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Danos tu opinión
sobre ‘AIQS News’.
Queremos saber qué opinas de la revista
de la AIQS. ¿Te resultan interesantes los
contenidos? ¿Te gusta el diseño? ¿Cambiarías
alguna cosa? ¡Es tu oportunidad! Haznos llegar
tu opinión a lidia.sirera@aiqs.es. ¡Nos ayudará a
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Aquest número del News ve farcit d’entrevistes que reflecteixen el dinamisme
del Químic i ens acosten a l’actualitat de
la nostra Associació. En primer lloc, volem donar-li la benvinguda al nou president del Patronat de l’Institut Químic
de Sarrià, el Pare Enric Puig, SJ, i agrairli la seva col·laboració amb la nostra revista. En pàgines interiors podeu llegir
l’entrevista que ens va concedir, on ens
parla dels reptes que afronta des del seu
nou càrrec. Des d’aquesta tribuna li desitgem molta sort i li oferim tot el suport
de l’AIQS.
Volem també destacar les entrevistes
que hem fet a la Dr. Rosa Nomen i a Lluís Comellas, que estrenen, respectivament, els càrrecs de degana de l’ETS IQS
i vicepresident de Recerca i Innovació
de la Universitat Ramon Llull. Tots dos
van coincidir a destacar la important tasca que fa l’AIQS i a animar els alumnes i
tots aquells que s’han format al Químic
a ingressar a l’Associació; a participar activament en les activitats que organitza;
i a treure profit, professionalment parlant, de la gran xarxa de contactes que
formen els químics i enginyers de l’IQS.
Precisament l’AIQS va organitzar recentment una ponència sobre l’ús de les xarxes socials i el seu potencial a l’hora de
formar grups d’Associats. I la Junta de
l’Associació es va reunir amb els diferents Grups Professionals per establir
estratègies que donin un impuls a les activitats que organitzen i que són molt
valorades pels associats per l’alt valor
afegit que aporten.
Finalment, podreu llegir les valoracions
que fan els alumnes guanyadors de la
darrera edició dels Premis Pare Salvador
Gil i dels professors que van dirigir els
seus treballs finals de carrera, així com
les entrevistes que hem
fet als guanyadors
del concurs literari
Sant Albert.
Feliç lectura

Este número del News viene lleno de entrevistas que nos acercan a la actualidad
de nuestra Asociación. En primer lugar,
queremos darle la bienvenida al nuevo presidente del Patronato del Instituto Químico de Sarrià, el P. Enric Puig, SJ,
y agradecerle su colaboración con nuestra revista. En las páginas interiores podéis leer la entrevista que nos concedió,
donde nos habla de los retos que afronta
desde su nuevo cargo. Desde esta tribuna
le ofrecemos todo el apoyo de la AIQS.
Desde estas líneas quiero expresar mi
profunda gratitud al P. Lluís Victori, SJ,
por sus consejos y apoyo. La Asociación
le estará permanentemente agradecida.
Queremos también destacar las entrevistas realizadas a la Dra. Rosa Nomen y al
Dr. Lluís Comellas, que emprenden sus
nuevos cargos como decana de la ETS
IQS y como vicepresidente de Investigación e Innovación de la Universidad
Ramon Llull, respectivamente. Los dos
coinciden en destacar la importante tarea que hace la AIQS y en animar a los
alumnos y a todos aquellos que se han
formado en el Instituto a ingresar en la
Asociación; en participar activamente en
las actividades que organiza; y en sacar
provecho, profesionalmente hablando,
de la gran red de contactos que forman
los químicos e ingenieros del IQS.
Precisamente la AIQS organizó recientemente una ponencia sobre el uso de las
redes sociales y su potencial a la hora de
formar grupos de Asociados. Asimismo la
Junta de la Asociación se reunió con los
diferentes Grupos Profesionales para establecer estrategias que den un impulso
a las actividades que organizan y que son
muy valoradas por los por el alto valor
añadido que nos aportan.
Finalmente, podréis leer las valoraciones
que hacen los alumnos ganadores de la
última edición de los Premios Padre Salvador Gil y de los profesores que dirigieron sus trabajos finales de carrera, así
como las entrevistas que hemos realizado a los ganadores del concurso literario
Sant Albert.
Feliz lectura
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Sopar del Grup
Professional de Pintures
del 2 de desembre de 2010.
Assistents, d’esquerra
a dreta: Tais Arp, Olga
Pratginestós, Jordi Vallés,
Cristina Ventayol, Albert
Jover, Esther Grau, Raúl
Cabré i Jaume Roset

Altes i baixes
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Incorporacions

des del 20/11/2010 al 14/03/2011
Nom	Cognoms	Any Promoció

Nom	Cognoms	Any Promoció

Pau 	Badal Lafulla

2007

Jordi	Martorell López

Xavier

Calvo Subirats

2004

Esther 	Moscatel Mendelsohn

1983

Laia

Carabellido Armengol

2007

Marc 	Porta Sardà

2008

José Luis

Chesa Rocafort

2003

Rafael 	Puig Campabadal

1985

María del Mar

Cortada Mut

2010

Rosa 	Pujol Pina

2006

Anna

Cuadrench Tripiana

2005

Carlos 	Royo Felis

2010

Gonzalo

Fincheira Paliza

2010

Aina 	Servent Abadia

2006

Clara

2008

Fuentes Espinel

2009

Cristina

Valencia Martín

2009

Maria 	Giribets Monteis

2006

Jordi

Valls Francisco

2010

María 	Gomis Cañete

2010

Manuel 	Guzmán Medrano

Màster IQS en Química
i Enginyeria Química 2009

Defuncions tant d’associats com de no associats
des del 20/11/2010 al 14/03/2011
Nom	Cognoms	Any Promoció
Jordi 	Albisu Roca

1953

Josep

1969

Chías Suriol

Fermín 	Estalrich Reig
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1955

Raimundo 	Güell Fortuny

1951

José-Luis 	López Ascacibar

1958

Joan

1945

Oliver i Vidal

5/5/11 16:46:50

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
• 6% 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

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

Llibreria Hispano
Americana

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

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

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.
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

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

• Tel. 93 193 21 30 - Tel. 902 99 57 57
• colectivos.cat@halcon-viajes.es
Excelentes ventajas y un 6% de
ahorro en paquetes vacacionales a
través del portal www.halconviajes.
com/colectivos/AIQSCOM.
News publicat 51

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 Bayerri
• Tel.: 677.939.263 / 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
• 10% de descompte en els hotels
Pretigi Andorra.
News publicat 50

Club Nàutic d’Arenys de Mar

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

Halcón Viajes

AVIS Alquile
un Coche, S.A.

Nuestro AWD (Avis Worldwide
Discount) es K484706
• Reservas realizadas a través de
nuestro centro de Reservas o
www.avis.es:
5% de descuento en la tarifa
prepago Internet diaria.
5% de descuento en la tarifa
prepago Internet 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

Pinchazos 24 h

• 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

• Tel.: 93 792 16 00. Fax: 93 792 07 44
• www.cnarenys.com
a) CURS DE VELA INFANTIL I JUVENIL I
ADULTS (mínim 4 alumnes)* Curs de
20 hores en vaixells col·lectius
(ràtio 1 monitor / 6 alumnes).
A determinar 5 dissabtes, 5
diumenges o 2 caps de setmana.
b) CURS AMB LASER BAHIA (mínim 3
alumnes)* Cursos per a aquells
que tenen una mínima noció de
navegació amb monitor, amb una
durada de 20 h.
A determinar 5 dissabtes,
5 diumenges
PREU 190 €; Preu acompanyant
180,50 €; Preu associat AIQS 171 €;
curs/alumne.
c) SORTIDES EN CREUER (mínim 4
alumnes)* Sortides de 3 h amb
un creuer de 8 metres (J80) per a
aquells que volen iniciar-se amb
la navegació, sempre acompanyat
d’un monitor.
Dates i horaris per determinar.
PREU 95 €; Preu acompanyant
90,25 €; Preu associat AIQS 85,50 €;
sortida/persona.
*Llicència d’escola (assegurança vàlida
per tot l’any 2011).
SÈNIORS 15 / INFANTILS 10
News publicat 49

AIQS NEWS 58

• 5% de descompte en la contractació
de qualsevol dels nostres serveis
d’assessoria: laboral, comptable-fiscal,
mercantil, LOPD i FTFE. Condicions
especials per a l’elaboració de la
declaració de la renda.
• Tel. 934.158.441
• general@ayce.es - www.ayce.es
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Ayce consulting, s.L.
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Relació d’empreses amb les quals l’AIQS
té en vigor un acord de col·laboració

Asedesa

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

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/
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L’AIQS a les xarxes socials

Associats connectats
L’ús de les xarxes socials està a l’ordre del dia, tant en el pla professional
com en el personal. Per aquest motiu, l’AIQS va trobar oportú organitzar 
recentment, de la mà d’Enric Adserà, una ponència sobre aquestes xarxes i el seu
potencial a l’hora de formar grups d’associats.

goci per als comerciants o bé en
un centre d’interès per als usuaris de les xarxes”.

De Facebook a Xing
Centrat en Facebook, el ponent
va explicar que, actualment,
compta amb més de 500 milions d’usuaris o entitats registrades i que el seu funcionament
permet localitzar amics i facilita
l’intercanvi d’informació, fotografies, vídeos, etcètera, entre els
diferents usuaris registrats. “No
obstant això –va matisar–, s’ha
generat una competició per saber qui té més amics al seu grup
de Facebook i moltes vegades no
són amics reals”.

Quant a la situació actual de
l’AIQS a Facebook, en el moment de celebrar-se la ponència
hi havia localitzades dues entrades: per una banda, l’AIQS
Comunicació (http://www.facebook.com/home.php#!/profile.php?id=100001842296562)
i, per l’altra, la Comissió de Joves de l’AIQS (http://www.facebook.com/home.php#!/profile.
php?id=100001842296562).
A la seva xerrada tampoc va voler oblidar-se de Xing, una xarxa social de professionals creada
l’agost del 2003 i que té com a
objectiu posar en contacte i establir col·laboracions entre professionals qualificats. Quant a la

6
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A partir de la definició de xarxes
socials com un conjunt de persones integrants d’una comunitat que tenen un sentit subjectiu
de pertinença comú i que es relacionen en pro del benestar de
la comunitat, Adserà va explicar que “bàsicament, comencen
a funcionar quan, una vegada
muntat el suport tècnic, un grup
d’iniciadors conviden els amics
i coneguts a formar-ne part. A
partir d’aquí, cada membre nou
pot portar amb ell molts més
membres, fet que genera el creixement geomètric de la xarxa social. És en aquest moment –va
afegir– quan la xarxa social es
converteix en un interessant ne-

04-15 flaixos.indd 6
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tworking individual, permet,
entre altres aplicacions, crear grups d’interès al voltant
d’iniciatives o projectes concrets, fer o respondre preguntes, o publicar i buscar llocs
de treball”.

Els membres de l’AIQS Grup de LinkedIn
poden establir subgrups per afinitats
o bé un fòrum de participació
I què ofereix d’interessant
aquesta xarxa? Per una banda,
mantenir el currículum professional actualitzat de forma pública, així com també
crear una xarxa professional
de persones a nivell individual (companys actuals de feina, d’altres empreses en les
quals s’ha treballat o bé companys d’estudis) i formar part
de grups específics amb què es

Més informació:
www.aiqs.eu

7
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LinkedIn, xarxa professional
Pensant en les necessitats
dels associats de l’AIQS, Enric Adserà va dedicar una part
important de la seva presentació a la xarxa social LinkedIn, creada la tardor del 2002
per posar en contacte i establir col·laboracions entre professionals qualificats. En les
seves paraules, “a banda de
possibilitar el contacte i el ne-

comparteixen afinitats professionals o d’estudis, entre altres opcions.
Pel que fa a les possibilitats per
part dels membres de l’AIQS
Grup, segons va explicar Adserà, LinkedIn permet crear subgrups per afinitats (per
exemple, economia, enginyeria o química) o bé un fòrum
de participació per als grups
existents o nous de l’Associació, a més de generar espais de
debat que “enriqueixin bilateralment la relació o implicació
amb l’AIQS”. Tot això a més de
compartir les actes de les reunions amb les corresponents
decisions establertes o, fins i
tot, crear una borsa de treball
dinàmica directament a l’entorn LinkedIn.

newS in brief flashes flaixos

presència de l’AIQS en aquesta
xarxa, “accessible per a qualsevol persona que disposi d’adreça
electrònica”, Adserà va subratllar que actualment “hi ha obert
un perfil que gestiona la mateixa Associació”.

04-15 flaixos.indd 7
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Jordi Martorell, guanyador del Premi Pare Salvador Gil d’Enginyeria Química 2010

“El meu objectiu és iniciar la meva
empresa en el món ‘biotech”

8
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La seva passió per la recerca i el treball elaborat entre el Químic i el MIT de Boston 
han portat a Jordi Martorell a guanyar el Premi Pare Salvador Gil en la categoria 
d’Enginyeria Química pel seu treball In silico and in vitro study of physical and 
biological effects of stenting complex vascular environments. Els doctors Mercè
Balcells i José Javier Molins han estat els directors del seu TFC.

Jordi Martorell i la doctora Mercè Balcells al laboratori del MIT de Boston

En què consistia
el treball?
Jordi Martorell: La particular
fluidodinàmica pròpia de les regions arterials bifurcades amb
alts fluxos sanguinis (artèries coronàries, artèria caròtida i artèria femoral) és parcialment
responsable de malalties com
l’aterosclerosi, la trombosi i la
restenosi. La geometria arterial (i per tant la fluidodinàmica
sanguínia) de cadascú de nosaltres és diferent, per tant estem
més o menys predisposats que
el nostre veí a patir una sèrie de
malalties cardiovasculars al llarg

04-15 flaixos.indd 8

de la nostra vida pel simple fet
de ser diferents els uns dels altres. El projecte pretén crear
una plataforma capaç de predir
i avaluar el desenvolupament i
tractament d’aquestes malalties cardiovasculars basant-se en
paràmetres geomètrics que es
poden obtenir amb simples ressonàncies o ecografies.
Un treball, però, que
significava molt més...
José Javier Molins.: La doctora
Balcells ja porta dotze anys a Boston i va arribar un moment que
es va plantejar establir un vincle

entre la recerca del Massachusetts
Institute of Technology (MIT) i
la de l’IQS. Així vam parlar de
la possibilitat de coordinar TFCs
que poguessin fer una part de la
feina aquí i que després poguessin anar al MIT.
Mercè Balcells: L’important és
que s’ha convertit en el primer
TFC portat a terme 50/50 a MIT
i a IQS, una col·laboració real
en què guanyen les dues institucions. Aquest projecte no es va
poder materialitzar fins que va
aparèixer un estudiant brillant,
tant des del punt de vista acadèmic com personal, com el Jordi.

5/5/11 16:47:09
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Després de l’èxit del TFC,
què estàs fent a Boston?
J. M.: Vam decidir continuar el
projecte en forma de tesi doctoral. El meu objectiu és ser un
emprenedor i iniciar la meva empresa en el món biotech. Vaig entendre que sense un doctorat no
aconseguiria ni la ciència ni els
suports suficients per crear una
empresa basada en el que jo o alguns companys meus estem investigant. De la mateixa manera
que part del meu TFC s’ha desenvolupat al MIT, vam decidir que
molta de la part “bio” de la recerca se segueixi fent des del Laboratori del Dr. Edelman. Un dels
meus objectius és importar a Barcelona i a Catalunya aquesta obsessió amb l’excel·lència.
J. J. M.: Tot ha anat tan bé que,
de cara al curs vinent, ja tenim
gent disposada a seguir aquest
camí que s’ha obert ara per intentar col·laborar amb altres
vessants del projecte. Podríem
dir que ha estat una obertura
en positiu.

l’Associació; i, finalment, perquè va
fer molt feliços als
meus pares, ja
que, en trobarme fent recerca aquí a Boston,
van ser ells els encarregats de recollir el premi, que
també és seu en
bona part pel continu
suport intel·lectual, moral i econòmic que em van
proporcionar.
M. B.: Per la meva banda, em
fa il·lusió que li hagin donat el
premi en reconeixement a tot el
seu treball.
J. J. M.: L’any 1985 em van
concedir el premi a mi, i penso que la seva principal importància és donar a conèixer que
a l’IQS hi ha línies de recerca
molt punteres.

A dalt,
una imatge, a través
del microscopi, del
material investigat
per Jordi Martorell

A sota, el doctor José Javier Molins
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I, des de la direcció,
on rau el mèrit d’aquest
treball?
J. J. M.: Recau en totes les àrees de treball que incorpora dins
seu, ja que el Jordi no només
ha fet estudis in vitro, sinó també una part computacional, la
del mecanitzat per fer un model amb silicona d’una artèria...
Podríem dir que s’han anat incorporant àrees de coneixement
molt diferents i que ell ha pogut integrar.

d’ells. Sento el seu suport constant i aprecio molt la llibertat
que em donen per tirar endavant el projecte.
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Quins objectius et vas
marcar en un principi?
J. M.: Els objectius evolucionen
amb cada descobriment, amb
cada passa (endavant o enrere) i, si ets ambiciós, el ventall
d’objectius s’amplia fins que no
pots arribar a tots. Tot i això,
sí que hi havia una sèrie d’objectius inicials a complir. Havíem d’aconseguir un programa
senzill (partíem de la base d’un
programa gens fàcil d’utilitzar),
un model físic de bifurcació,
una simulació validable i algun
resultat obtingut amb aquestes
eines que ens permetés ampliar
el que es coneix sobre el 
factor tisular.

“S’ha convertit en el primer TFC portat
a terme 50/50 a MIT i a IQS,
una col·laboració real en què guanyen
les dues institucions”
M. B.: Destacaria també el mèrit d’haver sabut treballar amb
moltes persones amb més experiència que ell (García, Alquézar,
Semino, Reyes, Borrós, Edelman...) i sobretot les seves ganes
d’aprendre de tots ells.
Com va ser el treball
amb els teus tutors?
J. M.: És una de les raons per les
quals faré una tesi. És un plaer treballar amb ells i intento
extreure el millor de cadascun

04-15 flaixos.indd 9

M. B.: A més, actualment tenim
també una persona del MIT, la
Cecilia Louis, que està treballant
en el projecte des d’aquí dins
del programa MIT Spain.
Amb tot aquest treball
com a teló de fons, com
valoreu el premi?
J. M.: Em fa molta il·lusió
per tres raons: perquè es premia l’esforç i la dedicació durant quasi dos anys; perquè
és un honor ser reconegut per

5/5/11 16:47:18
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Laia Carabellido, guanyadora del Premi Pare Salvador Gil de Química Analítica 2010

“Rebre aquest premi és un bon
reconeixement a la feina ben feta”

10
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Eliminació de contaminants orgànics persistents en matrius d’olis de peix mitjançant l’absorció de carbó
actiu com a absorbent és el títol del treball guanyador del Premi Pare Salvador Gil en la categoria de 
Química Analítica. Un treball realitzat per Laia Carabellido sota la direcció del doctor Jordi Díaz.

