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opinions expressades pels seus col·laboradors
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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
mejorar tu revista!
A partir del 13 de setembre, podeu consultar
a la nostra web la versió íntegra de l’AIQS News
en els idiomes català i castellà.
A partir del 13 de septiembre, podéis consultar
en nuestra web la versión íntegra de AIQS News
en los idiomas catalán y castellano.

La ONU ha declarado el 2011 como el
Año Internacional de la Química, hecho
que coincide con la celebración en Barcelona de la 16ª edición de Expoquimia.
Obviamente, no es necesario defender
desde esta tribuna el papel de la química en el desarrollo de nuestra sociedad,
pero sí celebrar que las Naciones Unidas
se hayan propuesto hacer pedagogía y
concienciar a la gente de que la química
es fundamental para satisfacer sus necesidades, empezando por las más básicas.
En el marco de Expoquimia, que abrirá sus puertas el próximo 14 de noviembre y aprovechando su gran poder
de convocatoria, la AIQS volverá a organizar el habitual encuentro con los
Asociados de la AIQS. Será una nueva oportunidad para que los profesionales y aquellos que se incorporarán
próximamente al mundo laboral puedan intercambiar experiencias o encontrarse después de un tiempo sin
verse. Como dijimos en la edición anterior, Expoquimia se ha convertido en
un punto de reunión para los que nos
sentimos orgullosos de haber estudiado en el Químico.
La feria también acogerá este año una
interesante mesa redonda titulada Química alimentaria, organizada por la
ACCA y la Sociedad Catalana de Química. El Dr. Josep Obiols, profesor emérito del IQS, nos da todos los detalles en
una entrevista que publicamos en este
News. Con tantas novedades alrededor
de Expoquimia, le hemos querido dedicar la portada y una entrevista a fondo
a su presidente, el señor Rafael Foguet
Ambrós, que nos avanza todas las novedades que podremos encontrar en la
cita del sector por excelencia.
Además, encontraréis en páginas interiores todas las actividades que han realizado los Grupos Profesionales de la AIQS
durante este cuatrimestre, así como una
compilación de noticias y artículos sobre la actualidad de la Asociación. Y, si
en la anterior News publicábamos una
entrevista a los ganadores del segundo
Certamen Literario Sant Albert, en este
número aprovechamos para publicar íntegramente sus relatos.
Feliz lectura.

Jaume Árboles Muntadas
President
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L’ONU ha declarat el 2011 com l’Any Internacional de la Química, fet que coincideix
amb la celebració a Barcelona de la 16a edició d’Expoquimia. No cal, òbviament, defensar des d’aquesta tribuna el paper de la
química en el desenvolupament de la nostra societat, però sí celebrar que les Nacions
Unides s’hagin proposat fer pedagogia i onscienciar de que la química és fonamental
per satisfer una part important de les nostres
necessitats, començant per les més bàsiques.
En el marc d’Expoquimia, que obrirà portes el proper 14 de novembre i aprofitant el
seu gran poder de convocatòria, l’AIQS tornarà a organitzar l’habitual trobada amb els
Associats de l’AIQS. Serà una nova oportunitat perquè els professionals i aquells que
s’incorporaran properament al món laboral puguin intercanviar experiències o retrobar-se després d’un temps sense haver-se
vist. Com vam dir en l’anterior edició, Expoquimia s’ha convertit en un punt de reunió per als que ens sentim orgullosos
d’haver estudiat al Químic.
La fira també acollirà enguany una interessant taula rodona titulada Química alimentària, organitzada per l’ACCA i la Societat
Catalana de Química. El Dr. Josep Obiols,
professor emèrit de l’IQS, ens en dóna tots
els detalls en una entrevista que publiquem
en aquest News.
Amb tantes novetats al voltant d’Expoquimia, li hem volgut dedicar la portada i una
entrevista a fons al seu president, el senyor
Rafael Foguet Ambrós, que ens avança totes
les novetats que podrem trobar en la cita del
sector per excel·lència.
A més, trobareu en pàgines interiors totes les
activitats que han realitzat els Grups Professionals de l’AIQS durant aquest quadrimestre,
així com un recull de notícies i articles sobre l’actualitat de l’Associació. I, si en l’anterior News publicàvem una entrevista amb els
guanyadors del segon Certamen Literari Sant Albert,
en aquest número aprofitem per publicar íntegrament els seus relats.
Feliç lectura.
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pResident d’expoquimia

NEWS AIQS núm. 59
Setembre 2011

publicació trimestral de l’associació de químics i enginyers de l’iqs

news

núm. 59

Setembre 2011

AIQS

newS in brief flashes flaixos

Altes i baixes
Incorporacions

des del 15/03/2011 al 18/07/2011
Nom
Cognoms	Any Promoció
Juan	Conde Mamani	Màster IQS Investigació
Química i Enginyeria 2011
Eduardo	Da Gama Ribeiro
1966
Luis	Duque Arias
2006
Jordi	Guillaumet Piñol
2008
Cristina 	Lozano Alcalde	Màster IQS Química
i Enginyeria Química 2011
Janneth Maribel	Mamani Acapa	Màster IQS Investigació
Química i Enginyeria 2011

Nom
Cognoms	Any Promoció
Ariadna	Paz Núñez
2003
Vicenç	Pedret Clemente
1986
Glòria	Pila Diez
2005
Juan Manuel	Quintela Bermejo
2005
Mireia	Rosel Ximens
2010
Mª Estrella	Ruiz Pérez
2006
Gerard	Sánchez Reina
2010
Pau 	Serret Salvat
2009
Antoni	Ylla-Català Genis
1962

Defuncions tant d’associats com de no associats
des del 15/03/2011 al 18/07/2011
Nom
Cognoms	Any Promoció
Mª Eulàlia 	Cusó Torelló
1971
Santiago 	Franch Juando
1947
Luis	Garriga Cabuti
1958
Reyes	Herbera Espinal
1978
Joan	Tomàs Bonell
1946
Salvador 	Vidal Rodríguez
1970
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Sopar del Grup Professional
de Farmàcia

Ja en el restaurant, d’esquerra a dreta i de dalt a baix: Jaume árboles,
Ricard Aguirre, Albert Palomer, Anna Gavaldà, Ignacio Odriozola,

Sala de reunions de l’AIQS, d’esquerra a dreta: Eva Muñoz, Montse Martí,
Anna Gavaldà, Ester Torras, Ricard Aguirre, Fritz Nolte i Martí Monràs

Montse Martí, Martí Monràs, Eva Muñoz i Ester Torras

El dia 8 de juny, els membres
del Grup Professional de Farmàcia (GPF) es van reunir per
tractar diversos temes i fer

balanç de com havia anat la
jornada Medical Devices (trobareu la crònica a les pàgines
41-42 d’aquest News). També

van convidar al sopar el president de l’AIQS i el membre
de la Junta responsable dels
Grups Professionals.

Sopar d’estiu del Grup de Pintures

D’esquerra a dreta: Jordi
Vallés, Josep-Albert Jover,
Esther Grau i Raúl Cabré

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

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

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

DAGUISA Hotels Andorra

Tarifa privilegi Daguisa Hotels d’Andorra
per a associats i acompanyants.
Informació i reserves Tel. 00 376
804200 e-mail: reserves@daguisa.com
www.daguisa.com.
PERIODE DE VALIDESA: Tot l´any 2011

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

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

Oradesa, serveis de
consultoria jurídica

Des de l’Associació us facilitarem els
contactes dels advocats d’Oradesa
que podran resoldre les vostres
consultes jurídiques.
Primera consulta gratuïta

Halcón Viajes

•	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

• 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)
A determinar 5 dissabtes, 5
diumenges o 2 caps de setmana.
b) CURS AMB LASER BAHIA
(mínim 3 alumnes).
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) 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

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

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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• 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
News publicat 58
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Relació d’empreses amb les quals l’AIQS
té en vigor un acord de col·laboració

Joaquim Pérez (Promoció 1997), vocal de la Junta Directiva del Centre Espanyol de Plàsctics (CEP)
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“Pensem en plàstic!”
Enginyer químic i especialista en polímers termoplàstics, Joaquim Pérez és
l’ideòleg dels cursos de postgrau sobre els polímers, més comunament coneguts
com a “plàstics”, que començaran el curs vinent a l’IQS. Ell n’és tot un expert.
Per l’entrevista arreplega tota una sèrie d’objectes d’aquests materials i
n’explica amb orgull els detalls. “Això és innovació”, somriu.

Digui’m, què són
aquestes peces?
Aquesta d’aquí és un comptador d’aigua dissenyat en
plàstic. Assoleix exactament
les mateixes exigències que
els tradicionals comptadors
de llautó.
Una còpia.
No! una peça de plàstic a imatge i semblança de la de metall
provocaria amb el temps problemes de resistència mecànica
degut a la pressió de l’aigua.
Vaja...
És per això que existim els enginyers de materials: nosaltres
ens dediquem a pensar com
dissenyar una peça determinada perquè funcioni de la manera més eficient possible.
Bo, bonic...i econòmic.
La facilitat de moldeig del
plàstic ens dóna una gran llibertat a l’hora de dissenyar peces. La integració de diverses
peces metàl·liques en una sola
de plàstic estalvia processos secundaris de muntatge, de soldadura o mecanitzats. A més,
com la peça final és més lleugera, permet en moltes ocasions transportar més quantitat
de peces en un camió. El que
abans es transportava en dos
camions ara es pot transportar en un, i així es redueixen
costos i s’emeten menys gasos
contaminants a l’atmosfera.
Però el plàstic
contamina.
És cert que una bossa de plàstic triga molts anys a degradar-se a la intempèrie i malmet
el medi ambient. No obstant
això, la culpa no la té la bossa, sinó el mal ús que se n’ha
fet d’ella. Des del Centre Espanyol del Plàstic (CEP), ens hem
posicionat en contra de la re-

newS in brief flashes flaixos

Per què?
Perquè la bateria dels cotxes elèctrics és gran i pesant,
i la seva autonomia depèn en
gran mesura de la capacitat
per fer cotxes mes lleugers. Els
bioplàstics contribueixen a la
reducció de pes. Per exemple,
un recent desenvolupament
en les guies reposacaps dels
seients ha integrat tres peces

Doncs...
Al principi la diferència no
és gaire, però al final tot acaba sumant! La idea ha estat
desenvolupada a Barcelona

Amb feina estable
i un bon sou?
Als cursos que hem preparat
conjuntament entre el CEP i
l’IQS lliguem la universitat amb
la indústria. Els estudiants aprendran temes tan diversos com la
correcta transformació del plàstic i escollir el procés mes rendible segons la peça, el disseny
de motllos, defectologia típica
en peces d’injecció o tècniques

“Als cursos de postgrau que hem preparat
conjuntament entre el CEP i l’IQS lliguem
la universitat amb la indústria”
al departament d’R+D d’una
empresa del sector que ha
pres com a punt de partida
l’estudi del mecanisme d’una
caixa de les pastilles Smint.
Ara el seu enginy ja està registrat i es comercialitza.
Èxit assegurat?
Necessitem gent que pensi en
plàstic. La globalització porta com a conseqüència la deslocalització dels processos de
producció, sobretot dels processos mes senzills, que tendiran a situar-se cada vegada més
als països emergents, però,
el que és important és que el
know-how es quedi a casa.

per pintar el plàstic. En l’actualitat s’està estudiant, per exemple,
la possibilitat que la creu que ha
de coronar la torre més alta de la
Sagrada Família sigui de plàstic.
No es faria malbé
de seguida?
La creença que el plàstic és tou
i que es trenca amb facilitat és
tot un mite! Com l’exemple del
comptador d’aigua, es poden
fer peces amb aquest material
d’alta precisió, rigidesa o resistència. Cal aprendre a valorar
i reconèixer els avantatges del
plàstic en la nostra vida quotidiana. Ens beneficien sense donar-nos-en compte.
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Quin és el futur verd
del sector?
Els plàstics biodegradables s’estan utilitzant amb èxit al sector
de l’agricultura i estant entrant
amb força en el sector de l’envàs. La darrera tendència és la
síntesi de polímers plàstics a partir de fonts renovables que emeten menys CO2 en el seu procés
de producció: Són els anomenats
bioplàstics. Aquests darrers es
troben alineats amb l’estratègia
d’introducció del cotxe elèctric i
hi jugaran un paper important.

diferents (el botó per desbloquejar el sistema i poder ajustar-ne l’altura, la molla que
ho regula i l’alliberador de la
barra metàl·lica) en una de
sola més lleugera.
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cent campanya als supermercats per reduir la utilització de
les bosses de plàstic d’un sol ús
i a favor de fer-ne un ús racional. Creiem que amb una taxa
d’atur tan elevada com l’actual, aquesta campanya ha posat
en risc més llocs de treball innecessàriament. Des del CEP
apostem per la responsabilitat,
la reutilització i el reciclatge.
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Carlos Sabarich, Promoción 1981

Pequeñas dosis de gran literatura
La literatura siempre despertó el interés
de Carlos Sabarich, ingeniero químico
especializado en Química Orgánica (Promoción
1981). Hasta la fecha ha publicado dos libros
de relatos, ‘Sonrisa de Florencia’ (2009) y
‘Maniquí’ (2011), que transportan al lector
hasta pequeños mundos que el autor ha creado
con un hermoso y cuidado lenguaje.
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¿De dónde viene su
interés por la escritura?
Siempre he tenido interés por
la lectura y la escritura. Durante el servicio militar escribí mi
primer relato para un concurso y, como premio, obtuve un
mes de permiso. Entonces empecé a escribir de forma esporádica y, como veía que mis
relatos gustaban, cada vez iba
escribiendo más.
Es un hobby que combino con
el trabajo de profesor de Física y Química en un instituto de

¿A qué público van
dirigidos estos relatos?
Yo no me dirijo a un público
concreto, simplemente inten-

“Durante el servicio militar escribí mi
primer relato para un concurso y como
premio obtuve un mes de permiso”
siendo una exhortación de
todo lo que he ido leyendo a
lo largo de mi vida. Cuanto
más lees, más capacidad tienes
para escribir.
Sonrisa en Florencia es una recopilación de 21 relatos que
fui escribiendo a lo largo de mi
vida, hasta el 2009, año en que
lo publiqué. Mucha gente que
ha estado en la ciudad italiana
me ha dicho que, al leerlo, se
ha imaginado paseando por la
misma Florencia, mientras que
los que no habían estado han
deseado poder ir.
Maniquí está formado por 12
relatos sorprendentes. En el
último, que da título al libro,

to aplicar a los relatos la técnica narrativa más adecuada para
convertirlos en buena literatura.
¿Cuáles son sus autores
de referencia?
James Joyce, José Saramago, J.D.
Salinger, Javier Marías, Thomas
Bernhard, Unamuno, y muchos
otros. Todos ellos son excelentes escritores y he leído su obra,
pero si tuviese que elegir algún
libro para recomendar escogería
cualquiera de Saramago, su estilo es único.
Tanto Sonrisa en
Florencia como Maniquí
han sido autoeditados
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por usted. ¿Cómo ha
resultado la experiencia?
Los he publicado en la editorial Bubok que, a través de su
página www.bubok.es, permite llevar a cabo todo el proceso técnico y legal de la
edición. Una vez dado el visto bueno, el libro queda en la
sección de “librería” y desde
allí puede ser comprado y recibido en casa por mensajería.
Cualquier persona del mundo
puede acceder a él. Eso sí, la
tradicional promoción y distribución a librerías corre a
cargo de cada autor.
¿Y de qué forma
distribuye sus libros?
Pido un número de ejemplares en
función de las previsiones de venta que tengo y después los llevo
a las librerías. Las librerías locales
de El Prat son muy receptivas con
ellos y no descarto intentarlo en
otras librerías de otras ciudades.
¿Prepara ya
su siguiente libro?
De momento estoy disfrutando de la reciente publicación de
Maniquí, pero ya estoy pensando si el próximo libro será una
novela o continuaré con los relatos, ya que es un formato que
me gusta y en el que me siento cómodo, ya que me permite
plasmar muchas ideas, en muchas pequeñas historias.
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¿Qué historia hay detrás
de Sonrisa en Florencia
y Maniquí?
Los dos libros están formados por un conjunto de relatos
y en el fondo ambos acaban

se narra el destino de una singular obra de arte que recorre varias ciudades europeas y
diversas épocas del siglo XX.
Ambos libros han gustado
mucho pero, según algunos
lectores, Maniquí es más maduro que el primero.
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El Prat del Llobregat. Anteriormente estuve 21 años trabajando como ingeniero químico en
una fábrica, desempeñando muchas facetas, todas relacionadas
con la química.
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Llorenç Puig, SJ

“L’IQS marca les persones
que passen per aquí”
Doctor en Ciències Físiques per
la UAB (1995) i Patró de l’IQS
des del 1998, el pare Llorenç
Puig s’ha dedicat, sobretot, a
activitats pastorals amb joves
universitaris i a desenvolupar
projectes socials. Actualment
és director del Centre
d’Estudis Cristianisme i Justícia
i col·labora amb la Càtedra
d’Ètica i Pensament Cristià.

