan la valoració és externa.
M.A.: És un reconeixement a la
feina ben feta i, en aquest aspecte, penso que en Xavi pot
estar-ne molt orgullós.
N.A.: En primer lloc, sempre és una satisfacció que
et reconeguin la feina feta,
a tothom li agrada. D’altra
banda, personalment ha estat una alegria perquè tot
just m’inicio en aquesta tasca de supervisar TFC, i un
premi com aquest m’ajuda a
veure que vaig ben encaminada. La supervisió d’aquest
treball amb en Marc és de
les que m’agraden especialment perquè està molt lligat
a l’aplicació final i dóna sentit a la feina que fas.
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per altra, l’associació universitat-empresa en un objectiu
comú és molt convenient.
Pel que fa al projecte d’en
Xavier, va anar d’allò més
bé i a nivell de tècnica es va
descobrir el que es volia. Si
no es va tirar endavant va
ser per temes bàsicament
econòmics, ja que requeria d’unes inversions importants a nivell industrial.
X.M.: Des del punt de vista de
l’estudiant, va ser una experiència positiva, sobretot a
l’hora de sintetitzar la feina en
un document, fase en què vaig

dero com un pont entre l’etapa
universitària i l’etapa laboral.
És per això que animaria els estudiants a fer el TFC ja que, tot
i que representa un esforç, la
recompensa és elevada.
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Com valoreu els
resultats obtinguts?
M.A.: Molt positiu. Per una
banda, un TFC basat en un
projecte multidisciplinar enriqueix molt l’estudiant i,

aprendre molt dels meus tutors.
Núria Agulló: En el transcurs de tot el treball en Xavier
sempre va mostrar-se molt involucrat i entusiasmat. Potser
si hagués de remarcar alguna cosa, destacaria la motivació i les ganes de fer la feina
ben feta. No és fàcil fer un
TFC mentre s’està treballant i
són molts els estudiants que
es queden a mig camí. En
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que volia desenvolupar. A partir d’aquí, es va contactar amb
el Químic per si hi havia algun
estudiant interessat a fer aquesta investigació.

Xavier Modolell
i Núria agulló
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José luis sErrano (iqs 1961), guanyador dEl cErtamEn litErari sant albErt 2009 (catEgoria rElat curt)

“El certamen ha estat una excel·lent
forma de demostrar que la literatura
no està renyida amb la ciència”

18
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Es dEfinEix com un amant dE la
paraula, dE la litEratura i dE la
quÍmica. pEr aquEst motiu afirma
quE, tot i quE li apassiona dEdicar
El tEmps lliurE dEl qual disposa
dEs quE Es va Jubilar a EscriurE,
no s’imagina la sEva vida sEnsE la
quÍmica. ara acaba dE sEr guanyador
dEl cErtamEn litErari sant albErt
2009, En la catEgoria dE rElat curt
pEr la quÍmica En un puEblo.
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en Què se sol inspirar a
l’hora d’escriure?
No em costa gens inspirar-me.
Sóc com una llebre desperta i
observadora que sempre bus-

“No em costa gens inspirar-me.
Sóc com una llebre desperta i observadora
que sempre busca històries per explicar”
lítica, econòmica, social,
cultural o esportiva del país.
M’atreveixo amb tot; i és que
m’encanta tenir una opinió
de les coses i expressar-la. A
més, puc presumir de tenir
algunes desenes de lectors.
en Quin moment del dia
sol escriure?
Qualsevol moment és bo,
però el meu moment predilecte per treballar en el meu
diari és després de dinar.
Acostumo a escriure unes tres
hores diàries.

ca històries per explicar. Sóc un
observador nat, i fins i tot quan
surto a buscar el pa vaig mirant per tots els racons del carrer. El carrer dóna molts temes
per tractar.

¿més Que ser QuÍmic?
No. El fet de ser químic ho portava dins, i la química no té res
a envejar-li a la literatura. Si
analitzes la vida t’adones que
és química, perquè mai para
d’evolucionar.

nEws in briEf Flashes flaixos

i sobre Quins temes sol
escriure al seu diari?
Sobre qualsevol tema que
m’interessi. Hi analitzo diversos temes d’actualitat po-

li hauria agradat
convertir-se en
escriptor professional?
Sense cap mena de dubte sí! Hauria estat un somni fet realitat.

Quins són els llibres o
autors Que més l’han
marcat en la seva vida?
Sobretot els clàssics com Calderón de la Barca, Cervantes... També escriptors moderns com Larra
i Azorín, i alguns contemporanis.
El que mai m’ha agradat és Camilo José Cela que, de fet, en una
ocasió va copiar un text meu sobre l’art de fregir un ou, per publicar-lo al diari ABC... Mai m’ho
va agrair però bé... per a mi ja va
ser tot un orgull que un premi
Nobel copiés un text meu.
parlant de premis... si
es torna a celebrar el
certamen literari sant
albert, s’hi presentarà?
I tant! Encara em queda corda per estona, i no m’imagino
la vida sense l’escriptura, i tinc
tot el temps del món...
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com valora Que una
associació de QuÍmics
i enginyers com
l’aiQs organitzi un
certamen literari?
Molt positivament, és una
excel·lent forma de demostrar que la literatura no està
renyida amb la ciència, i
crec que diu molt a favor
de l’Associació. Sempre he
pensat que la formació més
completa que una persona
pot rebre és primer la de lletres i posteriorment la de ciències. I és que saber buscar
el sentit de la vida tan sols
t’ho dóna la literatura.

19

des de Quan
l’escriptura es va
convertir en una afició
per a vostè?
Crec que des que vaig néixer;
i és que des de sempre m’ha
encantat llegir i escriure. Recordo que quan treballava
aprofitava qualsevol moment
lliure per escriure un petit
poema, una carta a algun diari, un petit relat sobre com
havia anat el dia... Ara des
que m’he jubilat m’he creat
un diari propi en línia, “Diario de Bienservida”, en honor
al meu poble, en el qual escric diàriament.

ara acaba de ser
guanyador en la
categoria de relat curt
del certamen literari
sant albert 2009,
organitzat per l’aiQs.
esperava guanyar?
La veritat és que no vaig escriure el meu relat pensant a
guanyar, sinó perquè constituís un entreteniment
per als meus companys de
l’AIQS. Quan el vaig tenir escrit se’l vaig ensenyar a la
meva filla i em va animar a
presentar-me. I estic molt orgullós d’haver guanyat.
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JORDI CALDÉS (IQS 1990), guanyador del Certamen
Literari Sant Albert 2009 (categoria conte infantil)

“S’ha de valorar
la redacció, ja
que és una forma
més que tenim
d’expressar-nos”

20

AIQS NEWS 55

Es va iniciar en l’art d’escriure per tal de
superar un problema de dislèxia que patia des
de ben petit, i vistos els resultats va ser un
encert total. Jordi Caldés és el guanyador en la
categoria de conte infantil, amb Les marmotes
i la pedra màgica, del Certamen Literari Sant
Albert 2009 organitzat per l’AIQS.
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Suposo que, llavors,
rebre aquest premi en
la categoria de conte
infantil deu ser molt
gratificant?
Sí, ho és. A més, és el primer
cop que escrivia un conte infantil, i m’ha encantat el gènere.
Però la que està realment contenta amb això és la meva filla
Judith! N’està molt orgullosa!

newS in brief flashes flaixos

Quan va sorgir la seva
afició per l’escriptura?
Als 18 anys es va iniciar la
meva passió per l’escriptura,
tot i que l’afició va començar
com una mena d’exercici per a
mi... De ben petit em van diagnosticar una dislèxia molt pronunciada i tenia problemes de
lectura i escriptura. Em van recomanar redactar molts textos per arribar a superar el meu
problema, així que vaig començar a escriure una novel·la per
a mi, i des de llavors ja mai he
deixat d’escriure.

Com valora el fet que
l’AIQS hagi convocat un
certamen literari?
Crec que és una idea molt
bona, ja que quan acabes la
carrera de Química t’adones
que t’han ensenyat molt de
números però que d’escriure no gaire. Recordo que en un
dels darrers exàmens de química que vaig fer abans de llicenciar-me ens van posar un
exercici que havies de contestar en forma de carta. I això
ens va posar molt nerviosos!
Crec que s’ha de començar a
valorar molt més la redacció,
ja que és una forma més que
tenim d’expressar-nos.
Quin és el seu moment
del dia predilecte per
escriure?
La veritat és que el meu
dia a dia no em deixa massa temps lliure i solc escriure més bé el cap de setmana,
però algunes nits, després de

“La meva afició per l’escriptura va
començar com una mena d’exercici que
em va ajudar a superar la meva dislèxia”

Esperava guanyar el
certamen literari
organitzat per l’AIQS?
Home, penso sempre que quan
et presentes a un concurs ho fas
perquè creus que tens possibilitats i perquè creus que allò que
estàs entregant té una certa qualitat. En el meu cas, van ser la
meva dona i la meva filla les que
em van animar a presentar-me!
Ara ja estic escrivint un segon
conte a petició de la meva filla.
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sopar, en comptes de veure
la televisió em poso a escriure contes o bé continuo amb
la meva novel·la.
De què tracta
la seva novel·la?
Es una novel·la de ciènciaficció prehistòrica, però no
et puc explicar res més... És
una cosa meva personal que,
en principi, no tinc intenció
de publicar.
Somia que pot arribar
a convertir-se en
escriptor professional?
No és un tema que m’obsessiona, ja que per a mi escriure és
un hobby. Potser quan em jubili em dedicaré més a fons, com
ha fet per exemple el meu pare
amb la seva passió, que és l’escultura i el pirogravat.
Quins són els autors
que més l’han marcat?
Isaac Asimov, ja que sóc
un gran apassionat de la
ciència-ficció!

21

Quina sol ser la seva
font d’inspiració a
l’hora d’escriure?
En el cas dels contes, la meva
filla. De fet, mai havia creat
contes infantils fins que ella
va néixer i m’ho va començar a demanar per les nits. Els
contes que li explico se solen
inspirar en vivències que hem
tingut barrejades amb grans
dosis d’imaginació, personatges fantàstics... És molt important posar sentiments pel
mig, si no la història perd tota
l’essència.

Si en un futur proper
es torna a celebrar
el Certamen Literari
Sant Albert, s’hi
presentarà?
I tant! Per a mi ha estat una satisfacció personal molt gran ser
el guanyador d’aquesta edició,
i tornaré a presentar-m’hi amb
la mateixa il·lusió amb què ho
vaig fer aquesta vegada, si em
donen l’oportunitat.

21/5/10 09:16:08
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Sopar del Grup
Professional Farmacèutic
El passat 12 de març els membres del Grup Professional Farmacèutic es van trobar per
celebrar l’èxit de la jornada
Àsia, una realitat en el món químico-farmacèutic: experiències i
oportunitats, que va tenir lloc el
el passat 9 de febrer de 2010 a
Barcelona.

D’esquerra a dreta: Martí Monràs,
Ana Gavaldà, Ricard Aguirre, Joan Claramunt,

Trobada de
la promoció
1976

El passat mes de febrer, els
membres de la promoció de
1976 de l’IQS ens vam trobar
per fer una visita a la planta de
Repsol a Tarragona i, de pas,
anar a fer una calçotada.

22
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Albert Palomer i Octavi Colomina

En la imatge: Xavier Dorca, Lluís Ollé, Ramon Bargués, Joan Pedrerol (l’amfitrió),
Josep Anton Morató, Montse Buxadé, Antonio Balañá, Aleix Bargans, Carles Puncernau,
Lluís Marco, Isabel Ribosa, Joaquim Pallás, Luis Sala, Josep Sau, Manel Pérez (i Sra.),
Juan Carlos Meneses, Raimon Pous, Javier Calvo i Josep Mª Jané

18-22 flaixos.indd 22

21/5/10 09:17:01

Yesterday and today ayer y hoy ahir i avui
23

Guanyadors de totes les edicions del Premi Pare Salvador Gil van reunir-se el
passat mes de febrer a l’IQS amb motiu de la publicació del llibre que el Pare
Lluís Victori ha escrit sobre aquesta figura històrica de la institució. Dies més
tard, una nova convocatòria reunia en el Químic els antics alumnes del Pare Gil.
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Recordant el Pare Salvador Gil

L’IQS va acollir dues cites emotives els passats mesos de febrer
i març. La primera d’elles va reunir els guanyadors del Premi
Pare Salvador Gil, que van rebre
un exemplar del llibre P. Salvador Gil, creador del IQS moderno (1934-1957), escrit pel Pare
Victori. Aprofitant l’entrega i
signatura de llibres, el propi autor va voler dirigir als assistents
una xerrada sobre la personalitat del Pare Gil i també sobre
l’època que va li tocar viure al
segon director de l’Institut Químic de Sarrià i “creador de l’IQS
modern”. Un títol de creador de
l’IQS que comparteix amb d’altres dues figures clau de la institució: el Pare Eduardo Vitória,
que va centrar la seva recerca en
el vessant més apologètic, i el
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Pare Pere Ferrer Pi, que va portar a terme l’estructuració del pla
d’estudis del centre.
Però, per què un llibre sobre el
Pare Salvador Gil? En paraules
del Pare Victori, “bàsicament per
la situació que li va tocar viure i
perquè se n’ha parlat molt poc”.
Un bon motiu, va afegir, “per donar a conèixer aquest passat tan
gris i també la figura de qui dóna
nom a un premi amb un gran reconeixement dins del sector”.
A partir d’aquí, l’autor del llibre
va compartir amb els assistents
algunes pinzellades del context històric en el qual va viure
el Pare Salvador Gil. Per exemple, el període en què va treballar en un laboratori de Mallorca
durant la Guerra Civil espanyola
i les dificultats que va haver de
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una nova manera de viure com
a jesuïta la vida professional
d’un tècnic”.

24
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El Pare Victori va conversar amb els assistents a l’acte i els va signar el llibre

23-28 ayer y hoy.indd 24

superar a la seva tornada a Barcelona finalitzat el conflicte. “Tot i
les dificultats, amb els locals de
l’Institut destrossats i el material
disseminat, l’octubre de 1939 va
poder començar el curs de postgrau”, apuntava.
Però més enllà de la guerra, i
com s’explica al llibre, les principals dificultats de fons a les
quals va haver d’enfrontar-se el
Pare Salvador Gil van venir de
l’enfrontament constant amb
el Pare Vitòria, que podria haver acabat amb la destitució del
primer com a director de l’IQS
l’any 1950, cosa que al final no
va succeir.