De quin objectiu partíeu
per al treball?
Laia Carabellido: Del de l’eliminació de contaminants orgànics
persistents que estaven presents
en una matriu d’oli de peix mitjançant la tècnica d’adsorció en
carbó actiu. En un projecte anterior s’havien utilitzat absorbents
no carbonats i faltava saber si utilitzant-ne de carbonats el procés
era efectiu o no.
Jordi Díaz: Aquest treball estava emmarcat dins d’un projecte
més ampli de 3 anys subvencionat pel Pla Nacional de Recerca
i que partia de la idea d’eliminar
els contaminants orgànics persistents provant diferents tècniques. Per tant, vam dissenyar
des de l’inici l’experimentació que va fer la Laia basantnos una mica en els objectius
d’aquest projecte més ampli.
I vàreu aconseguir
els resultats esperats?
L. C.: El mètode d’absorció en
carbó actiu és molt eficaç per
eliminar les dioxines i els furans. De fet, hem obtingut les
condicions òptimes per eliminar aquests contaminants i, a
més, hem comprovat que és
una bona alternativa per eliminar la resta de contaminants
que hem estudiat.
J. D.: I això dóna resposta a
uns requeriments que fa la legislació actual. És a dir, la metodologia dels carbons ens ha
permès que un oli de peix que
no podria estar al mercat perquè té un nivell de dioxines
massa elevat pugui estar-hi perquè pràcticament les hem eliminat per complet.

04-15 flaixos.indd 10
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Actualment en què
estàs treballant?
Continues amb la
recerca del teu TFC?
L. C.: No, estic treballant a Laboratoris Almirall en un projecte
d’investigació que actualment
està en fase 3.
J. D.: El vincle d’aquesta feina amb el TFC de la Laia és que
està emmarcada en el camp
analític i segueix treballant
amb tècniques cromatogràfiques com en la seva especialització de la carrera.

04-15 flaixos.indd 11

El que sí us queda
del treball és el
reconeixement que
suposa el Premi Pare
Salvador Gil...
L. C.: Després de l’esforç i la dedicació que hem fet tots plegats,
rebre aquest premi és un bon reconeixement a la feina ben feta,
i jo estic molt contenta.

Per últim, quin és
el valor que suposa el
TFC per als estudiants
de l’IQS?
L. C.: El TFC és un valor afegit que tenim tots els que
hem estudiat a l’IQS. Realment és un any que aprofites molt i en què apliques
els coneixements de la car-
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El doctor Jordi Díaz, director de la tesi de la Laia Carabellido
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Tot i aquests resultats,
quin va ser el moment
més complicat que
vau viure durant
l’elaboració del
treball?
L. C.: Recordo quan ens vam
proposar fer un disseny d’experiment i, a continuació, un
disseny d’evolució. No havia
treballat mai en el camp estadístic i al principi ho veia tot molt
complex, però gràcies al doctor
Xavier Tomàs, que ens va donar
un cop de mà, ho vaig poder tirar cap endavant.
J. D.: I és que, tot i que l’àmbit
estadístic dóna un suport molt
important al camp analític, realment moltes vegades s’ha fet
servir menys en la recerca.

“El TFC és un valor afegit que tenim tots
els que hem estudiat a l’IQS: aprens a portar
un projecte des del començament fins
al final per tu mateix”
J. D.: Com a director, sempre fa
molta il·lusió. Si a més a més
aquest reconeixement és el de
la nostra Associació de químics
encara te’n fa més i si saps,
com és en els darrers anys, que
el jurat és independent doncs
encara més. En el cas de la Laia,
és una persona de fer molta feina i de dedicar-li molt de temps
amb molt de “carinyo” cap a
aquesta experimentació. Per
això se’l mereix.

rera. A més, aprens a portar
un projecte des del començament fins al final per tu
mateix i això és molt interessant, sobretot abans d’entrar al món laboral.
J. D.: Estic d’acord amb la
Laia. El TFC suposa un trencament total dins de la carrera per als alumnes. Considero
que, formativament, resulta
molt interessant una experiència d’aquest tipus.
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Manolo Guzmán, guanyador del Premi Pare Salvador Gil d’Enginyeria Industrial 2010

“Se n’ha fet una patent a
partir dels resultats obtinguts
d’aquesta Tesi de Màster”
Podries resumir
breument el treball que
ha estat guardonat?
Manolo Guzmán: El trabajo se
basaba en reducir los niveles de
óxido de zinc que se utilizan en
la industria del caucho, porque
la Unión Europea catalogó este
material como peligroso para el
medio ambiente. El grupo de investigación tenía bastante experiencia trabajando con otros
óxidos e intentamos aprovechar
esta experiencia para desarrollar
un óxido mixto en el que, debido a la presencia de magnesio,
podríamos reducir las cantidades de óxido de zinc.
Com valoreu els
resultats aconseguits?
Salvador Borrós: Han estat
molt exitosos i la millor prova
és que se n’ha fet una patent a
partir dels resultats obtinguts. I
és que, realment, es va observar
una activitat més gran i una re-

12

AIQS NEWS 58

Amb la seva Tesi de Màster Synthesis of Zinc/Magnesium 
Oxide Nanoparticles and its Influence on Sulphur 
Vulcanisation, Manolo Guzmán va ser el guanyador 
del Premi Pare Salvador Gil d’Enginyeria Industrial.
Un treball que va realitzar sota la direcció dels 
doctors Salvador Borrós i Núria Agulló.
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“Em va fer gràcia que es valorés
un treball centrat en un sector menys
glamurós com és el del cautxú”
posible y el producto que sintetizamos no solo igualaba sino
que mejoraba las propiedades
como activador.
Quina metodologia
vau seguir?
Núria Agulló: El treball del Manolo està englobat en una línia
que ja porta treballant el grup
de recerca des de fa molt de
temps. Per tant, els mètodes de
treball i els tipus d’anàlisi ja estaven bastant establerts. No obstant això, el que sí ha fet ell ha
estat un treball a consciència i
molt detallista.
M. G.: Sin el trabajo realizado
por el grupo hubiera necesitado muchos años para conseguir resultados. Pero con esta
base pude centrar mi trabajo
en la síntesis de los óxidos y en
aplicar las técnicas que ya teníamos para comprobar cómo
funcionaban.

I tota aquesta feina s’ha
traduït en el Premi Pare
Salvador Gil. Com el
valoreu?
N. A.: Em va fer gràcia que
es valorés un treball centrat en un sector menys glamurós com és el del cautxú
comparat amb altres investigacions que estan en primera línia. També em va agradar

Sota aquestes línies, els doctors Salvador Borrós i Núria Agulló, directors de la tesi de Manolo guzmán
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que el premiessin perquè
el Manolo ha demostrat ser
molt treballador.
M. G.: Por mi parte estoy muy
contento y lo valoro muy positivamente, porque no esperaba
recibir el premio. En Ingeniería
Industrial se presentaron muchos
trabajos y siempre resulta agradable que valoren el tuyo.
S. B.: El treball és molt bo, tant
des del punt de vista de la redacció com dels resultats. Sempre sorprèn un premi, però a mi
em va fer molt content.
Amb el premi sota el
braç, t’agradaria
encaminar el teu futur
professional cap a
aquesta matèria?
M. G.: Me gusta mucho el mundo de la investigación y especialmente la relativa a los materiales.
Cuanto más sabes de un campo
más ilusión te hace dedicarte a
él, por lo que estaría contento de
poder seguir en esta línea.
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sino ver también cómo se puede
desarrollar más industrialmente. También hemos presentado
el trabajo en algunos congresos
internacionales del sector del
caucho y no solo han mostrado
interés otros grupos de investigación sino también empresas.
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ducció de la quantitat d’òxid de
zinc, i es va obtenir un producte
realment nou.
M. G.: Yo también los valoro muy positivamente porque
el objetivo fijado en un primer
momento, el de reducir las cantidades de óxido de zinc, fue

Com us vau organitzar?
N. A.: La meva feina s’ha basat
en el suport quant a anàlisis, als
aspectes més mecànics.
S. B.: Tots dos ja portem molts
anys treballant junts i és un tema
que tenim molt clar. Podríem dir
que va ser més una codirecció
real que no pas una divisió de papers entre la Núria i jo.
Després de la Tesi de
Màster, continues amb
el projecte?
M. G.: Estoy haciendo la tesis
como la continuación de este
trabajo, que ya inicié con el objetivo de desarrollar y caracterizar mejor no solo el producto

04-15 flaixos.indd 13
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“He començat una etapa
com a investigador postdoctoral
a la Harvard Medical School”

14
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Marc Güell, guanyador del Premi Pare Salvador Gil de Bioenginyeria 2010

Marc Güell va ser el guanyador del Premi Pare Salvador Gil 2010 en la categoria de 
Bioenginyeria amb el seu estudi sobre el transcriptoma de micoplasmes. El Marc i qui va 
ser el seu tutor, el Dr. Antoni Planas, ens en parlen en aquesta entrevista.

En què consistia
el treball?
Marc Güell: Aquest treball
s’emmarca dins d’un consorci
internacional que té com a objectiu entendre des d’un punt
de vista quantitatiu i a nivell
molecular un organisme viu
sencer, per així poder reproduir el seu funcionament dins un
ordinador mitjançant simulacions. L’organisme escollit és Mycoplasma pneumoniae, que, amb
menys de 1.000 gens, és un
dels éssers més simples que es
coneixen. El TFC se centra en

04-15 flaixos.indd 14

la part corresponent a l’anàlisi
del transcriptoma. En altres paraules, s’intenta descriure amb
el màxim detall possible el conjunt de les molècules d’RNA
(trànscripts) i la seva dinàmica en aquest organisme model
tan simple.
Quins objectius es
van marcar des de la
direcció del TFC?
M. G.: Es tractava de caracteritzar tots els trànscripts i la seva
regulació davant diferents condicions ambientals. Una de les

parts essencials del treball és
l’estudi de la transcripció tipus
antisense que té lloc en el bacteri, és a dir, la transcripció que
succeeix en les zones del genoma on es produeix transcripció en les dues cadenes d’ADN.
Per tal de desenvolupar aquestes mesures, va ser d’especial rellevància el desenvolupament
de mètodes per tal de mesurar el
transcriptoma amb especificitat
de cadena.
Antoni Planas: Recordo el
Marc com una persona amb
gran inquietud científica i una

5/5/11 16:47:43

Un treball que es va
traduir en el Premi Pare
Salvador Gil...
M. G.: La veritat és que el premi
em fa una il·lusió molt especial. Al Químic hi he passat molts
bons moments, i estic molt satisfet de la formació que hi vaig

“Al Químic hi he passat molts bons
moments, i estic molt satisfet de la formació
que hi vaig rebre”
carrera al qual segueix la tesi,
sinó que tres mesos abans de
defensar la tesi va defensar el
treball final de carrera.
Dels objectius del
treball, quin ha estat
més complicat d’assolir?
A. P.: Crec que en el seu treball
s’ha enfrontat a dos reptes. En
primer lloc, per la seva formació
com a químic, la immersió en el
món de la biologia molecular va
requerir un esforç formatiu important. En segon lloc, en la posada a punt de les metodologies
de transcriptòmica, en les quals
desenvolupaven noves estratègies, va tenir dificultats que va superar amb molta perseverança.
És una persona amb molta capacitat de treball i va poder superar tots els obstacles.

rebre. Un reconeixement amb
aquesta procedència, per a mi té
molta importància.
A. P.: El Marc Güell va ser un
alumne destacat de l’IQS. Va
anar a fer el treball de final de
carrera (TFC) i la tesi doctoral al grup del Lluís Serrano a
l’European Molecular Biolo-

el Dr. Antoni Planas

Ara ets a Boston. Ens
pots explicar en què
estàs treballant?
M. G.: Acabo de començar una
etapa com a investigador postdoctoral al grup del Dr. Church
(Harvard Molecular Technology
Group, Harvard Medical School). Estic treballant en el disseny
d’un mètode basat en l’evolució
molecular, per tal de crear 
noves funcions biològiques
i sintètiques.
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gy Laboratory (EMBL) de Heidelberg, a Alemanya, i va fer
un treball excel·lent. El que va
presentar com a TFC ho ha publicat a la revista Science, i durant la seva tesi ha tret tres
publicacions a la mateixa revista. El seu treball el va realitzar part a Alemanya i part a
Barcelona, al Centre de Regulació Genòmica (CRG), quan
el doctor Serrano va venir a
Barcelona per incorporar-se a
aquest centre. La qualitat del
treball el fa mereixedor del
Premi Salvador Gil.
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ta experiència en el treball amb
Mycoplasma. En definitiva, ha
estat un plaer compartir amb ell
aquest projecte.
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gran capacitat intel·lectual. Al
darrer curs de carrera li sobrava el temps per estar al laboratori de bioquímica i acabada
la carrera va anar a fer la tesi
doctoral a Heidelberg. L’objectiu del treball era l’estudi
del transcriptoma de micoplasmes. Quan va marxar ja
va plantejar que faria servir el
treball com a TFC, i jo li vaig
fer de tutor. És atípic ja que
no és un treball de final de

Com a alumne, parla’ns
del treball en equip amb
el Doctor Planas. Com
el valores i com us vau
organitzar?
M. G.: La veritat és que només
en puc tenir elogis, ja que totes les reunions periòdiques que
vam anar tenint van ser altament constructives. A més, vaig
tenir el gran avantatge que el
Toni, a part del seu ampli bagatge en biociències, té mol-
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La importància dels Grups professionals de l’associació i de crear sinergies entre ells

Reunió de la Junta de l’AIQS
amb els Grups Professionals
Els representants del Grups Professionals de l’AIQS es van reunir el passat
mes de febrer amb membres de la Junta de l’Associació per tal de posar en comú
els objectius i les activitats previstes de cara als propers mesos, a més de per
parlar sobre mesures que cal implantar per millorar-ne el funcionament.

dels ponents i patrocinadors; la
documentació que es lliurarà als
participants i la seva atenció el
dia de la jornada. Altres serveis
passen per la facturació i el control d’inscripcions.
Com a valor afegit, amb motiu de
la reunió es va apuntar la possibilitat que des de l’Associació s’assumeixi la gestió dels aspectes
legals, el registre de la jornada o
activitat o la protecció de dades.
Seguidament Albert Palomer, vocal responsable de Grups Professionals de la Junta de l’Associació,
va repassar les dades derivades de les activitats organitzades
pels grups en el període 2008-

2010. Cal ressaltar que s’han
celebrat 15 Seminaris i 9 Jornades que han aplegat a 536 assistents, 91 ponents i 57 empreses
col·laboradores. Aquests resultats
han estat possibles en bona part
gràcies a l’activitat dels 6 Grups
Professionals actualment en actiu
i es per això que des de la Junta
s’encoratja als associats a formar
part activa dels Grups i a promoure’n la formació de nous.

Nous grups
Durant la reunió van tenir també l’oportunitat de presentarse davant dels seus companys
els representants que estan tre-
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En la presentació de la reunió, el
president de l’AIQS, Jaume Árboles, va subratllar la importància
dels Grups Professionals com a
eina d’interacció entre associats
i la necessitat de “fer activitats
transversals i ajudar-nos entre els
grups”, alhora que deixava clar
que des de l’Associació “el nostre
objectiu passa per donar suport
a totes les activitats”. Un suport
que, com va explicar, es tradueix
en la gestió de temes relacionats
amb la logística, els viatges, els
hotels, la compra de material i la
contractació de serveis, a més de
la gestió del programa de l’activitat. Tot això unit al seguiment

16-28 flaixos2.indd 16

5/5/11 16:51:10

•
•
•
•
•
•

GP Alimentari
GP de Bioquímica i Biotecnologia
GP Farmacèutic
GP de Marketing i Gestió Comercial
GP de Pintures
GP de Medi Ambient

i 1 de juny), així com la jornada sobre microalgues per
part del Grup Professional de
Medi Ambient.
Per la seva banda, el Grup de
Pintures va explicar que està
preparant una taula rodona sobre la nova directiva de
contacte alimentari, mentre
que des del de Medi Ambient
es va valorar com a positiva la unió amb el grup de Bioquímica i Biotecnologia de
cara a la preparació d’esdeveniments conjunts.
En conclusió, i finalitzada la reunió, els representants dels diferents grups professionals de
l’AIQS van coincidir a destacar
el valor afegit que suposa fer
aquestes trobades per tal de trobar sinergies i compartir les dificultats que troben en la seva
feina diària.

Durant la reunió van tenir l’oportunitat
de presentar-se els representants
que estan treballant per a la creació
de nous grups professionals
Alimentari la cita que estan
preparant és la XIV edició del Food Studies Meeting previst de cara a finals
d’aquest any.
Altres cites que tindran lloc
durant els propers mesos seran el BIET’11 i BIOT’11, del
Grup Professional de Bioquímica i B
 iotecnologia (que
es faran els dies 31 de maig

1 Jordi Domènech,
Albert Sabaté
i Josep Carreras
2 Jaume Arboles
i Albert Palomer
3 Josep Mosquera
4 Jordi Caldes,
Xavier Coll i
Ester Torras

1

2

3

4
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grups Alimentari i Farmacèutic
en temes de nutracèutics, així
com de la unió en temes puntuals dels grups d’Operacions i
Logística en la Indústria Química, o del Grup Alimentari, amb
el de Bioquímica i Biotecnologia. Una altra de les possibles sinergies podria venir del treball
conjunt entre el grup de Medi
Ambient i el de Pintures.
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Grups Professionals en actiu:

Activitats 2011
A continuació, cada grup
professional va poder presentar les activitats previstes de
cara als propers mesos, a més
d’expressar les seves inquietuds i preguntes per millorarne el funcionament.
Per exemple, el Grup Professional Farmacèutic va fer
referència a la Jornada sobre Medical Devices del
mes d’abril, mentre que en
el cas del Grup Professional
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ballant per a la creació de nous
grups professionals. Entre ells, el
d’Operacions, Logística i Transport a la Indústria Química, el
de Seguretat i Salut Laboral, i el
de Creativitat i Innovació.
Precisament, alguns d’aquests
grups van tenir l’ocasió de parlar de futures sinergies per tal
d’implantar-se i organitzar jornades i altres actes que puguin
ser d’interès per als membres de
l’AIQS. Per exemple, es va parlar
de possibles sinergies entre els
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Borja Gibert, guanyador del concurs literari
de l’AIQS en la categoria de conte infantil

“Sempre he sentit
la il·lusió per escriure”

18
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El guanyador de la categoria de conte infantil en la
darrera edició del concurs literari de l’AIQS va ser Borja
Gibert. Novell en aquesta faceta, l’autor ens explica d’on
va treure la idea d’escriure Los colores de la luz i d’on
li ve la passió per les lletres. En el proper número del
News podreu llegir el seu conte.