Vostè és doctor en
Ciències Físiques.
Quina ha estat la seva
vinculació professional
amb el món de la física?
Vaig estar a la Universitat Autònoma fins a l’any 1996. Allà
vaig fer el doctorat al Departament d’Electromagnetisme i vaig treballar en una tesi
sobre les propietats electromagnètiques dels superconductors. Més endavant vaig
estar a l’IQS donant classes
durant un any. Però actualment no tinc relació directa
amb la física.

El que penso (i m’agrada dirho) és que la física m’ha donat
una visió del món: em permet
aprofundir en les coses i m’ajuda a veure en quina meravella
de món vivim. Al mateix temps
que el fem evolucionar, hem de
lluitar també per preservar-lo.
Quan i com culmina la
seva reflexió interior
i decideix demanar
l’ingrés a la Companyia
de Jesús?
Va ser un procés llarg i “suau”,
perquè jo no sóc una persona
que actuï amb rauxa, sinó que

Quan va ser ordenat
sacerdot?
Ara fa cinc anys que vaig ser ordenat sacerdot, va ser el dia de

Des de quan és patró
de l’IQS i quina és la
seva vinculació amb el
Químic i amb l’AIQS?
Ho sóc des del 1998. Llavors
encara estava viu el Pare Ferrer
Pi, que coneixia la meva família. Com jo tenia una forma-

“La meva passió per la física va quedar
inclosa en una altra passió, la que englobava
Déu i la Bona Notícia”
Com a delegat de
pastoral universitària
de la província de
Catalunya dels jesuïtes,
quines són les seves
responsabilitats?

ció científica es veia natural
que formés part del Patronat,
però al principi em va fer molt
de respecte assumir aquesta responsabilitat respecte l’IQS, el
qual vaig anar descobrint a poc
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Sant Jordi del 2006, a Sant Cugat.
La gran riquesa de ser jesuïta i
prevere ha estat descobrir i acompanyar comunitats i persones en
les experiències íntimes que mouen les seves vides: poder donar
una paraula que els ajudi; ser testimoni de com les persones viuen
i veuen la vida; veure els “tresors”
íntims de les persones i poder
acompanyar-les és, per a mi, una
experiència preciosa.
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més aviat sóc de processos lents
i perseverant. Jo tenia una passió per la física i, més endavant,
em va arribar una passió encara més gran per l’Evangeli. Però
durant un temps van conviure;
no va ser fins al cap d’uns anys
que una va superar l’altra.
Mentre feia el doctorat, vaig estar un temps donant classes
tant a l’Autònoma com a l’escola d’òptica de Terrassa. Mentre
estava amb els alumnes, notava que brollava de mi aquesta passió per compartir la Bona
Notícia de Jesús i que m’agradava comunicar-la. Així que, finalment, la meva passió per la
física va quedar inclosa en una
altra passió, la que englobava
Déu i la Bona Notícia.

Animar i fer costat en les activitats que s’organitzen des dels diversos centres. Però hi ha dos
tipus de pastoral universitària:
la que es fa in campus (IQS, ESADE, Turisme Sant Ignasi), amb
xerrades, eucaristies, conferències, activitats de voluntariat,
etcètera, i la que es fa off campus, com ara al Casal Loiola de
Barcelona, que està obert a estudiants de facultats que no pertanyen a la Companyia de Jesús
o que provenen de col·legis, siguin o no de jesuïtes.
Recentment vam organitzar una
trobada on la filosofia de fons
era precisament la que podem
trobar en el lema de l’IQS: “persona, ciència, empresa”. Són
persones joves que estan en un
moment crucial de la seva vida,
en el qual s’han d’inserir en el
món laboral i trobar el seu lloc a
la societat.
També participo a les trobades de
delegats de pastoral de tot Espanya. I en aquest marc ara estem
preparant –aprofitant la Jornada Mundial de la Joventut de Madrid– una trobada ignasiana de
joves d’entre 18 i 30 anys de tot
el món que es dirà MAGIS. L’IQS
està col·laborant en aquesta trobada amb l’organització, per part
de dos dels seus professors, Albert
Florensa i Franscesc Martori, d’un
taller de reflexió sobre com es pot
treballar per un món més just des
de l’àmbit de l’empresa. A Catalunya esperem l’arribada d’uns 500
joves amb motiu del MAGIS.
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a poc gràcies al Pare Ferrer Pi
i també al Pare Lluís Victori, a
qui vull aprofitar per donar-li
les gràcies públicament.
Aquest es un centre que la gent
s’estima molt, que té un caràcter especial i únic que deixa marca entre les persones que
passen per aquí. Potser és pel
contacte i la proximitat que
s’estableix entre els uns i els altres. I la gent de l’Associació és
una prova d’aquest lligam que
s’estableix.
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De quina manera
col·labora amb la
Càtedra d’Ètica i
Pensament Cristià
de l’IQS?
Organitzem cada dimecres al
migdia, a la capella del centre,
una eucaristia a la qual acudeixen els membres de la càtedra i
alguns professors i alumnes. És
com una gota que cau al mig de
la setmana, però que la tenyeix.
És un espai per pregar per la institució, pels alumnes i per les necessitats del món.
També organitzem un taller
anomenat “I ara què?”, adre-

çat als alumnes de quart i cinquè curs, del qual ja se n’han
fet dues edicions i on participen
alumnes de l’IQS i també d’altres universitats. Aquest taller

és que porten un ritme tan fort i
són tan actius que a vegades van
sobrerevolucionats i no tenen
temps per madurar les coses. Per
això també els costa adquirir

“Els joves porten un ritme tan fort i són tan
actius que a vegades van sobrerevolucionats
i no tenen temps per madurar les coses”
pretén donar als futurs llicenciats eines que els ajudin a encarar
la vida professional i a compaginar-la amb la familiar i la personal. Aquest taller, on participa
un grup d’uns 20 alumnes, es fa
a la Cova de Manresa un cop a
l’any (a principis de març).
Com són aquests joves?
Tenen clars aquests
valors?
Jo em trobo amb molts joves que
són receptius i oberts. Han viatjat, són cultes, sensibles i generosos. Necessiten molt d’afecte, i
per això valoren molt el seu grup
d’amics; el tracte entre ells evidencia la fidelitat que es tenen. Penso
també que un dels seus problemes

compromisos a llarg termini. Al
Casal Loiola, m’adono que valoren molt trobar un espai per a la
reflexió i el silenci; reconeixen
que és això el que els convenia.
També està implicat
en l’organització
d’estades al Txad per
a joves amb inquietud
de servei. Com sorgeix
aquest projecte i com
es desenvolupa?
Aquestes estades van començar l’any 2004, però els jesuïtes sempre han estat vinculats
amb el Txad, un dels països més pobres del món. Allà
hi tenim un col·legi amb 800
alumnes on nosaltres anem

Des del 2007 és director
del Centre d’Estudis
Cristianisme i Justícia.
Quina tasca fa aquest
centre i quines són les
seves responsabilitats
al front d’aquest
organisme?
Vull deixar clar que Cristianisme
i Justícia és un centre d’estudis i
volem evitar que es converteixi
en un lloc on només es fan conferències. Reflexionem sobre temes socials i teològics: la relació
entre justícia social i la fe cristina. Però volem que aquesta reflexió sigui “transformadora”, que
proposi alternatives i mogui a
l’acció. Per això parlem de reflexió transformadora.
Vivim en una societat amb carència de justícia social, on hi
ha persones deixades de banda.
Nosaltres busquem el contacte
amb aquestes víctimes, els veiem
el rostre, i és això el que ens impulsa a treballar.
Estic gaudint molt com a director del centre, perquè estem
vivint un moment molt interessant de renovació. Estem elaborant un pla estratègic per als
propers 6 anys, per veure noves
possibilitats de fer més eficaç
la nostra tasca i poder créixer.
També estem incorporant noves persones en els projectes.
Podeu trobar més informació a
www.cristianismeijusticia.net.
Quins són els seus reptes
personals i projectes
de futur?
A més del desenvolupament del
Pla Estratègic del Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia, participo també en l’elaboració del
Pla Estratègic de l’IQS. Per tant,
estic en un moment molt maco
de mirar cap endavant i ser creatiu. El que em sap greu, però alhora m’il·lusiona molt, és que
l’any vinent hauré de marxar cap
a Mèxic per fer l’última etapa de
la meva formació com a jesuïta.
Serà un temps de recapitulació,
de revisió, d’agrair i de consolidar amb altres companys de diversos països el meu compromís
amb els reptes futurs de la Companyia de Jesús.
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A més, vostè coordina les
experiències al sud que
organitzen els jesuïtes
de Catalunya. En què
consisteixen aquestes
experiències?
Els jesuïtes catalans hem estat tradicionalment a Bolívia, el
Txad o l’Índia.
Les estades que s’organitzen a
Bolívia són diferents de les del
Txad, ja que ells formen grups
grans i nosaltres som grups reduïts de quatre o cinc persones, la
qual cosa facilita que l’experiència sigui molt personal. De fet,
cada voluntari fa parella amb un
noi del col·legi de Sarh que li ensenya els costums del Txad i li
proporciona els coneixements i
l’ajuda necessària per viure allà
durant un temps. A Bolívia, en
canvi, és una experiència de grup
gran (més de 20 persones) que va
a un poblat enmig de la selva a
ajudar en el que calgui.

Al Salvador també hi ha una comunitat de base fent activitats i
convivint amb la gent.
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Un jesuïta molt vell que hi ha allà
organitza trobades festives amb
l’únic objectiu que aquestes dones
celebrin la vida i oblidin, ballant,
la malaltia durant uns instants.
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per fer una alfabetització del segle XXI: incorporar la informàtica en la seva formació.
En les estades que organitzem, el
grup de joves es reduït i seleccionat prèviament, perquè no volem
“col·leccionistes d’experiències”.
L’objectiu no és “fer” coses (tot
i que se’n fan moltes) sinó viure-les, entrar en contacte amb la
gent d’allà. Nosaltres no anem al
sud només a ajudar, sinó perquè
el sud ens ensenyi a nosaltres.
Als pobles del voltant de Sarh,
la ciutat on anem nosaltres, hi
ha missioners d’altres congregacions. Els salesians, per exemple, fan activitats d’animació
sociocultural per als nens mitjançant tallers que busquen millorar la motricitat “fina” de les
seves mans, acostumades al treball del camp (són nens de zones
rurals). Nosaltres participem en
aquestes activitats i organitzem
campaments on es pretén aconseguir que tornin a ser nens, que
juguin com a tals i no facin, com
és habitual, d’adults prematurs.
També acompanyem i ajudem
les malaltes de sida, que són rebutjades per les seves famílies.
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Obra guanyadora del concurs literari de
l’AIQS 2010 en la categoria de relat curt

Essències
Basat en una
història real
Romaní, espígol, lavanda...
Tenia flascons amb centenars de
fragàncies, jo només puc recordar-ne unes quantes. Estaven totes perfectament etiquetades,
amb l’origen, el dia en què ho
havia obtingut i el procediment:
si era destil·lació, extracció, etc.
Bé, totes, no. Darrerament les
etiquetes ja no estaven rectes i
ben posades com les del principi, en algunes mancaven dades
(crec) i l’escriptura semblava més
aviat una llengua estranya, amb
gargots inintel·ligibles que només entenia ell. Bé, ho entendria
si hagués estat capaç de llegir-ho.
Perquè darrerament el seu problema visual s’havia anat accentuant. No és que abans hagués
tingut una bona visió (bé; fins
de ben jove, sí) però almenys havia pogut començar els seus estudis de química, la seva passió
des de petit.
Quan tenia set anys ja havia
muntat el seu primer laboratori, amb tubs d’assaig, provetes,
pipetes i altres materials que encara hi havia botigues a la seva
ciutat que venien al detall. El
seu pare veia la seva afició amb
curiositat –potser seria un noi
de profit–, però la seva mare
n’estava ben tipa, de treure trossets de vidre que havia d’escombrar, netejar productes de color
i olor estrany (com quan afegia
àcid al sulfur de ferro). El pitjor va ser el seu explosiu, si és
que es pot anomenar així al que
va realitzar amb permanganat.
Aleshores va veure que no era
una tonteria i, tot i que no va
passar d’una petita cremada a la
taula i ningú no va prendre mal
(amb aquelles quantitats, què
podia passar!), va estar castigat
una bona temporada sense poder fer els seus experiments. Finalment va poder convèncer de
nou la mare prometent-li no fer
experiments perillosos i regalant-li un muntatge molt artístic
de cristalls de clorur sòdic que

havia deixat evaporant-se a partir d’una solució concentrada.
La forma de flor que havia quedat va captivar la mare, i el pare
li deia que no calia renyar-lo
tant ni fer tants escarafalls.

Sàlvia, menta...
D’aquella època d’experiments ja
havia passat temps. Ara ell era el
pare, i si bé la seva filla no compartia la seva afició, ella i la seva
esposa gaudien dels perfums i
aromes que feia, i no poques vegades n’havien presumit.
Pel seu creixent problema de visió ja no s’atrevia a fer reaccions químiques, i tampoc no era
capaç d’enrasar (des dels seus
temps d’estudiant...), i amb la
nena a casa no era qüestió de
córrer riscos, deia la seva esposa. Per això el tema de la perfumeria li anava com anell al dit.
Podia comptar les quantitats afegides en gotes, pel tacte i també pel so de la gota en caure a
la mescla final – sí, sí, el so; tenia la resta de sentits desenvolupats a l’extrem–. No hi havia risc
d’explosió, si bé alguna vegada
havia obtingut mescles d’aquelles que no pots olorar després
de dinar si no vols haver de sortir corrents cap al lavabo. S’havia convertit en un mestre, i els
amics li demanaven perfums i
ambientadors, i alguna vegada
l’havien convençut per vendre
les seves composicions en alguna paradeta d’aquestes de fires,
tot i que això no li interessava
massa i dubtava de la legalitat de
tot plegat. Però els amics li deien que es fiaven més de les seves mescles que de res al món.
Un d’ells precisament era químic
i company de quan havia estudiat a la universitat (quins temps!)
i treballava en una empresa dels
afores de la ciutat, i de vegades li
portava alguns mil·lilitres d’alguna essència difícil d’aconseguir,
o bé li deia on podia aconseguir
materials de vidre per fer els seus
arrossegaments per vapor, maceracions i extraccions.