Durant la seva intervenció, es
van repassar també les quatre
principals aportacions del Pare
Salvador Gil a l’Institut Químic
de Sarrià; la primera d’elles va
ser la creació de la carrera superior d’Enginyeria Química.
A més, va explicar el Pare Victori, “va inculcar al seu entorn
la preocupació per la problemàtica que vivia la indústria catalana de la postguerra”. D’altres
contribucions, va afegir, van
ser la seva “enorme humanitat,
que demostrava amb un tracte cordial pel que feia als problemes personals i laborals de
qui acudia a ell, a més de seguir

Rememorant vells temps
Una introducció a la vida del Pare
Salvador Gil que va donar pas al
lliurament dels llibres als guanyadors del premi que porta el seu
nom i que va signar el Pare Victori, mentre saludava també a alguns que havien estat alumnes
seus. Una d’elles era Magda Medir, que va aconseguir el guardó
l’any 1971 i, com explicava, va
tenir al Pare Victori a primer de
carrera, a l’assignatura de Mètodes Numèrics Gràfics. “Sempre és
maco conèixer en profunditat la
història del centre on has estudiat”, comentava després d’haver
conversat breument amb l’autor i
amb el llibre signat sota el braç.
Una trobada com la que van acollir les instal·lacions de l’IQS
sempre és un bon moment per
rememorar vells temps. Com
apuntava Francesc Giralt: “L’acte
em porta molts records i permet
tornar a veure molta gent que,
després d’acabar els seus estudis i
de tota una trajectòria professional, tornen al Químic i que tenen
en comú el fet d’haver guanyat el
Premi Pare Salvador Gil”.
Sobre el llibre, i amb el seu exemplar a les mans, Giralt destacava
que “la història s’ha de registrar
per poder-la recordar i rememorar, buscar els espais de lectura
adequats per poder contextualit-

guanyadors de totes les edicions del premi Pare salvador gil van assistir a la presentació del llibre
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zar les coses. És un instrument que
et permet buscar el ritme de les coses que més t’interessen”.

pessetes que li va posar, del Pare
Gil rememorava una de les frases
que dedicava als estudiants: “La
llengua és una de les coses més
importants que ha de tenir un
ciutadà, no la deixeu de banda
perquè us farà més persones”.
Sobre la iniciativa de la trobada, i després de saludar d’altres
antics alumnes, Manel Cervera explicava “la gran idea que

El més veterà de la trobada era Manel
Cervera, que als seus 95 anys va voler
també compartir amb la resta anècdotes
del Pare Vitòria i del Pare Gil
El més veterà de la trobada era
Manel Cervera, que als seus 95
anys va voler també compartir amb la resta d’alumnes un parell d’anècdotes que demostraven
el caràcter contraposat dels dos
Pares. Mentre que del Pare Vitòria va recordar una multa de dues
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ha estat això de poder-nos veure tots aquí a l’IQS després de
tants anys”.
En la mateixa línia, Fernando
Picó assenyalava la importància
d’actes com aquest per “reviure èpoques passades i anècdotes
que ens van succeir”. Precisa-

ment, quant a anècdotes recordava del Pare Vitòria que quan
va néixer la seva filla l’hi va voler presentar a la seva habitació. “Quan va veure que era
una nena es va esverar i només
deia: “No no, que això és clausura”, mentre que el Pare Gil
no va tenir cap inconvenient a
rebre la visita.
Més enllà de vivències, i davant de tots els antics alumnes
de l’IQS, Picó va voler recordar
també la contribució de tots ells
en la potenciació de la indústria catalana, a més de proposar
als assistents continuar el llibre
amb “la nostra experiència en el
món industrial”.
D’altres assistents van voler exposar també els seus records del
Pare Salvador Gil. Per exemple,
un antic alumne que va voler explicar emocionat com el director
de l’IQS en aquells moments no
va permetre que deixés els seus
estudis, tot i que els seus pares
no els podien pagar.
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Un segon acte de recordatori al Pare salvador gil va reunir a l’iqs els seus antics alumnes
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Reunió d’antics alumnes
Al març, l’IQS va reunir també els
antics alumnes del Pare Salvador
Gil per parlar una estona sobre la
figura d’aquest referent del Químic i recordar unes quantes anècdotes. Precisament, i abans de fer
un repàs de la trajectòria del denominat com a “fundador de l’IQS
modern”, el Pare Victori va demanar a tots els assistents a la jornada
aportar les seves pròpies experiències per enriquir el diàleg.
A continuació, i com va fer en la
trobada dels guanyadors del Premi Pare Salvador Gil, va apuntar
alguns dels moments clau de la
seva trajectòria. Així mateix, i en
la recta final de la seva intervenció, el Pare Victori va voler agrair
la col·laboració a l’hora d’escriure el llibre de persones com
el doctor Obiols o de Fernando
Picó, entre d’altres.
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Jesús Ruiz de la Torre-Campos fue
el primer ganador del Premio Padre
Salvador Gil, en 1959. Un buen inicio
para una carrera profesional que
dedicó en buena parte al sector del
cemento y que le ha llevado a vivir
en diferentes puntos de España.

¿En qué consistió el
trabajo que le permitió
ganar el Premio Padre
Salvador Gil?
Se titulaba Anteproyecto de una
planta extractora desdobladora del
aceite de la semilla del albaricoque. Decidí dedicarlo a este tema
porque tenía un amigo de Murcia que trabajaba en una fábrica de mermeladas y le sobraban
muchos huesos de albaricoques
y no sabía qué hacer con ellos.
Un buen ejemplo de que era
un premio muy importante fue
el importe que me dieron, en
aquellos años 2.000 pesetas, que
era muchísimo dinero.

Pero más allá de los
estudios, el deporte
también marcó su
estancia en el IQS.
Sí, siempre he sido muy deportista y creamos un equipo soberbio de balonmano con el que
jugábamos partidos por Cataluña. La verdad es que éramos
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¿Y qué utilidad buscó
a estos huesos?
Mientras que con la cáscara en la
fábrica vendían los huesos para
fabricar furfurol, la semilla incluye aceites poliinsaturados y
de gran finura. Me mandaron
un montón de semillas y las fui
moliendo con métodos muy rudimentarios, mientras que la redacción del trabajo la hacía por
las noches con una máquina Hispano Olivetti.

¿Qué recuerdos tiene
de sus profesores en
el Químico?
El trabajo por el que recibí el
premio lo realicé bajo la dirección del doctor Ribosa, que era
una persona encantadora, un
ingeniero fantástico y, junto al
doctor Condal, uno de los pilares del IQS de aquellos tiempos. Pero también tengo buen
recuerdo de profesores como
Romaní, Pascual o Picó, entre
muchos otros, como el Padre
Ferrer Pi, que fue mi profesor
de química inorgánica en primer curso. Él fue muy querido por nuestra familia e incluso
padrino de uno de mis hijos.
¡Cuántos pañuelos le compró
mi mujer! (ríe). Era un hombre
muy austero.
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“En el IQS viví unos
años muy buenos”
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Jesús Ruiz de la Torre-Campos, primer ganador del Premio Padre Salvador Gil

Jesús Ruiz de la
Torre-Campos,
recibiendo, en 1959,
el premio Padre
Salvador Gil

23-28 ayer y hoy.indd 27

19/5/10 16:23:12

Yesterday and today ayer y hoy ahir i avui

muy buenos, pero en el IQS teníamos, además de un campo
de balonmano, otro de baloncesto e incluso un frontoncito.
¿Qué otros recuerdos
tiene de su paso por
el IQS?
Aparte del equipo de balonmano,
recuerdo aún el precio del billete de los Ferrocarriles de la Generalitat para venir hasta aquí, que
era de 96 céntimos. Por lo que
respecta a mis compañeros sólo
puedo tener para ellos palabras
de elogio y, aunque yo no era de
aquí, nunca tuve problemas por
el idioma con ellos. En el IQS viví
unos años muy buenos.
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Seguro que tiene
alguna anécdota
para explicarnos
relacionadas con
el Padre Gil…
Una vez me quemé con bromo y
los profesores del laboratorio se
asustaron tanto que decidieron
llamar al Padre Gil, que dijo que
la solución era tan sencilla como
aplicar benceno. También recuerdo de él los puros que fumaba que, a ser posible, debían ser
Montecristo.

¿Y alguna otra
anécdota?
Una de las más sonadas fue un
año por Carnavales. Íbamos a
misa en la iglesia de Sant Vicente que estaba en la plaza
del Duque de Gandía y al entrar había un mendigo pidiendo limosna, pero realmente era
un compañero disfrazado. Detrás de mí venía mi hermano
y, como le reconoció, lo tiró al
suelo en plan de broma. Las Damas de Sarrià llamaron al Padre Ferrer Pi, que me dijo que
ya podía hacer las maletas, y

Hemos hablado hasta
ahora de sus estudios en
el Químico, pero ¿dónde
ha desarrollado su
carrera profesional?
Antes de finalizar la carrera ya estaba contratado por
la empresa Cementos Rezola
de San Sebastián. Precisamente, ellos me mandaron al Instituto Eduardo Torroja de la
Construcción y el Cemento
de Madrid para estudiar y conocer así más el sector. Fue de
este modo como tuve la oportunidad de visitar grandes

“Una vez me quemé con bromo y los
profesores llamaron al Padre Gil, que dijo
que la solución era aplicar benceno”
que me expulsaba por haber
dado una paliza a un mendigo. Al final me castigó a dormir
dos días fuera de la residencia
y, como no tenía dinero, dormí
en el convento de las monjas
de la plaza Borràs. Cuando llegué de nuevo a la residencia, el
Padre estaba casi llorando en la
puerta. Era muy bueno.

fábricas de cemento y familiarizarme con este mercado. Tras
esta primera experiencia volví
a San Sebastián para ocupar el
cargo de subdirector de fábrica y pasé allí diez años, en los
que coincidí con dos antiguos
alumnos también del Químico
de Sarrià: Manuel de los Santos
y Julián Rezola.
¿Y tras estos diez años?
Estaba un poco cansado del
mundo del cemento y un
amigo mío que era ingeniero
de minas me dijo de ir a trabajar para una fábrica de fibrocemento que se llamaba
Toschi de Bremen. Allí también estuve más de diez años,
hasta que nos fuimos con mi
familia a Portugal, donde trabajé durante dos años en otra
fábrica de fibrocemento, en
Salvaterra do Magos, a 50 km
de Lisboa.
¿En qué otras empresas
ha desarrollado su
carrera?
También trabajé durante 15
años en Uniland, donde por
ejemplo fui el director de calidad, mientras que después
de jubilarme estuve como
asesor en la segunda cementera más importante del
mundo, Italcementi Grup,
cargo por el que debía viajar
mucho. Conocí a gente muy
agradable y he dejado buenos
amigos en la empresa.
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DON QUIJOTE DE LA
MANCHA. CAPÍTULO XXIX
En el que se narra el encuentro con el Celador Verde y lo
que aconteció en el mismo con
otros sucesos de felice recordación para el que los leyere y
para el que oyere leerlos a otro.
Tropezaba ya la noche (aunque no llegaba a caer) cuando
Don Quijote y Sancho buscaron reparo, a falta de figón
o posada, en un bosquecillo.
“Descansaremos en este encinar”, dijo Don Quijote. A lo
que Sancho replicó: “Alcornoques son, mi buen caballero,
pues no veo las ricas bellotas que acostumbran a aplacar los rumores de mis tripas y
sí abundante corcho como el
que rellena mi caletre, según
opináis”. “Corcho o bello-

tas, se me dan cien higas pues
vengo molido del último descalabro y sólo busco descanso
para mis güesos”.
La noche se anunciaba más que
fresca por lo que Sancho acopió
unas ramitas y se dispuso a encender una fogata. Prendía ya
la yesca cuando, de entre la foresta, apareció una figura vociferante que, entre grandes
aspavientos, clamó: “¡Ténganse vuesas mercedes! ¡No prendan fuego en el bosque pues
una chiribita puede quemarlo y
el bosque es de todos!”
“Si es así –arguyó Sancho–
dejad que queme mi parte del
bosque”.
“Digo nones y no permitiré tal
imprudencia!” –jadeó, al tiempo que con el pié esparcía los
branquillones.

29

AIQS NEWS 55

Dando por sentado que,
en ambos colectivos y
especialmente en el segundo,
hay profesionales serios
y formados, el discurso
de la mayoría me resulta
alergénico, provocándome
desde simples sarpullidos
hasta ataques de crispación.
Por ello, mi aproximación a
ambos viene edulcorada para
disimular su amargor.

Chemistry and cuisine Química y cocina Química i cuina

De ecologistas y dietistas
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Terció Don Quijote: “Pero si no
podemos guarecernos del frío que
se avecina ni calentar el parco
condumio que tenemos dispuesto para la frugal cena, al menos
la lumbre alejaría a las alimañas
asilvestradas que pueden acecharnos durante la noche”.

nes son estos pingulines y, sobre
todo, quién sois vos que tanta
destemplanza mostráis”.
“Yo, señor hidalgo, soy ecologista titulado por la Universidad de
La Sobona y, como pesquisidor
de atentados contra la Naturaleza y protector del Medio Am-

“Como pesquisidor de atentados contra la
naturaleza y protector del Medio Ambiente
que nos queda, pues ya os habéis cargado la
otra mitad, estoy aquí para evitar desmanes”
biente que nos queda, pues ya os
habéis cargado la otra mitad, estoy aquí para evitar desmanes.
En cuanto a los pingulines, sabed
que son unos roedores, semejantes a los mirmilones aunque más
pequeños y ágiles y que se encuentran en trance de extinción.
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“¿Alimañas decís? –recalcó con
sarcasmo–. Bestezuelas ingenuas
a las que hay que proteger y mimar. Y ¡poned cuido! porque os
veo sentado sobre el sendero por
el que transitan los pingulines”.
“Voto a bríos –se encolerizó
Don Quijote–, decidme quié-

De hecho, hace ya más de tres décadas que no vemos ni uno pero
hay que preservar sus caminos habituales por si acaso. Y pues veo
que no estáis versado en la protección de la Natura, item más os
digo que todas las avecillas, mamiferillos, reptilillos, insectillos y aún
las miasmas son dignos de respeto
pues ellos, con las fanerogamillas y
las criptogamillas del Reino (reparad en eso: Reino) vegetal conforman la espléndida biodiversidad
de la Naturaleza natural”.
Don Quijote se levantó, algo
amoscado, y se acercó a un regato cercano con intención de tomar un sorbo de agua.
“¡Vade retro! –tonó el celador de
la pureza– no haréis tal pues vais a
polucionar esta agua límpida, alterando el equilibrio de la biota”.
“¡Biota lo seréis vos!, que os veo
de escasas luces y aún éstas mortecinas. Pero tengamos la vela-
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DON QUIJOTE,
CAPÍTULO XLVII
En el que se narra lo que le
sucedió a Sancho cuando quiso yantar.
Siendo ya la hora tercia y
azuzándole la gazuza, acudió Sancho a un figón apodado Barataria pues coligió que,
con este nombre, el dispendio
sería moderado ya que sus pecunios no le permitían mayores dispendios.
Tomó asiento en una mesa y, al
instante, acudió el maestresala
quien, tras apartar con presteza
el aguamanil del que Sancho se
disponía a beber, le dio un cartapacio bellamente ilustrado en
el que, entre cenefas, se mostra-

ban muy variados manjares con
grande gusto de Sancho pues resultaban a cual más apetecible.
Pero vino en darse que se acercó
también un individuo de semblante grave y adusto que empezó a aconsejarle: “No tome
vuesamerced desa olla podrida
porque su propio nombre declara su malignidad. Tampoco de
aquella ternera desmenuzada a
la moda de Hamburgo y presentada entre pan, pues es sospechosa la salud del animal ya que
carece del certificado de trazabilidad. En cuanto al pan, si es de
centeno puede contener el falaz cornezuelo y peor aún si es
de trigo sarraceno pues os abocará a la apostasía. Rechazad
también estos pescados en los
que se hospeda el parásito anisakis. Sabed que, en los quesos,
acecha la listeria y tomad cuido
con las frutas ya que la patulina
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con la garrota, si mi señor Don
Quijote me da licencia”.
Y Don Quijote se la dio y Sancho se lo bendijo.
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da en paz y compartid nuestra
cena. Ea, Sancho, mira qué queda en las alforjas”.
Sancho sacó un pan ya terciado y unas rajas de cecina. “¿Cecina? –malició el invitado–.
Curada sin duda con nitrato,
ponzoña usada por desaprensivos y que ha de abocarnos a funestas consecuencias como el
Mal de San Vito o la alferecía. Y
el pan, ¿es de trigo?”
“De maíz es o de borona, como
suelen decir los que moran en
tierras de Galicia”.
“¡Transgénico entonces! –rechazó horrorizado como si le
hubieran ofrecido un bocata
de alacranes”.
Sancho se amostazó: “El tragédico los sos vos pues ni aún las
chinches de mi rucio resultan
tan encocorantes y ved de salir más presto que los pingulines
ésos porque os voy a calentar
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civia, rebosa colesterol. En verdad os digo que más estimados
han de ser los manjares simples,
naturales y ecológicos que los
compuestos y manipulados artificiosamente…”.