Què et porta a participar
en el concurs literari?
Realment no havia tingut mai
cap aproximació a un concurs o
premi literari. Tot i que sempre
m’ha agradat escriure, ho havia
fet fins ara només per a mi, pel
pur plaer d’escriure.

professió tens poques oportunitats de practicar-ho. Per
aquest motiu, el concurs organitzat per l’AIQS em va semblar molt bona idea i, des de la
meva banda, la millor manera de donar-hi suport era participar-hi.

“La meva dona estava embarassada
i potser va ser això el que em va fer
decantar per la categoria de conte infantil”
I d’on li ve a un químic
aquesta afició?
Sempre he sentit la il·lusió per
escriure, tot i que de seguida
notes que no és en el que destaques, que no t’has format
per a això. A més, com és una
cosa tan allunyada de la meva
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Optes per la categoria de
conte infantil, per què?
La meva dona estava embarassada i potser va ser això el que
m’hi va fer decantar. Des del
principi em vaig enganxar a escriure i a poc a poc van anar
sortint idees.

Unes idees que es
transformen en Los
colores de la luz...
En totes les persones que es
dediquen al món de la química hi ha un component important referent als colors i,
personalment, sempre m’ha
agradat molt aquest tema, així
que vaig voler lligar el conte a la química en aquest sentit. A partir d’aquí vaig escriure
una història de molta ficció
on apareixen déus i que gira al
voltant dels colors. Penso que
tot plegat tenia un encant que
valia la pena treure.
Ens pots resumir
breument aquest
argument?
Parteixo de la idea de dos
mons. Un d’ells compta amb
déus anomenats Tarsos i que
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I després de tot aquest
esforç... el premi. Te
l’esperaves?
Doncs no i, per petit que sigui,
un reconeixement finalment
sempre et fa sentir orgullós i
fa il·lusió.

Finalment, un record
per compartir del teu
pas pel Químic?
El meu pare va estudiar aquí,
la meva dona hi treballa i jo
hi vaig passar 12 anys entre la carrera, la tesi doctoral
i les diverses col·laboracions
de càtedra. A banda de guardar-ne un molt bon record,

Quina va ser la principal
dificultat per superar?
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El perfil

Pertanyent a la promoció 2000
de l’IQS, Borja Gibert treballa al
departament d’R+D d’una empresa dedicada a la fabricació de
productes químics per al bricolatge i la construcció. Com explica:
“Realment no toquem massa la
química, fem molta barreja
i poca reacció”.

AIQS NEWS 58
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Durant el procés d’escriptura
del conte sí que vaig trobar alguns problemes, suposo que
normals quan no tens costum
d’escriure i, per això, algun
dels paràgrafs el vaig haver de
reescriure moltes vegades. De
fet, quan estava a la meitat ho
vaig parar durant uns dies perquè resulta complicat trobar
un moment, però just abans
del termini per poder entregar
el conte el vaig acabar.
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tenen una gamma de colors
més completa que la de l’altre
món, el dels humans. Un alquimista que es dedica al món
dels colorants és capaç de trobar un dels tres colors “prohibits” per als humans i, per
aquest motiu, manté una conversa amb els déus en la qual
li expliquen que ha de prescindir d’aquest color. Finalment,
aquest alquimista pot arribar a
conviure amb els déus.

intento mantenir sempre al
màxim el vincle amb l’IQS,
tot i que a vegades no és fàcil. La veritat és que sempre
et genera una nostàlgia especial aquest lloc, sempre m’hi
he sentit com a casa.
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Josep Lluís Viladot, guanyador del concurs literari de l’AIQS en la categoria de relat curt

“De petit ja deia que
de gran volia ser escriptor”
Essències va ser l’obra guanyadora del concurs literari de l’AIQS en la categoria
de relat curt. El seu autor és Josep Lluís Viladot, que s’estrenava en la seva faceta
d’escriptor. En el proper número del News podreu llegir el seu conte.

Va ser aquesta la teva
primera experiència com
a escriptor?
Fins ara havia fet algunes cosetes a nivell divulgatiu per a una
ONG amb la qual col·laboro,
però no havia escrit mai cap
història. Quan vaig veure la
convocatòria del concurs em
vaig preguntar per què no animar-me i tot plegat va ser molt
ràpid. Amb la família i la feina
resulta complicat trobar temps,
així que les estones que tenia les
vaig aprofitar.
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I de què tracta
Essències?
El relat parla d’una persona
amb vocació per la química,
però que pateix un problema fí-

tra banda coneixia un cas d’una
persona que s’havia quedat cega i
es dedicava al món de la química,
i em va semblar un bon tema per
posar-me a prova. Per altra banda, m’agrada molt llegir i, de fet,
de petit ja deia que de gran volia ser escriptor. No obstant això,
abans de la convocatòria del concurs feia anys que no escrivia.
Ja que parlem de
literatura, ens podries
recomanar algun llibre?
En diria un de Juan Julio Bonet, un professor de l’IQS, que
es diu Viaje al reino de Saturno i
que explica la història de la quí
mica però des d’un punt de vista novel·lat. També recomanaria
La taula periòdica, de Primo Levi.

“El relat parla d’una persona amb vocació
per la química, però que pateix
un problema físic i, com que cada vegada
hi veu pitjor, al final ha de deixar la carrera”
sic i, com que cada vegada hi
veu pitjor, al final ha de deixar
la carrera. Però ell vol continuar
mantenint-hi contacte i la forma que té de seguir fent química és treballar de perfumista, ja
que en ser cec sí que té la resta de sentits més desenvolupats.
No es tracta d’un conte lineal
sinó que va endavant i endarrere en el temps.
D’on et va venir
aquesta idea?
Va ser per casualitat. Va venir
un amic a casa i ens va explicar
una història real, d’un tema que
no tenia res a veure, i vaig pensar “d’això en sortiria una bona
novel·la”. Però escriure la novel·
la era massa per començar. D’al-
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Quins paràmetres us van
marcar per participar al
concurs?
Era un concurs molt obert en
què només havies de decidir si
fer-ho en la categoria d’adult o
infantil. La idea era que hi participés molta gent i per això ho
deixaven molt obert.
Després del premi, tens
intenció de seguir
escrivint?
Segur que alguna altra cosa
faré. El concurs va ser una primera prova de com em podia
sortir i potser acabaré fent la
novel·la.
Què recordes dels teus
deu anys al Químic?

Van ser molt bons, primer amb la
carrera, després amb el TFC i finalment amb el doctorat en bioquímica juntament amb l’Antoni
Planas. Després de marxar, he seguit mantenint el contacte i fins
i tot he fet alguna col·laboració
curta a nivell de servei tècnic. A
més, també formo part de la comissió dels Premis Pare Salvador
Gil en l’apartat de bioenginyeria.
Durant aquests anys vaig tenir la
sort de coincidir, a part de amb
l’Antoni Planas, amb professors
com la Carme Brossa, el doctor
Lluís Condal i tants d’altres i viure també el principi de la bioquímica al Químic. Ara ja tot és molt
diferent, però en aquests inicis el
departament era un petit quartet
que a vegades semblava la cabina
dels Germans Marx entre els TFC,
els becaris i els doctorands (riu).
Alguna altra anècdota
que t’ha quedat del teu
pas per la casa?
Doncs sí. Recordo quan vaig
entrar al Químic que la Via Augusta no hi era, hi havia un
bosc. Hi havia estudiants que
conduïen el cotxe pel mig
d’aquest bosc fins a la Bonanova. Tot ha canviat molt en
aquest aspecte.

Vocació per
la recerca

El Josep Lluís forma part de
la promoció de 1992 de l’IQS i
actualment està treballant en
una empresa de biotecnologia
dedicada als principis actius per a
cosmètica, farmàcia i alimentació.
“En concret –comenta–, estic a
investigació de la part cosmètica,
em dedico a temes d’alliberament
de principis actius”.
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“En 10 anys m’agradaria tenir
un 50% de l’alumnat fent un
màster o un doctorat”
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Dra. Rosa Nomen Ribé (promoció 1978), degana de l’ETS IQS

La nova degana de l’ets IQS, la Dra. Rosa Nomen, es mostra
il·lusionada amb el nou repte personal i professional que va
assumir a l’acceptar l’encàrrec del director general de l’IQS,
el Dr. Enric Julià. En aquesta entrevista explica quins són els
objectius que s’ha marcat en aquesta nova etapa.

Què suposa per a vostè el
seu nomenament com a
degana de L’ETS IQS?
Jo em vaig formar a l’IQS i professionalment no me n’he desvinculat mai. Fins i tot durant aquests
últims 8 anys en què he ocupat
el càrrec de vicerectora d’estudiants i relacions internacionals
de la Universitat Ramon Llull he
continuat donant classes a l’ETS i
formant part del seu equip de recerca. Ser-ne ara la degana és un
pas endavant i un repte professional molt important. També implica un canvi, perquè aquests
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últims anys m’he centrat més en
la representació exterior i ara toca
mirar cap a l’interior de l’escola.
Personalment, em fa molta il·lusió
aquesta nova responsabilitat. Si no
la tingués no hauria acceptat mai
aquest càrrec, perquè les feines les
has de fer amb il·lusió.
Quins objectius
s’ha marcat?
L’escola i l’IQS han tingut i tenen una incidència clara i històrica en la societat catalana, i
no només per la seva implicació amb la indústria química,

sinó també i molt especialment pel fet de posar l’enginyeria al servei de la societat
catalana i espanyola.
Un dels meus objectius és projectar l’escola internacionalment i ampliar el lideratge que
tradicionalment ha tingut l’IQS
en el món químic a altres àrees pròpies de l’enginyeria industrial, com la mecànica, els nous
materials o l’energia. Els nostres
graduats sempre han estat molt
ben acceptats a les millors escoles d’enginyeria química d’Europa, on van a fer les seves tesis
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“Em fa molta il·lusió aquesta nova
responsabilitat. Si no la tingués no hauria
acceptat mai aquest càrrec”
Per altra banda, ens volem consolidar en el nou Espai Europeu
d’Educació Superior (EEES) com
una escola d’enginyeria superior
que busca potenciar els màsters
sense oblidar-se del doctorat i la
recerca. Personalment, en el termini d’uns 10 o 15 anys m’agradaria tenir un 50% de l’alumnat
fent un grau i un 50% fent un
màster, un doctorat o treballant
en un projecte de recerca.
Aquest és el segon curs
en què tots els estudis
de graus estan adaptats
a l’EEES. Com està
resultant l’experiència?
El concepte pedagògic i la metodologia que utilitzem no han
canviat, perquè l’IQS ja aplicava el que després ens ha marcat
el Pla Bolonya: una formació
basada en l’aprenentatge de
l’alumne, amb avaluació continuada i amb moltes hores de
treball pràctic, en la qual volem que l’estudiant aprengui
a aprendre i a descobrir per ell
mateix la resolució de problemes reals. Ara bé, en la pràctica sí que ha canviat la forma
d’explicitar-ho: aquesta avaluació continuada que ja fèiem ara s’ha de documentar
exhaustivament i s’ha d’utilitzar una terminologia específica per referir-se a les “habilitats
i competències” que l’alumnat
adquireix al llarg del curs. Un
dels canvis importants és que
abans estàvem obligats a fer un
examen final, perquè era un
deure i un dret de l’alumne i,
tot i que avaluàvem contínuament, el cert és que aquell examen final comptava molt. Ara
ja no cal que sigui així.
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Cal dir que nosaltres ja estàvem
certificats per l’agència americana equivalent a l’ANECA, i que
l’IQS ha passat amb èxit tot tipus d’acreditacions per a moltes de les anàlisis químiques que
fem per a diverses indústries, és
a dir, tenim diverses ISO.
El problema és que a Espanya hem arribat tard. Europa
ens va donar 10 anys per fer
l’adaptació i aquí vam aprovar
el decret de graus el novembre de 2007. Això ha suposat treballar contra el rellotge,
perquè el ministeri està constantment ajustant el seu procés d’avaluació i acreditació de
la qualitat i canviant les eines
informàtiques per fer-ho.

news in brief Flashes Flaixos

Com veu la la tasca que
es fa des de l’AIQS?
L’Associació ha crescut al costat
de l’IQS i n’és una peça important, perquè ajuda que els nostres alumnes no es desvinculin
del Químic. Però m’agradaria
que hi hagués més simbiosi entre l’Associació i l’IQS.
L’AIQS es fa ressò del que passa
a l’IQS i viceversa, però el nostre actiu més important són els
nostres graduats i graduades i,
per tant, hem de fer que se sentin molt propers. L’Associació
ens ha d’ajudar a fer aquesta
tasca de saber on estan els nostres graduats i què estan fent.
Tenim molts IQS que surten als
mitjans de comunicació i no diuen “jo sóc IQS”, mentre que els
d’altres escoles, especialment les
de negocis, sí que ho fan. I no
és que no tinguem sentiment de
pertinença, perquè quan tu vas
a qualsevol empresa a treballar
i et trobes amb un IQS llavors
sí que el primer que dius és: “Jo
també sóc IQS!”. Però l’IQS que
després amplia la seva formació
a l’IESE, ESADE, Harvard, sovint
oblida que la primera formació universitària i segurament
la més important va ser la de
l’IQS. Hem d’aconseguir que no
tinguin por a dir-ho i, per aconseguir-ho, hem d’anar de la mà
amb l’AIQS.
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De quina manera
es monitoritza el
compliment dels criteris
de qualitat?
Les agències ANECA, a nivell estatal, i AQU, a nivell català, n’estan fent el seguiment. El curs
2012-2013 començaran a donar
les acreditacions corresponents a
qui compleixi amb els requisits.
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doctorals. A més, l’IQS és el líder del programa MIT Spain,
(òbviament amb el Massachusetts Institute of Technology de
Boston, EUA). No obstant això,
les escoles tècniques i científiques no tenen a nivell internacional el mateix reconeixement
que les de negocis. Volem que
l’ETS tingui més visibilitat.
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Lluís Comellas (promoció 1972), vicerector de Recerca i Innovació de la URL

“Hem d’aconseguir un nivell
de recerca a l’alçada
del prestigi de la URL”

Què suposa per a vostè
el seu nomenament
com a vicerector de
Recerca i Innovació de la
Universitat Ramon Llull?
Suposa un canvi bastant significatiu en la meva activitat. La meva
trajectòria personal està lligada a
l’Institut Químic de Sarrià, on vaig
entrar com a estudiant amb 18
anys. Després vaig ser-ne professor-investigador i, més endavant,
vaig acabar assumint responsabilitats de gestió en l’àmbit acadèmic,
primer com a cap d’estudis i després com a degà de l’ETS. Això vol
dir que, tot i que continuava donant classes –que potser és l’activitat on m’he trobat més a gust– de
mica en mica em vaig anar dedicant més a la gestió acadèmica.
Ara em dedico 100% a la gestió en

una àrea concreta, la de recerca,
però la meva responsabilitat engloba tota la universitat i ja no
només l’IQS.
En l’àmbit de la recerca, sóc la
cara visible de la URL davant
les diferents administracions,
i intento coordinar les activitats de recerca que es fan als

rec amb molta il·lusió i espero
poder representar la universitat el millor que pugui.
Quins objectius
s’ha marcat?
En primer lloc, aconseguir un nivell de recerca i transmissió de
coneixement que estigui a l’al-

“La recerca que fem és un servei públic i,
com a tal, ha de tenir accés als fons
públics per fomentar-la”
diferents centres que formen
part de la universitat,
tot intentant potenciar la
transferència de coneixements. Agafo el meu nou càr-

çada del prestigi acadèmic i docent de la Universitat Ramon
Llull. I per assolir aquest objectiu
cal, entre altres coses, disposar
de fons. A la nostra universi-
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El Dr. Lluís Comellas és, des del passat mes de novembre, el nou vicerector de
Recerca i Innovació de la Universitat Ramon Llull (URL). Les seves credencials:
haver viscut la investigació a peu de laboratori com a professor i la seva
experiència en la gestió acadèmica com a antic degà de l’IQS.
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tat la recerca es fa amb diners
que procedeixen principalment
de l’import de les matrícules de
l’alumnat, i aconseguir altres
vies de finançament és un altre
dels objectius: necessitem disposar de més fons per fer més i millor recerca. No podem oblidar
que la recerca que fem és un servei públic i, com a tal, ha de tenir accés als fons públics per
fomentar-la.

Com veu vostè, que ha
estat degà de l’IQS, la
tasca que fa l’AIQS?
Les associacions d’aquest tipus
tenen un paper vital en el networking. Si parlem de xarxes socials, la primera on ens hem
d’integrar és aquella que ens
identifica amb la nostra formació i amb allò a què ens volem
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Quins projectes de
recerca tenen en marxa?
Seria difícil destacar-ne algun
sense córrer el risc de deixar
de mencionar-ne d’altres també molt importants: tenim 58
grups de recerca, dels quals més
de 20 tenen el reconeixement
de la Generalitat. Per donar algun exemple, estem liderant
projectes europeus –coordinant
el treball de diferents universitats– en el camp de la biociència
i també en management.
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No és el millor moment
per captar fons
Segurament no. I això ens obligarà a fer recerca en camps on
aquesta es pugui transformar
més ràpidament en innovació
i pugui existir transferència al
món de l’empresa.
Quan parlem d’empresa moltes
vegades parlem només de tecnologia, però hi ha molts altres
camps relacionats amb la socio
logia, amb el dret, etcètera, on
també cal ser molt innovador i
on hi ha molt recorregut per fer;
també aquí s’obté una rendibilitat real i fins i tot immediata.
De fet, la nostra universitat està
participant en les convocatòries
del Campus d’Excel·lència Internacional, on s’han definit cinc
grans àrees de recerca: innovació social i canvis socials; management i responsabilitat social;
educació; salud i biociència; i
energia i sostenibilitat.

dedicar, ja que ens comunica
amb els nostres iguals per compartir experiències vitals i professionals coherents i interessants.
Si, a més a més d’això, sumem els
avantatges socials que es poden
obtenir de qualsevol tipus i el
cost que representa la quota, em
costaria trobar-li algun inconvenient. Per aquests motius, jo animaria qualsevol a sumar-s’hi.
De fet, jo sempre vaig ser molt
actiu a l’hora d’animar les noves promocions a formar part
de l’AIQS i unir-se a aquesta
primera xarxa que et pot ajudar a avançar professionalment. Però no només s’hi han
d’apuntar, sinó que han de
participar-hi de forma activa a
través del grups professionals.