Llorer, tarongí...
Tanmateix, el més emocionant
per a la seva filla eren les sortides
al camp quan anaven a cercar
matèries primeres, que deia ell,
o herbetes, que deia ella. Tot i el
seu problema de visió, amb molta paciència i molt acostar-se era
capaç de trobar les plantes adequades per fer composicions. Ja
hem dit que tenia els altres sentits desenvolupats a l’extrem,
i el nas que tenia se l’haguessin rifat les empreses perfumistes, però ell no s’havia preocupat
mai de donar-se a conèixer. Potser per vergonya de no tenir el
títol de químic, potser perquè ja
estava content amb la seva feina de matí en aquella associació
de persones amb problemes de
visió, que li permetia tenir molt
de temps lliure i on tenia un cert
estatus per la seva formació, o
potser perquè se li feia una muntanya haver d’anar a treballar a
llocs fora de la ciutat, com el seu
amic que deia que només podia
arribar a treballar en cotxe. El cas
és que quan anaven a la cerca
de “matèria primera” ell sempre
anava de paquet, i la seva esposa estava encantada que gaudissin tant ell i la seva filla, i que la
seva filla passés l’estona a l’aire lliure enlloc d’enganxar-se a
aquelles maquinetes elèctriques
com les seves amigues, si bé no
acabava d’entendre aquella dèria d’anar al camp quan a la perfumeria de sota de casa tenia el
mateix i més barat. Això ho deia
perquè li agradava una mica
rondinar, perquè bé que presumia de perfums davant les seves amigues, que li deien que
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Fonoll...
Si li havien de regalar l’aprovat,
quin sentit tenia tot allò? Va decidir seguir amb els seus experiments a casa, que tenia mig
abandonats i buscar alguna altra activitat per guanyar-se el
pa. En el fons encara tenia la il·
lusió d’un infant per la ciència,
per la comprensió i la manipulació de les forces de la natura,
en definitiva pel joc i el descobriment. Tot i aquest abandonament va seguir el contacte

amb la universitat, on li deixaven anar d’oient a algunes assignatures (però només anava a
les que li interessaven), i el seu
amic li passava els apunts i fins
i tot discutia amb ell qüestions
científiques tan variades com
l’origen de la vida o l’energia
nuclear. Aquell amic seria qui
més tard seguiria alimentant la
seva afició duent-li fragàncies i
materials. Com podia ser que alguns dels seus companys, amb
plenes facultats, no treballessin
al laboratori sinó que fessin de
comercials, analistes de mercat,
assessors o ves a saber què? Ell
era un purista, un vocacional,
però la vida li posava dificultats
per seguir la seva estrella.
Sense ser-ne conscient, ell feia
més experiments que molts
químicsfarien en tota la seva
vida, i s’estimaria més la química que molts posseïdors de títol.
Qui sap si algun dia la seva filla seguiria les seves passes, acabaria allò que ell havia deixat a
mitges. Ara jo mirava fascinat la
seva col·lecció d’extractes i fragàncies, amb les seves etiquetes
com més va més il·legibles, però
sempre amb una intenció de rigor i amor per la meticulositat,
i la seva esposa se’ls mirava collint plantes i veia que realment
tenia la il·lusió d’un infant, i
que portava l’entusiasme per la
química tan endins que no ho
podria deixar mai.

Josep Lluís Viladot
Promoció 1992
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Alfàbrega, pi...
El tema de la síntesi orgànica
pràcticament no l’havia pogut
encetar en els seus gairebé dos
anys d’estudis, que havia realitzat. El primer any li va anar força bé. No va repetir, cosa que ja
era molt meritós en el lloc on estudiava, i fins i tot va treure molt
bona nota de química general.
El tema de tants estudis matemàtics no li anava malament, si
bé no entenia perquè tanta insistència amb l’àlgebra i el càlcul
infinitesimal, ell que estimava
la química pel seu vessant empíric, experimental. Al segon curs
les assignatures ja li van començar a agradar més, però la seva
vista anava perdent facultats. El
laboratori de química inorgànica l’estava gaudint de valent, si
bé tenia dificultats per pesar les

quantitats adequades, i el laboratori d’analítica era molt emocionant, excepte quan havia
d’introduir la pipeta dins l’aforat i enrasar... Precisament durant aquell segon any d’estudis
va notar com realment estava
empitjorant, i no oblidaria mai
aquell dia en què es va adonar
que la seva creixent limitació podia ser un inconvenient seriós en
el futur: ell anava afegint la solució valoradora però ja li estranyava que amb la quantitat que
havia afegit encara no havia arribat a l’enrasament. De sobte, el
seu company de pràctica li va fer
advertir que hi havia un bassal
al terra, i ell va parar atenció en
què tenia els guants mullats. No
havia vist la marca de l’enrasament! I si aquella solució hagués
estat un líquid perillós, corrosiu?
Arran d’allò el professor d’analítica li havia fet veure amb bones
paraules que el podia aprovar pel
seu interès i perquè era molt bo
en teoria però que potser no tothom que es trobaria en el futur
seria així de comprensiu...
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ella sí havia fet sort, que els seus
es quedaven a casa amb la televisió, el futbol i les motos; qui
sap si alguna ho deia per dir, perquè això de no saber cap on estava mirant posava nerviosa a
més d’una, que s’ho callava respectuosament. Per sort la dèria
de la perfumeria no era perillosa
per a la nena; només una vegada
els dos havien agafat una petita urticària, ves a saber què havien tocat, que se’ls havia curat
amb uns dies d’aplicació d’una
crema de la qual, malgrat el seu
interès i insistència, el farmacèutic no li havia sabut dir més que
l’ingredient actiu –però res del
seu procediment de síntesi ni del
mecanisme d’actuació en les cèl·
lules de la pell.
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Relat guanyador del concurs literari de l’AIQS 2010
en la categoria de conte infantil

Los colores de la luz
Hace más años de los que ningún sabio puede recordar, los
tarsos, eternos guardianes y protectores del universo, celebraron una importante asamblea.
En ella debían debatir sobre un
tema de capital importancia, los
colores de la luz. Durante millones de años, el universo y todo
lo que contiene solo había conocido dos colores, el blanco y
el negro, la luz y la ausencia de
la misma. Entre ellos se podían
distinguir miles de grises de varios tonos, pero todos ellos juntos no conseguían escapar al
aburrimiento, ni transmitir pasión alguna.
Sote, el mayor y más docto de
los tarsos, dirigía la asamblea.
Todos respetaban su jerarquía,
ya que siempre se había mostrado justo y ecuánime en sus decisiones, teniendo en cuenta
los puntos de vista y necesidades de todos y dando solución a
los distintos problemas que iban
surgiendo. Pero a nadie se le escapaba que esta vez, Sote estaba decidido a llevar a cabo su
gran proyecto, aunque tuviera
que hacerlo en solitario. Pretendía regalar al universo algo iné
dito hasta entonces, una gama
cromática que llenaría el mundo no solo de color, sino también de vida.
Miles de años pasó Sote encerrado en su laboratorio, desarrollando su gran empresa,
imprimiendo partes de su alma
en aquellos fantásticos colores,
desconocidos hasta entonces.
Colores de todo tipo que inspiraban tanto a Sote que muchas
veces le ocupaban largos perio-

dos, en los cuales se olvidaba
del resto del mundo, sumergido en la magia de su creación.
Sote ya había creado muchas
otras cosas; animales, plantas,
árboles, minerales y hasta planetas y otros cuerpos celestiales, pero nada tan bello y tan
rico como lo que tenía ahora
entre sus manos.
Después de tanto tiempo y tanto esfuerzo, hoy era el gran día
de la Asamblea del Color, tal
como la bautizó Sote en su convocatoria. Todos estaban intrigados por conocer el significado
de esta nueva palabra que Sote
murmuraba para sí desde hacía tiempo y de la que nunca
habían oído hablar. La expectación era grande, pero la presentación de Sote no defraudó.
Con refulgentes destellos e intensos brillos, Sote fue presentando, como si de un mago se
tratara, los diez colores que había desarrollado. Uno por uno,
otorgó a cada creación un bonito nombre y un montón de objetos a los que tenían que dar
color. Así Sote mandó que la
hierba fuera verde y azul el cielo, amarillos los girasoles y roja
la tierra que los nutría. Muchos
frutos fueron teñidos en tonos anaranjados y algunas de
las flores más bellas adquirieron
violetas pétalos. Para que los
humanos pudieran contemplar
la majestuosidad de su creación,

Sote ordenó que los días de lluvia, que hubiera la suficiente luz
solar para apreciarlo, apareciera en el cielo un gran arco con
toda la gama cromática destinada al mundo de los humanos,
en total siete de los diez colores; el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul, el añil y
el violeta. Los otros tres colores,
el oria, el lancil y el rieva, quedarían reservados para Tarsia, el
mundo de los tarsos.
A diferencia de los colores de
los humanos, los sagrados colores de los tarsos, no solo podían
inspirar ciertas sensaciones, sino
que las transmitían con gran
fuerza, de tal manera que cuando un ser observaba un objeto
de color oria, recibía una inyección de energía que le permitía afrontar los retos más duros
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casi sin esfuerzo. Paz, serenidad
y sosiego podían lograrse mirando fijamente un objeto lancil y
profundamente enamorado se
podía sentir aquel que admirara el color rieva. Tan poderosas
eran estas influencias, que Sote
pensó que podían ser peligrosas
para la raza humana, tan fácilmente influenciable e infantil a
los ojos de los tarsos. De modo
que los tres colores sagrados, se
reservaron para los tarsos; oria
sería la espada de Lucio, el mayor guerrero de Tarsia, lancil sería la capa de Sote y rieva serían
los ojos de la bella Cintia.
Muchos siglos después de estos
hechos, que el tiempo ha bo-

rrado de nuestras memorias, un
joven aprendiz llamado Jano recibía de su maestro las enseñanzas de un noble y próspero
oficio: el arte de teñir. Jano era
un joven muy despierto y observador que seguía con pasión las
enseñanzas de su anciano maestro, mientras experimentaba por
su cuenta todo aquello que le
llamaba la atención de la naturaleza, como la observación de
los astros, la clasificación de las
plantas o la elaboración de perfumes. Todas estas actividades
sulfuraban a su maestro, que
no veía en ellas más que meras distracciones que impedirían
a Jano triunfar en el lucrativo
mundo del tinte. Pero Jano no
estaba interesado en las riquezas, su mayor pasión era investigar el mundo que lo rodeaba,
entender sus reglas y predecir su
comportamiento. Si Jano hubiera nacido en nuestra época, hubiera sido considerado un gran

científico, pero en su aldea no
era más que un muchacho extraño que tenía dificultad para
concentrarse en lo importante.
Jano vio en los tintes una buena manera de poder alterar el
mundo que lo rodeaba, tiñendo de sus colores preferidos
las prendas y objetos que tenía. Gracias a su talento, pronto despuntó en el oficio y no
solo pudo alcanzar el estatus de
maestro y montar su propio negocio de tintes, sino que pronto se hizo famoso, más allá de
los límites de la aldea e incluso del país. Jano dedicó todo el
tiempo libre que tenía a destilar esencias de plantas y frutos y
mezclarlas con arenas de colores
y demás sustancias, intentando
crear nuevos tintes aún más bellos para goce de todos, pero sobre todo de él mismo.
Pero entonces, una lluviosa tarde de otoño como cualquier
otra, sucedió algo increíble.
Aprovechando que el mal tiempo había ahuyentado a los
clientes, Jano había estado todo
el día experimentando con la
química de los colores y sus
reacciones… y de repente ha-

news in brief Flashes Flaixos
AIQS NEWS 59
18

lló algo que nadie, humano o
tarso, podría esperar. Jano acababa de crear un tinte de color
lancil, un color que ningún humano había visto jamás. Al verlo, el joven sintió un profundo
sosiego, el consuelo de ver recompensado el esfuerzo de toda
una vida. Obviamente, este es el
efecto que cabía esperar en Jano
tras su éxito, pero el color lancil
lo potenció enormemente.
Desde aquel día, Jano dedicó más tiempo a la investigación y menos a su negocio, pero
para entonces cientos de personas venidas de todos los rincones del mundo pedían prendas
de aquel maravilloso color, que
calmaba el alma de los atormentados. El trabajo se le acumulaba a Jano y poderosos
señores doblaban los honorarios que estaban dispuestos a
pagar por teñir sus prendas,
con la condición de que fueran
atendidos antes que el resto. No
tardaron tampoco en producirse
peleas y discusiones por conseguir las prendas del nuevo color, pero Jano vivía ajeno a todo
este alboroto, solo atendía a su
negocio para recopilar recursos
que le permitieran seguir investigando. Tal fue el alboroto que
Jano creó que no tardó en ser
escuchado por los tarsos, pendientes siempre del bienestar de
los humanos.
Una noche que Jano se quedó dormido mientras trabajaba en su laboratorio, recibió
una visita inesperada. Se trataba de Cintia, la más bella de
los tarsos y encargada de man-

tener el orden y la justicia en
el mundo de los humanos. Hacía miles de años que no visitaba nuestro mundo, pero
esta era una situación prioritaria. Cintia acarició el rostro de
Jano y este se despertó sobresaltado, estaba confuso y tiritaba, pero pronto se calmó al
oír la armoniosa voz de la tarso y contemplar sus maravillosos ojos rievas.
–Jano, no temas, no quiero hacerte daño. He venido a
advertirte del peligro de tus investigaciones. El nuevo color
que has descubierto hace años
que convive entre los nuestros,
los tarsos, pero puede ser un peligro para los humanos. Se trata de un color poderoso, capaz
de nublar el juicio de los hombres. Pronto llegarán las peleas
a tu tienda, para que atiendas
sus peticiones y finalmente estallará una guerra para controlar el lancil.
–Pero… yo no pretendo eso –espetó Jano–.
–Lo sé, pero tu maestría y conocimiento han dado con algo
que no podrás controlar, Jano,
y puede causar mucho daño,
me temo que no tengo otra opción que eliminar el lancil de
la tierra y borrar todo recuerdo de él, incluidas tus investigaciones. Los hombres deben
ser responsables de sus investigaciones y, en este caso, es una
responsabilidad que no pueden
llevar tus hombros.
–Pero señora, el lancil es mi logro y la investigación mi sueño… ¡no podéis arrebatármelo!
Cintia tomó un momento antes
de responder y finalmente dijo:

-–Está bien Jano, es cierto que
no sería justo castigarte por tu
acción, pues lejos de ser punible
tu actitud es heroica y admirable, así que te ofreceré un honor
que ningún humano ha tenido
jamás. Te ofrezco un lugar entre
los tarsos, para que puedas investigar cuanto desees del universo, con todos los medios que
puedas necesitar, eso sí, nunca
podrás volver a la Tierra, no podrás volver a ver a los tuyos. Tómate tu tiempo para pensártelo.
–¿Tiempo? No necesito tiempo, la investigación es mi vida y
si para tenerla debo renunciar a
todo lo demás, lo haré sin dudar
y sin pena en el corazón.
–Que así sea Jano.
Desde aquel día, quedó borrado
todo rastro de lancil en la Tierra
y los objetos que Jano tiñó, pasaron a ser de un hermoso color
azul, un “terrenal” color azul.
Todos los humanos perdieron el
recuerdo de aquel color lancil y
siguieron disfrutando de sus siete colores.
En cuanto a Jano, vive desde entonces con los tarsos, investigando y desarrollando todo aquello
que le motiva, de la mano de
Sote y los demás, pero no pierde
la ocasión de dar fuerzas y ayudar
en los momentos duros a los investigadores humanos que se encuentran encallados. El que haya
caído en el desánimo por un mal
resultado y se haya vuelto a levantar con más empeño aún quizá no era consciente, pero allí
estaba Jano para empujarle de
nuevo hacia el desafío.