Estalló Sancho: “El parásito
lo sois vos, hipócrita doctor
horroris causa. Id en malhora pues ya habéis conseguido
que me harte, no de sabrosa
comida sino de aciagos presa-

“En verdad os digo que más estimados
han de ser los manjares simples,
naturales y ecológicos que los compuestos
y manipulados artificiosamente”
Ya irritado, inquirióle Sancho
quién era tal trujamán y cuál
era su intención. “Yo, señor,
soy Doctor Honoris Causa
por la Universalidad Biosaludable y vengo a deciros lo
que os conviene comer pues
miro por vuestra salud más
que por vuestro contento y
por ello debo apartaros de lo
que es nocivo para la economía corporal, siguiendo el
precepto de mi juramento de
Hipócrates”.

gios y que me están produciendo la picazón de brearos con
esta tranca de roble natural.
Dejadme comer en paz y poned cuido a vuestra sesera pues
muestra claros síntomas de estreñimiento”.
Y ya, sin más holganza, Sancho
llenó la panza.

Robert Xalabarder
Promoción 54
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anida en las manzanas (maduradas además con gases mefíticos)
y los cacahueses os producirán
sin duda la comezón de alergénicos picores”.
Amoscóse Sancho y preguntó: “Dejaos de patulinadas listéricas y decidme, pues, cuál me
hará más provecho…”. “Bien se
ve –respondió el circunspecto–
por vuestro aspecto obeso que deberíais seguir el Paln Naos que
impone que ná os conviene, ni
graso ni calórico ni edulcorado ni
sabroso al paladar pues ya se sabe
que la satisfacción engorda. Omnia saturatio, pessima est. Os propongo unas sutiles rebanaditas
de rábano rusticano y, si las tripas
aún protestan, una tortillita francesa, llamada así porque la inventaron los franceses que viven en
la Francia por el gusto que les da.
Es menester, eso sí, que sea integral, es decir con la cáscara del
huevo incorporada para que os
aporte fibra mineral visible. Ah!
y que el huevo no sea de gallina
pues, aparte de su reconocida las-
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Joan Francesc Piniella, “Pini”

Joan Francesc Piniella, conegut
com a “Pini”, treballa des de fa
anys al Departament de Geologia
de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB). Del seu pas
com a estudiant pel Químic en
conserva bons records, milers
d’anècdotes i també amistat tant
amb companys com amb qui van
ser els seus professors.
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Quin és el principal
record que tens del teu
pas per l’IQS?
Mentre que el primer curs va
representar el contacte amb
el món universitari, el segon
va suposar el contacte amb
el laboratori –amb els professors Corbella i Queralt– i
l’entrada a la química. Recordo amb gran plaer les classes
de química inorgànica d’un
jove professor Lluís Victori
tot just arribat de Madrid amb
la tesi de química recent acabada. També recordo les seves classes plenes de claredat
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“Valoro molt haver
estudiat al Químic”
i de sentit comú, amanides
amb un sentit de l’humor que
es podria adjectivar de càustic. Quan sorties a la pissarra,
després de tres preguntes introductòries, ja començaven
a sortir ferros amb valència 7
i anions potassi... mentre que
tot seguit venia la pregunta
demolidora: “Oiga, ¿está seguro?”. Una delícia per als que
no estàvem a la pissarra.
I pel que fa a la segona
part de la carrera?
Possiblement el tercer va ser
el curs més difícil, vaig desco-
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Més enllà de la universitat
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brir la química-física i el professor Condal amb les seves
discussions rigoroses i agudíssimes, l’electrònica amb el
professor Bek i l’assignatura
d’anàlisi quantitativa amb el
professor Obiols, que evidenciava la seva gran experiència de químic de laboratori.
Recordo especialment divertides les pràctiques d’anàlisi
quantitativa i el laboratori
d’electrònica.
Ja a quart vaig tenir química orgànica amb l’inefable
professor Pedro Victory i la
seva didàctica de xoc. Val a
dir que vaig trigar un cert
temps a apreciar la seva vàlua
com a professor. Confes-
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Fora de la universitat, Joan Francesc Piniella és un apassionat de les travesses
de muntanya que, si pot ser, gaudeix “en bona companyia”. Una de les que
recorda amb més estima és la que uneix el Cap de Creus i Irun travessant
tot el Pirineu. “Per un problema d’esquena vaig haver d’acabar a Andorra,
però tinc ganes de continuar la ruta i no descarto que, quan em jubili, ho
faci”. Més enllà dels paratges, d’aquestes travesses destaca que es coneix
molta gent. Tal com explica: “Caminar és un bon exercici físic, mental, i a la
muntanya arribes a conèixer la gent tal com és”. A més, recorda el Camí de
Santiago que va recórrer en part amb els seus dos fills quan eren petits”.
Altres aficions són els escacs, llegir i fer mots encreuats.

Santuari de Núria

so, però, que després la vaig
apreciar. En aquest curs era
també quan teníem més formació en enginyeria i recordo amb nostàlgia les classes
dels professors Barrera, Adelantado, Roca... Finalment, a
cinquè vaig decidir, després
de grans dubtes, escollir la
intensificació en química orgànica. Aquí vaig tenir la sort
de conèixer amb més profunditat els professors Sanz Burata, Julià, Irurre i, sobretot,

el professor Bonet, que després va dirigir el meu TFC i la
meva tesi doctoral.
Ens podries comentar
alguna anècdota
divertida que haguessis
viscut en els teus dotze
anys a l’IQS?
La primera que destacaria va tenir lloc durant el primer curs,
que va ser difícil, i en el qual
havies d’estudiar molt. Era una
època convulsa a finals del franquisme i ens divertíem amb
qualsevol cosa a la mínima que
podíem. Recordo que durant un
curset d’estiu, en concret en una
classe de càlcul infitessimal amb
Josep Pla Carrera –un professor
genial–, hi havia un gos amb el
qual estàvem jugant i el vam fer
entrar a classe. Pensàvem que el
professor ens esbroncaria, però
no va fer cap comentari. El gos
es va passar tota la classe escarxofat tranquil·lament a la porta.
En sortir, tot adreçant-se al gos,
el professor Pla li va dir: “¡Por lo
menos hoy hay alguien que habrá entendido algo!” (riu).
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En quin sentit t’ha
resultat important la
teva formació al Químic
a l’hora d’evolucionar
com a professional?
En primer lloc ha estat important pel que fa a formació universitària. Estic molt

“Vam fer entrar un gos a classe. En sortir,
i adreçant-se al gos, el professor Pla va dir:
‘¡Por lo menos hoy hay alguien
que habrá entendido algo!”
content d’haver estudiat aquí
i, tenint en compte l’època,
l’IQS era més tranquil en
comparació amb la universi-

I quina va ser
l’assignatura que et va
marcar més?
Diria la química-física per haver tingut el professor Condal, realment enciclopèdic i
que sempre volia anar a buscar
l’ànima de les coses. Tot això
em va impactar bastant, de fet,
per a mi va ser l’assignatura
més difícil de la carrera.
Quins diries que són els
valors més importants
que se’t van transmetre
al Químic?
Sobretot el rigor i el fet que les
assignatures et deixaven un
cos de coneixement, molt ben
estructurat, principalment les
més bàsiques.
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ens perseguíem amb uns flascons d’aigua per mullar-nos!
Cap als últims anys, i com
que el material anava canviant, per escalfar coses teníem uns recipients amb oli
de cotxe i hi tiràvem aigua a
dins. Com que l’aigua anava al fons i no es veia, quan
es començava a escalfar l’oli
semblava que estiguéssim fregint patates, xof, xof, xof...
Però els professors eren benvolents sempre que no la fessis massa grossa.

tat pública, que estava molt
polititzada, quan el que jo
volia era estudiar. Aquest va
ser un dels motius que em
van portar al Químic. Una altra cosa molt important que
valoro són les persones, ja
que sempre n’he trobat de
molt valuoses.
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I al laboratori?
Durant una època també ens
dedicàvem a canviar les coses de lloc i ningú no entenia res, o també a deixar una
espàtula escalfada al foc per
allà sobre fins que algú es cremava en agafar-la. Fins i tot
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Més enllà dels
professors, quines altres
persones recordes?
Gent com ara la Socorro, una
persona encantadora, perquè
sempre és agradable trobar
una cara amable quan entres
al Químic; però també en Paco
Castaño, amb qui encara ens
veiem i amb qui intercanviava peces d’un vell Seat 1500.
També vaig tenir l’oportunitat
de conèixer el primer postdoc
de l’IQS, que és un anglès que
es diu Roger Hunter. Era un
gran jugador de futbol i el primer que va venir amb pantalons curts a l’IQS, així que jo
també vaig decidir que en portaria. Una de les coses divertides que recordo d’ell són els
seus entrepans: a una punta
amanida, al mig la carn i al final les postres, com ara préssec
amb almívar.
Centrats en la teva
carrera professional,
com ha evolucionat?
Quina va ser la teva
primera feina?
Podríem dir que els meus
contactes amb el món del
treball vénen des de petit.
El primer mestre va ser el
meu pare, químic de formació, i que dirigia una petita
empresa de perfumeria que
havia iniciat el meu avi. Després va muntar una empresa
d’additius per a la indústria
càrnia. Eren empreses molt
diferents però amb un denominador comú: s’havia de fer
la feina ben feta i a temps,
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sense mirar l’esforç que això
podia representar. Crec que
va ser una bona escola.
La primera feina per a
d’altres va ser a embotits Salgot, just acabat el TFC. En
aquell moment la indústria

fet tots els papers de l’auca:
des del departament de Geologia a la facultat de ciències,
tot passant pel rectorat, en
què durant sis anys vaig portar la coordinació entre els
alumnes que sortien de la se-

“Vaig conèixer el primer ‘postdoc’ de l’IQS,
un anglès que es diu Roger Hunter
i que va ser el primer que va venir
amb pantalons curts a l’IQS”
càrnia estava en plena eclosió
i començava a incorporar tecnologia química. Durant el
temps que hi vaig col·laborar
vaig aprendre moltes coses.
Al llarg d’aquests anys
a la universitat, quines
han estat les teves
responsabilitats?
Han anat variant en funció
del temps i podria dir que he

cundària i entraven a la universitat. En aquest sentit, ha
estat molt positiu tractar amb
gent no només de ciències
sinó també d’altres àmbits,
com per exemple el periodisme, la medicina, lletres, etc.
Un repte interessant d’aquesta
tasca tant transversal va ser
aconseguir un llenguatge que
poguessin entendre bé interlocutors tant diferents.
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preses, per tal de col.laborar
en I+D+I. Això es canalitza a
través del servei de difracció
de raigs X de la UAB que usa
tècniques cristal.lografiques
de gran utilitat per la industria química.
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dat. Cada any hi ha una promoció nova amb què has de
negociar i interactuar perquè
les coses vagin bé.
D’altra banda, tenim els reptes relacionats amb la recerca, a la qual no puc dedicar el
100% del meu temps, de totes maneres estem portant
alguns projectes de cristal.lografia. Paral·lelament, també
tenim contacte amb les em-
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Quins són els principals
reptes de futur del teu
àmbit professional?
Podríem parlar de petits reptes. En la feina sempre t’has de
procurar algun tipus d’estímul
que et faci tirar endavant i, en
el cas de la universitat, els estímuls vénen per diferents bandes. En primer lloc, el tracte
amb els estudiants, que és un
tema que sempre m’ha agra-

I tot això sense
descuidar la gestió...
La gestió a la universitat
és complicada i no té res a

Leticia, tota una experiència

Un dels viatges de feina que més han marcat Joan Francesc
Piniella és el que va realitzar a Leticia, un punt entre el Brasil,
Perú i Colòmbia. “Em va fer gràcia descobrir el riu Amazones
i la selva, on ens vam introduir i vam conèixer gent amb qui
al principi no saps com interactuar”, explica. “Com a exemple
d’aquesta dificultat –recorda–, el primer que em van preguntar
va ser què feia i els vaig explicar que era químic. La seva
resposta, però, va ser preguntar-me si sabia pescar. Aquesta va
ser la vegada que m’he sentit més jo, ja que per tirar endavant
només disposava dels meus braços, les meves cames i la meva
astúcia, res més. És una sensació curiosa que no he tornat a
viure mai més”.
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veure amb la de la indústria privada. He vist fracassar
gent molt vàlida, per exemple, per no haver calibrat bé
el funcionament de la cadena
de comandament a la universitat. Aquesta gestió planteja també petits reptes que
et marquen el dia a dia, i tenir un bon dia a dia és molt
important.
tot partInt del teu
tracte amb les empreses,
en quIn sentIt els està
afectant l’actual crIsI
econòmIca?
Com que oferim serveis relativament necessaris per a les
empreses, no hem notat un
gran canvi. Potser el que ens
ha recordat més que estem
en una crisi han estat els tancaments d’alguns centres de

recerca amb què havíem estat treballant. Relacionant
aquest tema amb els estudiants, penso que haurien de
recordar, més que mai, que
la seva carrera està finançada per la societat, ja que el
preu real dels estudis és molt

quIn és el nIvell de la
InvestIgacIó catalana,
I també en l’àmbIt
espanyol?
Està bastant ben situada i ha
millorat molt en els últims
anys. La recerca s’ha multiplicat per dos motius principals:

“Recordo les classes d’un jove Lluís Victori,
plenes de claredat i de sentit comú,
amanides amb un sentit de l’humor
que es podria adjectivar de càustic”
més alt del que realment estan pagant. Per tant, diria
que no s’hi val a jeure perquè algun altre estudiant segur que estaria aprofitant
aquests recursos si en tingués
l’oportunitat.

perquè hi ha més gent que en
fa i també perquè es disposa de
molts més mitjans que abans.
Aquesta evolució la notes sobretot quan surts a l’estranger i
ja no et quedes tan bocabadat
com abans. Però cal continuar
treballant perquè cada vegada
hi ha més competència i hi ha
molta gent fent recerca.
també has tIngut
l’oportunItat
de treballar a
l’estranger. com valores
l’experIèncIa?
Sortir a fora et permet veure
noves maneres de funcionar. Per exemple, a principis
dels 80 em va marcar bastant
el fet d’anar a treballar uns
mesos a Bèlgica. També vaig
estar un any com a professor
visitant als Estats Units, i el
2005 vaig fer un altre any sabàtic a Bari, al sud d’Itàlia.
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Aspecte general de la Sala Multimèdia de l’IQS

La jornada, que va comptar amb
la participació dels principals representants d’organismes com
l’Agència de Residus de Catalunya, el CEFASC, ATLAS Gestión
Medioambiental o la Inspecció de Treball de Barcelona, entre d’altres, va ser inaugurada
per la Directora de l’Agència de
Residus de Catalunya, Genoveva Català i Bosch, que va advertir de l’alta perillositat per a la
salut pública de l’amiant i va insistir en la necessitat d’eradicar-lo de la societat. “El paisatge
urbà i rural de Catalunya encara
té quantitats ingents d’amiant i
hem de retirar-lo de manera adequada. Per aquest motiu, a Catalunya estem desenvolupant
polígons de residus homologables a Europa. D’altra banda, estem treballant en el Programa de
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Residus de la Construcció, a través del qual intentarem que les
empreses constructores no generin cap residu que tingui traçabilitat”, va explicar la directora.
Per la seva banda, Jean Michel
Chiapello, creador i gerent del

o la fibrosi pulmonar. “És necessari que s’analitzin les situacions
de risc actuals i s’avaluïn els riscos d’exposició a aquest material present no tan sols a edificis i
altres construccions, sinó també en embarcacions de tipus na-
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El passat dia 3 de desembre es va celebrar a l’IQS la jornada Amiant,
salut laboral i medi ambient, organitzada conjuntament per l’AIQS
i el Grup Professional de Medi Ambient, amb el patrocini d’ATLAS Gestión
Medioambiental i el Centre Europeu de Formació en l’Amiant (CEFASC),
en la qual es va debatre la necessitat de seguir eliminant de forma
adequada del paisatge urbà i rural del nostre país l’amiant, un material
que crea greus impactes sobre el medi ambient i la salut de les persones.