Quines diferències veu
entre el Químic d’ara
i el de l’any 1960?
Són absolutament diferents: els
espais s’han multiplicat per quatre i s’ha reformat i modernitzat
d’una manera espectacular. Des
del punt de vista acadèmic, hi
ha hagut canvis transcendents,
ja que abans només s’hi estudiava enginyeria química i el títol
que adquiries no era oficial, així
que si volies fer unes oposicions
no et servia. Ara totes les titulacions de l’IQS són oficials i n’hi
ha de molt diverses: hi ha fins a
cinc graus, sis o set màsters oficials, postgraus, etcètera.
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“Sense el màster no
hauria accedit al meu lloc
de feina actual”

news in brief Flashes Flaixos

Rosa Sellabona, graduada del Màster en Bioenginyeria de l’IQS

El Màster en Bioenginyeria posat en marxa a l’Institut Químic de Sarrià (IQS)
l’any 2007 està tenint un gran èxit, i gran part dels alumnes provenen de
diferents llocs de l’Estat. Parlem amb Rosa Sellabona, la primera graduada
que va defensar el treball final del màster.

Com ha resultat
l’experiència? T’ha
servit per trobar feina
o per millorar la teva
situació laboral?
L’experiència ha resultat molt
positiva, ja que he aconseguit un lloc de treball en una
empresa biotecnològica, Era
Biotech, que es dedica al desenvolupament de tecnolo-

“El gran avantatge és que el Màster
en Bioenginyeria de l’IQS està orientat
cap al sector productiu”
bé tots estaven orientats a la
biomedicina. L’avantatge del
màster de l’IQS és que estava
més orientat cap al sector productiu i, a part, havent fet la
carrera a l’IQS i les pràctiques
diàries de 3 hores, et donava
molts avantatges. No volia dedicar-me a la biomedicina sinó
al sector productiu. Ho tenia
clar. D’altra banda és molt positiu per a l’alumne l’alt contingut en experimentació, ja
que més del 50% del contingut
del màster correspon a pràctiques de laboratori a l’edifici de
bioenginyeria. Són elements
que em van fer decidir el màs-
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ter de l’IQS i em van fer descartar altres possibilitats que
hi havia a sobre de la taula.
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Per què vas decidir
cursar aquest màster?
El vas triar entre altres
opcions o tenies clar que
volies fer aquest de l’IQS?
Jo sóc enginyera química per
l’IQS. De sempre m’havia interessat la biologia i la biotecnologia. El meu objectiu final era
treballar en aquests camps, i
aquest màster em permetia fer
aquest pont final cap a la biotecnologia. Vaig estar mirant
altres màsters de biotecnologia a altres centres, però gaire-

gies de producció de pèptids
i proteïnes recombinants a
l’entorn industrial i la salut
humana. Ara mateix treballo en el grup de purificació
de proteïnes. Sense la formació que reps al màster en
les pràctiques i les classes no
hauria estat possible accedir a
aquest lloc de treball.
Ets de la primera
promoció d’aquest
màster i la primera
alumna que el defensa.
Aquesta dada és només
una anècdota o significa
alguna cosa per a tu?
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En què va consistir la
tesi del màster?
La tesi del màster la van dirigir
el doctor Antoni Planas i la doctora Magda Faiges. Es basava en
la producció d’un enzim (glucanasa de Bacillus) en bioreactor.
Recollia des de la modificació de
l’ADN perquè el bacteri expressés la proteïna recombinant,
tot fent proves d’expressió, fins
a escalar-ho a un bioreactor de
dos litres, i finalment la purificació del producte. Tenint en
compte que els bioreactors eren
nous, va ser interessant la posada en marxa d’aquests i aprendre com funcionaven. A més,
vam provar diferents estratègies
de producció per veure l’efecte
sobre l’expressió. Com que tenia molt interès en la biotecno-
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Inserció laboral

El Màster en Bioenginyeria està pensat per a aquells que vulguin especialitzar-se en l’ús
d’eines biotecnològiques (ús d’organismes o els seus constituents per a la producció de
productes, béns i serveis) en la indústria o en recerca acadèmica. Es tracta d’una iniciativa de l’IQS per desenvolupar l’activitat en la branca de la biociència, que busca arribar
a l’excel·lència en el domini de les eines biotecnològiques per a la recerca, desenvolupament i producció de productes i serveis que utilitzen organismes vius o els seus
components biològics, tot aportant una visió aplicada als diferents sectors productius
industrials, alimentaris i biomèdics. L’Institut Químic de Sarrià va estudiar les necessitats
del teixit industrial i va apostar per oferir aquesta formació a químics, biòlegs, bioquímics, biotecnòlegs, farmacèutics, etc., que volguessin especialitzar-se en l’ús d’aquestes
eines. Un element que els estudiants del màster valoren molt és l’alt grau d’inserció
laboral obtingut pels alumnes.

logia, va ser una oportunitat per
aprendre molt de bioreactors
i de com es treballa en aquest
àmbit. Cal dir que la glucanasa com a enzim s’utilitza en la
indústria cervesera i en la producció de pinsos animals, de
manera que produir l’enzim a
escala més gran podria tenir interès fora del àmbit acadèmic.
Ha estat el complement
ideal a la titulació
que ja tenies? El veies
imprescindible per
completar la teva
formació o ha estat una
qüestió de currículum?
Més que una qüestió de currículum, era un pas que havia
de fer. Com que sóc enginyera

química, hi havia molts aspectes de bioenginyeria o de bioquímica que se m’escapaven
totalment, i si em volia dedicar
a això era imprescindible cursar
aquest màster.
En l’àmbit personal,
què t’ha aportat fer
aquest màster?
Recordo els dos anys del màster com una etapa de molta feina, de molta dedicació.
És dur i intens. Era el primer
any que es feia el màster i tots
plegats, professors i alumnes, ens vam haver d’adaptar.
Però vam fer pinya i vam fer
un bon grup. Poder completar
l’objectiu em va suposar una
gran satisfacció.
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És anecdòtic, em fa gràcia, però
no li dono gaire importància. El
que és més important per a mi
és que aquest màster proporciona, especialment a la gent amb
un perfil de químic o enginyer,
com és el meu cas, la possibilitat
d’entrar en un àmbit que la seva
titulació de llicenciatura no permetria. El món biotecnològic és
molt interdisciplinari. Es necessita un complement transversal,
com és aquest màster.
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COMPROMISO
El acuerdo o compromiso que
se busca en toda negociación
debe cumplir una serie de características que veremos a
continuación.
La negociación no se puede
considerar terminada felizmente, aunque el compromiso o
acuerdo entre las partes se haya
pactado e incluso firmado, si los
términos del acuerdo no se pueden cumplir en el futuro.
Arturo y Lidia después de diez
años de matrimonio y con dos
hijos menores de edad, deciden
separarse. No se puede decir que
haya sido una decisión consen-

suada, pero al fin y al cabo ahí
está. Van a tener que negociar;
sabiendo que es una de las negociaciones en las que las emociones (positivas y negativas)
estarán muy presentes.

ro que todos están totalmente legitimados para negociar,
pero... ¿lo estarán sus peticiones? Ambos deberán estar
atentos a este apartado (recordemos el caso del intento de

Aunque haya acuerdo, la negociación no
se puede considerar felizmente terminada
si los términos del acuerdo no se pueden
cumplir en el futuro
La pareja se reúne con sus respectivos abogados y todos
juntos se sientan alrededor de
una mesa a negociar. Está cla-

compraventa del barco en el
artículo anterior).
El acuerdo al que llegan es recurrente en estos casos: la custodia
de los hijos para Lidia, el derecho a estar regularmente con los
hijos para Arturo y la obligación
para él de pasar una contribución económica a su exmujer.

Legitimidad
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INTERESES

contraprestaciones

management skills Habilidades directivas habilitats directives

En el artículo anterior ya teníamos encajadas tres piezas
(contraprestaciones, alternativa/comodín y legitimidad)
alrededor de los intereses. Ahora toca ensamblar las restantes.
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Negociación, parte Iii
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cantidad acordada o Lidia no le
deja estar con sus hijos con la
frecuencia pactada.
Y esto pasa porque, a pesar de
las firmas, no hay posterior voluntad de cumplirlo.
Para ayudar a que la voluntad
no vaya en contra del acuerdo
negociado, hay que tener presente que cuanto mejor queden cubiertos los intereses de
las partes, mejor se cumplirá
el compromiso. Y este requie-

re tener una serie de requisitos:
ha de ser justo y suficiente; claro en su exposición; realista y
operacional.
Ya hemos tratado cuatro piezas
del puzle que, junto con la central, los intereses, conforman el
grueso del estilo de negociación
de los siete elementos.
Nos queda hablar de dos más.

COMUNICACIÓN
Es una habilidad que no por obvia hay que dejar de recalcar.
Cuando la comunicación no es
buena entre los negociadores,
apaga y vámonos. Y sucede. Por
tanto, hay que dedicar unas líneas rápidas y concisas para
recordar qué es y qué notas destacables hay que tener en cuenta en la comunicación durante
una negociación.
Hay una entre las muchas definiciones que sobre la comunicación se han hecho que viene
como anillo al dedo aquí, por
lo corta y sustanciosa. Entendemos por comunicación en una
negociación el acto de transmitir significados entendibles.
Nos adentramos un poco en
ella. Transmitir, es decir, yo

30

Los abogados y sus clientes
han negociado en base a intereses y contraprestaciones (ver
los dos artículos anteriores) y
todos han aceptado el acuerdo
final. Es lo que se firma y asunto terminado.
Pero no, no está terminado.
Como ocurre en ciertas negociaciones, y esta es un ejemplo,
al cabo de un cierto tiempo una
de las dos partes no cumple lo
pactado. O Arturo no abona la
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Últimas sugerencias

• Busquemos y clarifiquemos los intereses que siempre
hay detrás de las posiciones.
• Generemos contraprestaciones para conseguir más
beneficios y negociar mejor.
• Sometamos las alternativas de mi oponente a la prueba
de la realidad.
• Separemos las personas de los problemas que surgen
durante la negociación.
• Utilicemos criterios objetivos en las peticiones para
facilitar el acuerdo.
• Cuidemos la comunicación, sobre todo en su vertiente
de escucha.
• En el momento de comprometerse, pensemos en cómo
ambas partes lo cumpliremos tanto como en lo que
hemos acordado.
• Mimemos la relación que va surgiendo al ir negociando.
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es como un gran brazo que
abraza por la derecha a todos los cinco elementos vistos
hasta ahora: intereses, contraprestaciones, alternativas, legitimidad y compromiso, y que
sin ella estos elementos quedan desprotegidos.

RELACIÓN
Es el segundo brazo que por la
izquierda abraza a los cinco elementos comentados. Para mí, y
por supuesto esto es muy personal, aparte de descubrir todos
los intereses, es la pieza que más
me ha ayudado en las negociaciones largas.
No es un elemento central que
entre directamente en la negociación. Es ni más ni menos una
habilidad que gestiona los conflictos relacionados con la negociación. Pero no es fácil de
manejar, porque puede a la vez
facilitar y entorpecer la negociación. El peligro es priorizar la relación a la negociación.
Ceder en algún punto de la negociación para que la relación
mejore puede hacer que la otra
parte se aproveche de esta debilidad y busque concesiones a
cambio de mejorar la relación.
La recomendación es que hay
que ser duro en la negociación
pero suave con las personas.
Y lo más importante, una
buena relación entre las partes negociadoras predispone
muy positivamente para futuras negociaciones.
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pleta, y bidireccional, nos
podemos ya considerar unos
buenos comunicadores.
Ah! Y no olvidemos que lo importante en la comunicación es
la escucha (amplia y activa) de lo
que dice la otra parte de la mesa
negociadora. Así se descubren
muchos intereses subyacentes.
Para recordar que a la comunicación hay que darle un tratamiento preferencial en la
negociación, imaginemos que

31

hago llegar a mi oponente, le
doy, le entrego, le digo, le escribo…, y viceversa. Significados, es decir, que la materia de
la que vamos a negociar tenga
“significado”, “me diga lo que
queremos oír” para mi oponente y viceversa. Y, por último, entendibles, la misma
palabra lo dice todo.
Si a esto le añadimos que toda
comunicación ha de ser eficiente, eficaz, clara y com-
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Los primeros contactos con Arturo, el dueño, son positivos.
La comunicación entre ellos es
como debe ser. En las negociaciones están muy claros, definidos y
manifestados los intereses compatibles de las dos partes. Van a
ver la casa varias veces y van negociando las contraprestaciones:
precio, condiciones de pago, reparto de gastos en caso de reparaciones serias, garantía, etc.

Ceder en algún punto de la negociación
para que la relación mejore puede hacer
que la otra parte se aproveche y busque
concesiones a cambio de mejorar la relación
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Mientras negocian, Enrique
contacta con la cámara de la
propiedad para comprobar la legitimidad del precio que pide
Arturo en función del tipo de
casa que es.
Ambos (vendedor y compradores) piensan que no disponen de alternativas reales, ya
que para Enrique y Marta esta
es la casa que quieren y no se fijan en otras y a Arturo las demandas reales que ha tenido
por su casa no han sido tales
demandas, sino meras curiosidades; por tanto, ha apostado
decididamente por ellos. Después de varias semanas, llegan

compromiso

gociación y aprovecharemos
el siguiente ejemplo para ir recordando, aunque muy rápidamente, los otros elementos que
hemos ido comentando hasta hoy.
Enrique y Marta quieren comprarse una casa en el campo.
Las cosas les están yendo bien
profesionalmente y han decidido dar este paso. Una vez hechos los cálculos económicos
emprenden la búsqueda de una
casa. Unos amigos les hablan de
una casa en venta, con trato directo con el propietario y que
parece que se ajusta lo que están buscando.

a un compromiso de compraventa solo sujeto a una última
comprobación técnica con un
arquitecto. Arturo les reserva
el derecho a la compra durante
quince días, parando cualquier
otra oferta que apareciese durante este tiempo.
Hasta ahora vemos que se han
cubierto, y bien, seis de las siete piezas del puzle que confieren el estilo de negociación
por intereses.
Como es de suponer, durante
este tiempo negociando se ha
ido forjando una relación entre ellos. Arturo y su mujer, Lidia, han cenado con Enrique y
Marta un par de veces, han hablado largo y tendido sobre los
hijos, incluso han discutido sobre política y fútbol, encontrando muchos puntos de contacto.
Se podría decir que han establecido una relación amistosa.

relación
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Si nuestras relaciones fuesen
buenas conseguiríamos que
el proceso negociador mejorara para seguir negociando en el futuro. Y un dato
muy importante, cuando la
negociación se rompe, la relación nos ha de ayudar a
reemprenderla.
Vamos a dar un poco de luz
a cómo manejar este elemento llamado relación en una ne-
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Legitimidad
alternativa
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pedro farrés
pedro.farres@
unigena.net
Promoción 1967

contraprestaciones

relación

INTERESES

Pero para estos casos está la relación, ahí es donde puede intervenir esta séptima pieza que
han ido edificando a través de la
negociación. No importa quién,
pero seguro que uno de los dos
(quizá le toca a Arturo) rompe
el hielo con la típica frase “¿por
qué no vamos a tomar un café
y hablamos?”. Sin una buena y
sólida relación esta operación
se rompe, pero con una buena
y sólida relación se va a reanudar la negociación; en otros términos, por supuesto, pero como
ya tienen el camino muy hecho,
se trata solo de fáciles ajustes…
Así quedará ya configurado el
puzle del estilo de negociación
por intereses.

management skills Habilidades directivas habilitats directives

tiene nidos de termitas. Teniendo en cuenta que la mayor parte de la casa es de madera, esto
es un problema serio.
En la mente de los compradores empiezan a aparecer sombras de dudas: si Arturo se ha
callado esto, ¿qué más nos
oculta? ¿Debemos seguir con
la operación? Es una pena, tan
bien que habían negociado y
ahora ninguna de las partes
verá satisfechos sus intereses.
Se discuten, con acritud quizá,
y la operación se paraliza.
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El día que Marta y el arquitecto van a ver la casa, Arturo ha
de salir de viaje y no les puede
acompañar pero les entrega las
llaves el día antes.
Una vez Marta y el arquitecto
están en la casa descubren por
unos sospechosos ruidos y posterior comprobación que la casa

comunicación
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Fabricius Hildanus (1526-1588), físico particular de Otón de Baviera,
inventó el clíster. El clíster, enema o lavativa, como sucesivamente
se ha designado, es digno de ocupar solio en la Real Academia pues,
como ella, fija, limpia y da esplendor.

Hildanus había observado que
la excesiva sequedad de las excretas provocaba graves molestias. Sus primeras experiencias
consistieron en humedecer dichas excretas intestinales insuflando buches de agua a través
de un cañuto o caña horadada.
Comoquiera que ello fue causa
de desagradables fracasos dado
que, en ocasiones, la presión
interior era superior a la aplicada por su boca, diseñó y ensayó
ese pasmoso ingenio llamado clíster y que operaba según
el mismo principio pero a prudente distancia.
El aparato consta de las siguientes partes: un recipiente que,
según fantasía o necesidades,
puede variar grandemente, tanto en formas y tamaños (envases clínicos con capacidad para
varias arrobas o muestra médica de un celemín a lo sumo),
como en la decoración externa
(completamente austeros o bellamente esmaltados con cenefas y serafines), así como en los
materiales empleados (vidrio,

hojalata, uralita o simple cartoncillo para usar y tirar). Básicamente, se requiere que sea
capaz de contener cierta cantidad de líquido. A este recipiente
puede adaptarse un soporte con
ruedas para convertirlo en portátil, permitiendo así al usuario
proseguir las tareas habituales
mientras se lo aplica.
El líquido (yatrógeno, nutriente
o simplemente higienizador) se
vierte por la boca del recipiente
y sobre el que, para el correcto
funcionamiento, se deja actuar
libremente la presión atmosférica. En ciertos casos, esta presión
puede ser incrementada adaptando una bomba neumática o
pistón impelente.

