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daNos tu oPiNióN
sobre ‘aiQs News’.
Queremos saber qué opinas de la revista
de la aiQs. ¿te gusta el nuevo diseño?
¿te resultan interesantes los nuevos contenidos?
¿cambiarías alguna cosa? ¡es tu oportunidad!
haznos llegar tu opinión a lidia.sirera@aiqs.es.
¡nos ayudará a mejorar tu revista!
a partir del 3 de gener, podeu consultar
a la nostra web la versió íntegra de l’aiQs News
en els idiomes català i castellà.
a partir del 3 de enero, podéis consultar
en nuestra web la versión íntegra de aiQs news
en los idiomas catalán y castellano.

El pasado día 19 de noviembre celebramos
la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Químicos e Ingenieros del IQS.
Además de hacer balance de todas las actividades que se han llevado a cabo este año
desde la Asociación, se entregaron los Premios Padre Salvador Gil del curso 20092010. Queremos agradecer a los miembros
de su jurado la dedicación y el esfuerzo
para garantizar el nivel de excelencia de
este premio, que en cada edición nos demuestra la fuerza que tiene la investigación en el Instituto.
Junto a la entrega de las insignias conmemorativas a las promociones de los años
1998, 1985 y 1960, se hizo un reconocimiento a la promoción de 1970 y se hizo
expresa, por parte de todos, nuestra gratitud a los miembros de la promoción
del 1950 por su labor en favor de la profesión. Todo ello en una noche muy especial en la que los protagonistas fueron,
una vez más, los asociados. En este número encontraréis un amplio reportaje fotográﬁco de la velada.
También encontraréis, en las páginas interiores, un reportaje hecho a los presidentes del IQS Business Alumni y de nuestra
Asociación. Estamos convencidos de que
mediante la colaboración entre las dos asociaciones aportamos valor añadido a nuestros asociados, que al ﬁn y al cabo están
unidos por un vínculo en común: el IQS.
Quisiera tener también unas palabras para
el Padre Rafael Queralt, SJ. El pasado 4
de noviembre una representación de los
miembros de la Junta de la AIQS le visitó en el Centro Borja de Sant Cugat, donde actualmente recibe tratamiento. Su
labor en la Asociación ha sido tan importante que se hace muy difícil no seguir teniéndolo a nuestro lado, como siempre ha
sido. Desde aquí le queremos enviar un
fuerte abrazo y nuestros mejores deseos.
Las últimas páginas de este News las hemos dedicado a reproducir las tarjetas
y las felicitaciones que, con motivo de
las ﬁestas navideñas, muchos nos habéis
hecho llegar. Nos ha hecho mucha ilusión recibirlas y las queríamos compartir con vosotros.
Feliz lectura y felices ﬁestas.

Jaume Árboles muNtadas
president
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JuNta directiVa associació
de Químics i eNGiNyers
de l’iNstitut Químic de sarriÀ

El passat dia 19 de novembre vam celebrar
l’Assemblea General Ordinària de l’Associació de Químics i Enginyers de l’IQS. A més
de fer balanç de totes les activitats que s’han
dut a terme aquest any des de l’Associació,
es van entregar els Premis Pare Salvador Gil
del curs 2009-2010. Volem agrair als membres del seu jurat la dedicació i l’esforç per
garantir el nivell d’excel·lència d’aquest premi, que en cada edició ens demostra la força
que té la recerca a l’Institut.
Juntament amb l’entrega de les insígnies
commemoratives a les promocions dels anys
1998, 1985 i 1960, es va fer un reconeixement a la promoció del 1970 i es va fer expressa, per part de tots, la nostra gratitud
als membres de la promoció del 1950 per la
seva tasca en favor de la professió. Tot plegat
en una nit molt especial en què els protagonistes van ser, un cop més, els associats. En
aquest número trobareu un ampli reportatge
fotogràﬁc de la vetllada.
També trobareu, en les pàgines interiors,
un reportatge fet als presidents de l’IQS
Business Alumni i de la nostra Associació. Estem convençuts que mitjançant la
col·laboració entre ambdues associacions
aportem valor afegit als nostres associats,
que al cap i la ﬁ estan units per un vincle
en comú: l’IQS.
Voldria tenir també unes paraules per al Pare
Rafael Queralt, SJ. El passat 4 de novembre
una representació dels membres de la Junta de l’AIQS el va visitar al Centre Borja de
Sant Cugat, on actualment rep tractament.
La seva tasca a l’Associació ha estat tan important que es fa molt difícil no continuar tenint-lo al nostre costat, com sempre ha
estat. Des d’aquí li volem enviar una forta
abraçada i els nostres millors desitjos.
Les últimes pàgines d’aquest News les
hem dedicat a reproduir les nadales i les
felicitacions que, en ocasió de les festes nadalenques, molts
ens heu fet arribar. Ens
ha fet molta il·lusió
rebre-les i les volem
compartir amb
vosaltres.
Feliç lectura i molt
bones festes.
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Nom	Cognoms	Any Promoció

Guillem	Anglerill Díaz

Luis

Duque Arias

Ariadna

Paz Núñez

2003

Jordi

Guillaumet Piñol

2008

Marta	Agustí Aroza
Ramon Maria

2010
Màster IQS Enginyeria Ambiental 2002

Condomines Minoves

2007

2006

Defuncions tant d’associats com de no associats
des del 13/07/2010 al 19/11/2010
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Nom	Cognoms	Any Promoció
Josep

Belart Tomás

1952

José

Roset Torelló

1958

Josep

Torres Ibáñez

1972

Visita al Pare Rafael Queralt, SJ
El passat 4 de novembre una representació dels membres de la Junta de l’AIQS formada per Remei Areny,
Xavier Castañé, Josep-Albert Jover, Albert Palomer i
Albert Puyuelo van visitar el Pare Queralt al Centre
Borja de Sant Cugat (carrer Llaceres, 30 – 08172 Sant
Cugat del Vallès / Telèfon: 936741150).
Actualment el Pare Queralt viu al Centre Borja, on rep
tractament per uns problemes de memòria i orientació.
Per als qui el vulgueu visitar, les millors hores són
de 10.00-12.30 h i de 16.30-18.30 h qualsevol dia
de la setmana.
Físicament està molt bé i li agrada molt rebre visites.
De tota manera és recomanable, en saludar-lo, identificar-se perquè és molt probable que no us reconegui.
Us animo a anar-lo a veure, la vostra visita serà un estímul que li farà bé.

D’esquerra a dreta: Albert Puyuelo, Xavier Castañé, Rafael Queralt, Remei Areny i Josep-Albert Jover

Josep-Albert Jover
Promoció 1984

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

Asedesa

• Tel.: 93 426 13 56
• www.pinchazosyneumaticos24h.com
• Servei permanent garatge Espanya:
condicions especials per al nostre
col·lectiu per a rodes noves (no
punxades).
News publicat 48

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

Marítim

• Tel.: 93 224 04 40. Fax: 93 224 04 41
• maritim@claror.org www.claror.org
• Des del 50% fins al 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

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/

AIQS NEWS 57

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

news in brief Flashes Flaixos

Relació d’empreses amb les quals l’AIQS
té en vigor un acord de col·laboració

newS in brief flashes flaixos

Assemblea general de l’AIQS
El passat dia 19 de novembre es
va celebrar l’Assemblea General
Ordinària de l’Associació de Químics i
Enginyers de l’IQS a la Sala Multimèdia
de l’Institut Químic de Sarrià.

Com s’ha estat fent cada any, va
haver un balanç de totes les activitats que s’han dut a terme
des de l’Associació, es van dir
els guanyadors del segon certamen literari Sant Albert 2010, es
van entregar els Premis Pare Salvador Gil del curs 2009-2010 i

les insígnies commemoratives a
les promocions del 1998, 1985
i 1960, així com un clauer a la
promoció del 1970 (que fa 40
anys que van acabar) i els diplomes corresponents a la promoció del 1950 (perquè fa 60 anys
que van acabar la carrera).
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D’esquerra a dreta:
Albert Puyuelo, Josep
Beumala, Enric Julià,
Jaume Árboles i Remei
Areny
Vista general de la sala
Jordi Martorell López,
Premi P. Salvador Gil
del Dept. d’Enginyeria
Química, recull el premi
el seu pare
Manuel Guzmán
Medrano, Premi P.
Salvador Gil del Dept.
d’Enginyeria Industrial
Laia Carabellido
Armengol, Premi P.
Salvador Gil del Dept.
de Química Analítica.
Marc Güell Cargol,
Premi P. Salvador Gil
del Departament de
Bioenginyeria
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Prom. 1998 – 12 anys –
insígnia de bronze
7 Montserrat Navarro
Miguel
8 Alexis Pey Torruella
9 Oscar Reig Puiggròs
10 Anna Tacies
Capdevila
11 Foto grup
promoció 1998
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En el trancurs de l’acte
es va fer entrega de les
insígnies commemoratives
a les promocions del anys
1998, 1985 i 1960

13

14
Prom. 1985 –
25 anys – insígnia d’argent
12 Foto grup promoció 1985
13 José Ignacio Burgos Gil
14 Loreto Guitart Montalbán
15 Anna Paré Busto
16 Jordi Parés Serradó
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Prom. 1970 –
40 anys – clauer
17 Jaime Font Marfà
18 Josep Mª Riera
Anguera
19 Maria Josep
Rosselló Borredà
20 Josep Torrent Xifré
21 Foto grup
promoció 1970
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Prom. 1960 –
50 anys – insígnia d’or
22 José Carrera Sansa
23 Josep Comellas Colldefons
24 Jordi Ferrés Rovira
25 Joan Genescà Vila
26 Foto grup promoció 1960

25
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El reconeixement
als més veterans:
Jaume Árboles va fer
entrega dels diplomes
corresponents a la
promoció del 1950, que
ja fa 60 anys que van
acabar la carrera!
29
Prom. 1950 – 60 anys – diploma
27 Foto grup promoció 1950
28 Antonio Atmetlla Benavent
29 Jaime Guardiola Zanón
30 Alfons Güell Sánchez
31 Antonio Vallet Goytisolo

30

31
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Un símbol d’identitat

Nova targeta de crèdit
VISA de l’AIQS

Gràcies a la col·laboració amb Banc
Sabadell, ja és una realitat el carnet
de l’Associació de Químics i Enginyers
de l’Institut Químic de Sarrià. Un símbol
d’identitat i que ara també es pot
convertir en una targeta VISA de manera
gratuïta.