Professional Groups Grupos profesionales Grups professionals

Amiant, salut laboral
i medi ambient

Cal conscienciar a totes les empreses
del sector que treballen amb amiant
que és molt important que compleixin
amb totes les mesures de seguretat
Centre Europeu de Formació en
l’Amiant, també va alertar de
la perillositat de treballar i conviure amb aquest material, que
pot causar danys en l’organisme humà tan greus com el càncer de pulmó, el càncer de pleura

val”. En aquest sentit, el cap de
la unitat especialitzada de seguretat i salut laboral de la Inspecció de Treball de Barcelona, José
Luis Martínez Campillo, va exposar el paper de la Inspecció de
Treball en el control de l’amiant,

19/5/10 16:28:43
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Inauguració de la jornada: d’esquerra a dreta, Joan Diego, Genoveva Català, Jordi Caldés i José L. Martínez

i va identificar quines són les
principals deficiències dels plans
de treball presentats per part de
les empreses constructores. “Les
empreses que treballen amb amiant han de presentar un pla de
treball en el qual identifiquin,
entre d’altres punts, que la vigilància de la salut periòdica està
actualitzada, que els treballadors
de l’empresa han rebut la formació adequada sobre la prevenció
de riscos laborals i d’exposició a
l’amiant, han d’explicar el procés de desamiantat específic que
es farà, així com l’empresa que
realitzarà el transport de residus.
Però el cert és que la majoria de
plans de treballs que s’entreguen
no són respectats després”, va advertir. Posteriorment, Joan Diego,
membre de PSR Desamiantados,
va identificar alguns casos pràctics de desamiantat, va donar
les principals claus per realitzarlo de la forma més segura possible i va insistir en la necessitat de
fer un trencament controlat de
l’amiant i de posar els trossos a
l’interior d’un sac Big Bag.

Tancar el cicle de l’amiant
Després de fer la pausa del cafè,
moment en el qual ponents i
convidats van tenir l’oportunitat de continuar debatent sobre
el tema exposat, Xavier Mundet,
membre d’Atlas Gestión Medio
ambiental, va explicar com es
tanca el cicle de l’amiant a l’abocador de residus perillosos de
Castellolí, en el qual es gestio-
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nen cada any un total de 16.000
tones de residus provinents de
Catalunya i les Illes Balears. “A
l’abocador de Castellolí es realitzen moltes mesures de control
durant l’explotació i tots els residus que es poden són mostrejats
i analitzats al laboratori intern.
La nostra finalitat és lluitar contra el pensament ‘No hi ha per
tant amb l’amiant’, ja que cal
conscienciar a totes les empreses
del sector que és molt important
complir amb totes les mesures de

tinguts que han de tenir els
plans de treball amb amiant i
va identificar els principals defectes que presenten la majoria
dels presentats per les empreses
constructores. “Alguns dels plans
de treball presentats identifiquen
malament la ubicació de l’obra
que es portarà a terme, no contenen una descripció precisa de la
seqüència del treball, ni de la neteja final de treball, ni de la descontaminació dels treballadors.
Les empreses s’han de prendre
seriosament l’elaboració i l’execució dels plans de treball si no
volen tenir problemes amb la
justícia”, va sentenciar. Lluís Mallart, membre d’ACM Consultoria i president de l’ANED, durant
la seva ponència sobre la gestió documental en l’activitat de
l’amiant, va remarcar la necessitat de formar el Servei de Prevenció de l’Extracció de l’Amiant, ja
que “són tècnics massa generalistes que s’han d’anar especialitzant, i conèixer la complexitat
d’un material com l’amiant”.
Ferran Escura Serés, soci director
del Bufet Escura va ser l’encarregat de realitzar la darrera po-

Les empreses s’han de prendre seriosament
l’elaboració i l’execució dels plans de treball
si no volen tenir problemes amb la justícia
seguretat”. Paral·lelament, Sofia Bajo de la Fuente, de l’Entitat de Medi Ambient de l’Àrea
metropolitana de Barcelona, va
parlar de la necessitat de donar
resposta també als ciutadans,
quant a la recepció i manipulació de fibrociments d’amiant i
no tan sols a les empreses, i va
explicar el cas pràctic del mòdul prefabricat de Cerdanyola del Vallès que, cada cop, rep
més visites de ciutadans que
no saben on desfer-se de l’amiant que, per exemple, tenen als
tests de les seves plantes. Posteriorment, Assumpta Calleja,
del Departament de Treball de
la Generalitat de Catalunya, va
analitzar l’estructura i els con-

nència de la jornada, en la qual
va parlar de la responsabilitat civil i penal de l’empresari que ha
treballat amb l’amiant, i va donar dos consells bàsics per a tots
ells: “Complir estrictament amb
les normes i disposar d’una bona
assegurança”.
Finalment, el doctor Ramon Muniesa Brito, membre del Tribunal Laboral de Catalunya, en
representació de Foment del Treball Nacional, va ser l’encarregat
de clausurar l’acte, que va qualificar “d’una jornada per millorar el futur del sector i un primer
pas en el llarg camí que queda
per recórrer”, tot agraint la col·
laboració dels assistents, ponents
i patrocinadors.
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“Cada vegada hi ha més
denúncies de particulars per
risc d’exposició a l’amiant”

A dia d’avui, quina
quantitat d’empreses
formen part de l’ANED?
Actualment, podem estar orgullosos d’afirmar que una trentena d’empreses han decidit
confiar i associar-se a l’ANED a
l’Estat espanyol.
Durant la seva ponència
a la jornada Amiant,
medi ambient i salut
laboral, ha repetit
en diverses ocasions
que l’Estat espanyol
necessita més experts
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Quin és el perfil de les
empreses que s’associen
a l’ANED?
Actualment l’ANED es caracteritza per donar entrada a desamiantadors però també a
empreses col·laterals que participen d’una manera directa
en el procés de desamiantat; és
a dir, laboratoris, empreses de
transport de residus, serveis de
prevenció, entre d’altres. Intentem controlar tot el procés del
desamiantat.

AIQS NEWS 55

Quins són els principals
objectius que persegueix
l’Associació Nacional
d’Empreses amb Risc
d’Exposició a l’Amiant
(ANED)?
Tot i que tenim diversos objectius, el més important és que
l’empresa que vulgui inscriure’s
en la nostra associació conegui
el codi ètic que hem desenvolupat a la junta i que el compleixi. Així, la nostra finalitat és
anar més enllà dels requisits legals i procurar que la responsabilitat social afegida que té el
desamiantat coherentment realitzat repercuteixi positivament
tant en els treballadors com en
la societat.
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LLUÍS MALLART, president de l’Associació Nacional d’Empreses amb
Risc d’Exposició a l’Amiant (ANED)

en amiant. Creu
que hi ha poca
professionalitat
en el sector?
Molt poca i necessitem formarnos molt més en la correcta i segura retirada d’aquest perillós
material. Per això estem intentant proposar cursos específics
per a tècnics de l’amiant.
D’altra banda, creu que
la societat general està
prou conscienciada
de la perillositat
d’aquest material que,
en algunes ocasions,
continuem tenint dins
les nostres llars?
Sí, cada vegada més els administradors de finques, les persones no coneixedores de

l’amiant, professionalment parlant, són més crítiques amb
aquest tema i hi ha més denúncies per part de particulars que
veuen la seva salut assetjada
per aquest material. Crec que
estem en el camí correcte.
Com valora la jornada
sobre l’amiant
organitzada per l’AIQS
i el Grup Professional
de Medi Ambient?
De forma molt positiva. Crec
que ha estat una jornada molt
coherent, lògica i enriquidora,
on s’han debatut temes molt
interessants i hem pogut escoltar diversos punts de vista
dels diversos actors que participen en el procés de retirada de
l’amiant.
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Los secretos de
los mercados asiáticos
Asia está de moda. Todo el mundo habla de sus
mercados emergentes, pero pocos tienen un
conocimiento de primera mano sobre su realidad
concreta. El pasado 9 de febrero, tuvo lugar la
jornada Asia. Una realidad en el mundo químicofarmacéutico: experiencias y oportunidades,
organizada por el grupo profesional farmacéutico
de la AIQS en la Sala Multimedia del IQS. Un acto
que buscaba dar visibilidad a las experiencias de
aquellas empresas de nuestro país que ya han
viajado al continente asiático.
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La jornada se inició con la ponencia de Xavier Espasa, especialista de ACC10 para los
mercados de Asia-Pacífico. Espasa presentó las cifras que demuestran el peso creciente de
China y la India en la economía mundial, en la atracción
de inversión y en las relaciones comerciales internacionales. También expuso la situación

de la química fina y apuntó que
mientras en China se suministran moléculas con patentes expiradas, la India es proveedora
de productos más nuevos con
patentes en vigor.

‘Insights’ y experiencias
Por su parte, Miquel Ribalta, subdirector de Esteve Química, detalló el proceso que ha llevado

19/5/10 16:32:06
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a su compañía a establecerse en
China con producción propia.
Haciendo apuntes tanto empresariales como humanos, Ribalta
expuso una historia apasionante que puso de manifiesto los
múltiples retos que presentó su
aventura en los planos comunicacional, cultural y de management. En cambio, Josep Escaich,
director general de Bioibérica,
expuso con humor el caso contrario, consistente en la experiencia negativa del proyecto
chino de su empresa. Su intervención desgranó las dificultades
experimentadas por Bioibérica a
la hora de establecer una planta
de condroitín sulfato para pro-
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ductos alimentarios con destino
a Estados Unidos. Tras detallar cómo su experiencia incluye sorpresas desagradables con
el partner local e irregularidades detectadas en la actuación
de la Administración, Escaich subrayó la eficacia de la ayuda de
ACC1Ó, tanto en situaciones
promisorias como en circunstancias problemáticas.
Octavi Colomina, gerente de
la consultoría TDV, con oficina
en Shanghai, expuso el escenario regulatorio y de GMP en los
mercados asiáticos. En un análisis detallado, Colomina ofreció insights valiosos, como la
certeza de que tras unos años

de desatención por parte de la
FDA en la supervisión regulatoria en China (no así en la UE ni
en Estados Unidos), la política
de doble rasero remite. También
señaló que cada país sigue una
evolución particular: mientras
la India va por delante de China
en cumplimiento regulatorio,
Japón se encuentra en una posición muy consolidada.
Didier Bensoussan, representante de Dr Reddy’s Laboratorios, fue
el encargado de dar una visión
del funcionamiento del mercado
indio en el negocio de API. Bensoussan dijo que el mercado farmacéutico indio se encuentra en
una fase transicional que tendrá
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los costes y la elección del partner
en su punto de mira, y defendió
que la India es una buena opción
para las compañías farmacéuticas tanto en materia de sourcing
como de outsourcing.

Un animado coloquio
En el coloquio se preguntó a Miquel Ribalta cómo evitar la fuga
tecnológica que a veces tiene lugar a través del elemento humano. Ribalta explicó que en China,
las dos principales fuentes de
fuga de personal son, de un lado,
la posibilidad de que un profesional establezca un negocio por
su cuenta y, del otro, los notables
sueldos que el profesional puede
cobrar si pasa a formar parte de la

En esta columna, de arriba abajo: Xavier Espasa,
especialista de ACC1Ó para los mercados
de asia-pacífico; Jordi Bacardit, ‘general manager’ en
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india de svs, y octavi colomina, gerente de TDV

administración pública. También
expuso que Esteve hace un seguimiento personalizado del proceso
de selección y de la formación interna, política que incluye estancias en Cataluña que permiten
una mayor comunicación y coordinación internas.
En respuesta a la pregunta acerca de algunos escándalos vinculados a la concesión inadecuada
de certificados GMP (por parte,
por ejemplo, de las autoridades
danesas), Octavi Colomina expuso que la reclamación de una
implicación más fuerte de las autoridades es un clamor dentro
del sector farmacéutico, y explicó que el escándalo de la heparina llevó a las certificadoras
EFQM y FDA a realizar un mayor
número de visitas en fábrica.

Estrategia y detalle
Colomina señaló que China es
un mercado interesante y a la vez
duro, donde algunos productos
doblan ventas de un año a otro,
pero donde hay que poder ser
muy competitivo en precio. Xavier Espasa aseguró que la entrada de Esteve en China, apoyada
al principio en un partner local, es
la más idónea, aunque también
difícil de encontrar, y animó a las
empresas catalanas a posicionarse
en un mercado que se dinamizará
a partir de las reformas sanitarias
venideras y del crecimiento de la
renta disponible per cápita.
También a requerimiento de los
asistentes, Josep Escaich mencionó las virtudes que según él podrían importarse de China. En
este sentido, Escaich apuntó la rapidez de ejecución que presenció
a la hora de montar o desmontar
instalaciones, y que llevó a que la
propia Bioibérica creara una unidad de desarrollo estratégico que
ha permitido reducir tiempos
y costes en la actualización de

En esta columna, de arriba abajo: josep escaich, director
general de bioibérica; miquel ribalta, subdirector de esteve
química, y Didier bensoussan, de Dr. reddy’s laboratorios

local orientada a intermedios) era
10 veces inferior al de una segunda planta de primera línea construida construida por la propia
Esteve para suministrar APIs aca-

La rapidez de ejecución a la hora de montar
o desmontar instalaciones es una de las
cosas que podrían importarse de China
plantas. Escaich estuvo de acuerdo con Ribalta cuando este señaló que, a pesar de la mencionada
celeridad, el coste de la primera instalación de Esteve en China
(una joint venture con un partner
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bados parar el mercado global;
también apuntó, sin embargo,
que el coste de la segunda planta
había sido 6 o 7 veces inferior de
lo que hubiera representado en
territorio español.