Borja Gibert
Promoció 2000

En un artículo de los tres ya
publicados en los números
anteriores del News sobre negociación, mencioné de pasada
que no iba a tratar en ninguno
de ellos el tema de las emociones por su complejidad, dejándolo para más adelante.
Ahora ha llegado el momento de dar a las emociones unas suaves pinceladas
a modo de barniz para saber
qué nos puede acontecer con
ellas en una negociación.
Vaya por delante que no pretendo inmiscuirme en la vida
de nadie ni en asuntos de psicología, sino solo dar unos ligeros apuntes de cómo nos
afectan las emociones en nuestras negociaciones y qué podemos hacer para minimizar
o potenciar su efecto. Claro
que, inevitablemente, saldrán
a relucir imágenes reflejadas
de nuestros comportamientos
con los demás.
Para empezar, voy a dar unas
sencillas advertencias como antesala de todo lo que leeremos
después, para pensar en ellas y
ya de entrada comprobar si nos
han afectado o no alguna vez:
• Primera: en una negociación, y ya no digamos en
una disputa, las emociones
pueden ser más importantes que las conversaciones.
Nos nublan el intelecto y
se pierde la orientación que
deberíamos haber tomado,
convirtiéndose en una carrera de despropósitos.
• Segunda y como continuación de la primera: las emociones pueden bloquear una
negociación. Es el resultado
que nadie quiere en una negociación: llegar a una vía
muerta sin retorno.
• Tercera: las emociones, las
nuestras y las de la otra par-
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Horace Walpole (1717–1797), autor entre otras de la conocida novela ‘El Castillo de Otranto’,
escribió: “La vida es una comedia para los que razonan, y una tragedia para los que sienten”.
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¿Cómo afectan las emociones
en una negociación?
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Habilidades directivas: negociación, parte IV y última
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te, existen. Es inútil ignorarlas ya que ellas no nos
ignoran. Es como el sexo: es
una evidencia que no se niega, sino que lo que hay que
hacer es encauzarla por el camino adecuado. O si queréis
otro ejemplo más químico,
las emociones son como los
residuos: existen, se intentan
minimizar, pero se van generando y al final hay que tratarlos adecuadamente.
• Cuarta: las emociones no
podemos cambiarlas ni hacerlas desaparecer de inmediato, hemos de saber
gestionarlas. Quiere esto decir reconocerlas, comprenderlas y tener capacidad
para regularlas.

¿Más importantes
que la razón?
Por tanto y después de lo anterior, ¿es muy provocador hacer
un aforismo de la frase de Walpole diciendo que en una negociación las emociones son
más importantes que la razón?
Y añado: ¿los desacuerdos se resuelven desde la razón o desde
la cordura? Ahí entran de lleno
las emociones.
Porque se me ocurre pensar que
si la razón dominase en todas las
negociaciones, solo sería necesario un potente ordenador al que
se le introducirían los datos objetivos y nos daría el resultado de
la negociación en forma de compromiso. Y este acuerdo yo ni lo
firmo ni lo cumplo.

Vamos, pues, a adentrarnos en
las emociones y para ello utilizo un pasaje de la famosa Ilíada de Homero, cuando Aquiles
vuelve al campo de batalla y
mata a Héctor.
“Aquiles abandona el campo de
batalla despechado y rabioso,
pero vuelve dolido, aturdido y
colérico para vengarse; se siente
culpable y furioso. Al vengarse se
siente arrogante e impetuoso”.
Homero diría de él que tiene dificultades para controlar su temperamento, hoy decimos que carece
de inteligencia emocional.
Cuántas emociones nos describe Homero en estas pocas líneas y cómo, sin gestionarlas,
le van bien para el desarrollo de
su relato y a nosotros nos sirven
como ejemplo.
Cuántas y cuán variadas emociones siente Aquiles en pocos
minutos que le hacen perder la
cabeza a pesar de los sabios consejos de su padre cuando le dice:
”Hijo, olvida las disputas ya que
solo traen problemas”.
Porque todo lo que le pasa por
su cerebro son emociones, entendiendo por emoción una alteración brusca e involuntaria del
estado de ánimo y del equilibrio
psicofísico producida por la experimentación de un suceso.
He elegido esta, de entre muchas definiciones, porque me
ha parecido corta, sencilla, sin
apenas componentes científicos
y trabajable.

A la pregunta de un periodista
sobre si los animales tenían sentimientos, la primatóloga inglesa
Jane Goodall respondió: “Demuéstreme que no los tienen”.
Quién no ha oído frases coloquiales a modo de justificación
(?): es que estaba ciego de rabia,
o locamente enamorado y los
celos se lo comían por dentro,
o iba al encuentro de su amigo
enfurecido como un toro de lidia. Es decir, llamémoslas, clasifiquémoslas, hagamos recuento,
etc., como queramos. Las emociones están ahí.
Pobres de nosotros negociadores
si con frases como estas o parecidas justificamos el resultado
de una negociación. Pero lo que
sí es muy evidente es que podemos (y a veces vamos a) ir a
una negociación tanto nosotros
como nuestro oponente: ciegos
de rabia, como unos toros o locamente enamorados. Bueno,
pues debemos reconocerlo y saber gestionarlo.
Por tanto, antes de la negociación utilicemos la empatía. Pensemos si a nuestro oponente le
pueden estar pasando factura
sus emociones como a mí. Si yo
estuviese en su lugar y pensase
como él, ¿qué sentiría?

Sobre la empatía
Sobre esto de la empatía y las
emociones, corría hace años por
Internet una historia que nos
sirve como valioso ejemplo. En

cogió el cartel, borró lo escrito y escribió de nuevo: “Hoy es
primavera en París y yo no puedo verla”.
Bien. Estamos, como se ha dicho, preparando la negociación
en base a posibles interferencias por causa de las emociones
de ambas partes. Veamos cómo
pueden afectar a las siete piezas
del puzle si son negativas:
• Los intereses se ignoran, nos
apoyamos en demandas extremas, difíciles de aceptar y,
si concedemos, lo hacemos de
mala gana.
• Las contraprestaciones en lugar de converger se convierten en posiciones opuestas,
las nuestras y las de ellos. Parece como si al plantear una
de ellas la otra parte respondiese con otra diametralmente alejada.
• Las alternativas desaparecen,
o no se utilizan adecuadamente, se rompe un posible
acuerdo incluso si nuestra alternativa es peor.
• La legitimidad es una batalla
de egos (¿quién está más legitimado?) y aparece el temor a ser
engañados. No aceptamos datos por más objetivos que sean
si vienen de nuestro oponente.
• La comunicación se hace limitada y agresiva. Podemos
llegar a ser maleducados y
maltratarnos verbalmente.
• La relación es tensa y llena de
desconfianza. No la vamos a

Clima negativo
En este caso, cuando preparamos la negociación y prevemos un clima negativo de
emociones hay que estar atento para ir comprobando las
temperaturas emocionales de
los participantes y tener listo
un plan de emergencia ante las
subidas, antes de que la ruptura sea efectiva.
La cosa cambia sustancialmente cuando podemos sentarnos a negociar rodeados de
un clima emocionalmente positivo. Veamos qué pasa con
los siete elementos:
• Los intereses surgen de una
buena escucha y aprendizaje de las preocupaciones y deseos de ambas partes.
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¿Es muy provocador hacer un aforismo
de la frase de Walpole diciendo que
en una negociación las emociones son
más importantes que la razón?

potenciar y, por tanto, no nos
servirá para futuras ocasiones.
• Y del compromiso, qué podemos decir, que normalmente
no hay acuerdo o son acuerdos poco claros o que no pueden trabajarse más adelante.
Resumiendo, diremos que
esto sería un total desastre y
un fracaso solo imputable a
los negociadores.
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París al lado de un puente sobre el Sena estaba un vagabundo sentado en el suelo y con un
cesto y un cartel delante suyo
donde escrito a mano se podía
leer: “Por favor denme una limosna, soy ciego”. No había
apenas monedas en el cesto. Pasaba por allí un experto en inteligencia emocional y, al verlo,
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Sentimos emociones de todos los tipos: unas primarias y
otras secundarias; además de
haber experimentado emociones negativas, como las que
nos muestra Aquiles, y algunas
más como la ira, la angustia y
el odio, también las hay positivas como el amor, la alegría, el
entusiasmo, etc.
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• Las contraprestaciones se van
creando sin dificultad para
ir cubriendo los intereses de
ambas partes. Se busca el beneficio mutuo. La creatividad
de ambas partes nos va ayudando, ya que la creatividad
surge cuando tenemos ordenada nuestra mente y podemos dedicarle tiempo.
• Las alternativas se valoran
con lo que tenemos para mejorarlas.
• La legitimidad fluye suavemente, ya que se utilizan criterios que convencen, hay
una sensación de equidad. Se
reconocen los datos objetivos
que ambas partes presentan.
• La comunicación es abierta,
fácil y en ambas direcciones.
• La relación es como de trabajo cooperativo, en lugar de
competitivo.
• Y del compromiso diremos
que los acuerdos están bien redactados, son realistas y operacionales. Hay apoyos para que
el proyecto funcione.

Clima emocionalmente positivo
Se ve claramente la diferencia entre un marco negociador con emociones negativas
o uno con positivas. Es por
eso que queda claro que debemos hacer todo lo posible

para que las emociones jueguen a favor de crear un clima
emocionalmente positivo en
la negociación.
Y ¿cómo se consigue esto? Primero veamos cómo no se consigue,
haciendo algo más de hincapié
en lo que he escrito al principio.
Hay tres maneras que no funcionan: dejar de tener emociones,
porque no está en nuestras manos;
ignorarlas, porque nos están constantemente diciendo: “¡eh estamos ahí!”; por último, manejarlas
a nuestro antojo, ya que es una tarea muy complicada y que requiere demasiado tiempo del que, por
otra parte, no disponemos. ¿Cómo
podemos convencer a un niño de
que no sienta celos de su hermanito recién nacido, cuando contempla que se le está quitando todo el
protagonismo y que la dedicación
de sus padres se está derivando hacia el recién llegado?

Cuatro zonas de influencia
Entonces si lo anterior no funciona, ¿qué se puede hacer para
crear este tan deseado clima positivo? La respuesta es centrarse en
las cuatro zonas de influencia en
nuestras emociones y darles el tratamiento adecuado.
Estas cuatro zonas son: aprecio, asociación, autonomía
y estatus.

Voy a desgranarlas una a una:
• Aprecio. Tenemos que encontrar mérito en lo que los otros
hacen, piensan o sienten. Para
ello, hay que empezar por entender el punto de vista de la
otra parte y comunicar nuestro entendimiento mediante
palabras y acciones. El aprecio no es algo con lo que pueda regatearse. Seamos asertivos
más que pasivos o agresivos
con nuestro oponente.
• Asociación. Significa convertir a un oponente en un colega. Desde el inicio trátalo
como tal. Hay que planear ac-
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tro oponente. Trabajando así
tenemos muchas posibilidades de que las emociones, que
sin duda irán apareciendo en el
transcurso de una negociación,
no afectarán negativamente en
el resultado final, lo que todos
deseamos cuando iniciamos
una negociación.
Después de haber leído este artículo podemos llegar al convencimiento de que una
negociación que normalmente
es compleja, si además durante
la misma nos sentimos presionados por las emociones y las

Antes de la negociación utilicemos
la empatía. Pensemos si a nuestro
oponente le pueden estar pasando factura
sus emociones como a mí
• Estatus. Se refiere a cómo nos
situamos en comparación con
otros. A nadie le gusta que
se le rebaje su estatus. Pero
no hay que competir en estatus. El estatus puede alentar
nuestra influencia y autoestima. Por tanto, tratemos a
cada negociador con respeto
y reconozcamos una posición
elevada cuando se merece, sin
sobrepasar los límites.
Cultivando estas zonas podemos influir en las emociones,
tanto nuestras como de nues-

debemos gestionar mientras negociamos, se puede convertir en
algo muy difícil. Y es así.
Insistamos, pues, en utilizar estas cuatro zonas de influencia y hagamos buen uso
de la empatía.
Ya he ido comentando, desde el primer artículo, que
negociar no es una habilidad
que se adquiera fácilmente,
ni de aprendizaje corto en el
tiempo, ni de sencillo manejo. No obstante, las dificultades se harán más llevaderas

si disponemos de herramientas de ayuda como las que
hemos ido describiendo a lo
largo de los cuatro artículos
sobre negociación y que finalizan hoy con el dedicado
a las emociones. Todo consiste en ir experimentando
para saber cómo y cuándo
utilizarlas.
Ya que he empezado este último artículo con una frase, terminaré con otra, que nos ha
de levantar el ánimo cuando
las dificultades que nos vayan
apareciendo durante el proceso negociador nos parezcan
realmente difíciles de superar.
Charles Darwin escribió que
“los animales tienen que buscar pareja, comida y un camino a través del bosque, del mar
o del cielo, y esto requiere capacidad y habilidad para resolver problemas”. Así de claro.
Esto es lo que ha de ser un
buen negociador.
Lecturas recomendadas y muy
esclarecedoras: El error de Descartes, de Antonio Damasio. El cerebro emocional, de Josep Le Doux.
Las publicaciones de Daniel Goleman, padre de la inteligencia
emocional, y Beyond the Reason,
de Roger Fisher.

Pedro Farrés
pedro.farres@
unigena.net
Promoción 1967
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tividades conjuntas sin excluir demasiado y hay que
reducir la distancia personal
para sentirnos cercanos.
• Autonomía. Hay que respetarla y expandir la propia
sin afectar la ajena. Considera que la actitud de consultar antes de decidir tiene tres
ventajas: la otra persona se
siente incluida en el proceso, siempre se aprende de las
consultas y recordemos que
no nos obliga a nada, ya que
consultar no es otorgar sino
solo escuchar una opinión.
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El retorno de los brujos
Siempre ha habido brujos, chamanes, gurús, curanderos,
maestros o guías espirituales dedicados a sanar nuestro cuerpo
y alma, pero, en la actualidad, se ha producido un espectacular
rebrote y diversificación de aquellas prestaciones.

Del triunvirato constituido por
nuestros objetivos básicos –salud,
dinero y amor–, el dinero parece prioritario. Asegurado este, vamos a por el siguiente objetivo,
la salud.
Y el amor, que debería ser el marcapaso que propiciara o facilitara
la consecución de los otros dos,
queda siempre pospuesto, relegado; no creemos que haya que hacer ningún esfuerzo para cumplir
el “amaos los unos a los otros”
(que muchos lo entienden solamente como “amaos los unos sobre los otros”).
Aunque la salud, dicen los pesimistas, “es una etapa, transitoria,
de nuestra vida… que no presagia
nada bueno”, y a pesar de que los
señores médicos afirman: “¿sano?
No hay nadie completamente
sano; lo que hay son personas a
las que no hemos explorado suficientemente”, lo cierto es que deseamos llegar a morir en perfecto
estado de salud.

recuperar y mantener nuestro
equilibrio físico, mental y emocional a través de estímulos o
energías (ki) vagamente descritas y nulamente comprobadas,
actuando directamente sobre el
cerebro o sobre “puntos”, “meridianos”, “chakras” y otras zonas
del cuerpo (planta del pie, aurícula de la oreja…) estimulando
y logrando respuestas beneficiosas. Alineación de chakras,
aromaterapia, ayurveda, biodanza, qi-qong, gematerapia, danzaterapia, técnica de liberación
emocional, eneagrama, energía taquiónica, facioterapia Dien
Chan, feng-shui, flores de Bach,
geo-qi sistema, geoterapia, hipnosis regresiva… La elección de-

Terapias alternativas
Para ello, han irrumpido con
tremenda fuerza las llamadas
“terapias alternativas”, muy distintas en las técnicas pero, eso
sí, con el denominador común
de lo “natural” y “ancestral” con
pinceladas de “mágico”. Todas
afirman rotundamente lograr

pende de lo atractivo y visos de
seriedad de la oferta, de la comodidad por proximidad del
centro o de la recomendación,
sin el mínimo estudio y dictamen sobre cuál sería más conveniente en cada caso particular.
…Kinesilogía (superada ya por la
ciberkinesiología), yoga kundalin,
tantra yoga, litoterapia, masajes:
usui tibetano (en el Tíbet nunca
se han practicado masajes y el señor Usui era japonés), con chocolate, con vino, con hierbas de
todas clases; meditaciones (más
o menos trascendentales), movi-

mientos de Gurdjeff, risoterapia,
reflexiología podal, relajación fonoinducida (que era el clásico
“¡tate quieto, nene!”)…
No parece que vayan a hacer ningún daño y eso las hace
atractivas.
Hay más: moxibustión, musicoterapia, organoterapia, oligoterapia,
oxigenación hiperbárica, oxitermia, rebirthing, sanación reconectiva, terapia esenia…

Imposición de manos
Y cada una de ellas va derivando a otras modalidades. Del reiki (imposición de manos) se ha
desgajado la digitoterapia (solo
los dedos) y, ya puestos a simplificar, el shiatsu (un solo dedo).