El nou carnet agrupa les utilitats del carnet professional amb
les prestacions d’una targeta
de crèdit VISA, sense cap tipus
de quota anual i amb diferents
avantatges per als associats de
l’AIQS.
Entre aquests avantatges, figuren
un crèdit mensual de 1.000 euros ampliables i una assegurança

newS in brief flashes flaixos
AIQS NEWS 57
13
El president de l’associació, Jaume Árboles, amb els representants de Banc Sabadell

d’accidents gratuïta que pot arribar
fins als 300.000 euros.
A més, pel sol fet d’utilitzar aquest
carnet VISA en les compres, es poden aconseguir diferents regals.
Tot això a partir del programa de
punts de sabadellatlantico.

i també com a targeta suposa
un doble benefici per al nostre
col·lectiu”.
Partint d’aquest doble benefici, conclou: “De moment la idea
ha agradat als membres de
l’AIQS”.

Sinònim de col·lectiu
Més enllà dels avantatges que suposa per als associats de l’AIQS el
fet de disposar de la nova targeta,
com explica el president de l’Associació, Jaume Árboles, “també
és un signe d’identitat que definirà els nostres associats. A més
–afegeix–, el fet de poder-la utilitzar com a carnet professional

El nou carnet agrupa les utilitats
del carnet professional amb les prestacions
d’una targeta de crèdit VISA
Un regal
Per sol·licitar la targeta Carnet VISA de l’Associació de
Químics i Enginyers de l’Ins-

titut Químic de Sarrià, els
associats tenen com a regal un joc de rellotges per a
home i dona.
Només caldrà emplenar la
butlleta de sol·licitud que
s’ha fet arribar als membres

de l’AIQS i enviar-la juntament amb una fotocòpia del
DNI o lliurar-la a qualsevol
oficina SabadellAtlántico.

Negociación, parte II
EL ARTÍCULO ANTERIOR TERMINABA CON LA PALABRA INTERESES COMO EL
EJE DE LA NEGOCIACIÓN. VAMOS AHORA A AVANZAR UN POCO MÁS SITUANDO
OTROS TRES ELEMENTOS A SU ALREDEDOR.

LAS CONTRAPRESTACIONES
Inés entra en un concesionario de coches de la marca VMM.
Hace ya días que está convencida, después de meditar mucho,
de que el coche que quiere es el
modelo 111. Y este es su interés:
comprar un coche VMM, modelo 111. Por supuesto que el
interés del vendedor del concesionario es vender el coche.
Inés: “Buenos días quiero ver el
VMM modelo 111”.
El vendedor una vez le ha enseñado el coche, es consciente

Como habéis detectado, además de los intereses, hay otras
cosas que también hay que negociar e intentar satisfacer,
como son los flecos, los extras,
los complementos, etc., del paquete negociador. Vamos a llamarlas contraprestaciones;
estas tienen su importancia
porque son posibilidades que
ambas partes tienen a su disposición y que deben poner en
la mesa de negociación porque
ayudan a negociar y por tanto
a cerrar los acuerdos.
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de que sus respectivos intereses principales quedarán satisfechos si consigue vender el
coche y ella, por tanto, comprarlo. Pero este es un caso en
el que, “regateando” y acordando el precio final, hay que
negociar estas otras contraprestaciones, que como hemos dicho nos ayudarán a
cerrar el trato.
Inés: “Y por este precio ¿qué
más me da?”. Se refiere a accesorios varios, financiación mínima, plazos de pago, garantía

MANAGEMENT SKILLS HABILIDADES DIRECTIVAS HABILITATS DIRECTIVES

A veces creemos que tenemos una oferta
de trabajo para negociar mejor y solo tenemos
promesas. Y los faroles, para el póquer
LAS ALTERNATIVAS
Juan trabaja en el Banco SSS desde hace veinte años. Por más que
lo intenta no consigue ascensos
ni cambios significativos en su salario, es decir, no se siente reconocido en su trabajo. Un día le
comenta a su esposa María:
–Acabo de hablar con un director del banco BBB, que me ha
llamado porque me van a pasar una oferta para que vaya a
trabajar con ellos. En cuanto la
tenga le diré a mi jefe que me
voy a la competencia.
–¿Pero la oferta es segura? –pregunta María.
–Bueno, me han dicho que la
tendré en dos días –añade Juan.
Al cabo de dos días Juan tiene

oferta del BBB para negociar
mejores condiciones con el SSS.
–Pues no me parece nada descabellada esta idea. Al fin y al
cabo el SSS se ha portado bien
conmigo durante todos estos
años, claro que yo también le
ha dado lo mejor.
¿Qué le está proponiendo María a Juan? Le está dando una
herramienta de negociación
con su actual banco diferente de la que tenía hasta ahora cuando intentaba mejorar su
posición. Juan tiene ahora otra
alternativa a su banco, tiene
otra posibilidad de empleo, similar pero con mejoras evidentes. Está claro que cuando Juan
vaya a hablar con su director

para pedirle aumento de sueldo y/o ascenso tiene un arma
poderosa, como es una oferta de la competencia. ¿Verdad
que no negociará igual con su
jefe con esta oferta en el bolsillo que sin la oferta? A esto se
le puede llamar de muchas maneras: alternativas, posibilidades, otras salidas; son ayudas
para negociar. Le voy a llamar
el comodín, ya que puedo o no
sacarlo durante la negociación.
Es mío y solo mío. La otra parte negociadora solo sabrá de su
existencia si yo se lo digo.
Pero, para que nos ayude realmente, ha de cumplir una
condición.
Prestemos atención a la primera pregunta que le hace María:
“La oferta, ¿es segura?”. Sabia
pregunta. A veces creemos que
tenemos una oferta de trabajo
para negociar mejor y solo tenemos promesas. No, para que el
comodín sea tal en la negociación ha de existir, ha de ser real.
Lo otro sería un farol. Y los faroles, para el póquer.
Y claro, aplicando el cuento a la otra parte en la negociación tenemos que saber
(para ello está la preparación
antes de la negociación de
la que hemos hablado) si la
otra parte tiene o no otro comodín que le permita negociar más fuerte hacia su lado
y poder romper la negociación porque lo que tiene le
satisface más que lo que le
estamos ofreciendo.
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la oferta que mejora sustancialmente las condiciones que le da
su actual banco.
–Oye, Juan –dice María–, ¿así
que te vas a despedir del SSS?
¿Ya te lo has pensado bien?,
porque en el SSS tampoco es
que estés mal, ¿verdad?
–¿Qué me quieres decir?
–Bueno –continúa María–, que
a lo mejor si no quieres cambiar
porque todo cambio es siempre
una incógnita, y ya no tenemos
edad para muchos experimentos, quizá podrías utilizar la
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posventa, colores disponibles de
inmediato, seguro del coche, regalos extra...
En este capítulo de las contraprestaciones es donde ha de
aparecer la creatividad por ambas partes. Porque todas ellas
son posibilidades que nos han
de acercar a llegar a un acuerdo
en la negociación. Y los vendedores de coches (trabajo difícil)
saben muy bien que muchas negociaciones se han cerrado con
la venta, o se han roto, únicamente por poder o no satisfacer
estas u otras contraprestaciones
que pide el futuro cliente.
Este ejemplo nos lleva a completar nuestro objetivo en la negociación. Tenemos que tener muy
claro cuánto estamos dispuestos
a rebajar, o no, nuestros intereses o a cuáles de las contraprestaciones estamos en disposición de
renunciar, o no, con tal de cerrar
la negociación y tener un grado
de satisfacción de nuestros intereses lo más óptimo posible.
Seguimos avanzando. Hasta
aquí hemos reconocido ya los
intereses de ambas partes; sabemos que hay contraprestaciones
que ayudarán en la negociación
y tenemos muy claro el objetivo
de la negociación con sus límites de renuncia y satisfacción.

MANAGEMENT SKILLS HABILIDADES DIRECTIVAS HABILITATS DIRECTIVES
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Es decir, si la otra parte negociadora tiene algún comodín
real y bueno, solo cerraremos
la negociación si le mejoramos
lo que tiene, a no ser que por
temas motivacionales que no
son ahora de comentario decida no utilizarlo.
En el caso que nos ocupa,
Juan hablará con su director
y le expondrá que se va porque tiene una oferta real de
la competencia.

Si su director quiere negociar
para retenerlo tendrá que hacerlo en base a todo lo que
hemos ido comentando hasta ahora: conocer si el interés de Juan es irse o quedarse
mejorando sus condiciones y
conocer el suyo, que sería si
quiere o no que Juan se quede. Si es que se quede, ha de
comprobar que la oferta de la
competencia es real; y preparar contraprestaciones que le

ayuden a negociar como mínimo para igualar lo que ya
tiene Juan.
Este comodín en forma de oferta de la competencia en este
ejemplo es lo que siempre le
quedará a Juan en el caso de
que la negociación con su jefe
no cristalice.
¿Cómo cambia la negociación
de uno y otro con o sin comodín? ¿Es que Juan no se merecía
antes unas mejores condiciones
de trabajo? Recordemos lo escrito en al artículo anterior: no
conseguimos lo que merecemos
sino lo que negociamos.
Hasta aquí hemos visto que alrededor de los intereses como
elemento eje ya giran dos
elementos más: las contraprestaciones y el comodín o alternativa a lo que ya tengo.
Demos ahora un paso más.