19/5/10 16:32:47

“El sector químico-farmacèutic
és un dels que té més potencial
de creixement a l’Àsia”
L’obstacle principal és el cultural, però quan estigui solucionat
entrarem en detalls de factors
humans i financers. En aquests

“Tot i que veiem aquests països com a
competidors, hi ha grans oportunitats.
Sempre han estat països productors,
però ara també són consumidors”
ques… El sector químic farmacèutic és un dels que té més
potencial de creixement en
aquests països.
Quins avantatges
i obstacles implica
internacionalitzar-se
cap a aquests mercats?

països s’ha d’invertir i sovint es
necessita aquesta ajuda per part
dels bancs, empreses de capital risc o inversors privats. Les
persones també són essencials
perquè necessites els més ben
preparats. No hi pots enviar un
becari o una persona que vulgui fer una aventura: han de ser
persones de confiança i experts
del sector. No importa tant el
fet que siguin experts del mercat, perquè poca gent és experta en aquests mercats. Mai no
és tard per anar-hi perquè el seu
desenvolupament té un recorregut de molts anys vista.
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Quins països són els
centres que cal tenir
en compte?
En aquests moments no es pot
pensar el món sense la Xina i
l’Índia, afortunadament; i dic
afortunadament perquè es tracta d’oportunitats en positiu.

Hi ha oportunitats en matèria de transferència tecnològica de venta al mercat intern,
així com d’aliances estratègi-
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Quin tipus d’oportunitat
és l’Àsia per a l’empresa
farmacèutica del nostre
territori?
Tot i que veiem aquests països
com a competidors, hi ha grans
oportunitats. Sempre han estat països productors, però ara també
són consumidors. Això és un gran
pas i permet que empreses químiques farmacèutiques potents del
nostre país, de Catalunya principalment, se’n puguin aprofitar.
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Xavier Espasa, Cap per als Mercats d’Àsia-Pacífic, Àrea de Mercats Internacionals. ACC1Ó

Com es veu des d’ACC1Ó
una jornada com la que
avui organitza AIQS?
Iniciatives com aquesta són
molt bones, perquè es parla molt d’Àsia però al final ningú no la coneix realment. L’acte
d’avui dóna peu a fer reflexions
estratègiques molt interessants
per a l’empresa, i està en consonància amb la missió d’ACC1Ó,
que consisteix a recolzar l’empresa per fer-la més competitiva, més innovadora, més
internacionalitzada. El farmacèutic és un sector clau per a la
nostra economia i per això dins
l’agència tenim una àrea específica on un conjunt d’experts
tracten totes les temàtiques que
l’afecten.
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Jordi Bacardit, ‘General Manager’ A L’Índia de SVS

“Aquests mercats ens proporcionen
moltes oportunitats, experiències
i lliçons profitoses”
Quin motiu va impulsar
SVS a patrocinar una
trobada sobre les
oportunitats i les
experiències als mercats
asiàtics?
Apropar la realitat de mercats
emergents al teixit industrial del nostre país em sembla
molt positiu. Alguns sectors

Quin rol juga SVS en
aquest context?
Bona part de la facturació
que ens prové d’aquests mercats ve d’empreses catalanes,
espanyoles i europees que
hi volen treballar però que
no tenen els mitjans. Per
exemple, Esteve és una companyia gran que s’ha posici-
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“Bona part de la facturació que ens prové
d’aquests mercats ve d’empreses catalanes,
espanyoles i europees que hi volen treballar
però no tenen els mitjans”
estan patint la competència
que prové d’aquests mercats i
això fa que sovint els considerem com un fre. Aquest i d’altres factors fan que hi hagi
una barrera de comunicació
que jornades com ara la que
s’ha celebrat a l’IQS poden
ajudar a trencar.

onat sola, però darrere seu
hi ha vint companyies de talla més petita que necessiten
un suport.
Quin avantatge
diferencial pot
esgrimir SVS

enfront d’altres
consultorIes?
La xarxa d’oficines. En tenim
a nou països i estem buscant
sinergies i maneres d’ampliar-la. El seu rol es nota, per
exemple, en les auditories a
tercers: l’any passat vam sortir al mercat a un preu relativament agressiu, sostinguts
pel fet de tenir un back office que ens aporta tècnics de
base i professionals de molta experiència a costos molt
competitius. Jornades com la
d’avui ens semblen interessants perquè, tot i que normalment es veuen aquests
mercats com a competidors
molestos que estan trencant
una estratègia de treball i de
comercialització que havia
estat puntera a Espanya durant els últims 15-20 anys,
cal saber que és possible
trobar-hi un benefici molt
rellevant.

Quines oportunitats
creu que ofereixen
aquests mercats per
a l’empresa químicOfarmacèutica
del país?
Aquests mercats ens proporcionen moltes oportunitats,
experiències i lliçons profitoses que avui, en el transcurs de l’acte, s’han posat
de manifest. Si els indis poden anar a buscar intermedis fns a n-1 a la Xina per
fabricar després els API barats, per què no els podem
anar a buscar nosaltres? Podem buscar vies de
col·laboració amb mercats
emergents per sortir-hi
guanyant i poder mantenir
la nostra competitivitat en
els punts de mes valor afegit de la cadena.
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Alimentaria, quien dio la bienvenida a la ponente, Carme
Marcet, de la que trazó una breve semblanza antes de cederle
el uso de la palabra.
Tras las presentaciones, la directora técnica de Sucitesa comenzó su parlamento: “Siempre
es un honor dar un seminario como este, aunque esta vez
no sólo el honor, sino el reto

es aún mayor, porque presumo que entre la audiencia debe
de haber personas que podrían
hablar de los temas que voy a
tratar con mayor concreción, fidelidad o rigor que yo”. Y acto
seguido desveló el motivo que
le llevó a escoger precisamente
los productos ecológicos de higiene en la industria alimentaria como tema de la charla: “Lo
hice porque hay ciertas preguntas recurrentes que llegan con
frecuencia cada vez mayor a mi
mesa. Por ejemplo, ‘¿tienen ustedes algún producto ecológico
que limpie, que desinfecte o que
desengrase?’. O: ‘¿existe algún
producto ecológico en su catálogo?’. Y creo necesario aclarar estas cuestiones, analizando qué
es un producto ecológico y si
efectivamente existen productos ecológicos de higiene para la
industria, y más concretamente
para la industria alimentaria”. A
continuación presentó un breve
resumen de lo que sería el guión
de su discurso: Primeramente,
seguir el trayecto del producto
desde la idea original hasta su
aparición en el mercado; a continuación, revisar las diferentes
connotaciones que acompañan
este producto en el resto del trayecto hasta consumir la última
gota para, finalmente, determinar si un producto es ecológico
(o no) en virtud de estas connotaciones. Antes de iniciar la
disertación procedió a realizar
un breve perfil de su empresa:
“Puedo dar la visión que voy a
dar justamente porque llevo trabajando diez años en una empresa muy concreta: Sucitesa”.
Una empresa que definió como

Professional Groups Grupos profesionales Grups professionals

La Sala Azul volvió a registrar un lleno completo, esta
vez para asistir a una interesante disertación sobre los productos ecológicos dentro de un
nicho específico de la industria. La maestra de ceremonias
fue, como en pasadas ocasiones, Montserrat Agut, profesora titular y coordinadora del
Máster en Química e Ingeniería
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El pasado 3 de marzo tuvo lugar en la Sala azul del IQS la conferencia
titulada Los productos ecológicos de higiene en la industria alimentaria, a
cargo de Carme Marcet, directora técnica de la empresa Sucitesa, compañía
española de referencia en el campo de los productos y servicios para la higiene
profesional. La sesión fue organizada conjuntamente por el Grupo Profesional
Alimentario y el Máster en Química e Ingeniería Alimentaria del IQS.
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Los productos ecológicos
de higiene en la industria
alimentaria
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“familiar, con capital 100% nacional”, fundada en 1982 y
centrada en los productos de higiene profesional (mayoritariamente) y, en productos de
construcción y de mantenimiento industrial (en menor
proporción). “Este es un dato
importante –señaló– porque raramente verán nuestros artículos en los lineales y catálogos
de productos domésticos a los
que estamos acostumbrados en
nuestra vida diaria”. Y seguidamente ofreció una serie de cifras
significativas: Sucitesa posee dos
centros de trabajo (Barberà del
Vallès y Sabadell) y una plantilla
de 60 personas eminentemente joven (36 años de media), de
las cuales el 37% tiene formación universitaria. Su facturación anual es de diez millones
de euros, posee un catálogo con
mil referencias diferentes y su
cuota de mercado nacional es
de aproximadamente el 76%,
operando también en el resto de
Europa y norte de África. Cuenta asimismo con diversas acreditaciones y certificaciones: ISO
9001 (desde el año 1997), ISO
14000 (desde el año 2004). Sucitesa está adherida al proyecto Chárter de Sostenibilidad y,
desde el año 2008 dispone de
diversos productos con Ecoetiqueta europea. A propósito
del proyecto Chárter, la ponente explicó que “a pesar de que
los productos de nuestro sector
permiten obtener un excelente nivel de higiene y de salubri-

ductores europeos de detergentes y limpiadores para ampliar
los requisitos exigidos por las
múltiples normativas que regulan el sector y conseguir con
ello asegurar una producción
sostenible y facilitar información adecuada a los consumidores para promover un uso
seguro de los productos”.
Carme Marcet dedicó buena
parte de su exposición a realizar un análisis general del itinerario que recorre un producto
de higiene desde la idea original
hasta que llega al mercado: revisión desde la fórmula-tipo del
artículo (con una explicación
pormenorizada de las distin-

Un producto ecológico de limpieza
es aquel que ha sido fabricado de manera
sostenible y es utilizado de forma segura
y responsable
dad en nuestra sociedad actual
que sin ellos no sería posible,
nuestra industria en ocasiones
ha sido percibida socialmente como una amenaza, como
una fuente de peligros y problemas”. Ante lo cual la AISE (Asociación Europea de Fabricantes
de Detergentes y Limpiadores)
decidió promover el proyecto Chárter de Sostenibilidad, el
cual constituye “una iniciativa
europea voluntaria a la cual se
adhieren los fabricantes y pro-
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tas clases de componentes) hasta los planes de higiene que se
pide a las industrias alimentarias (y que estas pueden diseñar
a su medida utilizando el sistema de diseño de planes de higiene accesible desde la web de
Sucitesa). Pasando, lógicamente,
por estadios intermedios sobre
cómo generar la ficha de datos
de seguridad del producto o la
etiqueta comercial; decidir si se
tratará de un detergente, una lejía, un cosmético, etc. (el tipo

de producto determinará qué
normativa específica se le aplicará) o determinar qué envase
o embalaje necesita (porque de
ello dependerá que el artículo
sea finalmente clasificado como
peligroso o no para el transporte). Carmen Marcet indicó también cómo determinar el modo
de aplicación, del cual el fabricante debe proporcionar unas
pautas ((modo y frecuencia de
uso, dosis, tiempo de contacto), y finalmente también analizó la información reﬂejada en
las diferentes etiquetas incluida
la etiqueta europea o Ecolabel,
enumerando los datos que debe
incluir el dossier que obligatoriamente debe presentarse para
obtener este distintivo.
Como conclusión Carme Marcet definió un producto ecológico de limpieza como “aquel que
ha sido fabricado
de manera sostenible, con las
máximas garantías de calidad y
de respeto al medio ambiente y
que es utilizado con el máximo
respeto medioambiental haciendo un uso seguro y responsable”.
“Este último aspecto (uso seguro y responsable) es la clave definitiva –afirmó– porque hasta
llegar a este punto, la responsabilidad corresponde únicamente
al fabricante; pero unicamente el uso seguro y responsable
del producto permite concluir
de manera adecuada la vida del
producto ecológico. Y este aspecto compete al usuario final”.
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“El consumidor tiene poco
conocimiento sobre
cómo le protege la normativa”

“El consumidor usa el producto según
su saber y entender, y cree saber más
que nadie, en términos generales”
da de seguir. Creo que en realidad quisiera ser de otra manera,
creo también que está cambiando a mejor, pero por ahora
nuestra percepción es que no es
suficientemente colaboradora.
EN SU CONFERENCIA
AFIRMÓ QUE TODO
PRODUCTO ECOLÓGICO
DE HIGIENE DEBE REUNIR
TRES CONDICIONES. ¿CUÁL
ES, EN SU OPINIÓN, LA MÁS
IMPORTANTE?
Sin ninguna duda, es imprescindible que se fabrique de manera
demostradamente sostenible.
PERO USTED PUSO ÉNFASIS
EN EL “USO SEGURO Y
RESPONSABLE”.
Sí, esta es la condición final
inexcusable, pero ya no depende exclusivamente de la propia
industria.
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¿CREE QUE EN ESPAÑA HAY
UNA CULTURA DEL “BUEN
USO” POR PARTE DE LOS
CONSUMIDORES?

En el ámbito de los usuarios
profesionales y también entre
los consumidores domésticos
creo que no la hay. El consumidor usa el producto según
su saber y entender, y cree saber más que nadie, en términos generales.
DE IGUAL MANERA,
¿HAY UNA CULTURA
“ECOLÓGICA” ENTRE LOS
ESPAÑOLES? EL CHÁRTER,
LA ECOETIQUETA... ¿TIENEN
PREDICAMENTO POPULAR
O SON UNOS ABSOLUTOS
DESCONOCIDOS?
Hoy por hoy son bastante desconocidos todavía para personas profanas. Soy optimista en
este sentido y espero que tal vez
con el tiempo este grado de conocimiento aumente.
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¿CÓMO DESCRIBIRÍA
EL PAPEL DE LA
ADMINISTRACIÓN? ¿ES
COLABORADORA Y ÁGIL,
O POR EL CONTRARIO ES

SANCIONADORA, LENTA
Y BUROCRÁTICA?
Hoy por hoy la Administración
es lenta, burocrática y complica-
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¿CÓMO DEFINIRÍA EL NIVEL
DE SEGURIDAD Y CONTROL
QUE OFRECE LA NORMATIVA
VIGENTE? ¿REALMENTE EL
USUARIO PUEDE SENTIRSE
SEGURO?
El usuario está seguro, pero también creo que está confundido: hay demasiadas normativas
y poco conocimiento de cómo
le protegen. El consumidor no
suele conocer la legislación, y
si la conoce es sólo parcialmente, sólo en sus aspectos más
llamativos.

profEssIonal groups Grupos profesionales grups profEssIonals

carmE marcEt, dIrEctora técnIca dE sucItEsa

¿LLEGARÁ UN DÍA EN
QUE PRODUCTO ECOLÓGICO
NO SEA SINÓNIMO DE
PRODUCTO MÁS CARO?
De momento, esto no es posible. Quizá lo sea, lo espero, en
un futuro lejano. Pero por ahora, para conseguir que un producto sea ecológico, no hay más
remedio que cumplir las normativas, pagar las tasas, obtener la
ecoetiqueta, adherirse a los diferentes proyectos e iniciativas (Charter, etc.)... Y todo ello
supone un coste que ha de repercutir, necesariamente, en el
precio final.
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“Vale la pena el esfuerzo,
ya que estamos disfrutando
de nuestros trabajos”
Vive en Oxford desde hace año y medio por motivos laborales de su marido.
Está integrada en la cultura británica y siente que esta experiencia
le está enriqueciendo a nivel personal. No obstante, sigue añorando
saludar a sus amigos con dos besos y poder salir de casa sin paraguas.
Actualmente está trabajando en la Universidad de Oxford.
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Maite Cabes
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¿Cuándo salió de España
y por qué?
El año pasado, por motivos de
trabajo de mi marido, tuvimos
que mudarnos a Inglaterra. Lle·
vamos viviendo cerca de Oxford
un año y medio.
¿Qué cosas le chocaron
al principio?
Aunque ya había estado vivien·
do aquí antes, lo que más me
sorprendió fueron algunas de
las costumbres inglesas, como
por ejemplo cenar a las seis de
la tarde o que hubiera tantas bi·
cis en la calle.