Han irrumpido con fuerza las “terapias
alternativas”, con el denominador común
de lo “natural” y pinceladas de “mágico”
Cualquiera puede convertirse en
maestro de reiki en cursos ofertados de una semana de duración
por 125 euros. El título es fácil de
conseguir; luego todo depende
de que seas capaz de captar el ki y
transmitirlo al paciente.
Ciertamente la curación por
imposición de manos puede
presumir de milenaria. El mismísimo Yahvé da la receta de la
unción santa en el Antiguo Testamento; los Apóstoles curaban
por simple imposición de manos y, más tarde, en Europa, los
reyes franceses tuvieron el privilegio de practicarla.

Acupuntura
La acupuntura no tiene los 3.000
años de antigüedad que se le atribuyen. El primer texto chino

Personalizar las terapias
No he negado, no niego, que alguna o todas estas terapias tengan un efecto real y positivo en
casos concretos. Se trata de personalizar, exactamente igual que la
medicación oficial o las dietas. Es
difícil por lo complejo, pero es la
única vía para asegurar la seguridad, valga la redundancia.
Y, por otra parte, quizás se descubran en el futuro las bases científicas o, al menos, racionales de
estas terapias alternativas. “Hay
más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, de lo que puedas soñar” (Hamlet).
Mientras, cito a Einstein: “Hay
dos infinitos, el de la estupidez
y el del universo… aunque el de
este no estoy seguro”.

Robert Xalabarder
Promoción 54
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culo anterior, ya dijimos que esta
“iluminación” se consigue tras
continuado ayuno neuronal).
Sobre la ignorancia actúan como
espejismos cautivadores, por lo
que tienen de hacernos partícipes
de un ritual críptico. Luego, el extraordinariamente eficaz efecto
placebo hace el resto. La íntima
relación dolencia–estado de ánimo es real, siempre.
Podría seguir con alguna consideración sobre los “alimentos
funcionales” y sus efectos sobre
la salud pero, como decía Mark
Twain, “esta es otra historia”.
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Homoterapia
La homoterapia también es eficaz
en algunos casos aunque, como
químico, no pueda entender qué
queda del principio activo original después de tantas diluciones
y sucusiones que imposibilitan
un reparto homogéneo del número de Avogadro de moléculas. Admiten a regañadientes que,
tras las máximas diluciones, solo
queda agua, pero, aseveran, agua
con “memoria”.
No ha habido, hasta ahora, verificación científica de ninguna
de estas terapias alternativas a las
que se dedican miles de practicantes; algunos convencidos de
sus poderes, la mayoría aprovechando el atractivo, la seducción
que crean en masmiles de sugestionados por lo milenario, lo insólito, lo mágico.
Magia… Sería bueno recuperar
algunos de los remedios que figuraban en las farmacopeas no
hace tantos años: la triaca magna, la pezuña de la Gran Bestia,
la piedra bezoar, el cuerno de rinoceronte, el polvo de momia,
la tierra sigilata… Aunque parece
que recuperar técnicas antiguas,
como la trepanación, los cauterios, las sangrías o las sanguijuelas no iban a gozar de ningún
interés y aceptación, aunque se
hubieran practicado muy ampliamente durante cientos de años.
¿A qué se debe el éxito actual de
estas terapias? ¿Quién acude a
ellas? Es comprensible en el caso
de los desahuciados por la medicina moderna, buscando el último recurso. El resto, la inmensa
mayoría de adeptos bascula entre
los antisistema y los iluminados
(creo recordar que, en otro artí-
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que cita tratamientos con agujas
data del año 80 de nuestra era y
se trataba de grandes agujas para
un simple sangrado. La tecnología para fabricar agujas finas no
se consigue hasta finales del siglo XVIII. Se empezó a utilizarlas para aliviar dolencias, pero se
pinchaba únicamente donde dolía. Fue el francés George Soulie
de Morant quien expuso la teoría
de los “meridianos” y la “energía”… ¡en 1939! La acupuntura auricular llegó, también de la
mano de un francés, en 1957.
Se describieron 380 “puntos”
(ahora ya son 2.000) de aplicación sobre 9, 10 u 11 meridianos (tampoco hay acuerdo). En
el pabellón de la oreja (como
en la planta del pie) se han
“descubierto” decenas de “puntos de entrada”, directamente
conectados a todos nuestros órganos internos…
El efecto positivo, indudable en
algunos casos, se explica por varias causas: efecto placebo, sugestión del paciente al sentirse
“cuidado” o por la liberación
de sustancias que provoca cualquier pinchazo, como las endorfinas con efecto analgésico. Se
han realizado ensayos en paralelo, aplicando las agujas en los
“puntos” concretos y pinchando
aleatoriamente, al azar, en otros
puntos y los resultados fueron
muy similares.
Todas las terapias presumen de
ancestrales, de una historia de
miles de años de antigüedad. Admitamos que la tan reputada
“medicina tradicional china” es
milenaria. Está basada en plantas… porque no tenían otra cosa.
Si fuera tan eficaz, todos los
chinos de hoy estarían sanos y, sin embargo, sufren las
mismas enfermedades que el
resto del mundo y la industria farmacéutica está creciendo espectacularmente.
Se puede conseguir un viaje astral low cost, a la búsqueda de tu pasado o de tu futuro,
con una ensaladita de determinadas setas (psilobices), un
chute de LDS, unos miligramos de escopolamina o, más
casero, media nuez moscada.
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“No es pot permetre que els
joves no coneguin els processos
més fonamentals de la natura”

In depth A fondo A FONS

Rafael Foguet Ambrós, president d’Expoquimia

Del 14 al 18 de novembre se celebrarà al Recinte Gran Via de Barcelona la 16a
edició del saló Expoquimia, que coincideix en el temps amb la celebració de
l’Any Internacional de la Química. El president del certamen, Rafael Foguet
Ambrós, ens avança en aquesta entrevista les novetats del saló.

Un dels objectius de
l’Any Internacional de
la Química és augmentar
l’apreciació pública
de la química com a
eina fonamental per
satisfer les necessitats
de la societat. Creu
que la química no té
aquest reconeixement
públic? De quina manera
volen canviar aquesta
percepció?
Tot el que sigui difondre el
que fa el sector és positiu, perquè de vegades la química
suscita cert rebuig en una part
de la societat.
Els processos químics tenen
molt a veure amb el benestar actual, però molta gent no
ho atribueix a la química per
pura desconeixença.

La química permet percebre el
món d’una manera més racional i entendre el que hi ha darrere de les coses.
Què podríem fer, però, per canviar aquesta percepció en la gent?
En primer lloc, cal fer una bona
tasca de difusió: molta gent que

teixa manera que quan xoquen
dos trens ningú no demana tancar la Renfe i suprimir Rodalies,
quan en una fàbrica hi ha algun
tipus de vessament fortuït, per
exemple, no cal tancar tota la
indústria química, sinó treballar
per millorar les coses.

“Si quan xoquen dos trens ningú no
demana tancar la Renfe, quan en una
fàbrica hi ha un vessament fortuït tampoc
cal tancar tota la indústria química”
no vol saber res de la química ho
fa perquè desconeix que en tot el
que l’envolta la pot trobar (roba,
alimentació, medicaments, etcètera). Si ho sabés, canviaria d’opinió, perquè no estaria disposada
a renunciar a moltes coses de les
quals gaudeix.
També hi pot haver algun aspecte negatiu, però de la ma-

També cal incidir en les bondats
de la química des de l’escola primària. Els nens han de participar més de les ciències naturals,
conèixer-les, “sortir al camp”.
No es pot permetre que els joves no coneguin els processos
més fonamentals de la natura,
ni que pensin que les coses apareixen per art de màgia, tot pre-
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Expoquimia tornarà a obrir les seves portes al mes de novembre
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2011 és l’Any
Internacional de la
Química, amb el qual
l’ONU i la Unesco
volen celebrar el
paper de la química
en la transformació
i desenvolupament
del món on vivim. Què
significa per a la 16a
edició d’Expoquimia
coincidir en el temps
amb aquesta celebració?
Expoquimia té tres eixos bàsics:
el mercantil-industrial, el científic-tècnic i el divulgatiu-docent.
La coincidència amb l’Any Internacional de la Química hauria de servir perquè aquests tres
eixos donin a conèixer la contribució de la indústria química
a la nostra societat i ajudin a la
seva popularització.

In depth A fondo A FONS
AIQS NEWS 59
28

ment un botó. Han d’entendre
quina vinculació tenim amb
la química.
No obstant això, crec que
aquesta situació està canviant i
cada dia hi ha un coneixement
més ampli per part de la població de tot el que la química pot
fer per la societat.
Per la nostra part, Expoquimia, des que va començar l’any
1965, també intenta fer aquesta
tasca pedagògica.

Què demanen
actualment les empreses
als nous llicenciats en
química?
En primer lloc, aquests nous llicenciats han de tenir un coneixement prou ampli de la cultura
química per, posteriorment, poder especialitzar-se en el que els
sigui necessari per desenvolupar una tasca concreta. És a dir,
que no cal que surtin completament especialitzats, però sí, en

canvi, que res els sigui estrany.
Mai s’ha d’oblidar que la química té una gran transversalitat. D’altra banda, avui en dia
hi ha a l’abast dels joves estudiants unes eines digitals que en
la meva època no hi eren i que
cal dominar.
Quina ha estat
l’evolució de la fira
Expoquimia al llarg de
les seves edicions?
La fira ha canviat moltíssim des
de la seva creació, perquè també
ho ha fet la química, una ciència que constantment incorpora noves tecnologies, materials i
processos. Expoquimia ha arribat a ser un saló enciclopèdic, és
a dir, s’hi pot trobar tot allò que
fa referència a la química, inclòs
el que en diem serveis auxiliars de la química (instal·lacions,
enginyeria, béns d’equipament,
materials, aparells de control,
seguretat, tractament de residus
i reciclatge, etcètera).
L’aparició de nous materials, com els compòsits (substitutius dels metalls), per
exemple, ha suposat un can-
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“No cal que els llicenciats surtin
completament especialitzats de la carrera,
però sí, en canvi, que res en la química
els sigui estrany”
Segurament la bioquímica sigui
la nova branca amb més rellevància incorporada recentment
a la fira, com a mare de moltes
altres subsectors (biomèdica,
farma, biocarburants…).
En l’edició anterior també vam
incorporar l’anomenada química sensorial, clau a l’àmbit
de l’alimentació. I aquest any li
donarem més rellevància amb
espais propis adaptats on les
empreses podran mostrar les seves novetats.
I més enllà de
l’exposició comercial,
quines novetats
presenta enguany la
fira?
Aquest any s’hi podran trobar
per primera vegada productes
intermedis (dissolvents, colorants, etc.) per a la cosmètica
industrial. De fet, dins d’Expoquimia se celebrarà CosmeticDate, el saló internacional
de la indústria cosmètica, organitzat per l’Associació de Fabricants de Productes Cosmètics i
Fira de Barcelona.
També serà nou d’aquest any
PHARMAprocess, el saló al servei de la indústria farmacèutica
que mostrarà solucions tecnològiques i formatives per a totes
les etapes del procés industrial
(enginyeria química aplicada a
la farmàcia).
Els biocarburants ja els havíem
introduït a Expoquimia, però

Quants expositors i
visitants esperen en
aquesta edició?
Firmaria per tenir els mateixos expositors i aposto per
unes dades molt similars a les
del 2008. Crec que serà un Ex-

poquimia tan gran com el de
l’última edició, la qual cosa,
tenint en compte els temps de
crisi, seria un gran èxit.
Està previst que la
indústria química xinesa
tingui una presència
important en aquesta
edició d’Expoquimia.
De quina manera es
concretarà aquesta
presència? Quina és la
situació de la química a
la Xina?
Amb la Xina venim establint
contactes des de fa anys. De fet
hem estat presents a la fira de
Xangai amb un estand d’Expoquimia, i les empreses amb
les quals hem establert vincles
s’han mostrat sempre molt interessades a venir a la nostra fira.

l’AIQS va organitzar una trobada En l’anterior edició d’expoquimia
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ara els trobarem de segona o
tercera generació, és a dir, no
fets a partir de productes alimentaris, sinó a partir de residus procedents, per exemple,
de la poda o dels cítrics, que
fins ara es cremaven.
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vi molt important: avui són
bàsics en automoció, construcció, indústria naval i aeroespacial. Per aquest motiu
tindran un paper protagonista al saló, a través de l’espai
Compositech.
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Més de 50 anys
dedicats a la química

Rafael Foguet i Ambros és químic per la Universitat de
Barcelona, Premi Extraordinari 1957. Va dedicar 48 anys a la
indústria química i química-farmacèutica. Ha estat conseller
delegat i vicepresident del Grup Ferrer Internacional durant
31 anys, fins a la jubilació voluntària.
Autor de més cent articles en diverses publicacions sobre
qüestions tecnològiques i empresarials; ha pronunciat més
de 70 conferències i comunicacions sobre química i farmàcia,
recerca i economia, i sobre formació superior i continuada...
Autor i coautor d’un important nombre de patents a Espanya
i a l’estranger. Autor de diversos know-how i projectes industrials globals.
Al llarg de la seva vida professional ha presidit o estat
membre de consells, comitès i comissions tècniques, nacionals i internacionals, relacionades amb els sectors químic,
farmacèutic, sanitari, universitari i socioeconòmic.
Actualment és:
• President d’Expoquimia (Saló Internacional de la Química
de Fira de Barcelona).
• President de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, fundada l’any 1764.
• Membre del Fòrum Permanent Química i Societat (Madrid).
• Vicepresident de la Societat Espanyola de Química Industrial i d’Enginyeria Química.
• Membre del Consell Assessor de la Cambra de Comerç,
Indústria i Navegació de Barcelona.
• Membre del Consell Assessor d’Instal·lacions Científiques
Singulars (Ministeri de Ciència i Innovació).
• Membre del “Consell de Vint” del Consolat de Mar de
Barcelona (institució que data del s. XIV).
• Membre del Consell Social de la Universitat de Barcelona i
president del Comitè de Recerca.
• Patró de la Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de
Barcelona.
• Membre del Patronat de l’Institut Químic de Sarrià.
• Membre del Consell Assessor de l’Estudi Llotja
d’Infraestructures, de la Cambra de Comerç, Indústria i
Navegació de Barcelona.
• Expresident de Farmaindustria (patronal de la indústria
farmacèutica).
• Expresident fundador de la Fundació Salut, Empresa
i Economia.
• Expresident del Consell Assessor de la Fundació Bosch
i Gimpera de la Universitat de Barcelona.
• Exconseller del CADS (Comissió del Desenvolupament
Sostenible), Generalitat de Catalunya.
• Exmembre del Consell Assessor d’ICREA (Institució Catalana
de Recerca i Estudis Avançats), Generalitat de Catalunya.
• Exmembre del Jurat de Recerca Bàsica de la Fundació
Premis Jaume I de València.
També pertany a diverses associacions professionals, culturals,
recreatives i benèfiques, entre elles:
• Membre de l’Associació de Bibliòfils de Barcelona.
• IMCOS (International Map Collectors Society),
London (soci fundador).
Distincions especials institucionals:
• Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (2002).   
• “Químic de l’Any” (2003) (Col·legi de Químics).
• Medalla d’Or de la Associació Nacional de Químics
d’Espanya (2008).
• Doctor honoris causa en Química, Universitat
de Barcelona, 2009.
• Medalla Martí i Franquès a la trajectòria química 2011.