LA LEGITIMIDAD
Luis está intentando comprarse una barca, una menorquina
para ir a dar una vuelta los fines
de semana que haga buen tiempo. En el primer contacto con
Antonio, dueño y vendedor de
la barca, se queda muy perplejo
cuando Antonio le da el precio:
–Antonio, este precio me parece
fuera de la realidad por una barca
como la tuya, le recrimina Luis.
¿Cuántas veces no hemos pensado y dicho esta frase? Luis le dice
a Antonio que en vista de su petición necesita unos días para
hacer unas comprobaciones.
Luis indaga dónde le puedan
dar una idea más fidedigna de
los precios de menorquinas de
segunda mano como la que
quiere vender Antonio.
Después de múltiples contactos con instituciones, expertos
y personas conocedoras de los
precios en este mercado, llega
a la conclusión de que Antonio
le está pidiendo casi el doble
del precio medio de mercado.
En este caso Luis ha visto claro
que Antonio no tiene ninguna
razón para pedir este precio,
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Una cuestión muy interesante en esto de la legitimidad
es cuando nos referimos no a
los temas a negociar como el

Si hemos negociado limpiamente
y el oponente tiene la misma percepción
sobre nosotros, nos estamos legitimando
para posteriores negociaciones
¿Qué hacer? ¿Cómo negociar entonces? La legitimidad para negociar se basa en
criterios objetivos, de forma que las partes negociadoras perciban los argumentos,
como razonables, válidos
y coherentes. No es este el
caso. Antonio no está actuando así.
Cuando nos encontramos con
un negociador cuyos intereses
en forma de peticiones no las
consideramos con la suficiente
legitimidad, ¿para qué seguir?
Para Luis, Antonio no será
nunca un legítimo negociador.

ejemplo anterior, sino a los negociadores. Es muy usual que
en negociaciones periódicas e
importantes, sobre los mismos
temas, siempre las mantengan
los mismos negociadores por
ambos lados.
Esto tiene una explicación referida a la legitimidad. Si hemos negociado limpiamente
y llegado a un acuerdo con alguien y el oponente tiene la
misma percepción sobre nosotros, nos calificaremos mutuamente como de estar
legitimados para posteriores
negociaciones. Y en sucesi-

vas negociaciones a través del
tiempo llegaremos a “creernos” y a “confiar” en lo que
mutuamente nos decimos
porque nos hemos legitimado como negociadores, ya que
gracias a la experiencia mutua adquirida hemos constatado que nuestras peticiones
negociadoras son objetivas y
contrastables, como se ha explicado en el caso de Luis y
Antonio.
Hemos avanzando en la consecución de nuestro estilo
de negociador. Ya hemos visto: intereses, contraprestaciones, comodín o alternativa y
legitimidad.
El gráfico inicial de este artículo se va ya completando.
Nos queda comentar las tres
últimas piezas del puzle,
que las dejamos para el
próximo artículo.

PEDRO FARRÉS
pedro.farres@unigena.net
PROMOCIÓN 1967
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es decir, no está, lo que vamos
a llamar, legitimado para pedir este precio y por tanto para
negociar.
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In depth A fondo A FONS

AIQS i IQS Business Alumni:
la unió d’esforços fa la força
El president de l’AIQS, Jaume Árboles, i el de
l’IQS Business Alumni, Marc Correa, repassen
en aquesta entrevista les activitats
conjuntes que han organitzat al llarg
dels darrers anys i ens parlen dels seus
plans de futur, que passen per continuar
col·laborant en activitats que aportin
valor afegit als seus associats.
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Una de les tasques més
rellevants que fan
les associacions que
presidiu és reforçar el
sentit de pertinença a
l’IQS. En quins aspectes
col·laboreu per
aconseguir-ho?
Jaume Árboles: Tot i que el
perfil dels nostres associats és
una mica diferent, en moltes
de les activitats que organitzem ens complementem. Més
enllà de les activitats, però, sobretot el que ens uneix, el vincle comú, és l’Institut Químic
de Sarrià.

In depth A fondo A FONS

Marc Correa: Un bon exemple d’aquesta col·laboració
són les Tardes IQS, on vénen
ponents i personalitats tant
de Catalunya com de la resta
de l’Estat a exposar i compartir reflexions i punts de vista.
Creiem que aquestes persones
han de venir a l’IQS perquè
ocupen posicions rellevants,
i per ser aquesta casa la casa
que és.

19

Quines altres activitats
comunes podríeu
assenyalar?
J.Á.: Un altre dels aspectes en què col·laborem és la
borsa de treball, ja que,
per exemple, les ofer-
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Jaume Árboles: “Més enllà de les activitats
conjuntes, sobretot el que ens uneix és
l’Institut Químic de Sarrià”

In depth A fondo A FONS
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tes que no es cobreixen des
d’una associació es passen a
l’altra.
M.C.: En paral·lel, oferim conjuntament el servei Improve

de la Comissió Executiva de
la Fundació Empreses IQS de
cara a fer sentir en aquest fòrum la veu dels exalumnes
de la institució.

Marc Correa: “Volem recollir la tradició que
ja té l’AIQS, perquè, si hi ha algú que sàpiga
què vol dir ser un IQS, són ells”
your English, molt valorat entre els associats; i tenim sobre
la taula uns quants projectes
importants que permetran crear sinergies clares i valuoses per
als nostres associats.
J.Á.: A més, transmetem la
nostra opinió a les reunions

Fins a quin punt
l’actual situació
econòmica condiciona
el vostre dia a dia com
a associació?
J.Á.: Tenim clar que cada vegada més haurem d’optar per
demanar patrocinis i patro-

L’excel·lència professional, clau

En la mateixa línia que l’AIQS, el principal objectiu de l’IQS Business Alumni
passa per ser una eina útil per als seus associats i les seves empreses.
“Més enllà de qualsevol altra cosa, volem acompanyar-los en el seu
desenvolupament personal i professional”, explica Marc Correa. Un projecte
que se sustenta sobre tres grans pilars: l’excel·lència professional, el valor
de la xarxa (networking) i el sentit de pertinença, que es concreten en un
portafoli de productes format pel Servei de Carreres Professionals, sessions
de continuïtat, seminaris, la Trobada Anual, a més d’altres iniciatives com
activitats esportives per fomentar el networking i el treball en equip o la
denominada Alumni Solidari, de la mà de la Fundació Real Dreams.

In depth A fondo A FONS

En aquest context
complicat, més que
mai cal generar
valor afegit com a
associació...
J.Á.: Efectivament, i el contacte entre les dues associacions ens aporta aquest valor
afegit. A nivell personal, sempre he estat partidari d’aquesta unió d’esforços.
M.C.: Per la nostra banda, volem recollir la tradició que té
l’AIQS, perquè si hi ha algú
que sàpiga què vol dir ser un
IQS són ells. Per aquest motiu,

En total, són ja 15 les promocions
d’antics alumnes de la Facultat
d’Economia de l’IQS que estan al mercat
actualment. Els seus antics alumnes
ocupen posicions des d’auditors fins
a consellers delegats, en sectors
industrials, de serveis o financers.
La seva història relativament curta
condiciona també el perfil dels associats
de l’entitat presidida per Marc Correa.
En les seves paraules: “Un dels fets
diferencials dels nostres associats és la
seva joventut i dinamisme”.

des de la nostra creació ens
hem fixat en com funcionaven
i, a partir d’aquí, hem anat creant la nostra història. De fet,
alguns dels professors d’Administració i Direcció d’Empreses són o han estat membres
de l’AIQS.
Partint d’aquest
vincle comú, quins
projectes hi ha
de cara al futur?
M.C.: Per la nostra banda, la
voluntat és clara de seguir
col·laborant perquè entenem

que hem de caminar junts.
Tot i que oficialment som
dues entitats independents,
creiem que hi ha àmbits en
els quals hem de treballar
conjuntament.
J.Á.: També crec que és interessant aquesta col·laboració.
El que ens caracteritza és que
som associacions professionals i això ens diferencia.
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15 promocions al mercat
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cinis de manera conjunta. A
més, el patrocini genèric que
havíem tingut fins ara anirà
desapareixent i només quedarà el que es focalitza en temes molt concrets. En aquest
aspecte, la suma de les dues
associacions ens beneficia
quan es tracta de fer activitats conjuntes.
M.C.: Davant l’actual situació
econòmica, el nostre Servei
de Carreres Professionals és el
més valorat i estem intentant
fer un esforç extra en aquest
sentit per donar resposta als
nostres associats.

al teu servei

Recorda que des de l’Associació gestionem
diferents serveis dels quals tu pots gaudir:
• Adreça d’e-mail amb el domini
@aiqs.es; @aiqs.eu; @aiqs.cat.
•	Borsa de Treball.
• Publicacions.
•	Butlletí d’anuncis.
•	Reunions de Grups Professionals.

• Ajudem els associats a posar-se
en contacte entre ells per
organitzar sortides, sopars
de promoció, etc.
• Tens a la teva disposició les
sales dels locals de l’AIQS.
Només cal que truquis a la
nostra secretaria per fer la
reserva pertinent.

Chemistry and cuisine Química y cocina Química i cuina
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¿Qué comeremos
en el futuro?
¿Será un cuento que acabaremos alimentándonos de pastillas?
¿Qué comeremos dentro de cien años? El oficio de profeta ha
sido siempre, cuando menos, arriesgado; el profeta Elías que
“fue arrebatado a los cielos por un carro de fuego”, según
las Escrituras, en realidad salió disparado al espacio con un
cohete en las posaderas por plasta y agorero; solo anunciaba
desgracias y catástrofes.

Chemistry and cuisine Química y cocina Química i cuina

La preocupación fundamental –¿habrá suficientes alimentos?– parece perder virulencia
cuando estamos viendo que el
problema no es de producción
sino de distribución. En nuestra
área privilegiada quemamos cosechas, arrancamos viñas, utilizamos cereales y leguminosas
para obtener carburantes… Hemos mejorado tanto los sistemas de producción agrícola y
ganadera que, al menos en los
próximos cien años, parece que
podemos estar tranquilos… si
satisfacemos las necesidades
del que dimos en llamar Tercer

Cabe la posibilidad de que tengamos
que aceptar pollos probeta y
terneras clónicas, pero ¿carne de petróleo?
¡Con lo caro que se ha puesto el petróleo!
Solo hace unas décadas,
la visión de Martin Luther
King, como las del profeta
Elías, también era pesimista: “Dentro de unos años la
humanidad quedará dividida entre los que no pueden
comer y los que no pueden
dormir…. inquietos por lo
que pueden hacer los que
no tienen comida”.

Mundo (habitantes de tercera)
y que, por la vergüenza que nos
producía, llamamos ahora “países en vías de desarrollo” (en la
vía muerta, todavía). Cuando,
una de mis hijas, escogió la carrera de Geografía, le comenté:
“Con tantos países será difícil
recordar la capital de cada uno”.
“¿Capital? No papá, la mayoría
solo tienen pagaré”.