¿Qué es lo que más añora
de España?
Mi familia, mis amigos, algunas
costumbres españolas como sa·
ludar a los conocidos dándoles
dos besos ¡y el clima!
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para hacer una
combinación perfecta?
Lo ideal sería poder compa·
ginar los horarios ingleses
de trabajo con mi familia y
amigos, en casa y con un cli·
ma español.

“Estoy plenamente integrada
en Inglaterra, aunque siempre hay
cosas que me sorprenden”
so. Esto permite relacionarte con
gente de cultura muy variada y
te enriquece como persona, es
quizás con lo que me quedaría.
Si pudiera, cambiaría el tiempo
para poder dejar el paraguas en
casa de vez en cuando.

¿En qué le ha influido
positivamente su
experiencia en
el exterior?
Vivir en el extranjero siempre te
abre mentalmente y te hace más
tolerante.

¿Qué cosas de España
e Inglaterra juntaría

¿Puede contarnos
alguna anécdota
derivada de su
situación de
“extranjero” en el
país en que vive?
La primera vez que tuve que
conducir en Inglaterra, hice
las prácticas en domingo y
en una rotonda me metí en
sentido contrario. Por suer·
te, al ser domingo, no ha·
bía otro vehículo circulando
pero me asusté cuando me
di cuenta del error. A par·
tir de aquel día, iba dicién·
dome interiormente: “Maite,
por la izquierda”, ahora me
ocurre el revés, cuando vuel·
vo a casa tengo que recordar
continuamente que se circu·
la por la derecha.
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¿Quiere volver a España?
Sí, me gustaría volver a Espa·
ña, aunque de momento no lo
vemos viable. Nuestra hija se
ha adaptado a la vida de aquí,
y aunque nos gustaría ver más
a menudo a la familia y los
amigos creemos que vale la
pena el esfuerzo, ya que ambos
estamos disfrutando de nues·
tros trabajos. Yo, personal·
mente, estoy trabajando en la
Universidad de Oxford, apren·
diendo cosas nuevas, cada día.

¿Con qué se quedaría
de Inglaterra? ¿Qué
cambiaría?
Inglaterra, por diversas razones,
idiomáticas, políticas... es desde
hace tiempo un país de acogida,
con personas de origen diver·
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¿Se siente plenamente
integrada en
Inglaterra?
Quiero creer que sí, aun·
que siempre hay cosas que te
sorprenden.
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“És curiós veure la cara
de sorpresa de pares
i nens quan veuen
els anells de Saturn”

De ben petit, a en
Carles puncernau ja li
agradava contemplar les
constel·lacions. Amb el temps,
l’afició ha esdevingut passió i
una intensa dedicació, ja sigui
a l’associació Astrobanyoles
o al capdavant del programa
Sopa d’Estrelles, a Ràdio
Banyoles.

Quan va començar el seu
interès per l’astronomia?
Ja de petit el meu pare m’ex·
plicava algunes de les constel·
lacions més conegudes del
nostre cel. Quan estudiava a
l’IQS retallava els petits mapes
estel·lars que cada mes publicava
La Vanguardia amb la idea de ferme un conjunt del que es veia al
llarg de tot l’any i fer-me un pla·
nisferi, un mapa del cel. Final·
ment als 25 anys vaig aconseguir
el meu primer telescopi.
Vostè i altres companys
més van formar ja fa 8
anys Astrobanyoles.
Com es va iniciar aquest
projecte?
Tot va sorgir d’una activitat
d’astronomia promoguda per
una entitat d’estalvi que va por·
tar un observatori mòbil aquí a
Banyoles. Al final de la trobada
de tres dies, un altre company i
jo vam començar a recollir adre·
ces i telèfons per establir con·
tactes amb més gent interessada
en el tema. D’aquí va sorgir el
nucli inicial d’Astrobanyoles, a
l’estiu del 2002.
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Carles Puncernau

Preparant una observació al Pla de
Martís amb companys de l’Agrupació
Astronòmica de Banyoles
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Noten la col·laboració
de la gent en les
activitats que fan
durant l’any?
Bàsicament fem observacions
divulgatives des d’escoles i insti·
tuts de la comarca i realment és
curiós veure les cares de sorpre·
sa, tant de pares com de nens,
quan veuen que a l’enfocar Sa·
turn, aquest té anells de veritat,
que no és cap muntatge foto·
gràfic. Igual passa quan veuen
els quatre satèl·lits, els que ja va
veure Galileu, i que encerclen el
planeta Júpiter.

la primera campanya
per lluitar contra la
contaminació lumínica
al Pla de l’Estany. En
què consisteix aquest
projecte?
De fet existeix una llei de la Ge·
neralitat del 6/2001 sobre orde·
nació ambiental de l’enllumenat
per a la protecció del medi noc·
turn, així com un reglament
d’eficiència energètica en instal·
lacions d’enllumenat exteri·
or dictat pel Govern espanyol
l’11/2008. Partint d’aquesta base
el que es pretén és instar els

“En algunes sortides hem aconseguit
aplegar fins a 400 persones, per fer
l’observació de la pluja d’estels de l’agost,
els Persèids o les llàgrimes de Sant Llorenç”
En algunes sortides hem acon·
seguit aplegar fins a 400 perso·
nes, com l’estiu passat per fer
l’observació de la pluja d’estels
de l’agost, conegudes com a Per·
sèids o llàgrimes de Sant Llorenç.
Quan fem xerrades també tenim
prou assistència, tot i tenint en
compte que a Banyoles només
som uns 17.000 habitants. En
general sí que estem satisfets de
la col·laboració i assistència de
gent a les nostres activitats.
Tal com va anunciar
a Astrobanyoles,
s’ha posat en marxa
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L’associació
Astrobanyoles té com
a objectiu principal
difondre l’astronomia
i la ciència. Quines
activitats es duen a
terme per tal d’assolir
aquests objectius?
Tenim un ampli ventall d’acti·
vitats, fem sortides de camp per
fer observació visual i fotogràfi·
ca del cel, després un cop al mes
fem el que anomenem “tardes
de ciència”, on un convidat ens
fa una xerrada sobre algun tema
científic. També de forma setma·
nal, cada dijous a les 20 h fem
un programa a Ràdio Banyoles
que es diu Sopa d’Estrelles, que es
pot escoltar per Internet a www.
radiobanyoles.cat i que té una
hora de durada; ja portem 250
programes fets. Altres activitats
són els sopars G-Astronòmics on
un especialista ens introdueix en
un tema tema científic i després,
mentre sopem, anem xerrant
sobre el tema. Un o dos cops a
l’any fem alguna sortida lúdi·
ca de caire familiar, com anar a
la Ciutat de l’Espai a Tolosa, la
Ciutat de les Arts a València, al
Forn Solar d’Odeillo o al CERN
de Ginebra l’estiu del 2009, en·
tre d’altres. Evidentment una
altra part important són les ac·
tivitats divulgatives i observa·
cionals a escoles de la comarca
o properes, per tal de fer xerra·
des divulgatives i introduir com
més gent millor dins del món de
l’astronomia.
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Eclipsi de Sol total a Novosibirsk l’1 d’agost del 2008, a la vora del riu Obi. Preparant els binocles de 9x20 per a l’observació

Ajuntaments a complir-la, dins
de les seves possibilitats econò·
miques, ja que tots som cons·
cients que estan lluny del total
compliment de la llei.
Això a nivell públic; ara, a ni·
vell privat la cosa és pitjor, ja que
molta gent no coneix ni el terme
“contaminació lumínica” i cal
començar explicant què significa
i com afecta. Ara, quan els parles
que poden estalviar en la factu·
ra de la llum canviant el tipus de
bombetes, posant llums de sodi
de color taronja o tan sols reo·
rientant-la cap al terra, ja et fan
més cas.
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veure que el temps se’ns queda·
va curt i per a l’any següent ja
els vam demanar una hora sen·
cera, que és el que actualment
fem. Aprofitem per donar notíci·
es de caire científic, el temps, si
hi ha alguna efemèride que cal
destacar al cel i, finalment, dedi·
quem uns 20-30 minuts a tractar
un tema monogràfic que un de
nosaltres ha preparat, o bé con·
videm un especialista en el tema
que volem tractar.

Preparant els binocles per a una observació a La Mota al gener del 2007
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Per poder realitzar
una reducció de la
contaminació lumínica,
necessitaran el suport
dels Ajuntaments. Han
tingut el seu ajut des
d’un primer moment?
Quines complicacions
se’ls han presentat?
Certament tots els Ajuntaments
estan implicats i són conscients
que tenen problemes per adap·
tar-se a la llei, bàsicament per
haver esperat a l’últim moment
per fer-ho i trobar-se ara amb di·
ficultats econòmiques. Sort n’hi
ha de les línies d’ajuda oficials,
subvencions, que es promouen
des d’organismes oficials, si no
costaria molt més avançar. No·
saltres bàsicament el que fem és
recordar-los-hi l’obligació que
tenen de complir la llei.
Per altra banda, el que els oferim
és la possibilitat de visitar empre·
ses privades o particulars que la
incompleixen, com a eina pont
per iniciar contactes. En el fons
el que fem és posar una mica de

pressió global sobre aquest tema,
per tal que es vegi que estem
interessats.
Ja s’han notat els primers
canvis de la campanya
contra la contaminació
lumínica ?
Sí, certament els canvis es no·
ten; en quasi la totalitat de les no·
ves lluminàries que s’instal·len es
compleix la normativa al 100%.
Són uns canvis lents però no hi ha
marxa enrere, cal complir la llei.
Junt amb alguns
membres de l’Agrupació
d’Astronomia i Ciència
del Pla de l’Estany,
realitzeu el programa
Sopa d’Estrelles a ràdio
Banyoles. Com va sorgir
aquesta iniciativa?
De fet va ser un oferiment de la
ràdio mateixa, a la primavera del
2003 ens van oferir un espai de
20 minuts per tal que comencés·
sim a fer divulgació de l’astro·
nomia. Però de seguida ja vam

Comparteix la teva experiència

Si vols compartir les teves aficions, et recordem els noms i
les dades de contacte dels associats que ens han explicat
News

Nom

Promoció

Des que fan el programa,
han notat més interès
de la població per
l’astronomia?
No s’ha notat res espectacular,
però almenys ara la gent sap que
existeix un grup d’astronomia i
si tenen una inquietud sobre el
tema saben a qui adreçar-se, ja
sigui per poder muntar un teles·
copi que els hagin regalat i no
se’n surten o saber què és aquell
puntet al cel, visible abans que
surti o es pongui el sol.
No han pensat en
estendre aquesta afició
cap a altres comarques?
Fora del Pla de l’Estany ja hem
dut a terme alguna activitat, per
exemple hem fet observacions
al Gironès i al Ripollès. També
mantenim contactes, pel que fa
a la contaminació lumínica, amb
dos Ajuntaments d’altres comar·
ques, com Mieres i Ribes de Fre·
ser. En total a la província hi ha
quatre associacions que es de·
diquen a l’astronomia, a Figue·
res, Llagostera i Olot, i un cop a
l’any ens trobem per fer una tro·
bada intercomarcal; aquest any
farem la setena. Tampoc no ens
trepitgem el terreny.

les seves en els darrers números de la revista i que, amb
molt de gust, compartirien la seva experiència amb tu:
Afició

Contacte

Antoni Puig Abenza

1969

Col·leccionisme de trens

puigsedo@ono.com

Xavier Batllori Aquilà

1982

Afició pels ocells

xavier.batllori@iqs.edu
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Albert Palomer Benet

1983

Navegació

apalomer-research@ferrergrupo.com
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Xavier Tomás Morer

1970

Coral

xavier.tomas@iqs.es
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Gemma Gotor Navarra

2001

Maratons

gemma.gotor@iqs.edu
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Xavier Pérez Javierre

2000

Enologia

xavipj@aiqs.es
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Jordi Jansà Girona

1996

Bonsais

bcntgn@telefonica.net

54

Conrad Blanch i Fors

1972

Muntanyisme

conradblanch@soldeu.ad
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Paco Martínez, encargado del almacén

“Estoy muy orgulloso de
haber trabajado durante
casi toda una vida en el IQS”
Una de las caras habituales entre
los profesionales que trabajan en
el Instituto Químico de Sarrià es
Paco Martínez. En total, 45 años de
dedicación a la institución, 43 de ellos
en el almacén de instrumentos de
vidrio y productos químicos. De esta
experiencia y de cómo empezó desde
cero nos habla en esta entrevista.
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¿Cómo se inicia tu
historia en el IQS?
Llegué al Químico con 24 años.
Estaba estudiando formación
profesional de especialista en
mecánica de ajustador y tornero, y vine para trabajar en este
tema. Así estuve dos años, hasta que pedí cambiar de puesto y
me mandaron al almacén.

No debe haber sido
fácil hacerse
con todos los
nombres de
los productos…
Me ha costado muchísimo,
como todo oficio que se tiene que aprender de nuevo. Luego, con la práctica y
el tiempo, se vuelve más fá-
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He procurado mantener con
ellos una relación de amistad y
ayudándolos siempre que me
lo han solicitado.
¿Ha cambiado este
vínculo con el paso
de los años?
No. Incluso se ha incrementado con muchos de ellos. Son muchas las promociones que han
pasado durante todos estos años
que he estado trabajando aquí y
siempre hay alumnos con los que
conectas más y tienes más feeling.
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cil. Como me paso el día
con los alumnos terminas
aprendiendo con más detalle el trabajo. Digamos que
empecé con un conocimiento mínimo y terminé defendiéndome con naturalidad.
Siempre en mi trabajo he
procurado cultivarme sobre
este tema.

56

¿Y cómo ha sido tu
relación con los
alumnos?

¿Cuál ha sido la
principal diferencia
que has notado en tu día
a día en estos más
de cuarenta años en
el almacén?
Comenzamos con medios
muy rudimentarios, que con
el paso de los años se fueron
modernizando poco a poco,
hasta que al final nos llegó
la informatización, en primer lugar para poder contabilizar, facturar, hacer los

Deportista y muy activo

Natural de San Félix, en León, Paco Martínez estudió en la escuela de maestría
industrial y, después de la mili, acabó
su formación en Barcelona. Más allá del
trabajo, se define como un hombre muy
deportista y amante del tenis, disciplina
que sigue practicando en muchos campeonatos. También confiesa su pasión por el
fútbol y recuerda aquellas liguillas que se
organizaban entre alumnos y trabajadores
del IQS. “No había complejos ni diferencias
entre nosotros”, explica.
Aunque comenta que tiene pocas horas
para relajarse, confiesa: “El día que puedo
sentarme tranquilo en el sofá para mí es
un día grande”. Ahora que se acerca su
jubilación explica que se marcha muy
contento de haber estado todos estos años
trabajando aquí.
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pedidos, etc. Ya dimos nuestro primer paso. Luego, tras
un gran esfuerzo y una larga
espera, se logró informatizar
todos los almacenes.

es cuando los Hermanos Martínez
revisábamos y controlábamos el
material de vidrio, especialmente
el “esmerilado”, cuando levantábamos los balones esmerilados y
contábamos las rayas y las tacas
que les habían hecho… Eso significaba… “a pagar”. Esto supuso
muchas juergas.