A dalt, trobada d’exalumnes i estand de l’IQS a Expoquimia 2009

És probable que vinguin al saló
agrupats sota el paraigües d’una
institució procedent d’alguna
província xinesa.
A l’hora de tancar negocis,
serà força interessant per a
nosaltres el perfil de gent
que portaran, ja que bàsicament vindran empreses
productores de matèries primeres. Per la nostra banda,
nosaltres els podem oferir
especialització, know-how,
productes acabats, etcètera.
També estan molt interessats
en els nostres béns d’equipament i aparells de control.
Fa 10 anys, la química a la
Xina era una simple còpia del
que ja estava al mercat.
A més, la qualitat no era uniforme i la seriositat del subministrament tampoc. Però
això ha canviat. De moment
han aconseguit un cert knowhow quant a processos (els
milloren d’una manera extraordinària) i ara pretenen

Vostè és membre del
Patronat de l’IQS? D’on
ve la seva relació amb
el Químic?
Jo no vaig estudiar a l’IQS, però
sempre hi he tingut una relació
molt bona, ja sigui a través del
Pare Montagut i altres jesuïtes; de
la Cambra de Comerç Barcelona
(vaig estar 30 anys formant part
del ple de la Cambra) o a través

“Els processos químics tenen molt
a veure amb el benestar actual,
però la gent no ho atribueix a la química
per desconeixença”
Quina és la rellevància
d’Expoquimia en
el calendari firal
internacional del
sector de la química?
Seguim sent el segon saló d’Europa i estem entre els cinc primers del món.

del Grup Ferrer Internacional, on
vaig ocupar els càrrecs de conseller delegat i vicepresident.
Estic molt agraït de formar-ne
part del Patronat.
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Quin és el pes de la
indústria química en
l’economia espanyola?
Com veu el futur
d’aquesta indústria?
La indústria química és la
més activa del país en R+D
(la que inverteix més diners).
Tenim molts reptes per assolir, per exemple en el camp
de les commodities, de la química bàsica, dels intermedis
o de la química “de la vida”,
que, per necessitat, és el més
actiu en recerca.
La bona notícia és que la majoria d’aquests reptes són assequibles, perquè l’estructura
dels equips d’R+D privats i públics és bona.
La bioquímica és el nou
camp d’acció cap on s’estan
dirigint la majoria d’investi-

gacions i treballs. L’altre repte que està guanyant més i
més protagonisme és el de
la substitució de materials.
Els bàsics s’estan esgotant o
cada vegada són més cars,
per tant es necessiten materials substitutius.
La nanotecnologia i la nanoquímica són també àrees amb
molt futur.
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fer també recerca. Ara la seva
qualitat és bona i els subministrament és segur. Ens els
hem de prendre seriosament.
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Una taula rodona a Expoquimia intentarà fusionar
la ciència i la cultura alimentàries

Química Alimentària
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La connexió entre els “sabers
científics” i els “sabers culturals” és, segons el president de
l’ACCA, el Dr. Josep Obiols,
“un fet necessari per aconseguir l’equilibri i evitar que la
ciència s’allunyi del món”. El
Dr. Obiols, moderador de la
taula rodona del proper novembre i màxim responsable
de l’acte, sosté que, tot i que el
títol i els ponents estiguin integrats en el món de la química,
la intenció és mostrar una perspectiva de caire més cultural.
Sota el títol de Química Alimentària, quatre experts exposaran
els seus judicis per aconseguir
que es constitueixi una unió
de sabers que eviti les males
interpretacions dels missatges
que es difonen sobre l’alimentació i la salut, i aprofitar les
tècniques i progressos que ofereix la química.

Una taula de prestigi
Els conferenciants coincideixen a compartir, tots ells, estudis especialitzats en ciències
químiques i unes inquietuds
humanístiques diverses, que
són les que permetran tractar
perspectives diferents sobre el
món polièdric que formen la
química i l’alimentació.
En primer lloc, el Dr. José
Alfonso Canició (doctor
enginyer químic per l’IQS), exposarà els valors de la química
que afecten el progrés en el coneixement dels aliments. D’altra banda, el Dr. Claudi Mans
(doctor en Ciències Químiques
per la UB), reflexionarà sobre
l’altre vessant de la gastronomia: els consumidors i la seva
percepció. En un context on es
generen constantment alarmes
socials cap a alguns aliments,
el Dr. Mans explicarà quines
són les barreres que dificulten
el diàleg entre el coneixement
racional dels aliments i les sensacions que tot humà té en
consumir-los.

In depth A fondo A FONS

Química alimentària: ciència

cultura

eXPOQUíMIA 2011
15 de Novembre a les 16 hores, sala 2.1
Asistència gratuïta, previ registre a acca@iec.cat, per obtenir l’accés a la Fira.

cultura i ciència en el món gastronòmic. El Dr. Obiols espera
que de la taula rodona surti la
possibilitat d’interpel·lar els químics que influeixen en l’opinió
pública perquè prenguin cons-

Dr. Obiols: “La connexió entre sabers
científics i culturals és necessària per evitar
que la ciència s’allunyi del món”
ves mans. En un inici, el cuiner escull unes determinades
matèries basant-se en el sistema mètric decimal (kg, metres,
kcal…), però, un cop es condicionen, el consumidor segueix
un sistema de percepcions que
deixa enrere els tecnicismes
i se centra en les emocions.
Com a última ponència, la
Dra. Olga Martín (doctora en
Ciències Químiques de la UdL)
demostrarà que en una societat
que viu en constant progrés, i
en una globalització científica i cultural tan avançada, és
important el s uport d’associacions per assolir l’alineació horitzontal de c oneixements.

Reptes per assolir
Així doncs, i gràcies a les diferents experiències professionals
d’aquests quatre ponents, es podran tractar diversos continguts
que envolten la connexió entre

ciència que tenen una gran responsabilitat. Tanmateix, confia
que en l’intercanvi d’opinions
es reflexioni sobre el paper, també transcendental, del ciutadà

en aquest àmbit, ja que “ha de
saber escollir opinions, de manera que aquell que li expliqui
temes científics sigui un científic o un metge i no una persona
no experta en temes de salut”.
Confiant en l’èxit d’aquest esdeveniment, el president de l’ACCA espera fomentar entre els
professionals de la Química l’interés per la cultura alimentària, a través de un diàleg seriós
i distès per trobar punts d’entesa entre la part científica, la part
perceptiva i la part cultural que
formen el món dels aliments.

Entrevista feta per
la redacció de l’AIQS NEWS
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En tercer lloc, Pere Castells (llicenciat en Ciències Químiques) mostrarà el paper del
cuiner i el canvi que pateix la
valoració dels aliments abans
i després de passar per les se-

Es tractaran els criteris per ajudar a interpretar correctament les informacions i opinions
sobre aliments i salut.
Organització:
• Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació, ACCA, Societat Catalana de Química,
SCQ, Expoquímia 2011
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Taula rodona:
• Dirigida a professionals i a estudiosos de
la Química i dels aliments, per fomentar
l’equilibri entre els coneixements científics
i la cultura alimentària dels consumidors, a
través de les aportacions de la Química com
ciència i de la Gastronomia com art.

Venga y participe en el Año internacional de
la Química. I+D+I en acción.
Haga oír su voz participando en: JORNADAS DE ANÁLISIS INSTRUMENTAL, CONGRESO DE INGENIERÍA QUÍMICA
DEL MEDITERRÁNEO, CONGRESO IBEROAMERICANO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, entre otros muchos. Dé a conocer
sus novedades, sus iniciativas y sus inquietudes en el mayor foro científico del sur de Europa.

Conviértase en protagonista y contacte con toda la industria: proveedores, distribuidores, empresas e instituciones
estarán presentes en el salón.

Descubra zonas personalizadas que dan respuesta a mercados emergentes: LAB&BIO, PHARMAPROCESS,
COSMETIC DATE y FOOD INNOVATION.

Establezca su agenda de contactos a través de la web del salón utilizando BUSINESS MATCH: un programa
interactivo pensado en usted que le permitirá confeccionar su agenda personalizada optimizando su tiempo ferial.

Acredítese gratuitamente en
www.expoquimia.com utilizando este código:

ENUTYKFZ

TODA LA ACTUALIDAD EN

www.expoquimia.com
Síguenos en:

Recinto Gran Via
14-18 Noviembre 2011

www.expoquimia.com
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Taula de la sessió inaugural de la I Jornada d’aplicacions industrials dels enzims (1985). d’esquerra a dreta: sra. t. raventós,
dr. m. montagut, d. c. guillem , dr. c. cuhillo, i d.p.e. andersen

GPBB: 25 anys donant resposta
a les necessitats de la indústria
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El Grup Professional de Bioquímica i Biotecnologia (GPBB) de l’AIQS celebra
el 25è aniversari de la seva creació i de la celebració de la seva primera
jornada, dedicada a les aplicacions industrials dels enzims.

La gènesi del grup la trobem
l’any 1984, quan Jordi Hernández, Lluís Sala, Teresa Raventós i
Pere Grané van decidir canalitzar
a través de l’Associació de Quí
mics de l’IQS algunes inquietuds
complementàries a la seva activitat professional. En aquells moments, encara que els enzims ja
s’estaven aplicant a Espanya en
algun sector, per a moltes altres
indústries era una tecnologia innovadora, i l’incipient grup va intuir que una activitat de l’AIQS
sobre el tema despertaria un gran
interès. Per aquest motiu van iniciar una recerca d’informació sobre aquesta tecnologia i, quan
van veure la possibilitat d’organitzar la que seria la I Jornada d’aplicacions industrials dels
enzims, van constituir el Grup
Professional de Bioquímica i Biotecnologia.
Aquella primera jornada va ser
tot un èxit. Teresa Raventós ho
recorda així: “Fins a aquell moment no s’havia fet mai res de
semblant en aquest camp i la

gent no cabia a la sala d’actes.
A més, moltes empreses van voler col·laborar o bé patrocinar la
jornada. També hi va haver molta col·laboració per part de l’IQS
i en especial del seu director, el P.

màcia…”. Tant li va agradar, que
va decidir apuntar-se al GPBB i ja
va ajudar a organitzar la següent
jornada, celebrada l’any 1986 i
dedicada en aquella ocasió als processos fermentatius.

Un dels reptes és recuperar les jornades
sobre processos biotecnològics i
organitzar-ne una nova edició el 2012
Miquel Montagut, així com del
Dr. Claudi Cuchillo, de la Universitat Autònoma de Barcelona”.
José Luis Zeichen, que va assistir com a públic a aquella primera edició, també en conserva un
record especial: “En aquells moments els temes relacionats amb
els enzims eren molt innovadors
i aquella va ser una jornada completíssima, on es van tocar aplicacions i sectors molt variats:
alimentació, begudes, fabricació
d’enzims, adobs i papereres, tèxtil, detergència, cosmètica, far-

Des de llavors el grup ha anat creixent i incorporant nous membres.
Actualment està format per set persones: Remei Areny, Kilian Avilés,
Nefertiti Campos, Jordi Gibert, Teresa Raventós, Roger Villar i José
Luis Zeichen. Però durant aquests
25 anys també han format part del
GPBB molts altres professionals i
experts de l’AIQS, com ara Manuel
Alcaide, Jaume Árboles, Anna
Bosch, Pere Grané, Jordi Hernández, Montse Martí, José Mosquera,
Albert Palomer, Antoni Planas, Josep Rocas, Manuel Ruiz, Lluís Sala,

Reposicionament
de les jornades d’enzims
Els membres del GPBB tenen clar
quin és l’objectiu a l’hora de preparar les seves jornades o qualsevol
altra activitat: s’ha de pensar en el
mercat i tractar temes que interes-

José Ramon González, Rafel Márquez, Antoni Planas, Remei Areny i Manuel Ruiz Holst

sin la indústria. Una altra condició
és que sempre hi ha d’haver ponències d’experts d’altres països.
Fidels a aquesta filosofia, els membres del grup es van adonar que,
tot i que les aplicacions dels enzims es fan a tot tipus d’indústries, era al sector de la panificació on
hi havia més interès i on, a la vegada, hi havia menys oferta formativa: “Els cervesers o els que fan
detergents, per exemple –afirma
Zeichen– ja fan ara les seves jornades específiques. Llavors ens vam
adonar que no tenia sentit fer unes
jornades on es parlés de forma global del enzims i que ens havíem
d’especialitzar”. Per aquest motiu,
les jornades sobre aplicacions dels
enzims es van anar focalitzant cada
vegada més en l’ús que se li donava en la fabricació del pa.

BIET
“Aquest grup –explica Teresa
Raventós–, amb independència
de les persones que hi han anat
passant, sempre ha tingut la ca-

Jornada sobre els enzims de l’any 2005. D’esquerra a dreta: Teresa Raventós, Kílian Avilés,
Jaume Arboles, Jose Luis Zeichen, Antoni Planas i Carmen Benedito

pacitat per detectar el que interessa la indústria (primer
van ser els enzims, després els
processos fermentatius…) i
per donar resposta a aquesta
inquietud en forma de jornades professionals”.
“Va arribar un moment –continua Raventós–, en què ens
vam adonar que la majoria
dels assistents a la jornada dels
enzims (i també els patrocinadors) provenien de la indústria de la panificació. Això ens
va portar a ser autocrítics i, en
lloc d’enquistar-nos, vam decidir transformar i reposicionar les jornades per enfocar-les
al públic objectiu que estàvem
tenint”. Fins i tot es va decidir
canviar el nom de les jornades
i rebatejar-les, a partir de l’any
2007, com a BIET (baking, ingredients, enzymes and technology), que és el nom actual de
la jornades sobre enzims.
Un altre dels èxits del BIET
que ja està consolidat ha estat
donar als assistents un valor
afegit en forma de workshops,
on es fan explicacions pràctiques i s’exposa producte i
maquinària per a la fabricació o envasat del pa. A més,
a les ponències també es parla, a part dels enzims, d’altres ingredients, tecnologies i
equipaments que són tots necessaris per fer pa, brioixeria o
productes afins.
Podríem concloure que el GPBB
s’ha adaptat a les demandes del
mercat i que segueix el seu camí
ampliant les temàtiques del moment en la panificació i en el futur en altres sectors d’aplicació de
la biotecnologia a la indústria.
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Membres del Grup durant la jornada de l’any 1997. d’esquerra a dreta: Jaume Arboles,
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Processos fermentatius
Entre els anys 1985 i 1996, el GPBB
va organitzar les jornades d’aplicacions industrials del enzims i les
dedicades als processos fermentatius. A partir de l’any 1996, però,
es van deixar de fer les segones.
Ara un dels reptes de futur que s’ha
plantejat el grup professional és recuperar les jornades sobre processos biotecnològics tot organitzant
una nova edició el 2012.
“El que va passar –explica Zeichen–
és que l’any 1986 també hi havia
un boom dels processos fermentatius i, com en el cas dels enzims,
tampoc no hi havia cap fòrum de
debat. Però més endavant va sorgir
la polèmica sobre l’ús d’organismes
genèticament modificats en alimentació i, com en aquestes jornades el sector alimentació tenia un
gran pes, finalment ens vam veure
obligats a deixar-les de fer”.
Actualment, quan aquests processos bioquímics tenen aplicacions
en molts altres camps, com ara el
de l’energia, el dels residus o el farmacèutic, el grup creu oportú tornar a organitzar un fòrum per als
processos fermentatius.
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José Ramón González i Christian
C. Oste. Aquests dos últims, el José
Ramón i el Christian, encara col·
laboren puntualment amb el grup
en l’organització d’algunes activitats. Actualment, el grup busca incorporar gent jove.
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BIET 2011:
innovación y
‘networking’

Hace 25 años, la aplicación de las enzimas estaba
restringida a unas pocas aplicaciones, entre ellas las del
sector de la alimentación. Pero hoy en día se ha difundido
mucho su utilización y en ello tienen mucho que ver las
jornadas BIET, que, iniciadas hace un cuarto de siglo, han
permitido acumular un amplio acervo científico y han
impulsado los contactos entre los principales actores del
sector. Reeditando estos mismos objetivos, en los días 31 de
mayo y 1 de junio se celebró en el IQS el BIET 2011.