AIQS NEWS 57

de comer la Pastagris Nutrouniversal. Oye, si no comes no te
llevaré al Supercirco y te aseguro
que presenta cosas asombrosas:
un cultivador de lechugas, el fakir traga-aceitunas ¡con hueso!
Y las 5 gallinas 5 con su psicodomador.
–Aceitunas, gallinas, lechugas…
¿Qué es eso, papá? –se animó el nene mordisqueando su
pastillita.
–Verduras y animales primitivos; la gente de aquellos tiempos se los comían.
–¿Comían eso? ¿No será un
cuento, papá?
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Empecemos por el final, si os
parece. Y el final podría ser una
escena como la siguiente dentro
de, ojalá, muchos años:
–Nene, come.
–No quiero. ¡No me gusta! Siempre lo mismo, pastillitas rosas
–gimotea el nene apartando el
plato en el que la amorosa madre ha depositado tres comprimidos de “comida”.
–Es que las pastillas verdes están
carísimas –se excusa la madre.
–No le mimes –tercia el padre–,
hay mucha gente que solo pue-

Chemistry and Cuisine Química y cocina QuímiCa i Cuina
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Examinemos, a modo de inventario, los recursos alimenticios
centrándonos en las proteínas
ya que, de los tres principios básicos (proteínas, carbohidratos y
lípidos), son ellas las que provocan más dudas en cuanto a cantidades suficientes.
Tenemos tres alternativas para
conseguir proteínas: los animales, tanto terrestres como
acuáticos, los vegetales (especialmente cereales y leguminosas) y las provenientes de
aquellos seres vivos a los que
todavía no nos decidimos a calificar de animales o vegetales
(¿los gais de la naturaleza?): los
microorganismos unicelulares,
levaduras y bacterias.

PRoTEínaS animaLES
La proteína de origen animal
es cada vez más cara. El engorde del animal requiere tiempo y dinero y, además, grandes
cantidades de vegetales, sustraídos así al consumo directo. No se trata aquí de discutir
las cualidades nutricionales de
las distintas proteínas. Tampoco se trata, desgraciadamente en muchos países, de poder
escoger entre ellas. Las proteínas animales están distribuidas muy irregularmente por el
mundo; hay países con grandes excedentes de carne de

res y hay amplias zonas en las
que la única posibilidad se reduce al consumo de un poco
de leche o yogur, reptiles e insectos, ya que el escaso y mal
nutrido ganado se reserva para
otras funciones (leche, trabajo
y transporte).
La creciente demanda de carne
(ligada, se constata, al creciente nivel de vida) ha motivado un cuidadoso estudio de las
condiciones de crianza y engorde. La selección de razas,
los controles sanitarios y una
alimentación racional han permitido multiplicar extraordinariamente la producción de
carne, leche y huevos. En cambio, corremos el peligro de esquilmar los recursos pesqueros
con prácticas abusivas. (Nota
adicional: el pescado marítimo
o ﬂuvial y no el de piscifactoría es el único alimento que
puede considerarse “natural”,
ya que tanto animales terrestres como vegetales han sido
modificados, mejorándolos,
con el paso de los siglos).
La parte negativa estriba en
que, para conseguir esta gran
producción, sacrificamos a los
animales aun antes del sacrificio (*) con estabulaciones masivas y alimentación forzada con
piensos calculados por computadora, implantando auténti-

cas “fábricas” de, por ejemplo,
pollos que nunca verán el campo (**). Todo ello no desmerece
la calidad nutritiva de la carne
así obtenida, pero penaliza las
características organolépticas.
Recordamos con nostalgia los
sabores de antaño. ¡Aquel pollo de los domingos!... pero de
los domingos y solo para unos
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tuvieron que cerrar todas
ellas pues la levadura absorbía compuestos tóxicos del
sustrato. Hoy día se obtienen sobre medios seguros o
se aprovechan las levaduras
remanentes de las cerveceras

¿Queda algún recurso para explotar?
En los últimos años se ha analizado ya cada
planta, semilla, recurso marino e insecto
dividirse, se multiplica?... Estos microorganismos). Los
medios de cultivo son diversos (melazas, pulpa de madera, hidrocarburos…). En
los años 60 se montaron cinco grandes fábricas para la
obtención de las que se llamaron “proteínas del petróleo”; resultaban muy baratas
y se aprovechaban subproductos de las petroleras, pero

aunque, en este caso, hay que
desamargarlas. Las levaduras
son muy ricas en vitaminas
y proteína de alta calidad; su
limitación es el sabor, típico
de la levadura y que no permite su adición a todas las
formulaciones alimenticias.
¿Queda algún recurso para explotar? En los últimos años se
ha analizado cada planta, cada
semilla, cada recurso marino:
plancton, algas, “rebaños” de
peces e insectos. Estos últimos
han estado de moda pasajera
en la cocina sofisticada actual
pero, por cultura ancestral, no
hemos podido evitar la aversión que nos producen.
¿Y de la carne sintética, qué?
Pues nada. Que cabe la posibilidad de que tengamos que
aceptar pollos probeta y terneras clónicas, pero ¿carne de petróleo? ¡Con lo caro que se ha
puesto el petróleo!
Y, en definitiva, lo fundamental
no es qué comeremos sino quién
podrá comer.

robert Xalabarder
PRomociÓn 1954
(*) no DEJa DE SER moLESTo PEnSaR QuE, cuanDo EL cREaDoR
(aL QuE DioS Haya PERDonaDo PoR ESTo) ESTaBLEciÓ QuE, PaRa QuE SiGamoS
ViViEnDo noS oBLiGa a maTaR, ESTE SERía un BuEn aRGumEnTo PaRa LoS
VEGETaRianoS, PERo ELLoS TamBiÉn maTan a SERES ViVoS VEGETaLES.
(**) acTuaLmEnTE Ha aumEnTaDo La conciEncia y La LEGiSLaciÓn Hacia
EL (RELaTiVo) BiEnESTaR animaL.

AIQS NEWS 57

micRooRGaniSmoS unicELuLaRES
Hablemos finalmente de los
microorganismos unicelulares que han atraído la aten-

ción de los investigadores.
Se trata de las levaduras y de
cierto tipo de bacterias que
pueden obtenerse en grandes cantidades a un costo razonable y en poco tiempo
(paradoja: ¿qué es lo que, al
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pocos. La posibilidad actual de
que todo el mundo pueda acceder al pollo inclina la balanza
de esta parte.
Las proteínas animales (carne, leche y huevos) tienen el
serio inconveniente de su conservación, muy limitada en el
tiempo. En este aspecto, las de
origen vegetal tienen la ventaja de poder ser almacenadas y
consumidas mucho más tiempo
después de su recolección.
En general, las proteínas vegetales se consumen sin separarlas,
bien directamente o bien en sus
derivados, pero en ocasiones se
prefiere extraerlas más o menos
concentradas, como es el caso de
la soja o del guisante, apreciadas
tanto por su valor nutritivo como
el tecnológico.

Professional Groups Grupos profesionales Grups professionals
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Tintas y barnices para envases
alimentarios de plástico
o de papel/cartón
En la anterior edición de la revista News se habló de los materiales y objetos
plásticos destinados a estar en contacto directo con alimentos y se hizo una revisión
de toda la normativa aplicable.

Como vimos, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y
Nutrición (AESAN) recopila una
legislación específica para cada
tipo de materiales destinados al
contacto directo con alimentos,
estando, además de los materiales plásticos, el caucho, la celulosa regenerada, la cerámica, el
material polimérico y los derivados epoxídicos (BADGE –diglicidil éter de bisfenol A–, BFDGE
–diglicidil éter de bisfenol F–, y
NOGE –éteres glicidílicos de no-

volaca). Asímismo comentamos
el Reglamento CE nº 1935/2004
que dictamina que se establecerán unas medidas específicas
para ciertos grupos de materiales y objetos como el metal y
sus aleaciones, el vidrio, los adhesivos, etc., de cara a disponer
de una propia lista de sustancias
de partida autorizadas, su pureza, condiciones de uso, límites
de migración específicos, límite de migración global, trazabilidad y etiquetado.
En este número nos vamos a
centrar en otro campo extremadamente interesante por su
amplia aplicación en nuestra
vida cotidiana que son las tintas y barnices para la impresión de embalajes alimentarios

enVases aliMenTarios
Los envases alimentarios no
suelen estar constituidos por un
solo film de plástico o papel. Si
tomamos como ejemplo el sec-

la misma normativa? En los siguientes parágrafos haremos un
repaso a la legislación aplicable
a cada elemento

TinTas Y BarniCes para
eMBalaJes DesTinaDos a uso
aliMenTario
La definición de las tintas para
embalaje incluye imprimaciones, lacas y barnices de sobreimpresión aplicados por un
proceso de ﬂexografía, huecograbado, tipografía, offset, serigrafía, impresión sin impacto o
el revestimiento de rodillos.
Por norma general el marcado
de los embalajes destinados a
uso alimentario se efectuará en
la cara en que no hay contacto

directo con el alimento. La fase
de impresión de los embalajes
se realiza antes de moldear o dar
forma al embalaje. Aun así, las
tintas de impresión aplicadas en
la cara reversa del contacto directo con alimentos se formularán y aplicarán de manera que
las sustancias presentes en la superficie impresa no se transmitan al lado o cara en donde hay
contacto directo (ya sea a través
del propio sustrato o por repinte en la pila o rollo de embalaje)
en concentraciones que puedan:
• Representar un peligro para la
salud humana.
• Provocar una modificación inaceptable de la composición
de los alimentos.

profEssional Groups Grupos profesionales Grups profEssionals

de plástico, papel y cartón. Empezaremos con una descripción general de la estructura de
los materiales y objetos plásticos (envases) destinados a estar
en contacto con productos alimenticios. Seguidamente, nos
centraremos en los requisitos
aplicables a las tintas y barnices
para que puedan ser utilizados
en el marcado de los embalajes,
así como a los adhesivos que
forman parte de los envases destinados a uso alimentario.

fiGura 1.
EsQuEma dE la Estructura
dE un EnvasE plástico dE cafÉ.
film dE poliÉstEr
tinta
adhEsivo
film dE aluminio
adhEsivo
film dE polipropilEno
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tor plástico, gran parte de los
envases ﬂexibles están formados
por una estructura o complejo, constituido a su vez por varias capas, aportando cada una
de ellas unas características determinadas (resistencia mecánica, resistencia a los productos
envasados, protección a la luz,
etc.) en función del uso y diseño final del envase. Estas capas
o films que forman la estructura
están laminados entre sí gracias
a los adhesivos y también suelen estar marcadas o impresas
por tintas o barnices (fig. 1).
Así pues, en un envase nos podemos encontrar con tres elementos básicos: films plásticos,
papel o cartón, adhesivos y tintas. ¿Es aplicable a todos ellos
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En un envase nos podemos encontrar con tres
elementos básicos: films plásticos,
papel o cartón, adhesivos y tintas.
¿Es aplicable a todos ellos la misma normativa?
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• Provocar una alteración de las
características organolépticas
de estos (Reglamento CE nº
1935/2004 artículo 3).
A parte del cumplimiento del
mencionado reglamento, hasta el momento no hay todavía
ninguna legislación comunitaria específica relativa a las tintas
de impresión para el marcado
de embalajes destinados al contacto con alimentos, cosa que si
tienen los materiales y objetos
plásticos destinados al contacto
directo con alimentos.
En su defecto, en España se
toma como referencia la Directiva 2002/72/CE y su posterior modificación Reglamento
CE nº 975/2009, que tiene una
transposición al Ordenamiento
Jurídico Español, que es el RD
866/2008 y su posterior modificación mediante RD 103/2009
(ya descrito en el anterior artículo) por el que aprueba la lista de sustancias permitidas para
la fabricación de materiales y
objetos plásticos destinados a
entrar en contacto con alimentos y sus límites de migración.
La mayoría de las sustancias de
partida utilizadas en la fabricación de tintas de impresión no
se encuentran en la presente
directiva; sin embargo, en caso
de que alguno de los componentes estuviera listado y además tuviesen unos límites de
migración específica, estos se
deberán cumplir.