“Digamos que empecé con un conocimiento
mínimo y terminé defendiéndome
con naturalidad. Siempre he procurado
cultivarme en mi trabajo”
de un principiante y nos ocurrió algo preocupante: cogimos
un cubo de agua, metimos tres
barras de sodio metal y la reacción fue tan brutal que el cubo
saltó por los aires en mil pedazos con la consiguiente inflamación, que fue tan violenta
que pareció una explosión, lo
que hizo que acudieran bastantes personas preocupadas por lo sucedido. Nosotros,
los primeros en quedarnos
petrificados.
Otra anécdota muy famosa y
que muchos alumnos recodarán

55-57 Gente IQS.indd 57

57

Seguro que recuerdas
algún pequeño
accidente que os hiciera
reír un buen rato…
Accidentes hubo alguno. No sé
si fue algo gracioso, pero algo
de problema sí que hubo. Quisimos hacer un experimento

AIQS NEWS 55

Háblanos del equipo que
ha estado contigo a lo
largo de este tiempo…
Todas las personas que han
pasado por los almacenes formamos un equipo bastante
compacto con ideas similares
de cómo desarrollar el trabajo.
Con el paso del tiempo, por
jubilación, o por su propia voluntad, el equipo se fue reduciendo hasta quedar al frente,
como muchos nos recordarán,
los Hermanos Martínez.

E incluso has vivido
momentos históricos
del centro…
Momentos históricos sí que hemos vivido, comenzando por el
75 aniversario del centro y, posteriormente, el centenario.
Con toda esta
experiencia,
¿cuál es tu mayor
orgullo?
Estoy muy orgulloso de
haber pertenecido y t rabajado
durante casi toda una vida
en el IQS.
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“Cataluña y Noruega estudian
de forma conjunta asuntos
como la movilidad ciudadana”
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jubilats iqs jubilados IQS IQS retirees

José Vallés Rebés, cónsul general de Noruega en Barcelona
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“Una de mis funciones específicas
es el encuentro con Su Majestad el Rey
de Noruega en sus visitas anuales
a Palma de Mallorca”
cibí una llamada telefónica del
Sr. Embajador del Reino de Noruega en España, en la que me
propuso para el cargo. Entonces desconocía por completo el
mundo diplomático y mi respuesta fue: “¿Puedo contestar
que no, Sr. Embajador?”
¿Qué es un consulado?
En la persona del cónsul, tanto
cónsul de carrera como cónsul
honorario, se centra la representación del país en el área geográfica determinada para su
actuación. Un consulado debe
tener los medios administrativos y de comunicación necesarios para atender las necesidades
de los súbditos del país en la
zona y poder promover los intereses del país representado.

tantes de la carrera diplomática
del país de origen para que les
represente como cónsules en las
diversas ciudades. Otros, como
el de Noruega, han preferido escoger a una persona del país receptor para ese cometido: estos

son los cónsules honorarios. Entre los consulados hay dos categorías: consulado general y
consulado. Las funciones son
parecidas aunque el rango de
consulado general es superior.
Barcelona dispone de un consulado general, que represento.
¿Cómo es el día a día
de un cónsul y cuáles
son sus cometidos y
responsabilidades como
cónsul general de
Noruega en Barcelona?
Nuestro personal debe atender los casos que puedan presentarse: visitas institucionales
noruegas; registro de súbditos;
confección de pasaportes y visados; seguimiento en casos de
pérdidas y robos de documentos;
ayuda general; consejo turístico
etc. Atendemos a los residentes
o en tránsito en nuestra jurisdic-
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rales de carrera, 31; consulados
generales honorarios, 24: consulados de carrera, 1; y consulados honorarios, 34.
En la práctica tienen la misma
función. Ciertos países, por el
número de súbditos, por razones
políticas, por posiciones estratégicas, prefieren enviar represen-
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¿Cómo y cuándo
accede usted al cargo
de cónsul general
de Noruega en
Barcelona?
En el año 1998, siendo consejero delegado de la empresa fabricante de pinturas con capital
noruego Jotun Ibérica S.A., re-

jubilats iqs jubilados IQS IQS retirees

Barcelona es la tercera ciudad del mundo en número de
consulados. José Vallés, licenciado por el IQS y que en la
actualidad está jubilado, ostenta desde 1998 el cargo de cónsul
general de Noruega en la Ciudad Condal. En esta entrevista nos
acerca al día a día del mundo de la representación diplomática.

¿Cuántos tipos de
consulados hay y a qué
grupo pertenece el de
Barcelona?
Hay dos tipos: consulado de carrera y consulado honorario.
Barcelona es la tercera ciudad
del mundo en número de consulados. En nuestra ciudad hay
representados 90 países y la distribución de los consulados es
la siguiente: consulados gene-

58-60 Jubilats IQS.indd 59

19/5/10 16:41:49

jubilats iqs jubilados iQs iqs retirees

ción: Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Zaragoza y Huesca.
Por lo que al cónsul respecta,
además de colaborar en los casos que deban precisar su ayuda,
será quien represente a la nación de Noruega frente a nuestras autoridades asistiendo a
todos los actos oficiales a los
que pueda ser convocado. Una
función específica es el encuentro con Su Majestad el Rey de
Noruega en sus visitas anuales a
Palma de Mallorca.
noruega no Forma parte
de la unión europea,
¿Cómo son las relaCiones
entre noruega y espaÑa?
Nuestras relaciones son excelentes a todos los niveles.
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¿y entre noruega
y CataluÑa?
El mismo nivel de buen entendimiento se da en la relaciones
con Cataluña. Recibimos, cada
año, diversas representaciones tanto del Gobierno como
del Parlamento noruegos que
son atendidas por la Generalitat y el Ayuntamiento. En el
transcurso de todas nuestras
reuniones podemos percibir

Licenciado en el IQS

josé Vallés Rebés es ingeniero químico
por el instituto Químico de sarrià (promoción de 1965). Posteriormente cursó el
programa de dirección de Empresas PdG
en el iEsE (barcelona), en el año 1982-83.
inició su carrera profesional en lisaC, empresa del sector químico-farmacéutico, y
continuó en barnices Valentine, donde
ejerció de director técnico-comercial en
el periodo 1966-1974. Entre 1975 y 1981
ocupó el cargo de director gerente en
jotun Valentine Española (empresa participada al 50% por jotun a/s, empresa
noruega especializada en pinturas marinas). Posteriormente ostentó los cargos
de director general adjunto en barnices
Valentine y en jotun s.a.E. En 1995 fue
nombrado consejero delegado y director
general de jotun ibérica.
En 1998 es nombrado cónsul general
de Noruega en Cataluña, tarea que
sigue desempeñando en la actualidad.
Hasta 2006 continuó vinculado a jotun
como adviser.
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el alto interés que tienen por
nuestro país. Asuntos como el
de la movilidad ciudadana o
el medio ambiente se estudian
de forma conjunta.

Edvard Grieg y el dramaturgo Henrik Ibsen. La era vikinga desde luego se conoce o
quizá sería mejor decir que se
“reconoce”.

“Recibimos cada año representaciones
del Gobierno y el Parlamento noruegos,
que son atendidas por la Generalitat
y el Ayuntamiento de Barcelona”
¿diría Que noruega y su
Cultura son ConoCidas
para los espaÑoles?
Como representante
diplomátiCo, ¿Qué
destaCaría para darlos
a ConoCer?
Noruega es una monarquía constitucional situada en el norte de Europa, con
una población de 4,8 millones de habitantes. Tanto el
país como su cultura todavía
son poco conocidas en nuestro país. Los últimos años se
han hecho interesantes campañas para recordar los grandes nombres de la cultura
noruega, como el pintor Edvard Munch, el compositor

Por su posición geográfica dispone de singularidades difíciles de encontrar en otros países:
la inimitable belleza de sus fiordos o la inolvidable impresión
de contemplar el sol de medianoche. Las primaveras con sus
largos días de luz invitan al viajero. Por todo ello, cada año
Noruega es más escogida como
destino turístico. Sus atractivos
superan a los precios altos de los
viajes. Hay que ir a Noruega.
Con esta entreVista
inauguramos esta
nueVa seCCión en la
reVista, Que intenta
aCerCarnos a lo Que
están haCiendo los
liCenCiados del iQs
tras su JuBilaCión.
usted pareCer tener
más traBaJo ahora
Que Cuando estaBa
en aCtiVo.
Sí, así es y no me parece mal.
Estoy convencido de que la actividad es un remedio interesante
a la jubilación sedentaria.
¿no ConCeBía retirarse
totalmente?
No cabe duda de que a veces lo
pienso, pero procuro darme fechas para más adelante…
¿dispone de tiempo liBre?
¿a Qué lo dediCa?
Mi tiempo libre lo dedico
a tres actividades principales: deporte, escritura y pintura. Juego mal a golf cada
semana y juego peor a tenis. Intento escribir novelas
(cinco sin publicar) y pinto mal al óleo (figurativo)
haciendo exposiciones individuales cada tres años.
Por otro lado soy un lector
compulsivo.
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Dr. Albert Florensa Giménez
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“Suro Solidari potencia
el voluntariat a l’IQS”

Les tertúlies informals d’un
grup de companys de l’IQS
van suposar l’inici de Suro
Solidari. Aquest projecte
ofereix l’ajut de persones i
institucions vinculades a l’IQS
a diferents organitzacions
de caràcter solidari. És
una iniciativa que s’està
consolidant amb força
des de fa un any.
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Quan i com va sorgir
la iniciativa de Suro
Solidari?
D’això ja fa més d’un any.
Uns quants companys de
l’IQS, concretament de la Càtedra d’Ètica i Pensament
Cristià, del Grup de Materials i del departament de Relacions Internacionals, ens
vam adonar que es podia potenciar més el voluntariat a
la nostra institució. De fet,
l’IQS podia ser un lloc on es
posessin en contacte necessitats que ens manifestaven diferents ONG amb persones
disposades a ajudar, ja que el
nostre centre té un potencial
molt important, tant pel que
fa a persones com pel que fa

a recursos. Suro Solidari podia ser un lloc de trobada entre necessitats i possibles
solucions.
Quins objectius
té Suro Solidari?
Atendre les necessitats que rebem de les ONG o de les institucions amb les quals nosaltres
tenim relació, com ara Càritas,
alguns centres penitenciaris
de Catalunya, MigraStudium,
Fundació Arrels, el Casal-Menjador Escó, el Banc d’Aliments
o el Banc de Recursos. Nosaltres anunciem en un suro real
–el plafó de la Càtedra d’Ètica–
i també en un suro virtual –la
nostra pàgina web– les necessitats a les quals acabo de refe-
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rir-me. D’aquesta manera, les
persones i institucions que estan a l’òrbita de l’IQS s’adonen
de quines són aquestes necessitats i, segons la seva disponibilitat en recursos i temps, ens
contacten, i nosaltres coordinem els seus oferiments.
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Aquesta iniciativa
ofereix ajut a
institucions de caràcter
molt divers, com Càritas,
el Casal-Menjador Escó,
MigraStudium o algunes
presons. Quin tipus
d’ajuda podeu
aportar-hi?
Per exemple, nosaltres treballem amb la presó de joves de la

Roca i amb el Centre Obert de
la Model. En aquests dos centres oferim classes de reforç: de
batxillerat, en el cas del centre
de joves, i d’alfabetització, en el
cas de la presó Model. El fet que

ció dels presos joves amb els estudiants voluntaris proporciona
un coneixement mutu molt interessant. El mateix passa amb
les classes d’alfabetització per a
adults al Centre Obert de la pre-

“Segons la seva disponibilitat, les persones
que estan en l’òrbita de l’IQS ens contacten
i nosaltres coordinem l’ajuda”
la presó es torni permeable a la
societat és molt positiu. Tant els
presos com els voluntaris s’enriqueixen mútuament. Més enllà de l’important profit que es
pot treure de les classes, la rela-

só Model. Allà els reclusos estan
en el darrer període de la seva
condemna i, després de treballar
durant el dia fora de la presó, hi
tornen per dormir i, abans de
sopar, alguns d’ells aprofiten per
estudiar en vistes d’aconseguir
el títol d’Educació Primària.
Amb Càritas, tenim signat un
conveni per donar conferències i oferir informació, també hem
col·laborat en la seva campanya
de recollida d’aliments i joguines.
Amb el Casal Escó, a més de
participar en la recollida de joguines, també hi ha voluntaris nostres que els ajuden en les
tasques d’administració.
A MigraStudium hi ha voluntaris que donen classes particulars
a nois i noies, la majoria dels
quals són immigrants.
Fa poc que hem iniciat contactes amb una iniciativa molt interessant de la Generalitat. Es
tracta d’una residència per a
aquells nois i noies que han estat tutelats per l’Administració i
que volen prosseguir els seus estudis de formació professional o
universitaris. En aquest projecte
hi participen professors i estudiants de l’IQS, tot oferint classes
de reforç.
Quina iniciativa ha
tingut millor resultat?
L’activitat més consolidada són les classes a la presó,
però també podríem parlar de
MigraStudiumo de les campanyes de recollides d’aliments i
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Suro Solidari pertany a
la comunitat IQS. Com
valora la participació
dels alumnes de la
universitat?
De forma positiva. Participen
alumnes dels últims cursos,
en especial de cinquè curs,
però també alumnes de doctorat, investigadors, treballadors d’administració i serveis
i algun professor. Ens agradaria que encara fossin més,
però de moment podem anar
donant resposta a les necessitats que sorgeixen, per la qual
cosa estem molt contents.

imparteix cursos en països en vies de desenvolupament i dóna beques a joves
investigadors d’aquells països per tal que puguin obtenir aquí el seu doctorat. En
aquests moments hi ha un
alumne nostre a El Salvador
que investiga l’efecte de la
contaminació en el creixement d’algunes espècies marines d’interès econòmic en
una zona costanera d’aquell
país, i un bon nombre d’estudiants llatinoamericans
estan realitzant els seus estudis de doctorat entre l’IQS
i la seva universitat. Actualment algunes de les accions
al Tercer Món les dirigim a
través de la Càtedra Unesco de la nostra universitat i
de les accions promogudes

Quins projectes tenen
pensat realitzar
de cara al futur?
Aquests propers dos anys
seran de consolidació, i no
tant de creixement o de
creació de nous projectes.
La primera línia de treball
serà aconseguir que hi hagi
més implicats a donar resposta a les necessitats que
ja ens estan arribant. Pel
que fa a les accions concretes d’ajut, volem subratllar
que nosaltres desitgem respondre a les demandes que
ens arriben dels que estan
treballant directament amb
els necessitats, és a dir, volem que siguin demandes
d’aquells que sobre el terreny conviuen diàriament
amb les problemàtiques
que volen atendre.
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joguines. De tota manera, en la
mesura que es van donant respostes a les diferents necessitats
que se’ns plantegen, totes les
iniciatives són interessants.
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per la Companyia de Jesús,
és a dir, que nosaltres no
muntem aquest tipus d’activitats, però a totes les persones que tenen intenció de
fer cooperació internacional
les adrecem cap a aquestes
institucions, amb les quals
mantenim unes relacions intenses i continuades.