Workshop: Presentation
of various ezyme
applications in baked
goods, por Gianluca
Cazzola y Christine Rosa
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Pillevesse de Novozymes

Workshop: Degustación
de productos con o sin
aditivos, por Puri Chito de
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Leag-Eurogerm

En la primera de sus dos presentaciones de la sesión inaugural,
el doctor Klaus Lösche, director
del Institute Baking and Cereal
Technology –ttz Bremerhaven–
BILB/EITB, explicó entre otras
cosas que la institución que dirige ha desarrollado una planta piloto donde explora cómo el uso
de una fermentación aeróbica (la
más habitual es anaeróbica) puede conducir a resultados sorprendentes en la creación de sabor y
aroma en la masa fermentada.
Lösche también habló de los beneficios de emplear periodos largos de fermentación para dar
tiempo a la acción de las enzimas
y expuso cómo técnicas punteras (ultrasónica, retardantes, etc.)
permiten tener una corteza más

gruesa y a la vez evitar la aparición bajo la propia corteza de
franjas secas no deseadas.
Por su parte, Puri Chito, de LeagEurogerm, presentó los efectos
del uso de aditivos e ingredientes sobre las propiedades sensoriales del cruasán español; para
ello, Chito expuso el uso del método de Addigerm CL Tool Box
para la consecución de un producto con el mismo volumen
y propiedades durante el almacenamiento, con un mejorante
libre de conservantes y aditivos. El propio Klaus Lösche realizó la ponencia siguiente, en
la que abordó que la gestión de
las enzimas puede acabar influyendo en la estructura porosa
del producto final. Bajo el títu-

lo Masa madre, algo más que sabor, Luc Dominique Guillaume,
de T-500 Puratos S. A., defendió
las múltiples virtudes de la masa
madre, pues se trata de un elemento saludable debido a propiedades como la aportación de
oligoelementos y la reducción de
la sal, bueno para el sabor y bueno para el marketing en tanto
que permite articular un discurso sobre tradición e historia. La
sesión de apertura del BIET 2011
terminó con la intervención de
la Dra. Carmen Gómez Candela,
jefa del Servicio de Nutrición y
coordinadora del grupo Nutrinvest en el Instituto de Investigación del Hospital Universitario
La Paz (UAM). Con su intervención, la Dra. Gómez contribuyó

vas tecnologías de congelación,
impartido por Miquel Fernández, de la firma Puratos. En ambos workshops se presentó a los
asistentes muestras de productos
elaborados que fueron evaluados in situ.

Segundo día
El segundo día de las jornadas
se inició con la intervención del
profesor Manuel Gómez Pallarés, de la Asociación Española de
Técnicos Cerealistas, quien disertó sobre tendencias y perspectivas en el desarrollo de nuevos
productos de panadería y bollería. El profesor Gómez apuntó
que la mayoría de los productos
nuevos pretenden ser “sin” (grasas trans y saturadas, sal, azúcares, calorías, aditivos, etc.), “con”
(fibra, Omega-3, ingredientes con
buena imagen) o bien “funcionales”. También hay oportunidades en los productos destinados a
colectivos especiales (diabéticos,
alérgicos, restricciones religiosas,
celiacos y deportistas), en el campo de los productos “étnicos” o
en los de fácil preparación, donde el consumidor está dispuesto
a pagar más.
A continuación, la Dra. Concha
Collar, del Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos
(IATA), presentó los avances en la
estructura y la funcionalidad de la
fibra dietética en matrices panarias integradas que ha investigado
el grupo de cereales del departamento Food Science del IATACSIC. Su compañera en el grupo
de cereales, la profesora Cristina
M. Rosell, expuso más tarde cómo
han obtenido pan potencialmente probiótico (están haciendo es-

En su turno, la Dra. Cristina Nerín, de la Universidad de Zaragoza, mostró las novedades
en envases activos para el sector de panadería que ya se encuentran en el mercado. La Dra.
Nerín afirmó que no hay una solución universal para proteger
los productos envasados contra los efectos negativos del paso
del tiempo, pérdida de la humedad, endurecimiento de la miga,
roturas, estabilidad de los envases, sino que cada caso necesita
su solución ad hoc. Sin embargo,
en el mercado ya están disponibles envases activos de papel,
cartón o plástico con una estabilidad de los materiales superior a
seis meses y que permite mantener los productos frescos durante
más tiempo. Diversas empresas del sector ya están utilizando
este tipo de envases.

Workshop: nuevas
tecnologías de
congelación, por
Miquel Fernández
de Puratos
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No hay una solución universal para
proteger el producto envasado contra
la migración del material del envase

A continuación, el responsable
de marketing de la empresa Novozymes, Oliver Nussli, presentó
los resultados de una reciente encuesta europea sobre panadería
industrial. Algunas conclusiones:
el 68% por ciento de los consumidores puede ser influenciado en el punto de venta; el 16%
es fiel a una marca y mantener
constante la calidad del pan es el
elemento más importante para fidelizar a esos clientes; el 66% de
los consumidores estruja el pan
en el punto de venta para juzgar
su frescura. La última conferencia del BIET 2011 fue impartida
por Joan Moretó, de la empresa
Fills de Moretó, como representante de la Asociación de Fabricantes de Harinas y Sémolas de
España (AFHSE), que habló de la
situación de la industria harinera
en España y expuso, entre otras,
las siguientes conclusiones: España tiene un déficit estructural en
la producción de trigo, que debe
ser importado; el precio del trigo fluctúa en función de los mercados internacionales; el proceso
de consolidación de la industria
harinera continuará en el futuro; en los últimos 15 años, la producción media por fábrica se ha
multiplicado por cuatro; la crisis
económica está afectando a la demanda de alimentos transformados a partir de la harina de trigo.
Por la tarde, el workshop corrió a cargo de la firma Novozymes, que presentó varias
aplicaciones de enzimas en
panadería industrial.
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tudios para confirmar el efecto
probiótico) aplicando al pan precocido congelado un recubrimiento de microcápsulas que no afecta
a la miga y que solo afecta significativamente al color final del pan.
Rosell admitió, no obstante, que
en EE. UU. se les han adelanto, ya
que una empresa lanzó al mercado, el pasado mes de enero, el primer pan probiótico.
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a deshacer tópicos inapropiados
sobre el pan y dio una perspectiva ecuánime del valor nutricional de los productos que eran
objeto de las jornadas.
Ya por la tarde, los asistentes pudieron participar en dos
workshop, uno de evaluación
sensorial de productos con o
sin aditivos aditivos a cargo de
Leag-Eurogerm, y otro de nue-
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Dr. Klaus Lösche, Head of Institute Baking and Cereal
Technology –ttz Bremerhaven– BILB / EITB

“The BIET 2011 gives paths
of innovation for the future”
After addressing the audience of BIET 2011 with two different papers in the
opening session, Dr. Lösche met with AIQS News to talk about the challenges
of innovation in the baking sector. According to him, real progress needs
long-term strategies in research on technology, and also promoting the
baker’s skills and the consumer’s knowledge on the product.

What kind of services
does the Institute
Baking and Cereal
Technology at ttz
Bremerhaven provide?
In 1988 we created the Institute because the baking industry was in need of support
not only in Germany, but in
the whole Europe. Our target
group is the food industry, especially the baking industry
and also the surrounding industry like improvement makers,
plant makers and so on. We offer innovation in technology,
in creating new products and
in achieving a better quality in
baked goods.
What are the main
challenges of the
sector currently?
We are faced with a decreasing
competence in baking technology. More and more, the skills
tend to be less on the productive field (the side of bakers and
the food industry) and more in
the improvers (companies like

Puratos), machine-builders, etc.
It is easily understandable: nobody wants to be a baker anymore and everybody wants
to be an engineer. Also, as the
market moves faster and faster,
consumers are a bit left behind
in terms of information.
Are there any specific
difficulties for
innovation?
The market is too short-term
driven sometimes. Marketing
criteria prevail over R+D crite-

stance, the most usual improver
in flour, vitamin C, is forbidden
in Russia, and citric acid is forbidden in Italy. In both cases
nobody knows really why.
What do you think
is then the value of
symposiums like BIET 2011?
It helps tackle the challenges I
mentioned. It is very appropriate to give paths of innovation
for the future. There are many
possibilities, and both the industry and the bakers need to

“There is an expression in German that says
‘everything is developed already’. The BIET
2011 shows why and how this is not true”
ria, which is a hindrance for
real innovation to actually take
place. However, this situation
affects all sectors, not only baking or food industry. Apart from
that, we find important differences between countries. For in-

know. There is an expression in
German that says “everything
is developed already”, and it is
applied to baking as well. The
BIET 2011 and similar conferences show why and how this is
not true.

Las efemérides nos permiten situarnos en el tiempo pasado,
como por ejemplo: “No tengo
ni puñetera idea de lo que sucedió en Liverpool en 1587” y
eso me fastidia bastante, las cosas como son. O en el futuro:
“Hoy nace en Talavera un niño
que no será absolutamente
nada en la vida y, mucho menos, arcipreste”.
Las efemérides del año 1971 nos
indican que Suiza permite votar a las mujeres; Gran Bretaña adopta el sistema decimal;
Mercedes Benz inventa el airbag; España instaura el teléfono
de la esperanza; Teodor Sved-

berg consigue el premio Nobel
en Química por sus trabajos sobre “fisicoquímica de los sistemas dispersos” (habrá referencia
más adelante). Nacen ese año:
Sergi Bruguera, Josep Guardiola, Carme Chacón y Paulina Rubio. Mueren: Harold Lloyd, Igor
Strawinski y Nikita Kruschov.
Nada muy relevante.
Como ya he dicho, sobre todos estos acontecimientos,
destaca que, el 5 de mayo de
1971, se crean las Jornadas de
Estudios Alimentarios.
Previamente, habíamos examinado las posibilidades de titulación de tal evento:

• Charla: conferencia en mangas
de camisa.
• Conferencia: charla con corbata.
• Mesa redonda: 4 conferenciantes que disponen de 15
minutos cada uno para exponer su visión del tema. El primero se toma 20 minutos. El
segundo se alarga hasta 25. El
tercero es advertido por el moderador cuando lleva 30 y el
último solo puede decir “pues
yo tampoco”.
• Workshop: unas horas de discusión entre pertenecientes a la
misma empresa y que terminan
con el asentimiento unánime a
lo que haya dicho el jefe.
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Sobre todos los acontecimientos, destaca el de que, el 5 de
Mayo y bajo la advocación de los Santos Argón, Neón y Kriptón,
nobles y de los Beatos Flúor, Cloro, Yodo y compañeros
halógenos, se crean las Jornadas de Estudios Alimentarios.
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¿Qué sucedió en 1971?
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• Jornadas: 2-3 días hablando
de temas diversos.
• Simposio: 1-2 días hablando
del mismo tema.
• Seminario: unas horas hablando de un trocito de
cosa a dos o tres desgraciados que se han visto obligados a asistir.
• Congreso: lo mismo que jornadas pero con extranjeros y
vino de honor.
• Concilio: reservado a
hispanohablantes.

Finalmente se eligió la titulación de “jornadas”. Es
norma prudente no reunir
en la misma oración cerrada un sujeto femenino (jornada) con otro masculino
(estudio) y, si no es posible
evitarlo porque el discurso
así lo exige, hay que separarlos mediante un adverbio
de modo, una preposición (de) o una conjunción
disyuntiva (¡jamás, jamás
copulativa!).

Credibilidad y prestigio
¿Cuál era el objeto? Básicamente de apoyo a la labor comercial de cada ponente. El
cliente tiene un distinto comportamiento si se le visita (se siente seguro, juega en
su campo, está a la defensiva:
“vienes a vender”…) que si
oye el mismo discurso técnico
en un ambiente universitario
(“¡qué interesante lo que expuso!... venga a verme”). Esto
se consiguió desde el princi-

Sopar de celebració dels 40 anys del GPA
D’esquerra a dreta i de darrere a davant: Jordi Marqués, Francesc Serra, José Luis Zeichen, Josep Obiols, Montse
Lázaro, Jaume Armengol, Magda Faijes, Anna Cristel, Miquel Carreras, Lucía Sánchez, Lidia Sirera, Ágata Gelabertó,
Albert Sabaté i Roger Villar.

importante: el de establecer lazos
de afecto entre los organizadores
y asistentes.

La utilidad de las reuniones
He asistido a infinitud de reuniones aisladas, sin continuidad, hablando unos por su lado
y otros por el suyo, no coincidentes. Todos con el semblante de estar convencidos de que el
acto es absolutamente inútil. Alguna vez pedían mi opinión…

El valor de la amistad y el afecto entre los
miembros del GPA sobrepasa con mucho
el valor de las jornadas en sí
río de nuestras jornadas sigue.
Un largo Guadiana entre los
años 1981 y 2000 (excepción
hecha de un breve resurgimiento en 1991) fue el preludio del
óptimo caudal actual, gracias
sobre todo a la incorporación
de valiosos afluentes.
¿Tiene algún valor nuestra actividad? Es fácil contar las semillas de una manzana pero
resulta imposible prever las
manzanas que van a surgir de
una sola semilla. Siempre es mejor sembrar que recolectar, porque esto último no sería posible
sin la siembra.
Es posible, pues, y deseable que
la información, opiniones y
conceptos vertidos en las jornadas resulten útiles. Pero hay
otro valor, para mí, mucho más

¿mandeee?... y contestaba algo
así como: “Teniendo en cuenta
el contexto y las circunstancias
concomitantes tenemos que hacer un esfuerzo por coincidir en
lo factible, concitando las especificidades complementarias del
entorno como oportunidades de
reacción activa y logro de la excelencia” (aparatosas cabezadas
de aprobación).
Pero, volviendo a citar a Svedberg
y sus sistemas dispersos, añado: la
vida es coloidal. Cada uno de nosotros (moléculas) estamos inmersos
en un espacio/tiempo, sometidos
al imprevisible movimiento browniano. Trayectorias en zigzag fortuitas, inesperadas, que nos hacen
contactar unos con otros con una
mínima capacidad de control sobre
estos “encuentros”.
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pio, pero también importaba
la credibilidad y el prestigio
a través de la continuidad. La
luz que guía es mucho más
eficaz si lo hace con ritmo,
como la del faro.
Muchas otras jornadas iniciadas por las mismas fechas fueron desapareciendo, como
esos tristes ríos del desierto de
Taklamakán que se agostan antes de llegar al mar. Todos caminan, pocos dejan huellas. El