Aunque como se comenta anteriormente, no hay una lista positiva definitiva de sustancias de
partida destinadas a fabricación
de tintas y barnices para la impresión de embalajes, recientemente la European Printing Ink
Asociation (EuPIA), juntamente
con el gobierno suizo, ha publi-

merizan mediante la energía
irradiada durante el proceso de
impresión de los embalajes; a
diferencia de las tintas convencionales que son polímeros y
prepolímeros presentes en la
formulación.
Respecto a los colorantes usados, estos cumplirán las normas
de pureza del Consejo de Europa bajo la Resolución AP(89)
sobre el uso de colorantes en
materiales plásticos que entran
en contacto con los alimentos.
Además, para la fabricación de
dichas tintas y barnices se seguirán las directrices del Reglamento CE nº 2023/2006 sobre
las buenas prácticas de fabricación de materiales y objetos
destinados a entrar en contacto
con alimentos.

aDHesiVos para eMBalaJes
DesTinaDos a uso aliMenTario
Respecto a los adhesivos, en
estos momentos tampoco
hay una legislación específica
que los regule. En el caso que
forme parte de una estruc-

El correcto diseño dependerá de la elección
de los sustratos, las materias primas, la
composición de los laminados, la impresión
y la técnica de producción escogida
cado un inventario de sustancias
permitidas, a la vez que establecen unos límites de migración
para dichas sustancias en una
nueva ordenanza, la “Swiss Ordinance 817.023.21 on Materials
in Contact with Food”. Dicha
lista la consideramos útil, ya que
está clasificada en 5 grandes grupos que son los aditivos, los colorantes, las resinas poliméricas,
los disolventes y los monómeros de curado energéticos, siendo estos últimos monómeros y
oligómeros presentes en la formulación de la tinta que poli-

tura plástica también se les
exige que cumplan con la Directiva 2002/72/CE en cuanto a listas positivas al igual
que las tintas de impresión.
El sector de los fabricantes de
adhesivos y tintas se ha mostrado en desacuerdo con esta
aproximación, ya que estos
no entran en contacto direc-

profEssional Groups Grupos profesionales Grups profEssionals

rramienta se puede diseñar u
optimizar una formulación que
cumpla los requisitos establecidos por la legislación.
Podemos concluir que el correcto diseño de un embalaje destinado a entrar en contacto con
los alimentos dependerá de la
elección de los sustratos, las materias primas utilizadas, la composición de los laminados, la
impresión y la técnica de producción escogida y de que se
cumplan los límites de migración establecidos en la legislación anteriormente descrita.
Nos parece interesante destacar
que existen embalajes que contienen además una barrera funcional que reduce la migración
de los componentes hacia los
alimentos, asegurando así que
estos estén protegidos de los
agentes externos, pero que a la
vez el propio envase no suponga una fuente de sustancias no
deseadas.

jordi vallÉs (proMoCiÓn 1992)
y cristina vEntayol
(proMoCiÓn 2001)
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cer a ninguna de las categorías
clasificadas como carcinógenas,
mutagénicas o tóxicas para la reproducción. En segundo lugar, la
migración de la sustancia no listada a un alimento o simulante
no debe sobrepasar los
0,01 mg/kg.
Es en este punto de la directiva
cuando se puede considerar al
adhesivo como una capa en contacto no directo con el alimento.
En este contexto, cabe destacar que en estos últimos años
se ha llevado a cabo el proyecto europeo MIGRESIVES, que
tiene como objetivo proporcionar a las empresas de adhesivos
y transformadoras un procedimiento que facilite el estudio
de las posibles migraciones de
las sustancias utilizadas en la
síntesis de adhesivos a partir de
estimaciones. En este proyecto
se ha desarrollado un software
que mediante la introducción
de una serie de parámetros
como el número y tipo de capas del envase, temperatura o
tipo de alimento nos permite
predecir cuál será la migración
de una determinada sustancia
al alimento. Gracias a esta he-
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to con los alimentos. Además,
con dicha directiva se limita el uso de materias primas a
solo aquellas que están listadas, marcando a su vez unos
límites de migración que solo
son aplicables a la estructura
final y por tanto imposibles de
determinar en los componentes de forma independiente,
como es el caso del adhesivo
(sin saber la estructura y el resto de materiales que formarán
el embalaje final).
Sí que es verdad que a finales
de 2007 se publicó la Directiva 2007/19/CE, modificando la
Directiva 2002/72/CE en su artículo 7, en el que se incluye el
concepto de materiales plásticos de varias capas. En este artículo se dispone que una capa
de material plástico que no se
encuentre en contacto directo
con un alimento y esté separada
del mismo por una capa barrera
funcional de plástico pueda no
cumplir las restricciones y estar
fabricada con sustancias diferentes a las incluidas en la directiva,
bajo dos condiciones: en primer
lugar, la materia prima o sustancia no listada no puede pertene-
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La descoberta d’Amèrica:
un frau històric universal
La figura de Cristòfor Colom ha donat peu a un gran nombre
de teories sobre els seus orígens i el seu punt de partida per
descobrir Amèrica. Un bon motiu per dedicar una nova sessió
de les Tardes IQS a aquesta matèria de la mà de Joaquim Ullan
i Eva Sans, del Cercle Català d’Història.

Per entendre tota la problemàtica colombina, cal situar la realitat històrica del nostre país
en el context de l’època, lliure de tots els tòpics que l’embolcallen i dels prejudicis habituals
que la distorsionen. Un punt de
partida que van aprofitar els representants del Cercle Català
d’Història per iniciar una intervenció marcada per la següent
afirmació: “Quan parlem de Colom estem parlant de la història d’aquest país, perquè és
una figura que hi va molt lligada”. Precisament, va afirmar Joaquim Ullan, “aquest és el quid
de la qüestió i el que menys importa és d’on és el personatge”.
Segons va explicar, ja al segle
XVI existia una tradició a Catalunya de no guardar els seus
grans esdeveniments i gestes,
per assegurar a partir d’aquí
que “la manipulació documental que s’ha arribat a realitzar
al voltant de la figura de Colom ha estat d’un gran abast,
amb una gran quantitat de documentació falsejada, a banda de la que ha desaparegut”.
En la mateixa línia, Ullan va
voler deixar clar a l’audiència
que “la història sempre ha estat protegida per entorns foscos
que actuen de forma tancada”,
institucions com ara la Reial
Acadèmia de la Història o les
universitats que, segons la seva
opinió, “s’han encarregat de
modular la història”.
Aquesta declaració va portar
al president del Cercle Català
d’Història a concloure: “Correm
el perill de jutjar les coses sense tenir coneixement del tema”.
Punt de partida per començar a
trencar una sèrie de tòpics vinculats a la història catalana, per
exemple, preguntant-se si Castella era una potència naval a fi-
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Una història de conte
Dins de l’apartat que Joaquim
Ullan va denominar “Una història de conte”, va voler deixar
clar que “a vegades no parem
a fixar-nos el que ens expliquen”. I per il·lustrar-ho feia
referència a un gran nombre
de contradiccions entre fonts,
les evidències d’existència de
documents falsos i a documents absents o desapareguts.
Entrant en una lectura més
profunda, va voler deixar clar
també que “Cristòfor Colom
no ocultava la seva identitat i
partir d’aquest dogma és anar
a mal port”. “I és que –com

de l’IQS les dades aconseguides
a partir de la recerca realitzada
pel Cercle Català d’Història. Per
exemple, va referir-se al tema
de Cristòfor Colom com “un
tema universal”, i va començar
la seva intervenció assenyalant
que “un aspecte que no es té en
compte són els ports de sortida i
arribada dels viatges cap a Amèrica”. Un punt que va enllaçar amb informació de caràcter
gràfic que, per exemple, incloïa mapes amb senyals de la presència catalana a Amèrica molt
habituals a l’estranger però que
no es poden trobar ni a Espanya
ni a Catalunya. D’aquesta manera s’amaga que, com apuntava Eva Sans, “la marina catalana
tenia un gran nivell ja al segle
XIII, mentre que les expedicions
i conquestes castellanes van ser
pràcticament desconegudes fins
al XVI”.

“La manipulació documental que s’ha
arribat a realitzar al voltant de la figura
de Colom ha estat d’un gran abast”
va concloure– no podem
prendre la documentació oficial com a referència”.
Amb aquesta contextualització de temes com a base, Eva
Sans va presentar als assistents
que omplien la Sala Multimèdia

Així mateix, va assenyalar el
port de Pals com a “un punt
molt probable de sortida de les
2 caravel·les i una nao l’agost de
1492”, afirmació que va enllaçar
amb més proves per demostrar
que van ser els catalans qui van

descobrir el nou continent. “Les
proves que els catalans van ser
expedicionaris amb Colom són
irrefutables”, afirmava.
Davant d’aquestes proves, però,
no va dubtar a lamentar-se que
“la falsificació documental i la
destrucció de documents és aclaparadora”. Una circumstància
que, en algunes ocasions, no ha
suposat un obstacle per als investigadors per sí constatar evidències com que es construïen
caravel·les a Catalunya, tal com
demostren documents del segle
XV en referència a les drassanes
de Barcelona.
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nals del segle XV. Aquest mite el
va desmuntar apuntant algunes
claus com l’absència d’escoles
cartogràfiques i de pilots, on estaven situades les grans drassanes o amb qui comerciaven.
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Albert Puyuelo, Eva Sans i Joaquim Ullan
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entrevista a JoaQuim uLLan i eva sans, deL CerCLe CataLà d’història (WWW.CCh.Cat)