Normalment la gent
acostuma a col·laborar
amb ONG involucrades
a ajudar el Tercer Món.
Per què la majoria
d’associacions
amb les quals treballa
Suro Solidari ajuden
els desfavorits
de l’anomenat
“Quart Món”?
L’IQS preveu també la col·
laboració amb països del
Tercer Món, però pensàvem que aquesta dimensió del Quart Món (exclusió
social en ciutats de països
rics) era la que havia d’estar més coberta per Suro Solidari. De tota manera, l’IQS
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Isidre Oller, participant del concurs ‘Saber y Ganar’

“No et pots preparar
per al programa, perquè
pregunten de tot
Isidre Oller s’ha convertit en un rostre
conegut després de la seva reeixida
participació durant nou programes al
concurs de televisió Saber y Ganar.
Amb ell parlem d’aquesta experiència i
també del seu pas per l’IQS, on va cursar
Enginyeria Química.
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Què et porta a estudiar
al Químic?
Com a estudiant sempre m’havien agradat moltes coses i em
va ser complicat decidir quina
carrera volia fer, però com que
m’ho havia passat molt bé al
laboratori de química vaig optar per aquesta carrera. Els pri-
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mers temps van ser una mica
complicats perquè realment
l’exigència era molt gran i no
s’hi valia badar, però totes
aquestes dificultats em van enfortir. Tot i que la termodinàmica m’agradava bastant, vaig
acabar al departament d’Analítica i Electroquímica amb en
Lluís Victori, amb qui tinc una
gran sintonia.

fama del Pare Pedro Victory de
ser molt rigorós i a vegades excessiu amb el tracte. Jo recordo
que quan va morir John Lennon vaig fer una caricatura a la
pissarra a primera hora del matí
i, tot i que ell, com sempre, va
esborrar la pissarra abans de començar la classe, va respectar el
meu dibuix. Amb això se’m va
posar a la butxaca.

Quins records tens de la
teva estada al Químic?
A més del professor Vicente
García-Espeso, que em va ajudar molt, conservo encara bones amistats amb els companys
que vaig tenir. També voldria
apuntar que a vegades hi ha coses que es diuen i potser no són
del tot certes, per exemple, la

Més enllà de les aules,
recordes alguna
anècdota?
Doncs sobretot els campionats
de futbol i també el viatge del
pas de l’equador, que vam fer
amb autocar per Suïssa i Alemanya, i amb els companys encara recordem moltes vivències
d’aquest viatge. També recor-
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do que vaig aprovar les dues
últimes assignatures de la carrera durant la mili: electrònica de quart i química orgànica
de tercer.
I de la fàbrica a la
televisió. Què et porta
a participar a Saber y
Ganar?
Tot i que no tenia cap interès a
anar a la televisió, els meus pares eren seguidors de Saber y ganar i sempre em deien que hi
faria un bon paper. Fa tres anys
va morir el meu pare i, després d’un comentari de la meva
mare, sense dir-li res m’hi vaig
apuntar. Ha estat una bona experiència i també divertida perquè al cap i a la fi no deixa de
ser un joc.

19/5/10 16:47:08

IntervIew entrevista entrevIsta
AIQS NEWS 55
66

Quin és el secret per
preparar-se per al
concurs i estar-hi tants
programes?
El programa requereix molta rapidesa a l’hora de contestar, tanta,
que a vegades me’n falta, i llevat
que un s’estudiï l’enciclopèdia no
es pot preparar perquè pregunten

de tot. El meu secret ha estat que
sempre m’ha agradat la lectura i
també sóc molt observador del
món que m’envolta.

preparat farmacèutic era: era
l’aspirina. En aquell moment et
vénen tantes coses al cap que
no vaig saber-ho contestar.

Quina pregunta
et va resultar més
complicada?
Més que complicada, recordo
algunes preguntes per la seva
transcendència perquè, si les hagués encertat, hauria anat més
lluny. Per exemple, una d’elles
estava relacionada amb la química. Em van donar una fórmula molecular i havia de dir quin

més enllà de la televisió,
estàs molt vinculat a la
cultura...
En els darrers anys m’he centrat
bastant en la literatura, tot collaborant amb diferents entitats
de la comarca del Vallès Oriental, i actualment sóc el secretari del Niu d’Art de Parets. Fins i
tot ara farem un programa cultural a Ràdio Parets.

Del Químic a la direcció de fàbrica
L’isidre Oller va aprofitar la borsa de treball de l’iQs per entrar al món laboral. “Per a mi va ser un xoc molt gran aterrar
a la vida real dins del sector de l’automoció, sobretot pel seu
nivell d’exigència i la pressió que suposava”. tot i començar
la seva trajectòria professional en un departament de qualitat, finalment va convertir-se en director de fàbrica, càrrec
que ocupa des de fa 18 anys. Durant aquest temps, explica,
“resulta curiós trobar-te gent del Químic a tot arreu”.
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Sortida al Teatre Nacional de Catalunya organitzada per l’Associació

‘L’auca del senyor Esteve’
Un total de 29 persones –13 associats i els seus acompanyants–
van anar el passat 6 de març al
Teatre Nacional de Catalunya
per assistir a la representació
de L’auca del senyor Esteve, una
de les obres cabdals del modernisme català, publicada com a
novel·la l’any 1907 i representada per primer cop com a comèdia teatral el 1917.
D’esquerra a dreta: Kílian Avilés,
Javier Bonet Godó i família, Xavier
Espar i família, María García i família,
Josep Mª Gelpi i família, Borja Gibert i
família, Carles Guillem, Miquel Nadal
i família, Anna Mª Oliver i família,
Francesc Piniella i família, Antoni Puig
i família, Carles Puncernau i família i
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Josep Mª Renau i família
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Vista de las bodegas de Costers del Sió

Cata de vinos organizada por la AIQS

68

AIQS NEWS 55

El pasado 10 de febrero se celebró en la Sala Multimedia del IQS una interesante sesión que incluía
la presentación de una joven bodega, Costers del Sió, una introducción a la compleja ciencia
de la enología y, finalmente, una cata de los vinos producidos por esta firma, integrada en la
denominación Costers del Segre.
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El acto ha sido organizado por
la Comisión de Jóvenes de la
Asociación de Químicos e Ingenieros del IQS y como siempre la organización y desarrollo
del acto han alcanzado un gran
nivel y la plena satisfacción de
los asistentes.
La sesión fue presentada y presidida por Sol López y Valvanera Martínez de Toda, enóloga de
la bodega, que nos introdujo a
través de sus explicaciones en
el complejo y atrayente mundo
del vino.
Bodegas Costers del Sió es una
empresa vinícola relativamente joven, situada muy cerca de
Balaguer, en plena zona vinícola de la amplia denominación de origen Costers del
Segre. Precisamente esta denominación de origen, así
como la propia bodega,
presentan características
diferenciales respecto a
otras zonas productoras.
En efecto, Costers del Segre es la extensión vi-

nícola probablemente de mayor
tamaño en Cataluña, pero incluyendo diferentes áreas de cultivo relativamente aisladas. Según
Valvanera, este hecho genera
grandes diferencias entre los vinos de esta denominación a causa de los distintos microclimas
y variedades de uva. Costers del
Sió es además una explotación
integral que incluye otras actividades pecuarias como: ganadería bovina y ovina, cultivo de
cereal y de los apreciados olivos
de la zona, además de integrar
un coto de caza. Ello asegura
una actividad en la finca durante
todo el año con un aprovechamiento integral de los recursos e
incluso de los subproductos, imprimiendo un carácter de explotación ecológica y equilibrada a
toda su producción.
Valvanera nos explicó finalmente detalles sobre la denominación de origen genérica
Catalunya y cómo puede servir
de referencia en el mercado de
exportación.

Elaboración
y envejecimiento del vino
Detalles sobre los diferentes tipos de uva implantados en la
finca, el riego durante el crecimiento y maduración de la misma, la recolección, el prensado
sin aplastar el grano (proceso
esencial para controlar el color
y la calidad del vino resultante), la maduración en condiciones de asepsia microbiológica,
los ajustes de acidez durante el
proceso y finalmente la maduración en barricas nuevas de roble
francés (el alto coste de las mismas limita este proceso a los
grandes reservas), etc., fueron
expuestos uno a uno por nuestra amiga riojana.
Aquí, y previamente a la cata
de vinos, surgieron preguntas por parte de nuestros asociados. Puedo asegurar que
nuestras amigas Sol y Valvanera debieron sorprenderse por el
cariz de nuestras intervenciones, pero no en balde la sesión
se realizó en el IQS y la produc-
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ma y por supuesto seguiremos
haciendo pinitos en esta interesante actividad.
Agradecemos a Costers del Sió
su espléndida presentación,
así como la cordial invitación
para visitar sus instalaciones
vinícolas y su modélica explotación agrícola integrada en
La Noguera. Brindamos por su
éxito y les auguramos un futuro muy brillante.

AntonI puIg AbenzA
prOmOción 1969
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sensaciones que ofrece un vino
bien cuidado.
Nos iniciamos en conceptos
como transparencia, color sobre
fondo blanco y tonalidad en la
interfase relacionados con la vejez del vino. Con algo tan sutil
como el tránsito en boca, apreciando parámetros de dulzor,
acidez y amargor bien diferenciados y por supuesto la valoración del aroma desde la copa.
Accedimos a criterios básicos
para la degustación, como la aireación previa a la cata en función de la solera del producto;
asimismo reglas básicas sobre

69

ción del vino es, en suma, un
elegante ejemplo de bioquímica aplicada. De entre las preguntas formuladas, la dirigida
por nuestro amigo José Carrera
(prom. 1960) sobre la fermentación malónica de la uva imagino que habrá dado que pensar a
nuestras invitadas.
Algunos de los presentes hemos
trabajado directa o indirectamente en relación con la industria vinícola y el cultivo de la
vid. Dirigimos otras cuestiones
sobre oxidación de aldehídos,
absorción de Fe (III) a través de
las raíces de la vid, adición de

Nuestras invitadas debieron sorprenderse
de nuestras intervenciones, pero la sesión se
realizó en el IQS y la producción del vino es
un elegante ejemplo de bioquímica aplicada
enzimas durante el proceso e incluso tópicos sobre el tapón de
corcho, animados por las precisas respuestas de la enóloga y lo
interesante del tema.

cAtA De vinOS
Finalmente procedimos a la cata
de cuatro vinos de Costers del
Sió: rosado joven, tinto tempranillo crianza, tinto coupage de
tempranillo y syraz, así como el
producto estrella de la casa: un
potente y rotundo Sió Selección
cuya cata resume muchas de las
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tiempo máximo de validez del
producto antes del consumo y
sugerencias sobre qué tipos de
comida son apropiados para
cada vino.
Imposible resumir el universo
que nos han mostrado en sólo
unas líneas. Pero sí es cierto que
Costers del Sió nos anima a contemplar el vino bajo otro pris-
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Per entendre aquest problema caldrà expli·
car una mica d’història. Quan el 1916 el La·
boratori de l’Ebre es trasllada a Sarrià, passa
a ser un centre que depèn del Col·legi de
Sant Ignasi: és a dir, que la identitat jurídi·
ca i el responsable màxim del nostre Insti·
tut per part de la Companyia de Jesús eren,
respectivament, el Col·legi de Sant Igna·
si i el seu rector. El mateix règim van anar
tenint l’Institut Biològic, la Casa d’Exerci·
cis i el Col·legi Major Loiola. El 1960 l’Insti·
tut Químic amb el Col·legi Major va passar
a tenir entitat jurídica pròpia, amb el rector
corresponent, que va ser el P. Pere Ferrer Pi.
Tot aquest complex jesuític de Sarrià
s’abastia d’aigua d’una mina pròpia que
baixava de Vallvidrera; no hi havia con·
nexió amb la xarxa urbana. Per regular la
distribució d’aigua als diferents punts de
consum hi havia un complicat sistema de
canonades i de claus de pas que molt poca
gent coneixia.
A començament dels anys cinquanta hi
havia al Col·legi de Sant Ignasi un rec·
tor poc amant de la Química, el que ara
en diríem un ecologista: tenia frases que
són de gran actualitat com que la Quími·
ca estava embrutant el puríssim i saníssim
aire de Sarrià, que els adobs químics feien
malbé els menjars, etc. Un signe del que
estic dient és que quan ell venia a l’Ins·
titut a visitar el seu gran amic, el P. Vitò·
ria, entrava pel passadís del primer pis, es
tapava el nas i la boca amb un gran mo·
cador, respirava a fons i no tornava a res·
pirar fins que havia entrat a la capella,
lluny dels miasmes que sortien del labo·
ratori de segon curs. Podríem afegir que
el P. Salvador Gil, director en aquells mo·
ments de l’Institut, no es comptava entre
els seus millors amics.

En el període que estic comentant només hi
havia una persona que sabés fer funcionar el
complicat sistema de distribució d’aigua: era
el germà Josep Albornà, que treballava al Col·
legi. De tant en tant, el P. rector considerava
un deure sagrat seu d’aturar la contaminació
ambiental de Sarrià, provocada pel funciona·
ment de l’Institut Químic. Aleshores cridava
el germà Albornà i li donava ordre de tallar el
subministrament d’aigua a l’Institut. D’aques·
ta manera aturava de cop la tan nociva activi·
tat dels estudiants de Química.
Aleshores venien les protestes dels estudi·
ants, la reclamació oficial del P. Gil i, amb
molta sort, l’endemà es normalitzava el sub·
ministrament d’aigua. Evidentment l’excusa,
gairebé sempre fictícia, era o bé una avaria
de la bomba o bé una baixada alarmant del
nivell del pou. Curiosament el Col·legi mai
no es va quedar sense aigua.
Cal afegir que la complicació de la xarxa de
distribució feia que quan tallaven l’aigua a
l’Institut Químic, els estudiants de la Casa
d’Exercicis, que amb les seves oracions no
contaminaven Sarrià, ni poc ni molt, tam·
poc no es podien rentar ni beure aigua. El
problema s’anava fent gros i demanava una
intervenció de l’autoritat corresponent.
El P. Provincial va trobar la solució: va destinar
el germà Albornà a treballar a la Casa d’Exer·
cicis; només ell sabia com tancar l’aigua i evi·
dentment no volia quedar-se’n sense. Així es
va acabar la benèfica actuació mediambiental
del P. rector del Col·legi de Sant Ignasi. L’Ins·
titut, d’altra banda, es va connectar a la xarxa
urbana d’aigua.

Lluís Victori, SJ
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Professional BS

OFERTA PER A:

«No em cobren comissions
pel meu compte. Això sí que
és un tracte diferencial»
BS Compte Professional és el compte que ho té tot,
excepte comissions1:

0

comissions

0 euros de manteniment1
0 euros d’administració1
0 euros per ingrés de xecs

Obri ara el seu compte i accedeixi a la resta de
condicions preferents que Professional BS li
ofereix pel fet de ser membre del seu col·lectiu
professional.
Ara, a més a més, només pel fet de fer-se client,
aconseguirà un regal ben pràctic.

Memòria USB
de 8 Gb

Informi’s sobre Professional BS a les nostres
oficines, al 902 383 666 o directament a
professionalbs.es.

RBE núm. 4199/09

BanSabadell Professional, SAU. Pl. de Catalunya, 1, 08201 Sabadell. Inscripció 30 del Registre Mercantil de Barcelona en el tom 35256, foli 56, full B-8839. NIF A58899378.

BS Compte Professional

1. Excepte comptes inoperants en un període igual o
superior a un any i amb un saldo igual o inferior a 150
euros.
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