Fenómeno hidrostático
Bien sabida es la pertinaz tendencia de cualquier líquido de
tipo newtoniano a discurrir hacia el nivel lo más bajo posible.
Este fenómeno hidrostático ha
permitido, entre otros, el descubrimiento de la lluvia y aún de
las goteras. Bastará, pues, man-

tener una diferencia de niveles
entre el depósito y el paciente para que el líquido fluya libremente según el principio de
los vasos comunicantes. El pistón neumático, atendiendo a las
experiencias de Pascal, será preciso cuando la diferencia de nivel sea mínima o bien cuando
la premura de tiempo aconseje
una actuación más diligente.
En la parte inferior del recipiente hay conectado el tubo irrigador que, a su vez, termina en
una cánula. Generalmente, el
tubo es único pero ello no empece para que puedan adaptarse
dos (dúplex) o más (multiplex)
tubos para uso familiar o para
aplicaciones simultáneas en asilos, hospitales y otros sitios de
malvivir (rectifico: de vivir mal).
La cánula puede estar provista o
no de llave, siendo preferible lo
último para evitar las dificultades inherentes a un siempre difícil control digital de la salida.
Debe cuidarse especialmente la elección de la cánula. Lamentables fracasos han sido
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ta las ventajas de actuar de filtro
y retén, tanto para las partículas que pudieran quedar insolubles en el líquido a administrar
como para evitar todo tipo de
regurgitación interna.
De las muchas experiencias insólitas que se han practicado con
el clíster, ninguna nos parece tan
disparatada y necia como la pretendida “lavativa oral”. Dicen
los propugnadores de tal dislate
que, introduciendo el tubo irri-

Chemistry and cuisine Química y cocina Química i cuina

Aplicación del clíster
La aplicación del clíster no es
cosa de sacasillas metemuertos, sino acto sutil y delicado.
Y podemos decir que las tres
virtudes cardinales le son coincidentes y afines: prudencia
en la dosificación (más vale repetir la operación que provocar una hidropesía); templanza
en la temperatura del líquido (ni tan frío que constriña
los órganos internos y parali-

ce la circulación del flogisto ni
tan caliente que provoque sofocos congestivos y desordenados movimientos que podrían
desconectar y dañar el precioso instrumento); y, finalmente, fortaleza, para mantener
bien conjuntados en su lugar
clíster y paciente ambos a dos.
Es condición humana que rechacemos lo que nos es beneficioso si ello comporta alguna
molestia y, evidentemente,
la aplicación del clíster ha de
vencer desde la tímida excusa
dilatoria hasta la negativa más
rotunda y aun violenta.
Cierto es que, la mayoría de las
veces, el rechazo se debe al reparo natural a mostrar las partes
pudendas; ello dice mucho a favor de la virtud y recato del paciente y debe evitarse su rubor y
turbación. Para ello, se cubrirán
dichas partes con un fino lienzo
o, si el tiempo es frío, tibia franela en los que se practicará un
orificio a través del cual se insertará la cánula. Don Cosme Pedraza, ilustrado protomédico
del que ya dimos noticia, sugería introducir, con la cánula, el
lienzo intacto pues ello presen-

gador por la boca, es más natural el tránsito y recorrido de los
fluidos, permitiendo así lavativas
continuadas e ininterrumpidas
por largos periodos. Tal apología ha sido duramente criticada
al omitir la existencia del esfínter que, en los individuos empecinados (y todos los estreñidos lo
son) actúa de valladar insalvable,
provocando encharcamientos
internos con las secuelas de riñones flotantes y otros efectos secundarios de difícil control.
Como todo gran invento y aunque el nombre de su iniciador
haya caído en el olvido, el clíster
sigue hoy día, lejos de quedar obsoleto, prestando innúmeros beneficios. Que el diseño sea más
funcional, compacto o transistorizado o que se esté experimentando con un robot programado
para aplicarlo a su hora y venciendo toda resistencia no disminuirá en lo mínimo la gloria que
pertenece a Fabricius Hildanus.
¡Loor al genio!
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De las muchas experiencias insólitas
que se han practicado con el clíster,
ninguna nos parece tan disparatada
y necia como la pretendida “lavativa oral”
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motivados por utilizar cánulas
demasiado finas que “bailaban”
dentro del conducto corporal, derramando la medicación,
como demasiado gruesas, de penosa o imposible introducción
aun con ayuda de un calzador.
Don Cosme Pedraza, boticario
que fue del Valido y que, por
asuntos que no son del caso, fue
relegado a herborizar por la sierra de Alcubierre o Alcubiese
(que dentrambas maneras puede y debe decirse) abogaba por
el uso de la horma en estos casos de anoconstrictos; sin embargo, la horma no consigue
diámetros anales constantes debido a la misma naturaleza retráctil de estos.
Debe establecerse, pues, correctamente el calibre adecuado, para
lo cual o bien se procederá a la
exacta medición con un anode-rey o, mucho mejor, se sacará un molde de cera del opérculo
del paciente, lo que, a la vez, nos
ilustrará sobre el diámetro y profundidad practicables. No hay
que decir con cuánto tiento se
vigilará la temperatura de la cera
fundida a fin de no causar innecesarias molestias.

Robert Xalabarder
Promoción 54
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“Estem elaborant el pla
estratègic de l’IQS per
als propers anys”

in depth a fondo a fons

P. Enric Puig, SJ. President del Patronat de l’Institut Químic de Sarrià

La incorporació del P. Enric Puig a la presidència del
Patronat de l’IQS va coincidir en el temps amb la preparació
de la visita apostòlica del Sant Pare, Benet XVI, a Barcelona,
que ell va coordinar. En aquesta entrevista el P. Puig repassa
la seva trajectòria i ens explica, entre altres qüestions, les
seves impressions del Químic en el poc temps que porta al
capdavant de la institució.

Això el va portar a
la Direcció General
de Joventut de la
Generalitat?
Més o menys. El moviment associatiu juvenil de caire social
va entrar en un procés de coordinació en els darrers anys

“L’educació, tot i que té bases científiques,
té molt d’art o d’artesania, i cal ponderar-ho
tot sempre des del sentit comú i la mesura”
proposaven, em va desvetllar
una remota vocació educativa. Posteriorment, la vocació
religiosa i l’educativa van anar
molt barrejades. Vaig entrar a
la Companyia després d’estudiar Magisteri i de llicenciar-me
en Pedagogia, alhora que feia
de monitor, de cap de colònies, de formador de monitors...
L’aprofundiment en l’educació
en el lleure, incipient en el nostre país en aquells anys d’estudis universitaris –estem parlant
dels anys seixanta–, era tot un
repte. Des de la referència als
meus educadors, que ja he esmentat, i de la mà d’uns quants
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manuals francesos, m’hi vaig
anar endinsant, especialment
en els aspectes organitzatius,
d’activitats, de programació.
Després, em va interessar el
vessant pedagògic i l’històric,
tot cercant i estudiant les experiències de colònies a Catalunya abans de la guerra civil.
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Vostè ha estat mestre
i monitor d’esplai i ha
desenvolupat tot tipus
de càrrecs públics i
privats relacionats
amb l’associacionisme
juvenil. D’on li ve
aquesta vocació?
Vaig fer el batxillerat a l’Escola Tècnica Professional del
Clot. A la meva escola, els jesuïtes, i sobretot els estudiants
jesuïtes, organitzaven uns campaments de vacances. Hi vaig
participar alguns estius. Penso
que la manera de fer d’alguns
d’aquells educadors, el que ens
deien i les activitats que ens

del franquisme que s’amplia en
els inicis de la Transició amb
la preparació, creació i constitució d’un consell nacional de
la joventut. Hi vaig intervenir
com a representant dels moviments d’educació en el lleure de l’Església. Recuperada la
Generalitat, després de les primeres eleccions autonòmiques,
sóc designat director general
de Joventut. Ho vaig ser durant
nou anys.
Com ha viscut els canvis
que ha anat patint
el sistema educatiu
a Catalunya des dels
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seus primers dies com a
mestre d’ensenyament
primari i fins a arribar al
moment actual? Quina
valoració en fa?
Evidentment, els canvis han estat molts i la valoració caldria
matisar-la molt en cada cas.
Però hi ha una evolució clarament positiva en el fet que avui

i s’ha aconseguit en relativament poc temps, atesa la magnitud del repte i que coincideix
amb la meva dedicació a l’ensenyament. Han estat anys d’una
gran expansió. Pel que fa a la
pedagogia, també hi ha hagut avenços, però també errors.
Massa sovint s’ha volgut avançar per la via del pèndol, i per

“L’educació ha de ser integral i no pot
resoldre els seus dilemes marginant aspectes
importants de la vida de les persones
i de la construcció del futur d’un país”
l’educació arriba a tothom i al
llarg de més anys de vida. Tenim un ensenyament pràcticament universal dels 3 als 16
anys. Això és molt important
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corregir determinats mètodes
erronis s’ha anat fins als oposats, i s’han comès els mateixos
errors però amb diferents mètodes. L’educació, tot i que té ba-

ses científiques, té molt d’art o
d’artesania, i cal ponderar-ho
tot sempre des del sentit comú
i la mesura.
Des del 2005, vostè és
secretari general de
la Fundació Escola
Cristiana de Catalunya.
Quina és la seva
responsabilitat a la
fundació?
La responsabilitat màxima de
la fundació recau en un patronat que presideix l’arquebisbe de Barcelona i en el qual
també participen quasi tots els
estaments de la comunitat educativa de les escoles: els titulars dels centres, el professorat,
els directors i els pares i mares
d’alumnes. El secretari general,
que és membre d’aquest patronat, té com a missió representar
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ordinàriament la fundació, en
especial davant l’Administració,
i dirigir els serveis que aquesta
fundació ofereix als centres docents pel que fa a l’orientació
general, a la gestió i a la formació del personal i donar suport
tècnic a les entitats representatives vinculades, particularment a
l’associació de titulars i a la confederació de les diferents AMPA
de les escoles cristianes.
Quin model i quin
sistema educatiu defensa
l’Escola Cristiana?
A nivell de país, l’Escola Cristiana, que aplega quatre-centes
cinc escoles, defensa un model
de llibertat d’ensenyament en el
qual les diverses opcions religioses, filosòfiques o pedagògiques
puguin tenir presència per tal
de fer efectiu el dret preferent
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Enric Puig i Jofra (Barcelona, 1945). Va ingressar en la Companyia de Jesús el 1970 i fou
ordenat prevere el 1977. Mestre d’Ensenyament
Primari (Escola de Magisteri de Barcelona) el
1964; llicenciat en Filosofia i Lletres, secció
Pedagogia (Universitat de Barcelona) el 1970;
diplomat en Animació Sociocultural (Universitat de Salamanca) el 1990.
Relacionat amb l’educació en el lleure, des
que es va iniciar com a monitor ha estat fundador i primer director de l’Escola de l’Esplai
de Barcelona (1972-1980), president del Servei
Colònies de Vacances de Barcelona (1970-1973),
secretari (1974-1979) i president (1979-1980) de
la Coordinació Catalana de Colònies, Casals i
Clubs d’Esplai i secretari de la Federación de
Escuelas de Educadores en el Tiempo Libre
Cristianas (1977-1980).
Va participar activament en organismes de
coordinació de l’associacionisme juvenil:
membre del Secretariat de la Taula de Joves de
Catalunya (1978-1979), membre de la Comissió
Gestora del Consell Nacional de la Joventut de
Catalunya (1979-1980) i secretari de l’Asamblea
de Entidades Juveniles Educativas y de Servicios (1979-1980).
Director general de Joventut de la Generalitat
de Catalunya (1980-1989).
L’any 1988 es fa càrrec de la presidència de la
Comissió Catalana del V Centenari del naixement de sant Ignasi de Loiola (1989-1991).
Després de dirigir el BUP de l’Escola Tècnica
Professional del Clot (1990), en va ser nomenat
rector el 1993.
Del 1996 al 2000 va ocupar el càrrec de
secretari general i canceller de l’Arquebisbat
de Barcelona.
Del 2000 al 2005 fou director general de l’Escola Tècnica Professional del Clot i rector de la
Comunitat Cristiana de Sant Pere Claver.
Actualment, i des del 2005, és secretari general de la Fundació Escola
Cristiana de Catalunya i, des del 2010,
president del Patronat de l’Institut
Químic de Sarrià.
El 2010 fou coordinador diocesà de la
visita apostòlica del Sant Pare,
Benet XVI, a Barcelona.
Ha desenvolupat tasques
diverses d’animació pastoral
de joves i adolescents des
del 1971, especialment a la
Comunitat Cristiana de Sant
Pere Claver. Fou membre
de la Comissió Permanent
de Càritas Diocesana de
Barcelona (1972-1980)
i membre del Consell
Presbiteral de Barcelona
(1978-1980; 1996-2000).
Actualment col·labora
setmanalment al Full
Dominical de diverses
diòcesis catalanes.
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Comparteix la sensació
que, actualment,
a l’escola s’aposta
més per la innovació
tecnològica en
detriment de
l’ensenyament de valors
socials?
L’educació ha de ser integral
i, per tant, no pot resoldre els
seus dilemes marginant aspectes importants de la vida de
les persones i de la construcció
del futur d’un país. Per tant,
cal fugir d’aquests falsos dilemes. L’escola, especialment en
els ensenyaments primaris, ha
d’afavorir unes competències bàsiques dels alumnes que
abastin tots els aspectes d’una
ciutadania plena: competències lingüístiques, competències
de raonament, competències
tecnològiques, competències
socials i per a la convivència,
etc. De manera endreçada i
progressiva, totes aquestes dimensions han de tenir espai a
l’ensenyament, i cal evitar una
especialització massa primerenca. L’especialització s’ha de

Un extens currículum
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dels pares a triar el tipus d’educació que volen per als seus fills.
Com a model educatiu, l’Escola
Cristiana proposa una educació
basada en una concepció cristiana de la persona, la vida i el
món, i una educació que ajudi
també a fer present Jesucrist entre els nois i noies. Aquest model bàsic té diverses aplicacions
en funció del carisma i tradició
pedagògica de les diferents institucions que conformen el col·
lectiu de l’Escola Cristiana.
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reservar per a l’ensenyament
superior i, encara així, potser
en alguns casos s’inicia massa aviat.
Recentment ha estat
nomenat president del
Patronat de l’Institut
Químic de Sarrià. Què ha
significat per a vostè
aquesta designació?
Una sorpresa quan el P. Provincial em va indicar que seria
convenient que assumís aquesta responsabilitat. Després, una
sensació de respecte, atesa la
qualitat de les persones que
l’han ocupat fins ara. En aquest
sentit, el P. Lluís Victori, a qui
he succeït, va ser un dels meus
formadors quan era estudiant
jesuïta, i sempre l’he tingut en
gran consideració personal per
la seva activitat universitària i
per la seva activitat pastoral, especialment la desenvolupada
amb els joves.
Quines han estat
les seves primeres
impressions a l’IQS?
L’inici de l’exercici de la presidència ha coincidit amb el moment àlgid de la preparació
de la visita apostòlica del Sant
Pare, Benet XVI, que vaig coordinar. No obstant això, però, la
festa de graduació del curs passat, la celebració del Nadal, les
reunions del patronat, les converses amb el meu predecessor,
amb el director general i amb
altres persones lligades a la casa
m’han anat endinsant i oferint
una primera aproximació institucional. Tenim un centre amb
molta vida, amb un nivell universitari reconegut, arrelat a la
realitat universitària del país i
ben integrat en el projecte de la
Universitat Ramon Llull, considerat en el sector industrial,
amb empenta per construir un
nou edifici, amb bones connexions amb altres homòlegs de
l’Estat i també a nivell internacional... Una primera impressió, doncs, molt positiva.
Quins són els reptes que
s’ha marcat des d’aquest
nou càrrec i amb qui
compta per assolir-los?
Més que reptes meus, són reptes institucionals. El Patronat
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tuacions viscudes. Va ser un
bon treball en equip. Un bon
treball de coordinació entre
institucions públiques i privades, en especial amb el Patronat i l’equip tècnic de l’avui
basílica de la Sagrada Família.

“El P. Lluís Victori va ser un dels meus
formadors i sempre l’he tingut en gran
consideració personal per la seva activitat
universitària i per la seva activitat pastoral”
lliment càlid i agraït. Globalment, com va escriure un amic
en el seu blog, la visita ens ha
agradat i ens hem agradat.
Personalment, què ha
significat per a vostè
aquest encàrrec i quin
record en guarda?
Col·laborar en la visita apostòlica del Sant Pare ha estat
una experiència única i excepcional per a mi. Agraeixo
l’encàrrec que em va fer el Sr.
Cardenal-Arquebisbe, la confiança que va dipositar en mi,
que va suposar una gran responsabilitat. He après moltes
coses de les persones i de les si-
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Ha estat el coordinador
diocesà de la visita del
Sant Pare, Benet XVI,
a Barcelona per a la
dedicació del temple
de la Sagrada Família.
Quina valoració fa
d’aquest esdeveniment
històric?
La valoració és molt positiva.
A nivell eclesial, hem d’estar-ne
contents. Les Esglésies d’aquesta terra han estat especialment
sota la mirada del Sant Pare.
S’ha remarcat el nostre arre-

lament en la fe des de la cultura –la basílica de la Sagrada
Família– i la caritat –la visita a
l’Obra Benèfico-Social del Nen
Déu–. A nivell social i ciutadà,
el Sant Pare ha estat objecte,
majoritàriament, d’un aco-
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els ha de definir amb les col·
laboracions tècniques adients i
amb les de tots els qui aportem
el nostre esforç i treball al projecte IQS, que som els qui, al
capdavall, haurem de donar resposta. Des del Patronat, estem
ja començant a definir el procés
que ha de portar a l’elaboració
d’un pla estratègic d’actuació
per als propers anys que integri
els aspectes relacionats amb la
missió des de la identitat ignasiana del centre, la formació humana, l’activitat acadèmica, la
investigació, la presència a l’entorn proper, les aliances, el treball en xarxa, la incidència dels
antics alumnes en la societat...

Pel que fa al record, una satisfacció íntima per la feina realitzada i per l’esperit amb què es va
fer; un agraïment gran a les persones implicades en l’organització i desenvolupament de la
visita. També queden en el record les mostres de satisfacció de
moltes persones en els diversos
moments, de les quals cal destacar les dels infants, joves i famílies de l’Obra Benèfico-Socialdel
Nen Déu i les paraules del Sant
Pare abans d’emprendre el viatge
de retorn, tot agraint-me la feina
feta per tot l’equip.
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Pinturas aptas para el contacto
alimentario: juguetes
El tercer artículo dentro de la serie Pinturas aptas para el
contacto alimentario está dedicado a los juguetes, concretamente
a los recubrimientos que se utilizan en ellos y a los juguetes que de
por sí podemos considerar pinturas.