“Hem de recuperar
la història d’aquest país”
ESTEU ACOSTUMATS A
RECÓRRER CATALUNYA
PARLANT DE CRISTÒFOR
COLOM A GENT MOLT
DIFERENT. COM VAU PREPARAR
LA PRESENTACIÓ A L’IQS,
SOBRETOT PENSANT QUE
ESTARÍEU DAVANT D’UN
PÚBLIC MAJORITÀRIAMENT
TÈCNIC?
JoaQuim uLLan: La història ens
afecta a tots, tant si som de números com de lletres. Així doncs,
el missatge ha estat exactament
el mateix i, precisament, com
que són un públic que ha treballat molt el raonament i la investigació poden arribar a captar molt
millor el nostre missatge.
eva sans: Amb Colom estem parlant d’un personatge universal
que desperta passions i així ho
hem constatat allà on hem anat.
Una altra cosa que també és curiosa és que precisament molta de la
gent que assisteix a les conferències i rutes que organitzem és del
món de la ciència.
ENTORN DE LA FIGURA
DE COLOM HI HA MOLTES
TEORIES. COM US PLANTEGEU,
EN AQUEST ÀMBIT TAN
DIVERS, LA TASCA D’INTENTAR
BUSCAR LA VIA QUE
CONSIDEREU MÉS FIDEDIGNA?
e.s.: Treballem per canalitzar
aquesta investigació sempre des
d’una línia científica, és a dir,
amb dades i fets comprovats. Perquè, si bé és cert que hi ha moltes versions i estudis, la majoria
d’ells no tenen una base científica i no s’aguanten per enlloc. Potser d’aquí sorgeix el problema que
encara estem al 2010 i no sabem
què va passar realment.
J.u.: Una cosa molt important que
hem volgut fer arribar a la gent és
que aprenguin a raonar una mica
la història. Ens creiem qualsevol
cosa que ens expliquen i no posem
res en dubte. Aquest és el gran problema. En paral·lel, una altra de les
claus passa per entendre l’entorn
del país en aquell moment.

COM COMENTÀVEU, AL
VOLTANT DE LA FIGURA DE
COLOM HI HA MOLTS MITES.
QUINS SERIEN ELS MÉS
ARRELATS?
J.u.: Una de les bestieses més
grans que es pot escoltar és que el
personatge de Colom s’ocultava.
e.s.: El nostre objectiu és trencar
força mites i descobrir una altra
realitat basada en coses comprovables i que fins ara no s’havien
mirat. Si les investigacions es fessin com les policials, basades en
aspectes científics, potser no estaríem on estem ara.
I SÓN FÀCILS DE TROBAR
AQUESTES PROVES?
J.u.: Si vas a buscar-les les trobes,
fet que demostra que hi ha molta
gent que diu que fa recerca i no
cerca realment res. Per exemple,
si busques el Colom genovès o eivissenc segur que no trobaràs res.
Hem de tenir clar que la desaparició documental és extrema.
UN ÚLTIM MISSATGE?
e.s.: Tothom és capaç de contribuir a desemmascarar la veritat,
però primer l’hem de posar so-

bre la línia correcta. Hem trobat
gent que, una vegada coneixen
el nostre projecte, ens han ofert
documents o adreçat a altra
gent que ens els pugui proporcionar. Pensem que es pot acabar
descobrint la veritat i, si queden
documents que confirmin la
nostra versió, els acabarem trobant, cosa que ens permetrà situar de nou Catalunya al món.
J.u.: Hem de recuperar la història d’aquest país. Simplement
recuperant la ja coneguda descobrirem una nova dimensió i
si a més fomentem la investigació i la recerca molt millor. Animo tothom a seguir en aquesta
línia i, des del Cercle d’Història
de Catalunya, hi continuarem
treballant.

That’s the way they are Así son Així són
Entre els antics alumnes del
Químic també hi ha autèntics
artistes. Aquest és el cas
de Mònica Vallejo, gran
aficionada a la pintura i que ha
experimentat amb tota mena de
tècniques i materials.

D’on et ve l’afició
per la pintura?
Em ve de molt petita. La meva
mare ja ens donava a mi i al
meu germà dibuixos per copiar i ens va ensenyar a quadri-

nens que mostràvem interès especial en la plàstica i el
dibuix, com activitat extraescolar. Es respirava creativitat, fins i tot les parets les vam
pintar nosaltres, cada sala

“La meva mare ja ens donava dibuixos per
copiar i ens va ensenyar a quadricular, que
és el més bàsic per començar a dibuixar”
cular, que és el més bàsic per
començar a pintar. A partir
d’aquí, a l’escola on anava hi
havia un mestre, era el d’història i plàstica i que a més era
pintor aficionat. Aquest mestre dirigia el taller de creativitat, que hi havia al soterrani
del centre, on assitiem els

amb un motiu. Recordo una
en la que vaig participar que
representava el fons del mar!
I tot això, amb quants
anys?
En tenia entre deu i dotze.
Em motivava molt fer coses
creatives, des de fang, ma-
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“Des dels 10 anys he pintat com
a mínim un quadre cada any”
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Mònica Vallejo (promoció 1994)

That’s the way they are Así son Així són

nualitats amb paper d’or, vidre, miralls o tallar fusta, per
exemple. Ja durant el BUP
vaig començar a anar a l’Escola Municipal De Belles Arts
de Lleida on vaig conèixer a
un químic pintor que ens va
ensenyar a reconèixer diferents formes de veure els colors “pintar sense fer servir el
color real de l’objecte”.

Vaig començar bàsicament amb
l’aquarel·la perquè el professor
de l’escola era aquarel·lista,
però alhora també vaig començara fer oli, dibuixar amb carbonet o pastel... La veritat és
que ho he intentat potinejat
tot. Últimament provo coses
diferents amb acrílic, guasch,
barrejo diferents materials: sorres, coles, paper maché….

Quan comences a pintar
els teus propis quadres?
El primer va ser quan tenia
deu anys i, a partir d’aquí,
cada any he anat fent un mínim d’un quadre. El més creatiu que vaig arribar a fer a
casa dels meus pares, quan
tenia dotze anys, va ser pintar les portes de l’armari de
meva habitació. Els meus pares el volien canviar per un

De quin quadre et sents
més orgullosa?
Potser el que destacaria és un
dels que tinc actualment al
menjador, per la transformació
que vaig fer, per passar d’ una
escultura original de August Rodin anomenada El petó a una
pintura d’estil cubista. Em va
suposar una gran feina de disseny de la imatge, decidir què
hi volia posar de fons i també
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“Potser acabo fent alguna cosa en què pugui
combinar la meva passió pels nens, que
m’agraden molt, amb els quadres”
de nou i abans, em van concedir la llicència de pintarne les portes, una superfície
de 3 metres per 2 i mig. Hi
vaig pintar un paisatge muntanyenc. Tot i que, en un
principi, la idea inicial va ser
posar-ne un de nou, el paisatge va estar present bastant de temps.
Quin és el teu espai
per inspirar-te?
Desprès de viure uns anys a Esparreguera em vaig decidir a
apuntar-me a l’Escola Municipal d’Arts Plàstiques i és allà on
tinc el meu raconet, però també pinto amb els meus fills en
uns murals que col·loco al garatge de casa.
Com definiries
el teu estil?
No puc dir que tinc un estil concret. El cert es que pinto el que em ve de gust , sento
o allò que em crida l’atenció
experimentar.

el cop de moviment que volia
aconseguir. Hi vaig dedicar bastant temps, però més enllà d’això l’interessant quan pintes és
que sempre la idea sorgeix de
sobte. Molts dels quadres que
he fet els he regalat, alguns altres els he venut. Als meus
amics els hi dic que un quadre
es un “trosset” de mi. I per recordar-los, des de fa un temps,
en guardo una foto.
Comparteixes l’afició
amb alguna altra
persona de la família?
Ho intento. De fet, a la meva
filla li agrada molt, mentre
que el nen encara és massa petit. Pels nens, l’experimentació és essencial: veure
com barrejant els colors primaris es creen la resta, el
contacte amb les mans de
diferents materials barrejant:
farina, aigua, cola. Hem pintat amb diferents aliments
com la xocolata o la col lombarda i les mores.

That’s the way they are Así son Així són

De Lleida a l’IQS

Nascuda a Lleida, Mònica Vallejo va arribar als 18 a Barcelona per
estudiar Enginyeria Química a l’IQS. Avui viu a Esparreguera amb
el seu marit i els seus dos fills en una casa on l’art i la fotografia són dos dels protagonistes. “Tot el que sigui artístic sempre
m’ha encantat i fins i tot de petita sempre havia volgut tenir un
laboratori fotogràfic per poder revelar les meves pròpies fotos.
Ara, però, amb la fotografia digital ja no és necessari”, explica.
Sobre altres aficions, reconeix: “Actualment ja en tinc prou amb
la feina, la família i els quadres”. Així, i de cara al futur, explica:
“En el que respecta a la meva afició, m’agradaria poder dedicar
més temps a pintar per mi i perquè no, per d’altres, o potser
acabo fent alguna cosa en que pugui combinar la meva passió
per la pintura amb els nens”.

Quin record en tens?
Des del principi me’n vaig
adonar que l’IQS era una concentració de cervells privilegiats, era increïble el nivell que
hi havia a la meva classe. El record que més ràpid em ve al
cap és que van ser uns anys
molt durs d’estudi però alhora
també vaig poder viure molts
moments de gresca i companyerisme. Encara ens seguim
veient amb uns quants companys de classe i fins i tot avui

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

en dia al grup ja som més nens
que no pas adults.
També recordo una de les frases
del Dr. Gassiot que ens va dir durant la primera setmana de la carrera i que em va quedar gravada:
“Al Químic no ensenyem només a
clavar 80 claus sinó a clavar-los en
un minut i de manera perfecta”.
a què et dediques
actualment?
Treballo per a l’empresa AENOR
com a auditor en cap, fent auditories de qualitat, i de prevenció
de riscos laborals i també faig alguna tasca de tipus comercial,
a més d’altres funcions, com la
d’inspecció de productes. La veritat és que tinc una feina gens
monòtona i de molta relació amb
les persones.

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

Contacte
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Antoni Puig Abenza

1969

Col·leccionisme de trens

puigsedo@ono.com
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Xavier Batllori Aquilà

1982

Ornitologia

xavier.batllori@iqs.edu
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Albert Palomer Benet

1983

Navegació

apalomer-research@ferrergrupo.com

50

Xavier Tomás Morer

1970

Cant coral

xavier.tomas@iqs.es

51

Gemma Gotor Navarra

2001

Maratons

gemma.gotor@iqs.edu

52

Xavier Pérez Javierre

2000

Enologia

xavipj@aiqs.es
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Jordi Jansà Girona

1996

Bonsais

bcntgn@telefonica.net
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Conrad Blanch i Fors

1972

Muntanyisme

conradblanch@soldeu.ad

55

Carles Puncernau

1976

Astronomia

carlespuncernau@terra.es
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Enric Gal i Llorenç Codern

Maquetes de cotxes/postals

gal.camos@gmail.com/ codern@terra.es

1960 i 1953
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Parla’ns del teu
pas per l’IQS
Estudiar se’m donava bé i sabia
que volia fer alguna cosa de ciències que fos molt pràctica. Com
que la física, la química i les ma-

tes m’encantaven vaig decidir estudiar Enginyeria Química. En
preguntar pels centres on ho podia fer ens van dir que el Químic
era el millor, així que vaig venir
cap a Barcelona. Sóc de la promoció del 1994.
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Quins són els teus
pintors preferits?
En general els pintors que representen molt bé la llum. Un dels
que més m’agrada és Joseph M.
William Turner, un pintor anglès del segle XIX, poc conegut
per les seves aquarel·les, conegut
però com pintor d’oli. Feia servir
una tècnica que difuminava la
imatge, que he intentat aplicar
també a algun dels meus quadres. A banda, també m’agraden
molt Monet, des del punt de vista de l’ús del color, i Velázquez.

That’s the way they are Así son Així són
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David Casanova (promoció 1990), expert sènior en gestió de recursos hídrics, Banc Mundial

“La universitat ha de ser un lloc
d’estímul dels somnis de la gent”

centrats en la gestió de recursos
hídrics per al desenvolupament.
Això significa, per exemple,
construir sistemes d’aigua potable i sanejament o sistemes de
reg per tal que aquestes comunitats puguin disposar de l’aigua
en les millors condicions i aconseguir els objectius de desenvolupament del mil·lenni (www.
un.org/millenniumgoals/).

“És molt important sortir fora perquè
et fa ser conscient que el món no s’acaba
al teu poble o ciutat”
I ara, com afrontes
la nova trajectòria
professional a l’oficina
del Banc Mundial a
Ghana com a expert
sènior en gestió de
recursos hídrics?
La demanda per gestionar l’aigua més racionalment als països
en desenvolupament és enorme. Els problemes de base poden
ser varis, des de governança a finançament passant per reformes
institucionals i formació. Per
exemple, amb 20 milions d’habitants a Moçambic només hi ha
140 enginyers locals.

A partir d’aquesta
experiència a l’exterior,
quin seria el teu
missatge per als Joves
graduats?
Doncs que és molt important seguir els teus somnis.
En el meu cas, em van portar
a sortir fora, conèixer altres
cultures i gent nova d’altres tarannàs, i m’ha aportat un altre punt de vista de
la vida, sent conscient que el
món no s’acaba al meu petit
entorn, carrer, poble o ciutat. En tot cas, seguint el teu
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A partir d’aquí, has
treballat en molts
altres països del món,
però en quin tipus de
projectes i per a qui?
Durant tot aquest temps he treballat 5 anys amb l’Organització
de Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO), 6
anys amb l’Agència Espanyola
de Cooperació Internacional per
al Desenvolupament (AECID)
i des del juny de 2010 treballo amb el Banc Mundial (www.
worldbank.org). En tots els casos m’he encarregat d’una tipologia similar de projectes,

Destacaries alguna
diferència respecte
d’altres experiències que
has tingut a l’Àfrica?
La feina de gestió de projectes
per al desenvolupament és similar a FAO, AECID i BM. La
diferència al BM, professionalment, és la capacitat d’influenciar a nivell de politiques
publiques, i personalment és
el fet de treballar amb gent de
molts països diferents, amb la
qual cosa tens un ambient multicultural. Però la idea de base
és la mateixa: gestionar millor
els recursos naturals per contribuir a reduir la pobresa

That’s the way they are Así son Així són

Tot just acabada
la carrera a l’IQS ja
vas marxar fora de
Catalunya. Què et va
portar a Holanda?
En primer lloc, per fer-hi un
mestratge i més tard el doctorat
en temes relacionats amb l’aigua. Però durant la carrera ja
havia viscut una experiència a
l’Àfrica, cosa que em va marcar.
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Primer juntament amb la seva dona i més tard amb els seus tres fills, David
Casanova ha viscut en llocs tan diferents com Holanda, Itàlia, Nicaragua,
Anglaterra, el Marroc, Mauritània, Moçambic i ara Ghana treballant en
projectes relacionats amb la gestió d’un recurs vital: l’aigua.

imatges preses a Moçambic

That’s the way they are Así son Així són
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David, amb la seva família

somni o el teu cor les probabilitats de ser felic fent el
cami són més altes!
Quina lliçó apresa
t’agradaria assenyalar?
Destacaria que a tot arreu sempre trobes gent ferma i amb ganes de construir un món més
just. Més enllà de projectes concrets, l’important és que cadascú de nosaltres ens adonem que
podem contribuir d’una manera o una altra a la lluita contra
la pobresa. No cal estar a l’Àfrica
com a cooperant. Aquí a Barcelo-

na, tant en el sector privat com a
l’Administració, com en el sector
acadèmic o en la política, és fonamental que donem prioritat a
la idea de construir un món més
just, més equitatiu, on hi hagi
igualtat d’oportunitats tant pels
nens com per a les nenes. Cadascú de nosaltres, amb el nostre
gra de sorra podem contribuir a
un desenvolupament més equitatiu i sostenible!
Tornant per un
moment a l’IQS. Què en
destacaries?

Penso que la universitat ha de
ser un lloc d’estímul dels somnis de la gent, sobretot tenint
en compte el moment crucial en la vida dels estudiants. La
formacio ha d’anar més enllà
de la part purament técnica; cal
aprofundir en la part de valors,
esports, companyerisme, solidaritat, etc. Per exemple, una
cosa que recordo del Químic és
que vam crear un grup de reflexió cristiana i ètica. Hi ha molta gent que vaig tenir la sort de
conèixer i amb la que vaig conviure durant aquests anys. Seria
impossible nomenar a totes les
persones que han estat referents
a la meva vida, però voldria donar un agraïment especial a Rafa
Sans: un home ferm!
Quines aspiracions tens
de cara al futur?
En primer lloc, viure dia a dia,
intentant gaudir del present. Dit
això, és cert que el repte professional més gran avui en dia al
meu sector és a Àfrica. Per tant,
durant els proxims 4-5 anys és
ben possible que continuem a
l’Africa, i particularment a la
part occidental vivint a Ghana
i treballant a Camerun, Nigèria,
Burkina, Senegal, etc.. A partir
d’allí, ja veure’m el que la vida
ens ofereix!

L’IQS, des de darrere la barra
El bar de l’IQS s’ha convertit en un lloc de trobada tant per als
estudiants com per al personal de la casa. darrere de la barra,
hi trobem la família Aguilar, encapçalada per Lluís Aguilar, la
seva dona, Mercè Foz, i el seu fill Àlex, a més de Francesc Mulet,
que porta més de 20 anys treballant al Químic.

Com van ser els inicis
d’aquesta nova etapa del
bar i quins canvis vau
introduir?
LL.A.: En un principi ens vam
haver d’adaptar al que ja hi
havia, vam dedicar un espai petit perquè en Francesc

Ja el primer any es va notar un canvi important en el
que havia estat el bar fins a
aquell moment. Per exemple, donàvem la màxima flexibilitat als clients perquè
tothom pogués triar el que
volia menjar.

“Tot just a l’arribar a l’IQS ens van dir que
el primer servei especial que faríem seria
servir el Rei, que venia a posar la primera
pedra de la Sala Multimèdia”

Mario Agramonte, Mercè Foz, Lluís Aguilar i Francesc Mulet

Quina ha estat la
vostra relació amb
alumnes i professors
al llarg d’aquests
anys?
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fes els entrepans i començar a servir menús a les taules. Oferíem dos primers, dos
segons i una carta amb dotze
plats variats.
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Com comenceu a
treballar al bar de l’IQS?
Francesc Mulet: Estava treballant al Mercat de Sarrià i el meu
cap va decidir marxar cap a Galícia. Es va donar la casualitat
que una persona de l’IQS que
era client ens va comentar que
buscaven algú i vaig venir cap
aquí amb 22 anys. Era el 1987 i
en un principi em vaig dedicar a
fer patates fregides i de cambrer.
Lluís Aguilar: Tenia un petit
restaurant al carrer de les Mimoses de Sarrià, ben a prop
d’aquí, i mitjançant uns professors de l’IQS que venien a
dinar vaig saber que hi havia
una convocatòria per fer-se càrrec del bar. Ens vam presentar i
vam guanyar. Som aquí des del
setembre del 1997.

people from iqs GEnte iqs gent iqs

Lluís Aguilar i Francesc Mulet, del bar de l’IQS

people from iqs GEnte iqs gent iqs
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tat i amb els nervis em va sortir
la meitat del que havia preparat. Però la veritat és que va estar molt bé.
LL.A.: El tracte sempre ha estat molt familiar. Abans també
col·laboràvem molt directament amb festes que s’organitzaven i, per exemple, els
deixàvem el bar quan volien
fer coses per guanyar diners
per al viatge de final de carre-
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F.M.: Molt bona. Fins i tot recordo fa uns 15 anys que una
de les promocions va muntar
per Sant Albert una gran festa
al teatre que hi havia abans a la
zona on ara hi ha la Sala Multimèdia. Em van demanar si hi
volia participar i vaig estar preparant una coreografia amb la
cançó Billy Jean, de Michael
Jackson. Tot i que vaig practicar
molts dies, a l’hora de la veri-

Mercè foz

ra. Però en els últims anys tot
ha canviat molt, en primer lloc
perquè ara hi ha més gent amb
les carreres d’ADE i Enginyeria
Industrial.
Però sí que celebreu el
Sant Jordi...
LL.A.: Com que tres carreres implicarien fer tres festes diferents,
al final es va optar per celebrar
tots junts la Diada de Sant Jordi,
per a la qual ens toca preparar
un pícnic per a 400 persones.
També es porta un conjunt de
música i ens ho passem molt bé.
Com definiríeu la cuina
que oferiu i què és el que
més us demanen?
LL.A.: Al restaurant que teníem fèiem cuina de mercat, però en el cas de l’IQS
ens hem hagut d’adaptar
molt al que vol la gent jove.
Per això la pasta no pot faltar mai –feta de totes maneres– ni tampoc les amanides.
D’altres plats que ens demanen molt són les croquetes
de la casa, que fem amb carn
d’olla, o les de pernil ibèric.
Tampoc falten mai els llibrets
ni el pollastre al forn. Es tracta sempre de buscar bones solucions per a tots els gustos.