El juguete se define como un
producto concebido o destinado a ser utilizado con fines de
juego por niños con edad inferior a 14 años. El principio
general de seguridad de los juguetes (y sus componentes) es
que no deben comprometer
la seguridad ni la salud de los
usuarios ni de otras personas.
A mediados de este año se produce un cambio normativo importante en este sector.
La Directiva Europea 88/378/
CEE1, que regula la seguridad
en los juguetes, quedará derogada a partir del 20 de julio y
será sustituida por la directiva 2009/48/CE2. El objetivo de
estas directivas es asegurar la
protección de la salud y la seguridad del consumidor en la
libre circulación de juguetes en
el mercado europeo mediante
el establecimiento de unas normas comunes para todos los
países miembros.
Teniendo en cuenta que la directiva actualmente en vigor
data de 1988, era necesario
adaptarse a los cambios que ha
experimentado el mercado durante estos años y a la nueva
información disponible sobre
la peligrosidad de sustancias
químicas. Es primordial prote-

ger la salud de los niños y no
exponerles a sustancias peligrosas a través del juego. Con
la nueva directiva se pretende actualizar y completar diversas disposiciones relativas a
la seguridad, entre ellas las relacionadas con los productos
químicos. En ambas directivas
el Anexo II establece los requisitos particulares de seguridad,
agrupando los riesgos en:
1 Propiedades físicas y
mecánicas
2 Inflamabilidad
3 Propiedades químicas
4 Propiedades eléctricas
5 Higiene
6 Radiactividad
Ambas directivas de seguridad del juguete recogen en el
Anexo I un listado de productos que no deben ser considerados como juguetes (a modo de
ejemplo, no es una lista exhaustiva) pero podrían confundirse
como tales.
Para la aplicación de la Directiva 88/378/CEE se debe consultar la norma europea EN-713,
organizada en diferentes partes:
• Parte 1: propiedades físicas y
mecánicas
• Parte 2: inflamabilidad
• Parte 3: Migración de ciertos
elementos

• Parte 4: juegos de experimentos químicos y actividades
relacionadas
• Parte 5: juguetes químicos
distintos de los juegos de experimentos
• Parte 6: símbolo gráfico para
el etiquetado de advertencia
sobre la edad
• Parte 7: pinturas de dedos. Requisitos y métodos de ensayo
• Parte 8: columpios, toboganes y juguetes de actividad
similar para uso familiar doméstico de interior y exterior
• Parte 9: compuestos químicos
orgánicos. Requisitos (norma
no armonizada)
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Los juguetes han de cumplir la legislación
general comunitaria sobre productos
químicos, relativa a restricciones de
determinadas sustancias o mezclas
Para la nueva directiva
(2009/48/CE) todavía no se han
desarrollado las normas correspondientes. Hay que tener en
cuenta que la parte destinada a
las propiedades químicas no entrará en vigor hasta el 20 de julio del 2013 (Anexo II, parte 3).
Se concede un periodo de transición más largo para poder
cumplir con los requisitos relativos a las sustancias químicas.

La nueva directiva
Como norma general, los juguetes no deben contener sustancias
o preparados peligrosos según
las directivas 67/548/CEE4 y
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Por otro lado, los juguetes han
de cumplir, además, la legislación general comunitaria sobre productos químicos, relativa
a restricciones de determinadas
sustancias o mezclas. Por lo tanto, todas las restricciones derivadas de REACH (Reglamento
1907/20067) se aplican también a los juguetes. Las restricciones relativas al uso de benceno,
cadmio, ftalatos, colorantes azoicos, etc., que se indicaban en
la directiva 76/769/CEE8 (RD
1406/19899) están incorporadas
en el anexo XVII de REACH.
La Directiva 2009/48/CE presenta varias novedades respecto a
su predecesora. Llama la atención el apartado dedicado a los
metales. Se pasa de una lista de
8 metales de la antigua directiva (Anexo II, parte 3, punto 2)
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a 19 metales (Anexo II, parte 3,
punto 13). También se detallan
límites de migración diferentes según el material del juguete
(seco, en polvo o maleable; líquido o pegajoso; raspado).
En la directiva 88/378/CEE se
especifica la biodisponibilidad
diaria permitida (en mg) de los
siguientes elementos: antimonio, arsénico, bario, cadmio, cromo, plomo, mercurio y selenio.
La biodisponibilidad se define
como el extracto soluble de importancia toxicológica significativa. La norma EN 71-3 traslada
los límites de la directiva a valores de migración en mg de elemento por kg de juguete (ppm),
suponiendo una ingestión diaria
de 8 mg de juguete. Se pueden
encontrar los valores en el apartado 4, tabla 1 de la norma.
La lista se amplía en la nueva directiva, se añade la diferenciación
entre cromo (III) y cromo (VI),
se incluye el estaño diferenciando también el estaño orgánico y
aparecen otros metales como aluminio, boro, cobalto, cobre, manganeso, níquel, estroncio y cinc.
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1999/45/CE5 en cantidades que
puedan perjudicar la salud de los
niños y deben cumplir las disposiciones de ambas directivas.
En la nueva directiva de juguetes
también se indica que los juguetes deben cumplir las disposiciones del Reglamento 1272/20086
(CLP) sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y
mezclas peligrosas, que sustituirá
a las directivas anteriores a partir
del 1 de junio de 2015, después
de un periodo de transición.
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• Parte 10: compuestos químicos orgánicos. Preparación y
extracción de muestras (norma no armonizada)
• Parte 11: compuestos químicos orgánicos. Métodos de análisis (norma no armonizada)
Hay también otras normas que
se aplican a los juguetes, pero
no vamos a hacer un listado exhaustivo de todas ellas. En este
artículo comentaremos más
adelante las partes 3, 5, 7 y 9 de
la norma EN-71.
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Por poner un ejemplo, para el
cadmio en la directiva 88/378/
CEE se especifica un límite de
0,6 mg de biodisponibilidad
diaria. La norma EN 71-3 indica que para el cadmio el valor límite de migración está en
75 mg/kg (50 mg/kg si el producto es pasta para modelar o
pintura para dedos), considerando una ingestión diaria de
8 mg. Este valor de migración
lleva incluido un factor de corrección a aplicar al valor analítico obtenido, que es diferente
para cada elemento.
En la nueva directiva los límites
de migración especificados para
el cadmio son:
• Material para juguetes seco,
quebradizo, en polvo o maleable: 1,9 mg/kg. Se refiere
a material sólido del que se
desprende material en polvo durante el juego. Este
material se puede ingerir;
además, las manos se contaminan con el polvo y esto
facilita, en niños, la ingestión del polvo. Se supone
que se ingieren unos 100 mg
al día.
• Material para juguetes líquido
o pegajoso: 0,5 mg/kg. Se refiere a material fluido o viscoso, puede ser ingerido y hay
contacto cutáneo durante el
juego. Se supone que se ingieren unos 400 mg al día.
• Material para juguetes raspado: 23 mg/kg. Se refiere a
material sólido que se puede
ingerir por el hecho de morderlo, roerlo, chupar o lamerlo. Se supone una ingestión
de 8 mg al día.

Además, también se aplican las
restricciones que impone el Reglamento 1907/2006 REACH,
Anexo XVII. En este caso el valor máximo de contenido en
cadmio es de 100 ppm (contenido, no límite de migración).
Los límites para arsénico, cadmio, cromo (VI), plomo,
mercurio y compuestos organoestánnicos se han fijado en la
mitad de lo considerado seguro, ya que son particularmente
tóxicos. Se entiende que no se
usarán de manera intencionada en las partes de juguetes accesibles para niños y que, como

y se mezcla 1:50 con ácido clorhídrico 0,07 M. Se ajusta el pH a
1,0-1,5 y a continuación se agita
durante una hora a 37 ºC. Se deja
reposar una hora más a la misma
temperatura. Se deben separar los
restos sólidos que hayan quedado para analizar el líquido resultante. Para otros materiales como
lápices de colores, pastas de modelar, pinturas para dedos, barnices, etc., el procedimiento es
parecido, aunque varía si el producto contiene ceras, aceites, grasas o productos similares. En ese
caso deben extraerse previamente
dichos componentes.

Los juguetes para niños menores de 36
meses también deben cumplir el reglamento
1935/2004, referido a materiales destinados
a entrar en contacto con alimentos
máximo, estarán presentes en
pequeñas cantidades, como restos. Es evidente que en la actualidad los pigmentos basados
en cadmio o plomo ya no se
utilizan de forma habitual en
la industria de la pintura (RD
1406/1989).
En la misma norma EN 71-3 se
especifica el método de extracción para determinar la migración. Se utiliza como simulante
ácido clorhídrico 0,07 M, para simular las condiciones de acidez
del estómago. En muestras que
son pinturas, barnices, lacas o recubrimientos similares se separa el recubrimiento del juguete
mediante un raspado, se pulveriza (mínimo 100 mg de muestra)

Para poder aplicar la nueva directiva es necesario adaptar
también las normas. Un ejemplo de este caso es el cromo: en
la directiva 88/378/CEE se establece un valor límite para cromo total y en la nueva directiva
se distingue entre cromo (III) y
cromo (VI). El medio ácido de
extracción de la norma EN 71-3
transforma todo el cromo (VI)
en cromo (III), así que hay que
desarrollar una nueva norma
para poder determinar los valores de migración para ambos
por separado.
Algunos juguetes o componentes de los mismos con poca accesibilidad están exentos de
cumplir estos límites.
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Menores de 36 meses
Los juguetes para niños menores de 36 meses y los jugue-

tes destinados a introducirse
en la boca actualmente también deben cumplir el reglamento 1935/200410, referido
a materiales destinados a entrar en contacto con alimentos. En el Anexo II, apéndice C
de la nueva directiva se establecerán valores límite específicos
para productos químicos usados en este tipo de juguetes, teniendo en cuenta los requisitos
del Reglamento 1935/2004. De
momento no hay un listado de
sustancias y valores límite, pero
el objetivo es que en un futuro
se especifique una lista para esta
categoría, ya que estos juguetes presentan un grado de exposición muy alto. Además, se
tendrá en consideración la diferencia entre materiales destinados a contacto alimentario y
juguetes, ya que el modo de exposición es diferente. En los materiales destinados a contacto
alimentario la exposición es estática, mientras que en los juguetes que se introducen en la
boca la exposición es dinámica.

AIQS NEWS 58

Professional Groups Grupos profesionales Grups professionals
42-47 grups prof.indd 45

mientras que para las mezclas
se usará la clasificación anterior
(1999/45/CE; 67/548/CEE) hasta el 31 de mayo de 2015 (CMR
de categorías 1, 2 y 3). A partir
del 1 de junio de 2015 la clasificación, tanto para sustancias
como para mezclas, es la del reglamento CLP.
En la nueva directiva 2009/48/
CE se establece un listado de 55
fragancias alergénicas que no deben contener los juguetes, a no
ser que se trate de restos técnicamente inevitables de producción, pero siempre en cantidades
inferiores a 100 ppm. El listado se detalla en el Anexo II, parte 3, punto 11. Hay un segundo
listado de fragancias que solo
pueden estar presentes por debajo del 0,01%; en caso de superar
este porcentaje se debe indicar
su presencia en el etiquetado.
Esta es otra novedad respecto a
la directiva 88/378/CEE.

45

Sustancias peligrosas
En cuanto a sustancias y mezclas peligrosas, tanto la antigua
como la nueva directiva indican que los juguetes no deben
contener sustancias de este tipo.
Las sustancias CMR (carcinogénicas, mutagénicas y tóxicas
para la reproducción) se mencionan especialmente en la nueva normativa. Esta establece que
las sustancias clasificadas como
CMR categoría 1A, 1B, 2 (Reglamento 1272/2008 – CLP) están
prohibidas, salvo algunas excepciones que se indican en los
apartados 3-7 (Anexo II, parte
3) como, por ejemplo, aquellas
que estén por debajo de las concentraciones límite indicadas
para obtener dicha clasificación
o sean inaccesibles para los niños. El níquel en acero inoxidable está exento; sin embargo, no
lo está en caso de formar parte
de un recubrimiento.
En el apéndice B se indica
qué clasificación CMR se debe
usar. Para las sustancias se usará siempre la clasificación CLP,
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Las nitrosaminas y sustancias
nitrosables están prohibidas en
juguetes para niños menores de
36 meses y juguetes destinados
a introducirse en la boca si la
migración de la sustancia es superior a 0,05 mg/kg en el caso
de las nitrosaminas y 1 mg/kg
en el caso de las nitrosables.
Volviendo a las normas EN-71,
la parte 9 indica las restricciones para compuestos químicos
orgánicos. Se consideran diferentes rutas de exposición: contacto con la boca, ingestión,
inhalación, contacto con la piel
y el ojo.
Esta norma clasifica los compuestos orgánicos e indica
los límites aplicables en las
tablas reseñadas:
1 Disolventes (tabla 2E – migración; 2F – inhalación)
2 Conservantes (tabla 2H)
3 Plastificantes (excluyendo
ftalatos – plastificantes para
PVC) (tabla 2I)
4 Retardantes de llama
(tabla 2A)
5 Monómeros (tabla 2D)
6 Conservantes para madera
(tabla 2G)
7 Ayudas al procesado
8 Agentes colorantes – pigmentos y colorantes (tabla 2B,
tabla 2C para aminas aromáticas primarias)
Estos límites se aplican únicamente a los juguetes o componentes de juguetes que se
indican en la tabla 1 de la misma norma. Es decir, no todas las

tablas de límites se aplican a todos los juguetes. Por ejemplo,
a un juguete en el que el niño
se puede introducir se le aplican los límites de la tabla 2F (disolventes – inhalación) para
el material polimérico y textil del juguete. Otro ejemplo:
para los materiales sólidos de juguetes destinados a dejar una
traza (lápices de colores) se aplican las tablas 2B (colorantes) y
2C (aminas aromáticas primarias). También se indica que los
juguetes no deben contener líquidos muy tóxicos, tóxicos,
nocivos, corrosivos, irritantes,
sensibilizantes y CMR 1 y 2.
Los métodos de análisis se recogen en la parte 11 de la norma EN-71.

Pinturas consideradas
juguetes
Las pinturas consideradas juguetes están contempladas
en la parte 5 de la norma EN71. Para productos base agua
las materias primas aceptadas se indican en las tablas 5,
6 y 13 de esta norma. Limita
el contenido en disolventes y
cosolventes a un 10% (de los
indicados en la tabla 13). Los
conservantes aceptados deben
ser los admitidos en productos alimentarios y cosméticos.

Para productos al disolvente las materias primas aceptadas se recogen en la tabla 14
(polímeros acrílicos, alquídicos y nitrocelulosa) y los disolventes en las tablas 13 y
15. El contenido en aditivos
debe ser inferior al 3%, y en
lacas de nitrocelulosa el contenido de plastificante debe
ser superior al 5%. En las pinturas no se debe sobrepasar
un 2% de isobutanol o de nbutanol, y no más de un 20%
de 1-metoxi-2-propanol. Estos disolventes no deben estar
presentes en agentes de limpieza y diluyentes.
Para ambos tipos de productos
se aplican los mismos límites de
migración que en la norma
EN-71 parte 3.
Un caso especial para comentar
es la pintura para dedos, que tiene una norma específica, la norma EN-71 parte 7. Para este tipo
de juguete se considera que hay
mayor riesgo de ingestión y por
contacto prolongado con la piel.
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Agradecimientos: Eduard Arasa

Grup Professional
de Pintures
Tais Arp
(Promoció 1997)

88/378/CEE: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
Seguridad de los juguetes

2

2009/48/CE: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:170:0001:0037:ES:PDF.
Seguridad de los juguetes

3

EN-71: http://www.aenor.es/aenor/inicio/home/home.asp
67/548/CEE: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/

4

LexUriServ.do?uri=CELEX:31967L0548:ES:HTML. Clasificación,
etiquetado y envasado de sustancias peligrosas
5

1999/45/CE: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:200:0001:0068:ES:PDF.

Clasificación, etiquetado y envasado de preparados
peligrosos. En la directiva 88/378/CEE se menciona la
directiva 88/379/CEE que fue derogada por 1999/45/CE.
6
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1

LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1988L0378:20090112:es:PDF.

1272/2008: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/

LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:ES:PDF.
Clasificación, etiquetado y envasado de sustancias
y mezclas (CLP)
7

1907/2006: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/

LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:396:0001:0852:ES:PDF. Registro,
evaluación, autorización y restricción de las sustancias y
preparados químicos (REACH)
8

76/769/CEE: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/

LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1976L0769:20081211:ES:PDF.
Restricciones a la comercialización y uso de determinadas
sustancias y preparados peligrosos
9

1406/1989: http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_
datos/doc.php?id=BOE-A-1989-27466.
Transpone la Directiva 76/769/CEE
10

1935/2004: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/

LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:338:0004:0017:ES:PDF.
Reglamento sobre los materiales y objetos destinados
a entrar en contacto con alimentos
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rantes azoicos y la determinación de aminas aromáticas
primarias.
Este artículo pretende recoger algunas de las disposiciones que
se aplican a las pinturas consideradas juguetes (entre ellas el
caso especial de las pinturas para
dedos) y a los recubrimientos
aplicados en juguetes, que finalmente son considerados como
un componente más del juguete. La legislación relativa a la seguridad en juguetes es amplia y
algo compleja. Los profesionales
del sector cuentan con el apoyo
de AIJU (Asociación de Investigación de la Industria del Juguete, Conexas y Afines), que es
además el primer organismo autorizado por el Estado español
para la realización de análisis e
informes de laboratorio según la
directiva comunitaria de seguridad del juguete. Todos los juguetes comercializados deben llevar
marcado CE y evaluación de
conformidad como garantía de
que cumplen la directiva.
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Ya en la norma EN-71:3 se especifican unos límites de migración
más estrictos para los 8 elementos, y en la EN-71:7 se detallan
más restricciones (límite migración para cadmio: 15 ppm). Dentro del apartado 4.4 la tabla 1
recoge los límites de migración.
En el apartado 4.5 están los límites para aminas aromáticas
primarias. Las recogidas en la tabla 3 no deben detectarse, para
otras aminas aromáticas primarias el límite está en 20 ppm
(suma de todas) o en 10 ppm
para cada amina por separado.
La tabla 4 indica otras aminas
peligrosas a modo de ejemplo.
Para evitar al máximo su ingestión, este tipo de pinturas
no deben tener un sabor o aroma agradables. Se debe usar un
amargante, cuya composición
se detalla en el apartado 4.6.
En el anexo A se recoge una tabla (tabla A1) con pigmentos y
colorantes aceptados y restricciones para algunos de ellos.
El anexo B de la norma contiene una tabla (tabla B1) con
los conservantes permitidos
para estas pinturas. Son productos acuosos y es necesario que lleven un conservante
que evite el crecimiento de
microorganismos en el medio.
En el anexo C de esta norma se encuentra un listado de
sustancias aceptadas, a modo
informativo. El anexo D explica el método de ensayo para
la detección de ciertos colo-
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Mi primera peregrinación
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Jaime Figueras (promoción 1956) ha recorrido 10 veces el Camino de Santiago
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Me solicitan que explique mi peregrinación a Santiago en el verano de 1948,
pero han transcurrido 62 años y, aunque tengo algunas imágenes muy claras,
también tengo grandes lagunas, precisamente sobre lo que iba a hacer en
Galicia y, por consiguiente, también sobre lo que finalmente hice.

Voy a intentar entrar en las
nieblas de mi pasado y transferir aquí las elementales vivencias del adolescente de 14 años
que era, y que por aquel entonces estaba sumergido en la gran
obra de lord Baden Powell… los
boy scouts o minyons de muntanya, como se llamaban entonces
en mi tierra: Catalunya. ¡Allá
voy con mi intento!
Todo debió comenzar a finales de primavera del 48… Mn.
Antoni Batlle, el mejor sacerdote y pedagogo que he conocido, contactó con mis padres
para que le diesen permiso para
llevarse a Compostela a su hijo
menor. No creo que tuviese mucho trabajo en conseguirlo pues
mis padres siempre fueron buenos creyentes y, además, mi padre (como yo) se llamaba Jaime
y era un gran devoto del Apóstol. Así pues me veo entrando
una calurosa tarde de verano en
la estación de Francia de Barcelona, donde me esperaba el
padre Batlle con el reducido
grupo de scouts que serían mis
compañeros.
Por aquel entonces el movimiento scout estaba prohibido
en España. Sin embargo, nuestro sacerdote estaba protegido
por el entonces obispo de Barcelona, Dr. Modrego, castrense
y aragonés, que de tiempo conocía la influencia positiva que
ejercía el padre Batlle sobre la
juventud de su entorno, cosa
que corroboro por mis propias
experiencias de mi época de
scout. Otro protector suyo era
nada más y nada menos que
el abad Escarré de Montserrat,
que a pesar de no ser adicto al
Régimen era una persona muy
influyente en Catalunya.
Así pues, con nuestros flamantes uniformes scout subimos al
tren de máquina de vapor (en 3ª
clase por supuesto) bajo la mirada de sorpresa de los pasajeros
que se dirigían a Madrid.
Pasamos toda la noche en el
tren y llegamos bien entrada la
tarde con el tiempo justo de tomar el de La Coruña, viaje que
nos costó un día y medio.
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Lo que más me impactó a nivel social fue
conocer a mi primer peregrino de a pie.
Era belga y había caminado desde
Bruselas en solitario
queña y mientras veraneaba en
Santiago, acamparon en su jardín un sacerdote con unos muchachos y que cada día con sus
padres asistía a su misa en la capilla barroca azul de la abuela… Me
quedé estupefacto al ver que me
estaba mencionando… y ella aún
más al decirle que uno de los monaguillos era yo. Nunca olvidaré
el momento: ¡el mundo a veces
es pequeño!
La rutina era de lo más agradable.
Después de la misa de las 9 h nos
preparábamos el desayuno junto
a las tiendas en un cubierto que
estaba en el ángulo del muro de
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No puedo concretar los días pasados allí. Pero lo que más me
impactó a nivel social fue conocer a mi primer peregrino de a
pie. Era belga y había caminado desde Bruselas en solitario.
¡Vaya peregrino! Recorrer media Europa a tres años del final
de la segunda Guerra Mundial y
sin ningún servicio como ahora.
Uno, con 7300 km en sus pies
y 10 Compostelas, se siente pequeño y humilde al pensarlo.
Me pareció mayor, aunque ahora creo que no tendría más de
35 años. Aún recuerdo la canción medieval valona que nos
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enseñó y que siempre canturreo
cuando camino solo por la vía
de las Estrellas. El Camino es eso:
amistad para toda la vida con
gentes que posiblemente no volverás a ver pero que perduran en
el recuerdo.
Otra cosa que ahora me intriga es
que durante nuestra estancia en
Galicia nadie nos molestase a pesar de nuestro uniforme scout y de
hablar entre nosotros en catalán.
Con los años he llegado a la conclusión de que Franco era gallego
y gran admirador del Apóstol Santiago por lo que el personal de la
Falange debió de temer que cualquier intervención suya podría ser
mal vista habida cuenta que a pesar de ser 1948 habían muchos europeos en el lugar.

Sin sotana
Tampoco recuerdo haber estado ni oído hablar del Monte del
Gozo, es extraño. En cambio sí

Todos iguales

Estos años y caminatas me han proporcionado
la oportunidad de conocer a infinidad de personas relacionadas de una manera u otra con el
Camino, hacer muy buenos amigos y compartir
toda clase de situaciones con mis compañeros
peregrinos venidos de todo el mundo. Como he
dicho en muchas ocasiones:
• El Camino es como un río en el que el auténtico peregrino se sumerge y deja llevar
por su corriente.
• En el Camino no tienes ni nivel social ni
económico ni intelectual ni profesional.
Solo cuenta tu capacidad de esfuerzo y
voluntad personal.
• A duras penas se te conoce
por tu nombre de pila,
pero todo el mundo te
sonríe y te ayuda en caso
necesario.
• La utopía del “todos iguales” se hace realidad en el
Camino. Otro de sus
muchos misterios.

AIQS NEWS 53

piedra que rodeaba la finca.
Había una gran mesa y banco de
piedra que nos servía de comedor.
La primera mañana fuimos a
presentar nuestras credenciales y
empezaron las reuniones de juventud de toda Europa, a las que
los pequeños no asistíamos, por
lo que no soy capaz de transmitir el ambiente ni lo que se trató en ellas. Lo que sí recuerdo
es que el padre Batlle conoció al
entonces delegado de Juventudes del Vaticano, Monseñor Pignedoli, máxima personalidad de
esta peregrinación que se dignó visitar nuestro campamento,
momento que recogí con mi cámara, aunque desgraciadamente
la foto quedó borrosa.
Recuerdo también el impacto que
me causó la Plaza del Obradoiro
con su multitud de peregrinos y
tuve la ocasión de fotografiar a
nuestro sacerdote junto a su protector, el obispo Modrego.
También recuerdo las rúas que acceden a la catedral, aunque esto
no tiene mérito ya que, cuando
llegue a Santiago en 1999 en mi
primera peregrinación a pie y vi
las calles mencionadas, pensé que
había vuelto a los 14 años. Como
anécdota añadiré que este otoño
al finalizar mi 10º Camino descubrí la tienda donde hace 62 años
compré una figura de madera de
un pescador gallego como regalo
para mi padre, gran aficionado al
mar y a la pesca.
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Por la ventanilla del tren
De ese desplazamiento tengo
pocas vivencias, pero sí recuerdo lo sucio de nuestro compartimento y el hollín que entraba
por las abiertas ventanas. El tren
iba tan lleno que para bajar en
Astorga (¡donde paraba 1 h!) tuvimos que salir por la ventanilla, incluido el sacerdote con su
sotana hasta los pies y ayudado
por los mayores del grupo y coreado por nuestras risas.
También recuerdo a un personaje que recorría los vagones
sorteando un pastel de crema negruzco. Con lo que cobraba de este sorteo (disponía
de varios pasteles) se pagaba
el viaje a su tierra. Y si por casualidad no salía el ganador,
se lo comía como cena.
No tengo el menor recuerdo de
mi llegada a Santiago. En cambio, sí recuerdo la entrada a la
finca Vista Alegre, situada en las
afueras de Santiago y donde en
el robledal del fondo plantamos
nuestras tiendas. Dicha finca pertenecía a la abuela de una buena
amiga, Mercedes Sáenz de la Gándara, que nació en esa casa y que
estaba pasando el verano en Galicia… Pero de todo ello me enteré
mucho tiempo después, cuando en Mallorca, y no hace tantos
años de eso, intervine por casualidad en una conversación que
sostenía con mi esposa en la que
me explicaba que un año, de pe-
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ción de reconocer el robledal
de nuestro campamento pero
no el cobertizo, que había
desaparecido. Al preguntar
por nuestra mesa de piedra,
me llevaron a la zona del jardín donde había sido colocada y por un momento me
pareció ver nuestros platos de
aluminio sobre ella y al padre
Batlle bendiciendo la mesa
con sus alimentos.
A partir de entonces casi cada
año he peregrinado al final
hasta Vista Alegre. Este otoño
lo hice con una pareja sueca
que conocí y les estuve explicando y enseñando lo que el
lector acaba de leer.
El viaje de regreso lo hicimos
pasando por Lugo y recuerdo
que mientras esperábamos el
autobús junto a la imponente muralla romana me separé
algo del grupo y me di cuenta

de que la gente nos observaba
con sorpresa. Supongo que por
nuestros uniformes pero sobre
todo porque hablábamos en
catalán, idioma que no identificaron y nos achacaron como
10 nacionalidades distintas sin
acertar hasta que alguien nos
preguntó. Los tiempos han
cambiado, y no hablemos de
los medios de comunicación.
Mi vuelta a casa fue dura, ya
que llegué con mucha fiebre
y el médico me dictaminó un
paratifus que me tuvo casi un
mes en cama… a los 14 años…
¡ahhh!... En octubre estaba ya
en el colegio explicando mis
aventuras. De mi época actual
no hablo pues está recogida en
www.mundicamino.com/Boletines/boletin75/index_bol75.
html. Como peregrino que soy
debo decir: Ultreia e Suseia!!!
Un millón de gracias.
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subimos al Monte Pedroso, justo al otro lado de la ciudad,
donde el cura, al ver que no
había nadie, se sacó la sotana
y estuvo haciendo lucha libre
con nosotros. Sitúese el lector
de estas líneas e intente imaginar cómo era el clero por aquel
entonces. Pero nuestro cura
era un adelantado a su época.
En el 2005 en el homenaje en
el 50 aniversario de su fallecimiento y mientras se descubría
la correspondiente placa en la
montaña de Montserrat, pensé
que había tenido el privilegio
de haber convivido unos años
con un santo que no está en los
altares, pero que camina junto
a mí en mis peregrinaciones.
También supe hace algunos
años que Monseñor Pignedoli progresó enormemente en el
Vaticano, hasta el punto de llegar a ser papable, creo que en
la elección de Pablo VI. Conservo entre mis “tesoros” peregrinos una medalla de la
Virgen que nos regaló dos años
después en Roma.
En cuanto a Vista Alegre, intenté localizarla en el año
2000, sin éxito ya que la buscaba fuera de la ciudad y actualmente está integrada en la
misma. En el 2003 recorrí el
Camino con el esposo de Mercedes y finalmente pude conocer la nueva Vista Alegre, que
se había transformado en el
Centro de Cultura Europeo
de Santiago. Tuve la satisfac-

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
47
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Nom
Antoni Puig Abenza

Promoció
1969

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

Col·leccionisme de trens

Contacte
puigsedo@ono.com
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Xavier Batllori Aquilà

1982

Ornitologia

xavier.batllori@iqs.edu

49

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

53

Jordi Jansà Girona

1996

Bonsais

bcntgn@telefonica.net

54

Conrad Blanch i Fors

1972

Muntanyisme

conradblanch@soldeu.ad

55

Carles Puncernau

1976

Astronomia

carlespuncernau@terra.es

56

Enric Gal i Llorenç Codern

57

Mònica Vallejo

1994

Pintura

monica.vd@hotmail.com
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Jaime Figeras Riba

1956

Camino de Santiago

jacobus@jaimefi.jazztel.es

1960 i 1953

      Maquetes de cotxes/postals

gal.camos@gmail.com/codern@terra.es
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BIET’2011
La mejor oportunidad de participar y conocer
los últimos desarrollos tecnológicos en
BAKING INGREDIENTS, ENZYMES
AND TECHNOLOGY
Barcelona 31 Mayo y 1 Junio 2011

Jornadas dirigidas a todos los profesionales
relacionados con:
· Panificación, pastelería y molinería
· Proveedores de ingredientes
· Proveedores de equipos
· Centros de investigación
· Universidades e instituciones

PATROCINADO POR

PROGRAMA PRELIMINAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingredientes y nuevas tecnologías en panificación
Productos funcionales en panificación
Ingredientes para prolongar la vida útil
Masas madre: algo más que sabor
Desarrollo de nuevos productos de panadería: nuevas tendencias
Análisis de la industria molinera en España
Fibra dietética en productos de panadería
Pan: una opción saludable
Desarrollo organoléptico en productos de panadería
Solución a problemas como el descascarillado, los alveolos irregulares no deseados, etc.

CON LA COLABORACIÓN DE

Las Jornadas constan de:
-

Conferencias de reconocidos especialistas de universidades,
centros de investigación e industrias, sobre las tendencias de futuro
en ingredientes, enzimas y tecnologías para la panificación

-

Charlas de representantes de la industria, presentando sus últimas
novedades en el mercado o productos de próximo lanzamiento

-

Workshops monográficos de aplicación, a cargo de las empresas
patrocinadoras

-

Presentación de posters durante el encuentro

Apunte en su agenda …
Abril 11:
Pre-inscripción al BIET’11
Mayo 6:
Presentación de los resúmenes de los pósters
Mayo 31, Junio 1:
Barcelona, asistir al BIET’11

INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES
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Asociación de Químicos e Ingenieros del IQS
Via Augusta, 390 - 08017 Barcelona
Tel. 932.672.012 - Fax 932.804.276
e-mail: biet@aiqs.es
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“A Catalunya es treballen més
hores que a Alemanya i es tenen
menys vacances”

52
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Daniel Caparrós (promoció 1996)

Va sortir de Barcelona ara fa
més de 13 anys. Després de fer
unes pràctiques de 6 mesos a
Lurgi GmbH va decidir quedarse a Alemanya, on ha treballat
a empreses tan diferents
com Max-Planck-Institut für
Polymerforschung i CargoLifter.
Actualment i des de fa 7 anys
treballa a Frankfurt en una
empresa biofarmacèutica (Aeterna
Zentaris) com a cap d’informàtica.

Quan va sortir d’Espanya?
Vaig sortir d’Espanya a finals del
1997. En aquell darrer any vaig
conèixer a Barcelona a qui ara és
la meva dona, mitjançant un intercanvi de l’Escola Oficial d’Idiomes. Tot just acabat el treball de
final de carrera me’n vaig anar
cap a Alemanya, en principi per
6 mesos, a fer unes pràctiques.
Ara ja fa més de 13 anys que
sóc aquí. Actualment visc amb
la meva dona i els nostres dos
fills, la Laura (8) i el David (5), a
Obernburg am Main, una petita
ciutat a 60 km de Frankfurt.
Quines van ser les coses
que més li van xocar
d’Alemanya?
Jo ja havia estat a Alemanya un
parell de cops, així que no va
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ser un xoc molt gran. De totes
maneres són sempre els petits
detalls del dia a dia i a la feina
els que sempre et sorprenen.
Alemanya és un país extremadament organitzat on per a tot
hi ha una sèrie de normes, escrites o no, que amb el temps
acabes coneixent. Un exemple
molt clar és el fet que els diumenges està “prohibit” rentar
el cotxe al carrer, tallar la gespa o fer qualsevol altra activitat a l’aire lliure que faci molt
soroll i pugui destorbar els veïns, ja que el diumenge està
considerat com a dia de descans. En el meu cas el xoc més
gran no va ser tot just arribar,
sinó aproximadament al cap
de mig any. Per motius de feina vam anar a viure a un poble
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Ara se sent plenament
integrat?
Realment sí. Segurament ha estat més fàcil pel fet que la Simone és alemanya i des del
primer moment la seva família i amistats em van ajudar a
integrar-me molt ràpidament.
Amb els anys també m’he anat
incorporant a la comunitat on
vivim, participant en tasques
de voluntariat, tan importants
a la societat alemanya. Tot i els
primers problemes amb l’idioma a l’arribar aquí, mai no
m’he sentit estranger. El concepte estranger (Ausländer) és
un concepte amb molts prejudicis i fins i tot despectiu. Un
bon amic meu, que per cert és
turc i per tant pertany al grup
més gran d’immigrants a Alemanya, em va dir un dia: “Tu
no diguis mai que ets estranger, digues que ets català o espanyol, però mai estranger i et
miraran i t’acceptaran d’una
manera diferent”.
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rural i molt petit. Acostumat
a Barcelona i a la seva enorme
oferta cultural i d’oci, el fet de
viure en un poble de menys de
50 habitants va ser una experiència totalment nova.
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Pensa tornar
a Espanya?
Actualment no. Frankfurt és
només a dues hores de vol de
Barcelona i acostumem a viatjar dues o tres vegades a
l’any per visitar la família i
fer vacances. Per qüestions
laborals i per la situació escolar dels nostres fills no ens
plantegem, ara com ara, el fet
de tornar a Espanya.