people from iqs GEnte iqs gent iqs

Una anècdota que
recordeu especialment?
LL.A.: Tot just a l’arribar a l’IQS
ens van dir que el primer servei especial que faríem seria servir el Rei. En un principi ens
pensàvem que era una inno-

Una visió més personal

Més enllà de la barra del bar de l’IQS, tant en Lluís
Aguilar com en Francesc Mulet tenen altres aficions.
El primer d’ells es defineix com un gran aficionat a
l’electricitat i l’automatisme, “tant a nivell de casa com
a l’hora de fer el manteniment de les instal·lacions del
bar”. Una altra de les seves passions és la jardineria:
“Els caps de setmana em dedico al jardí d’una caseta
que tinc a l’Ametlla de Mar”, explica.
Per la seva banda, en Francesc és un amant de la música i el ball. “Després d’estudiar música al Conservatori
de Barcelona, he tocat el saxòfon i fins i tot teníem un
grup de música amb el qual vam gravar un single i vam
tenir l’oportunitat de fer de teloners de Ramoncín”.
Actualment, als seus 44 anys es dedica encara a la
competició de balls de saló i dóna classes de ball social
tant per a grans com per a joves. Reconeix que li agrada
estar en forma i l’esport en general.

centada, però el cert era que el
Rei venia aquell setembre a posar la primera pedra de la Sala
Multimèdia. Una de les anècdotes que vam viure aquell dia era
que mentre preparàvem les begudes, quatre guàrdies civils ens
van demanar si podien prendre
alguna cosa i cadascun va tastar
una cosa diferent per veure si
tot estava correcte.
F.M.: Però abans que arribés el Rei encara van passar
gossos olorant-ho tot i un
helicòpter!
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Què us agrada més de la
vostra feina?
F.M.: A mi sobretot el tracte amb
la gent, que sempre ha estat
molt bo. Recordo fins i tot que

al principi hi havia una taula de
ping-pong en un racó del bar i hi
jugava sovint amb els alumnes.
LL.A.: Tot i que cada dia hi ha
més alumnes, la majoria són
molt macos i hi tenim un tracte
molt proper.
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I amb els entrepans,
quins són els estrella?
F.M.: El de fuet és l’entrepà estrella, però també en fem de
moltíssimes altres classes, tant
freds com calents. En total,
cada dia servim unes 150 barres de pa, 120 xapates i unes 40
mitges baguets.

AIQS Leisure Ocio AIQS Oci AIQS

Visita a la Fageda d’en Jordà
Un cop més, l’Associació de Químics de l’IQS ha organitzat
una sortida llargament esperada. Hem anat a un lloc emblemàtic de la nostra geografia: la Fageda d’en Jordà, situada al bell
mig de l’àrea volcànica d’Olot i que va inspirar a Joan Maragall
una de las poesies més conegudes de la nostra literatura.
L’autobús va arribar amb moltes dificultats al centre de la fageda, on ens esperava una sorpresa, la cooperativa La Fageda
amb la seva granja ramadera ecològica dedicada a la cria de vaques i la producció del iogurt de la mateixa marca. Vam degustar la varietat de làctics i iogurts, així com postres derivats
d’aquest producte natural.
La cooperativa és, de fet, una institució d’acollida de persones
amb discapacitats mentals diverses. L’obra social de La Fageda
s’estén a altres activitats, com la producció de gelats, iniciada
a Badalona. A continuació vam provar les delícies de la cuina
volcànica d’Olot en un dels restaurants de més prestigi de la
zona, Hostal dels Ossos. Un passeig amb el trenet pels voltants
del volcà més gran i jove, el Croscat, va ser la cloenda d’una
jornada magnífica i diferent.
Voldríem agrair a la direcció de La Fageda la seva hospitalitat i
les indicacions sobre la tasca humanitària que desenvolupen,
així com les explicacions sobre l’activitat pecuària i industrial.
Els associats assistents van ser 13, que en aquesta imatge surten amb els seus
acompanyants: Fernando Anguera, Antoni Borrell, Francesc Carbonell, Josep
Carrera, Anna Cifuentes, Jaume Cifuentes, Gustau Colera, Josep Gibert, Carles
Guillem, Vicente López, Laura Montero, Miquel Nadal i Antoni Puig

La Dra. Rosa Nomen (promoció 1978) ha estat nomenada degana de l’IQS després d’ocupar durant
8 anys el càrrec de vicerectora d’estudiants i relacions internacionals de la nostra universitat, la URL.
En aquests moments, l’ETS compta amb 5 departaments: Enginyeria Química, amb el Dr. Julià Sempere al seu capdavant; Química Orgànica, amb el
Dr. Iñaki Borrell; Química Analítica, amb el Dr. Jordi Abellà; Bioenginyeria, amb el Dr. Antoni Planas;
i Enginyeria Industrial, amb el també recent nomenat Dr. Guillermo Reyes. La Dra. Nomen compta amb tots ells per tirar endavant la implantació
i consolidació dels nous estudis de grau, màster i
doctorat de l’IQS dins de l’EEES, i ha acceptat l’encàrrec del seu director general, el Dr. Enric Julià, en
agraïment per la confiança rebuda de tota la institució i amb il·lusió per la feina per fer. A tots ells,
i en especial a la Rosa, els desitgem molta sort i els
oferim tot el suport de l’AIQS.

Lluís Comellas Riera

Rosa Nomen Ribé

People in the news Protagonistas Protagonistes
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Antoni Puig Abenza
Promoció 1969

Sóc membre de la promoció del 1960, i després de 19 anys, primer com a cap d’estudis
de l’IQS i seguidament com a degà de l’Escola Tècnica Superior IQS, he passat a ser vicerector de Recerca i Innovació de la Universitat
Ramón Llull (www.url.edu).
La URL, de la qual l’IQS és centre fundador, és la
primera universitat privada creada a l’Estat espanyol i, en l’actualitat, és la quarta de Catalunya
en nombre d’estudiants i de titulacions oficials
impartides.
Si bé la meva dedicació principal des d’ara
serà al rectorat, mantindré una activitat parcial a l’IQS com a professor i investigador del
Departament de Química Analítica. Per tant,
tots els associats em teniu a la vostra disposició tant a l’IQS com al rectorat.
Aprofito per desitjar tots els èxits a la nova
degana de l’ETS IQS, la Dra. Rosa Nomen.

L’esmentada aula tenia el nom
popular de “la clase del perro”, ja que al costat de la porta d’entrar, just a la paret de
l’aula per la banda de fora, hi
havia una caseta amb el popular gos de la casa, l’anomenat
León, que, per culpa del seu
caràcter impulsiu, havia tingut
més d’un problema amb algun

A instàncies del director, de tant en tant el
Sr. Muñoz es veia obligat, ben a contracor,
a donar algun cop d’efecte a la seva classe
Personalment vaig conèixer el
Sr. Muñoz l’any 1961 i aleshores
ensenyava Càlcul Infinitesimal
a primer curs. Les seves classes tenien un caire molt familiar, una mica massa familiar per
al gust de l’aleshores director,
el seriosíssim P. Ferrer Pi. Com
que sovint el director li donava indicacions, de tant en tant
el Sr. Muñoz es veia obligat, ben
a contracor, a donar algun cop
d’efecte. És en aquest context on
cal situar l’anècdota d’avui.
Ell donava classe en una aula
de l’actual soterrani, on hi ha
els laboratoris d’electrotècnia
dels enginyers industrials; estava al costat de l’antiga entrada
a l’IQS pel que se’n deia popularment “la senda de los elefantes”, però que en realitat era el
torrent de can Gardenyes que
més tard va passar a dir-se plaça del P. Vitòria (actualment
és el lateral de la Via Augusta).

estudiant que volia pertorbar
la seva avorrida vida.
El mobiliari de l’aula era
molt auster: uns bancs de
fusta on seien quatre o cinc
alumnes i, al davant, unes
taules (pupitres en dèiem)
molt velles que servien per
poder escriure. Doncs bé: (finalment aterrem) un dia que
el caràcter familiar havia pujat de to i després d’unes paraules dures del P. Ferrer Pi,
el Sr. Muñoz es va sentir obligat a dirigir als alumnes de la
darrera fila, on el caire de família era més patent, unes
paraules dures i imperatives:
“El último banco, ¡fuera de
clase!”. Es va fer un silenci
que es podia tallar amb ganivet. Els cinc alumnes afectats, seriosos com mai, es van
disposar a complir al peu de
la lletra el que els havien manat: van agafar el banc entre
tots i el van treure al passadís; després ells van tornar a
entrar i es van quedar drets al
fons de l’aula.
El Sr. Muñoz i tots els companys van esclatar a riure i tot
va acabar amb aquells cinc
alumnes seguint el que quedava de classe a peu dret.

Lluís Victori, SJ

Collection of stories pequeño anecdotario petit anecdotari

senyar Física, Química i Física i
va portar la direcció de tots els
laboratoris de la casa. Va ser, a
més, l’etern secretari del centre amb els tres primers directors: P. Vitòria, Gil i Ferrer Pi.
Es va jubilar l’any 1970 i el P.
Montagut, director aleshores,
el va nomenar secretari honorari de l’IQS.
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El Sr. Juan José Muñoz Fernández és un dels personatges més
entranyables de la història de
l’IQS i alhora una font inesgotable d’anècdotes. Era un llicenciat en Físiques, nascut a
Madrid, veí de Sarrià i castís de
veritat. Des d’un altre punt de
vista l’IQS mai no li podrà agrair prou el fet que l’any 1932, en
ser dissolta la Companyia de Jesús, es va posar l’IQS a nom seu
per evitar que l’Estat se l’apropiés: es va passar a dir “Academia Muñoz”. L’any 1939 va
tornar l’Institut a la Companyia. En agraïment a la seva acció, que en aquells moments li
podia haver portat molts maldecaps, l’any 1976 va rebre la
Medalla d’Or del P. Vitòria.
Tornem, doncs, al que tothom
coneixia pel Sr. Muñoz. A començaments dels anys 20 el va
fitxar per a l’Institut el mateix
P. Vitòria; volia un professor de
matemàtiques i va pensar en
aquest veí que tothom deia que
era molt savi, ja que en aquella època a Sarrià no abundaven massa els llicenciats, sobre
tot en ciències. Amb el temps,
a més de Matemàtiques, va en-
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Una expulsió
de classe singular