54

AIQS NEWS 58

Què és el que més
enyora?
Evidentment la família i els
amics, però com ja he dit no
són lluny, així que si haig d’escollir alguna cosa llavors serien el sol i el mar. No és el fred,
la pluja o la neu, sinó el cel
gris que s’instal·la entre el mesos d’octubre a març el que acaba cansant. El meu temps lliure
el dedico a la lectura, la fotografia, a córrer i, sobretot, a la
meva família.
Amb què es quedaria
d’Alemanya i què
canviaria?
Em quedaria amb les condicions laborals, les prestacions
socials i les facilitats que es donen aquí per combinar feina i
família. Aquí molta gent pensa que a Espanya es treballa poc
i que sempre estem de festa. La

meva experiència, però, és que,
almenys a Catalunya, es treballen més hores que aquí i fins
i tot es tenen menys vacances.
Segurament l’efectivitat és superior aquí i és per això que
prefereixo treballar menys ho-

Com l’ha influït la seva
experiència a l’exterior?
Quan surts a l’estranger estàs abocat a deixar enrere no
només les fronteres polítiques, sinó molts altres tipus de
fronteres i limitacions. T’has

“El fet de ser de Barcelona i del Barça
sovint et fa més fàcil moltes converses
amb clients i amics”
res i així poder gaudir de més
temps amb la meva família. Si
hagués de canviar alguna cosa
o combinar-la per fer una conjunció perfecta, afegiria 100
dies de sol més a l’any.

d’obrir a nous costums, noves
maneres de veure i entendre
les coses i has d’estar disposat
a assimilar-les. Has d’obrir els
teus horitzons sense deixar enrere el que ets i d’on véns. A
més de viure a l’exterior, sempre he tingut la sort de treballar a empreses d’un caire molt
internacional i és així com he
pogut conèixer a gent de cultures molt diferents.
Té alguna anècdota
derivada de la seva
situació d’estranger?
N’hi ha moltes, i el fet de ser
de Barcelona i del Barça sovint et fa més fàcil moltes
converses amb clients i amics.
Una de les més especials va
ser quan un diumenge al vespre un amic nostre que té una
botiga d’esports em va trucar
per si podia ajudar-lo a la botiga: tenia a la selecció espanyola d’handbol femení, que
estava fent una gira per Alemanya per preparar-se per al
proper mundial, a la botiga i
no hi havia manera de fer-se
entendre. Així que per primera vegada em va tocar fer de
venedor-traductor.
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Imma Barrio i Susanna Castillo, de la secretaria de l’IQS

Una llarga trajectòria al Químic
Imma Barrio i Susanna Castillo són dues
de les professionals que treballen a la
secretaria de l’IQS. Porten molts anys
a la casa, durant els quals han viscut
l’evolució del Químic, per exemple, amb la
progressiva incorporació de les noves
tecnologies en el seu dia a dia laboral,
així com anècdotes de tota mena.
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Quan i com entreu a
treballar a l’IQS?
Imma Barrio: A l’IQS buscaven
algú per fer una suplència a secretaria i no trobaven ningú. Els
meus tiets tenien una bodega
molt a prop d’aquí, on personal
del Químic hi anava a esmorzar.
Es van assabentar que jo havia
fet estudis de secretariat i li van
dir a la meva tieta si em podien
avisar per fer una entrevista. Ha-

via de ser per uns tres mesos i ja
porto aquí 19 anys.
Susanna Castillo: Quan vaig
acabar la carrera vaig començar a buscar feina, vaig veure un
anunci a La Vanguardia on buscaven una administrativa i vaig
enviar el meu CV. Em van trucar i, després de dues entrevistes i un test psicotècnic, al final
em van contractar. D’això ja fa
onze anys.
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Des del principi us vau
ocupar de la secretaria
o vau fer abans altres
funcions a la casa?
I. B.: Sí, jo sempre he estat
a secretaria.
S. C.: En el meu cas vaig començar als matins a secretaria,
mentre que a la tarda estava al
deganat de la Facultat d’Economia. Va ser al matí que vaig coincidir amb l’Imma, que em va
ensenyar com funcionava tot.
Com era molta la feina a la secretaria, la meva cap va demanar que em quedés totes les
hores i busquessin una altra persona per a la Facultat.

I en el cas dels
professors i la resta
de personal de l’IQS?
S. C.: Per la secretaria passa molta gent. En un principi, sentia molt respecte pels
professors, però amb el dia
a dia s’acaba convertint en
un tracte molt proper. Per a
molta gent, el Químic és la
seva vida.
I. B.: Sento que el personal
administratiu i el personal
docent amb els quals vaig
començar a treballar aquí

són com una família. I ara,
tot i que ha anat creixent
molt i potser s’han anat
fent més grups, el tracte segueix sent bo.
Ens podeu explicar
alguna anècdota
que recordeu de tots
aquests anys?
I. B.: Més que una anècdota
tinc molt bons records, com
per exemple quan ens havíem de quedar per les nits
(potser fins a les dues/tres de
la matinada) fent carnets i
llistes dels alumnes i el Pare
Barrera ens portava galetes
Chiquilín. Tot i que ens havíem de quedar a treballar
per la nit, els nervis de l’inici de curs i deixar-ho tot preparat per l’endemà, ens ho
passàvem bé.
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Parlant d’alumnes, com
definiríeu la relació que
hi manteniu?
I. B.: Abans era més propera
perquè, tant a nivell d’alum-

nes com de personal, érem
molts menys. Érem com una
petita família. I el fet de tenir 19 anys feia que encara fos
més propera amb els alumnes,
ja que fins i tot els caps de setmana, si sorties de festa, també
te’ls trobaves.
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Més enllà de l’IQS, l’Imma i la Susanna reconeixen que els agrada gaudir de la família
i els amics quan tenen temps lliure, a més d’anar al gimnàs. Però si hi ha una cosa
que apassiona les dues és viatjar i, de fet, fa uns anys ja van viatjar juntes a Egipte,
mentre que com a assignatura pendent els queda la visita a Portugal. Altres destins
pendents? Conèixer més els Estats Units per part de l’Imma i descobrir la cultura del
Japó per part de la Susanna.
A banda de l’esport i viatjar, també reconeixen tenir altres aficions. Per exemple,
l’Imma estudia francès, mentre que la Susanna reconeix haver trobat en els puzles
“la millor medicina desestressant”.

I amb els alumnes,
quines anècdotes
heu viscut?

I. B.: Com a anècdota, la que
més vegades recordo és el
cop que vam assistir a una
festa que un alumne feia a
casa seva i, en pujar amb
l’ascensor, ens vam quedar
penjades sense poder sortir.
Al final van haver de venir
els bombers!
Com ha canviat l’IQS
en aquests més de deu
anys de trajectòria
professional aquí?
I. B.: Sobretot ha canviat el
tema tecnològic. Quan vaig
començar, gairebé tot es picava a màquina: les notes,
els certificats, les llistes dels
alumnes...
S. C.: Fins i tot els carnets
es feien a mà! Informàticament hem millorat moltíssim i si mires enrere te’n
fas creus de com s’arribaven a fer les coses.
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tres universitats que tenen la
mateixa aplicació informàtica,
per tal d’aprendre i implementar noves funcionalitats. Ajuden a trencar una mica amb la
rutina de la feina diària.
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S. C.: Fèiem celebracions pels
aniversaris o anàvem a sopar
fora. També amb l’Imma hem
anat a fires, per promocionar
els estudis, de Madrid, València o San Sebastià, per exemple, i per a nosaltres era una
experiència divertida i diferent. Ara hem canviat les fires
per reunions amb gent d’al-
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Dues viatgeres a l’IQS

Quins aspectes creieu
que es podrien
millorar de la
vostra activitat
diària?
S. C.: A vegades t’agradaria que existís una millor
comunicació perquè ajuda
molt a la imatge que pots
donar de cara a l’exterior.
També agrada que et reconeguin la feina ben feta i
quan veus que el que has
fet ha servit d’alguna cosa
és molt gratificant.
Recordo una àvia que trucava a diari preocupada per si
agafaríem el seu nét. Al final va entrar i durant tota la
carrera, quan venia a la secretaria, sempre em portava
bombons o alguna planta.
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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.
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• 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.
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Visita i tast de cerveses
a l’antiga fàbrica Damm
Mentre esperàvem que arribés tot el grup, vam poder visitar
el museu de la història de la Damm, que va ser fundada el 1876
per August Kuentzmann Damm.

Després vam anar a l’espai que
ens havien reservat per al tast
de cerveses i maridatge amb
unes tapes que ens havia prepa·
rat el xef del restaurant Olé Ma·
llorca. El Sr. Carles Cervantes,
cap de comunicació externa del
Grup Damm i gran coneixedor
d’aquest daurat líquid, ens va in·
troduir en el món de la cerve·
sa. Primer de tot ens va explicar
l’origen d’aquesta beguda mil·
lenària, que ja era fabricada pels
egipcis 3500 anys aC. També
vam aprendre que la cervesa s’ha
de servir amb crema però mai
amb escuma, ja que sols el Fairy
fa escuma.
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La cervesa és una beguda de
fermentació, i per tant alcohò·
lica, obtinguda a partir de ce·
reals, a diferència d’altres que
són obtingudes a partir de
fruits (com el vi). El llevat és el
que transforma els sucres del
maltatge dels cereals (most) en
alcohol i anhídrid carbònic. El
cereal emprat per fer cervesa és
principalment l’ordi, però es
poden afegir blat, blat de moro
i arròs com a cereals adjunts.

Tipus de cervesa
Hi ha tres tipus de cervesa: ale,
de fermentació a temperatures
altes (18 ˚C – 25 ˚C); lager, de

fermentació a baixes temperatu·
res (6 ˚C – 10 ˚C); lambic, krieck
i gueuze, de fermentació espon·
tània amb llevats salvatges.
Vam començar per la més suau,
que era la Saaz, una cervesa rossa
molt fina amb un grau alcohò·
lic de 3,5˚ que utilitza llúpol de
la població de Saaz i d’aquí li ve
el nom. És una cervesa que porta
adjunts (arròs i blat de moro), a
més de la malta pertinent.
La segona del tast va ser l’AK
Damm. Aquesta és una 100%
malta i té un grau alcohòlic de
4,8˚. Va néixer per commemorar
el 125 aniversari, per això té el
nom del fundador.
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acompanyants: Eduard Agut, Feliciano Alcover, Francesc Blanch Martell, Anna Bosch Rovira, Benito Caamaño Nieves, Miquel Domingo Espín,
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Aquesta és la primera visita de les tres que tenim organitzades a l’antiga fàbrica Estrella Damm. Aquí estan els associats assistents més els seus
Josep Manel Ferrer Pagés, María García Díaz, Ramón González Lázaro, Josep Albert Jover serra, Núria Mont Casellas, Laura Montes Aparicio,
Eduard Nonell Nonell, Lluís Ollé Biosca, Carles Pelejero Cabruja, Joan Ramió Masgrau, Rubén Ruiz González, María Sánchez Purrà i Ramon Saumell Calaf

Després va venir l’estrella de la
nit, la Inèdit, una cervesa disse·
nyada pels mestres cervesers de
la Damm juntament amb el Fer·
ran Adrià. Un cupatge amb 70%

Ara tocava tastar una “blanca”,
la Weiss, una cervesa feta a Ale·
manya a la zona de Baviera. Té
un 70% de blat i un 30% de mal·
ta i el seu gust té unes notes que

Vam aprendre que la cervesa s’ha de servir
amb crema però mai amb escuma,
ja que sols el Fairy fa escuma
malta i 30% blat, aromatitzada
amb pell de taronja, coriandre
i regalèssia i que s’ha de beure
en copa de vi blanc. Molt adient
per a un bon àpat.
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recorden al plàtan. Va ser curio·
sa la forma d’omplir el got amb
aquesta cervesa per tal que fes
una crema consistent. La Bock
(negra Munic) va ser la següent.

Es caracteritza per la seva mal·
ta torrada, que fa que sigui una
cervesa fosca. És la més antiga
de Damm, del 1888.
La Voll Damm va tancar el tast, ja
que era una doble malta, la més
forta de totes, amb 7,2˚ de grau
alcohòlic, una típica marzbier.
Totes les cerveses van anar
acompanyades d’unes merave·
lloses tapes que van fer la delí·
cia d’aquesta fantàstica trobada
organitzada per l’Associació.

Francesc
Blanch Martell
Promoció 1975
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Sortida al Nacional Petit (TNC) organitzada per l’Associació

Titelles per
a la família
AIQS

Un total de 7 associats, amb els
seus respectius acompanyants,
van anar el passat 27 de febrer
al Teatre Nacional de Catalunya
(TNC) per assistir a la representa·
ció de Mowgli l’infant de la jungla,
un muntatge del Centre de Ti·
telles de Lleida inspirat en el po·

pular text El llibre de la Jungla, de
Rudyard Kipling.
Tot i que no es va poder fer la foto
de grup, els assistents a aquesta ac·
tivitat van ser: Celia Amela, Fran·
cesc Carreras, Magda Faijes, Adaya
Gallardo, Raquel Otero, Xavier
Rodríguez Piró i Jordi Segura.

Sortida al TNC organitzada per l’Associació

Un total de 17 persones –10 asso·
ciats amb els seus acompanyants–
van anar el passat 11 de desembre
al Teatre Nacional de Catalunya
(TNC) per assistir a la representació
d’Agost, de Tracy Letts (Oklahoma,
1965). Aquesta obra arribava a Bar·
celona després d’haver obtingut un
dels èxits més rotunds de l’escena de
Broadway en aquests últims anys, a
més de diversos premis, com el Tony
a la millor peça teatral o el Pulitzer
l’any 2008.
L’argument d’Agost parteix de la de·
saparició d’un pare en circumstànci·
es misterioses, la qual cosa obliga els
membres d’una família a retrobar-se
a la casa paterna. Aquesta excepcio·
nalitat desencadena un seguit de si·
tuacions que oscil·len constantment
entre la farsa i el drama.

En aquesta foto podem trobar Francesc Blanch, Antoni Borrell, Mònica Duran,
Laura Montero, Manel Palá, Joan Pedrola, Antoni Puig i Maria Sánchez Purrá

José Javier Molins

People in the news Protagonistas Protagonistes
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‘Agost’, en ple desembre
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José Javier Molins (promoció IQS 1984) ha estat nomenat professor catedràtic de la
Universitat Ramon Llull. Actualment imparteix les assignatures de Càlcul Digital
Aplicat i Simulació i Optimització de Processos a la titulació d’Enginyeria Química,
i Mètodes Matemàtics i el Laboratori de Regulació i Automatismes a la d’Enginye·
ria Industrial.
La seva recerca està centrada en el desenvolupament de models de simulació que està
aplicant en l’estudi de la interacció de l’hemodinàmica i la geometria vascular per de·
terminar la resposta biològica en implants endovasculars, en el modelat de sistemes i
simulació de processos en l’àmbit de l’enginyeria i en l’aprofitament de les noves tec·
nologies per a la millora de l’aprenentatge dels alumnes.
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El P. Queralt havia arribat a la conclusió
que quan en el senyor P venia a classe,
en general, hi havia soroll i quan en P no
venia, en general, hi havia tranquil·litat
ànims d’aquells estudiants més
sensibilitzats de l’Institut i, per
tant, capaços d’iniciar una run
away reaction de tots els estudi·
ants en les condicions de reac·
ció més desfavorables. Dit en
paraules més senzilles: el dia
que a l’IQS apareixia el senyor
tal, el catalitzador, estava asse·
gurat el soroll.
Un dels professors més especi·
alitzats a detectar catalitzadors
d’aquest tipus era el P. Queralt i
en concret havia investigat un es·
tudiant que aquell any feia segon
curs, que anomenarem senyor P
(el seu cognom començava per
aquesta lletra), i havia arribat a la
conclusió que quan en P venia a
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i de forma inesperada es va ar·
mar una trifulga de les bones; a
mi em semblava que no hi ha·
via raons objectives per explicar
el desencadenament d’aquella
crisi. I vaig anar a trobar en P,
donant per descomptat que jo
sabia que ell era el catalitzador
del procés.
Li vaig preguntar directament:
“Escolta P, quin motiu teni·
es per organitzar aquesta mo·
guda, precisament ara, a les
acaballes d’un curs que ha es·
tat força tranquil?”. I ell em va
contestar amb tota sinceritat:
“Doncs mira, la raó és precisa·
ment perquè estem acabant un
curs especialment pacífic. Has

Collection of stories pequeño anecdotario petit anecdotari

de saber que jo tinc una beca
d’estudis finançada pel partit
tal, que porta com a obligació
armar gresca en aquesta esco·
la; i aquest any hi ha hagut for·
ça pau. Per aquest motiu m’han
avisat de l’organització del par·
tit que si acabava el curs sen·
se incidents no em renovaven
la beca. I m’he hagut de mou·
re; tu no saps el que m’ha cos·
tat, perquè, per una banda, no
hi havia massa causes objecti·
ves per fer aquesta vaga i, per
l’altra, els estudiants estan ja
pensant en els exàmens i no
volen soroll. Però me n’he sor·
tit pels pèls i els dirigents del
partit m’han assegurat un nou
any de beca”.
De fet, però, en començar el curs
següent va morir Franco i es van
acabar les beques de catalitza·
dors de “moviments esponta·
nis” dels estudiants. En P no va
aparèixer més per l’Institut amb
gran tranquil·litat del P. Que·
ralt i de tots plegats. No sabeu
les ganes que tindria, ara que ens
hem fet grans, de poder fer pe·
tar la xerrada amb en P i pregun·
tar-li com li ha anat la vida. Amb
qui sí he pogut parlar és amb al·
guns intermedis de reacció, és a
dir, estudiants que ajudaven a
completar el procés que en P co·
mençava. El comentari de tots
ells és: “Realment com ens ma·
nipulaven! Que n’érem de passe·
rells! Com abusaven dels nostres
ideals de joventut i de la nostra
bona fe!”.
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classe, en general, hi havia soroll
i quan en P no venia, en general,
hi havia tranquil·litat; i aquesta
prova experimental ja es complia
des que en P feia primer curs.
Quan detectava la seva arriba·
da, l’estimat P. Queralt em venia,
intentant ofegar la seva veuas·
sa amb un to confidencial, i em
deia: “P. Victori, prepari’s, en P es
mou per la casa”; i efectivament
no fallava: passaven coses.
Resulta que l’any que en P feia
segon curs hi va haver relativa
pau, malgrat ell corregués per
la casa; d’altra banda a mi en
P em queia bé i parlàvem amb
certa confiança. Però va arribar
el mes de maig i un dia de sobte
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La memòria històrica

Els cursos entre els anys 70 i 75
van ser especialment conflictius
a l’IQS per la situació general
que vivia el país i, en particular,
per la politització de la universi·
tat. Molt sovint l’activitat acadè·
mica acabava a les 10 del matí,
ja que a l’hora del descans hi ha·
via una assemblea dirigida per
uns estudiants més conscienci·
ats (que ara riem de valent quan
en parlem), i es prenien acords
en general de fer alguna acció al
carrer; els estudiants de l’IQS es
volien fer sentir, perquè els seus
companys de la universitat pú·
blica els acusaven de senyorets
burgesos i això en aquella època
resultava molt ofensiu.
A banda d’aquestes accions ad
extra hi havia mil motius per or·
ganitzar accions reivindicatives
ad intra. Un examen massa difí·
cil, una resposta d’un professor
no massa encertada, un petit er·
ror de secretaria eren motius su·
ficients per desencadenar una
protesta interna que acabava
amb alguns dies de vaga.
No obstant això, alguns profes·
sors de l’Institut, especialment
entrenats en la pacient inves·
tigació del laboratori i acostu·
mats a treure conclusions de les
dades experimentals, van ar·
ribar a la conclusió que existi·
en uns “excel·lents catalitzadors
externs” capaços d’encendre els

Lluís Victori, SJ
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