Hasta la fecha se han celebrado 13 ediciones de las
Jornadas de Estudios Alimentarios. Entre 1971 y 1981
se llevaron a cabo de forma regular (cada 2 años a
partir de la segunda edición). En 1981 se interrumpieron y, a pesar de que en 1991 se organizó
la VI edición, no fue hasta el año 2000 cuando las
jornadas renacieron con fuerza y lograron
tener continuidad.
• I, mayo 1971: dedicadas a aditivos y aplicación
El comité organizador estuvo formado por:
E. Botey, Sr. González-Pardo, Sr. Foixench,
J. Obiols, R. Xalabarder, M. Ferrer, Sr. Picó
y J. Marqués. El precio: 300 ptas.
• II, mayo 1975: dedicadas a legislación, novedades industriales y científicas
Ponencias: 20 (7 ponentes extranjeros).
• III, mayo 1977: dedicadas a cárnicas
Se celebraron en el Palacio del Cincuentenario
con el patrocinio del Salón Internacional de la
Alimentación. Ponencias: 25.
• IV, mayo 1979: dedicadas a harinas
y derivados
Se celebraron en el Palacio de Congresos con el
patrocinio del Salón Alimentario. Ponencias: 21.
• V, octubre 1981: dedicadas al color
Patrocina PROSEMA. Colaboran: AFCA, AITA,
ANQE, ACCA. Ponencias: 23 + 2 coloquios
(14 ponentes son extranjeros).
• VI, febrero 1991: dedicadas a residuos
Celebrada en el III Congreso Mundial de Tecnología de Alimentos – Palacio Congresos Montjuïc.
Comité organizador: F. Barelles, J. J. Bonet, C.
Brosa, J. Marqués, J. Obiols, A. Puig, J. Sabater,
R. Sanchidrián y R. Xalabarder. Colaboran:
Dirección General de Salud Alimentaria
(MSC) – IRTA.
• VII, marzo 2000: dedicadas a aceites y grasas
Ponencias: 6 + mesa redonda. Todos los ponentes son extranjeros. Asistentes: 63 personas.
• VIII, mayo 2002: dedicadas a endulzantes
Precio: 215 €. Ponencias: 12 (3 internacionales).
Asistentes: 80.
• IX, mayo 2004: dedicadas a química y salud
Patrocinador: Degussa. Precio: 300 €. Ponencias:
20 (12 ponentes extranjeros). Asistentes: 137.
• X, abril 2006: dedicadas a funcionales
Colabora: IQS–AFCA. Patrocinadores: 6. Pósteres.
Tríptico en inglés (lo serán todos a partir
de este).
Precio: 300 €. Ponencias: 13 (11 extranjeros).
Asistentes: 96.
• XI, noviembre 2007: dedicadas a alérgenos
Colaboran: ACCA, IQS. Patrocinadores: 6. Ponencias: 12 (2 internacionales). Asistentes: 94.
• XII, noviembre 2008: dedicadas a ingredientes
saludables
Colaboran: ACCA, IQS. Patrocinadores: 12.
Precio: 300 €. Ponencias: 14 (11 internacionales).
Asistentes: 84.
• XIII, mayo 2010: dedicadas a innovación
alimentaria
Colaboran: IQS, ACCA, Alimentaria. Patrocinadores: 8. Ponencias: 14 (8 internacionales).
Asistentes: 75.
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Anecdotario

• JORNADA II: el Dr. Gèrard (FAO/OMS), inmediatamente después
ante el escaso número de inscripciones, llegándose incluso a pende su intervención, salió de la mesa, dejando a otros ponentes,
sar seriamente en suspender las jornadas. Finalmente, y gracias
y se nos dirigió como un poseso a reclamar el dinero que se le
al esfuerzo “comunicador” de todos, se logró que la asistencia
había asignado.
fuera más que digna (y más pensando en los tiempos que corrían
• JORNADA IX: en esta jornada se adjudicó el Premio de Horror a la
y que corren).
ponencia más alucinógena Polifenoles del alpechín.
• JORNADA XIV: todavía sumergidos en la crisis de los “PIGS” (alguD. Óscar Hernández Prado, que debía finalizar la jornada con el
nos piensan que significa Portugal, Irlanda, Grecia y España, pero
tema “legislación”, llegó mientras los organizadores ya estaban
en realidad se ajusta mejor a “Pobres, Inseguros, Ganàpies y Sin
Seso”), la respuesta de las empresas a participar en unas jornadas
comiendo. No nos consta que por esta imprevisión lo degradaran
como patrocinadoras ha sido más que decepcionante, con lo que
de subdirector general, como sucedió al poco tiempo.
se ha pensado en jornadas con otro formato más simple que no
• JORNADA XIII: tal como ocurre/ocurrió con otros “13” notables
dependan de las generosas (e inexistentes) aportaciones de las
(Apolo 13, fila 13 en los aviones, viernes 13, etc.), en esta edición,
empresas patrocinadoras… y en eso estamos.
celebrada en plena crisis, hubo un momento de desesperación

¿Cómo se puede estabilizar una
solución coloidal? ¿Aumentando la viscosidad del entorno?
¡Bastante viscoso está ya! Mucho mejor aprovechar y estimular los “enlaces” que se van
formando cuando los encuentros son repetitivos. Así ha sucedido en nuestro GPA; personas
con las que hubiéramos coincidido de Pascuas a Ramos en
reuniones de usar y tirar, con
surcos tan breves y superficiales como los que traza la estela

de un barco, nos hemos ido conociendo y estimando a lo largo de años. Y este valor de la
amistad y el afecto sobrepasa
con mucho el valor de las jornadas en sí.

Los tiempos han cambiado
En 1971 todavía conservaba la virginidad de los dogmas
científicos y todavía creía en
la tranquilizadora estabilidad
del átomo de Bohr. Eran otros
tiempos, ya periclitados, en los

que las series de Fourier eran serias y un romántico estremecimiento acompañaba la síntesis
de Friedel-Krafts. Mas, ¡ay!,
aquellos tiempos han cambiado
y el futuro ya no es el que era.
Hoy estoy instaurado en la duda
continuada y, por si fuera poco,
forrado de achaques y alifafes. No lamento las dolencias,
pues pueden dar lugar a descubrimientos geniales o a filosofías fundamentales. Recuérdese
si no el chichón que le causó a
Newton una manzana. O la cojera de Descartes, que le permitió afirmar con consuelo:
“¿Cojito? Ergo sum”.
Los achaques me han obligado a poner distancia (solo física) con el GPA, pero en mi duda
continuada no cabe la revisión
del afecto, cariño, estimación
y cordialidad que os profeso. Y
que sé (¡Dios os la pague con hijos!) es mutua.
Un abrazo coral + 2 besitos a las
chicas (2 para que sean cristianos: “cuando te besen en una
mejilla, pon la otra”).

Robert Xalabarder Coca
Promoción 1954

El director Associat del
Barcelona Supercomputing
Center (Centre Nacional de
Supercomputació), Francesc
Subirada, va oferir el passat 5 de
maig, a la sala Multimèdia de l’IQS,
una conferència sobre l’ús que
la comunitat científica espanyola
està fent del supercomputador
MareNostrum i els projectes més
importants que tenen en marxa.

La ciència ja no pot avui en dia
desenvolupar-se a la velocitat
que tots desitjaríem, almenys
amb el mètode científic clàssic,
basat en la teoria, l’observació i
l’experimentació. Sobretot quan
el que volem experimentar és
molt car, resulta perillós o bé
és senzillament impossible de
portar a la pràctica. En aquests
casos, la solució pot ser la simulació d’aquestes experiències. I
això és el que fa el supercomputador MareNostrum amb els
seus 10.000 processadors, que
treballen en equip per fer càlculs complexos gràcies a una sèrie de capes de software.
Un exemple: abans de posar en
marxa el reactor de fusió ITER,
que té un cost de molts milions d’euros, s’han de fer milers
de proves i assajos que resultarien massa cars, però que, gràcies
al supercomputador, es poden
simular. De la mateixa manera,

no és possible, per la seva perillositat, provocar epidèmies per
tal d’estudiar-les i treure’n conclusions. I ningú pot saber quin
aspecte té l’univers vist des de
l’altra punta de la nostra galàxia, però el MareNostrum és capaç de simular l’univers conegut
en tres dimensions i estudiar-lo
des de qualsevol punt de vista.
Són només tres exemples de coses que no es podrien estudiar
amb el mètode científic clàssic,
però que podem analitzar gràcies al supercomputador.

Pendent d’actualitzar-se
El MareNostrum està instal·lat
a la capella Torre Girona, annexa al rectorat de la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC). Quan es va posar en
marxa, l’any 2004, era, per capacitat, el primer d’Europa i
el quart supercomputador del
món. A més, va ser el primer a
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La supercomputació
com a eina per a l’avenç científic
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utilitzar Linux 2.6 (codi obert)
com a sistema operatiu. Actualment s’està a l’espera de fer-li
una actualització que el tornaria a situar entre els primers del
món. Avui en dia, però, aquestes actualitzacions no passen
per la instal·lació de processadors més potents, sinó que “la
clau està a ajuntar-ne molts i
fer-los treballar en equip mitjançant capes de software”.
En qualsevol cas, el MareNostrum encara conserva un títol:
segons va explicar Subirada, la
revista Fortune va qualificar-lo
com “el més bonic del món”.
“Sens dubte –va afegir– el supercomputador dóna visibilitat a
Catalunya per l’impacte mediàtic que té en revistes i publicacions de prestigi, com ara Fortune
o Nature”.
El MareNostrum pertany a la
Xarxa Espanyola de Supercomputació (RES), i és el de més capacitat d’aquesta xarxa. Ha
atret a Catalunya científics de
28 països diferents i, a més, ha
aconseguit que molts científics
catalans que havien marxat a
l’estranger tornin a casa nostra
a treballar.

Árees de recerca
El Barcelona Supercomputing
Center (BSC) està organitzat en
sis departaments: tres que fan
recerca i tres que serveixen de
suport als tres primers i, de pas,
a tota la comunitat científica espanyola. Els tres que fan recerca
són els de Ciències de la computació, Ciències de la Terra i
Ciències de la vida. En la seva
intervenció, Francesc Subirada,
es va centrar a explicar l’activitat d’aquests tres.

Projecte per a Repsol

El de Ciències de la computació
té com a objectiu desenvolupar
nou softwares, processadors, sistemes i eines de programació i
rendiment. Per tenir més capacitat de càlcul, s’han d’ajuntar
més processadors. El MareNostrum en té 10.000, però hi ha
projectes de màquines amb un
milió de processadors. Amb tot,
Subirada va explicar que el cervell humà té 4.000 milions de

diferents sistemes de la Terra,
i centra la seva recerca en l’estudi de fenòmens com el canvi climàtic, la meteorologia o
la qualitat de l’aire. Per exemple, va ser el BSC qui va simular
l’efecte sobre la qualitat de l’aire que tindria la reducció de la
velocitat a 80 km als accessos de
la ciutat de Barcelona. Segons
Subirada, els estudis fets al supercomputador van demostrar

Al supercomputador de Barcelona
hi treballen científics de 28 països,
i ha propiciat que alguns catalans tornin
a casa a treballar
neurones: “Podríem dir que
una neurona és com un processador i que un cervell humà
consumeix 4 watts, mentre que
el MareNostrum consumeix 1
megawatt. O sigui que necessitaríem 1 milió de MareNostrums per igualar la capacitat
d’un cervell.
El departament de Ciències de
la Terra, per la seva banda, té
com a objectiu reproduir i entendre el comportament dels

Un dels projectes més destacats que s’ha portat a terme des del MareNostrum ha estat
col·laborar amb Repsol en la recerca de petroli al Golf de Mèxic. Vaixells en superfície
enviaven ones sonores fins el subsòl marí, que les rebotava cap a la superfície, on eren
captades per un seguit de sensors. Posteriorment, aquestes dades eren interpretades
pel supercomputador per simular el subsòl i el fons marí i fer-ne un plànol. D’aquesta
manera, Repsol era capaç de detectar a 2 quilòmetres de profunditat l’existència d’una
formació salina (segons els experts, aquest és l’únic indici fiable que a sota s’hi pugui
trobar petroli). Amb l’ús d’aquesta tecnologia, Repsol ha augmentat substancialment la
seva capacitat de trobar petroli. The Wall Street Journal va referir-se a aquest projecte
com a exemple de millora de la competitivitat.

que l’índex d’emissions de gasos
es reduïen un 11% i la contaminació un 6%. “Això és un fet científic”, va voler deixar clar el
director associat del centre. Va
ser basant-se dades com aquesta
que els responsables polítics es
van decidir a limitar la velocitat
en les vies d’accés a Barcelona,
per tal de reduir la contaminació a l’àrea metropolitana.
La línia de recerca de Ciències
de la vida és la més complexa:
per simular el plegament d’una
proteïna mitjana, ara per ara es
necessitaria dedicar 10 anys la
capacitat del MareNostrum. A
més, aquest departament intenta cobrir, amb diferents equips,
moltes àrees: anàlisi de genomes, disseny de fàrmacs, bioinformàtica, etcètera. L’objectiu
d’aquest departament és entendre la biologia molecular i l’evolució dels organismes vius fent
servir models teòrics i algoritmes de simulació.

De Barcelona al món
El manteniment del supercomputador MareNostrum costa 15 milions
d’euros cada dos anys, una suma que, segons Frances Subirada, no només
queda amortitzada pel servei que es dóna a la comunitat científica
espanyola (1.751 projectes des de la seva posada en marxa), sinó també per
la visibilitat que dóna a Catalunya davant de tot el món.

“Al final el que fem és contribuir
perquè Barcelona sigui un pol d’innovació
i d’atracció de talent”
entre mans un gran projecte de
supercomputació més interessant
que el d’una gran empresa. Amb
això vull dir que, en principi, tothom hi pot optar.
La frase final seria: el que fem
ha de tenir com a objectiu millorar la qualitat de vida de les
persones i del medi ambient.

Quan estarà llesta
l’actualització ?
El nou edifici, adjunt a la Capella Girona, estarà llest l’any
2012. Però com que esperem
que el nou superordinador estigui a punt abans que l’edifici, de moment també s’ubicarà
a la capella.

Estem en negociacions amb els
governs central i autonòmic i
aviat tindrem un acord final per
posar en marxa la primera fase
d’aquesta nova màquina que
ha de servir a tot Europa des
de Barcelona. Ja podem dir que
la nova màquina serà 10 vegades més potent que l’actual MareNostrum, ja que passarem de
100 a 1.000 TFLOPS (mesura de
rendiment de les computadores en milions d’operacions de
punt flotant per segon).
Atraurà nou talent?
Evidentment, al final el que
fem és contribuir perquè Barcelona sigui un pol d’innovació i
d’atracció de talent.
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Però què es pot
investigar i què no
al MareNostrum?
Nosaltres gestionem el supercomputador, però no decidim quins projectes s’agafen.
Això ho fa un comitè d’accés format per 44 experts independents i nomenat pel
Ministeri de Ciència i Innovació. Aquest comitè es reuneix cada quatre mesos per
analitzar les peticions d’ús
que arriben i prioritzar-les.
Vull deixar clar que no fem distincions entre empreses grans i
petites, sinó entre projectes grans
o petits: una pime petita pot tenir

Quin és ara el principal
repte del BSC?
Transformar el que fins ara era
un centre espanyol en un centre europeu. Primer vam lluitar
per tenir a Catalunya el centre de supercomputació que havia de servir a tot Espanya, i ara
estem lluitant perquè el model actualitzat que tindrem del
MareNostrum serveixi per a tot
Europa. Per aconseguir-ho, formem part del Partnership for
Advanced Computing in Europe
(PRACE), que considera la creació d’una xarxa de quatre supercomputadors a Europa, que
estaran situats a França, Alemanya, Itàlia i Espanya (Barcelona). Aquestes quatre màquines
donaran servei a la comunitat
científica dels 20 països europeus adherits al PRACE, la qual
cosa complicarà l’accés al supercomputador, ja que hi haurà més competència entre els
projectes que optin a fer-ne ús.
Però per altra banda quedarà palès el nivell que té la ciència a Espanya (que crec que és
comparable al de qualsevol altre
país) i el que cal fer per millorar. De fet, al supercomputador
d’Alemanya, que ja està en marxa, el 15% dels projectes provenen de científics espanyols.
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Com podria l’IQS treure
profit del MareNostrum?
Al BSC hi pot accedir tant l’empresa privada com els organismes públics. L’accés públic és
gratuït, mentre que l’ús privat
(que no pot arribar a més d’un
20% de la capacitat del supercomputador) té un cost. No obstant això, nosaltres donem a les
universitats privades la consideració de públiques, quan es tracta d’accedir al MareNostrum,
ja que no tenen afany de lucre.
L’únic que cal fer és anar al nostre web i omplir el corresponent
formulari de petició.
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Francesc Subirada (Promoció 1986), director associat de Barcelona Supercomputing Center
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Oportunidades en el
sector de ‘medical devices’

De Izquierda a derecha: Martí Monràs, Angel Lanuza, Montserrat Vendrell e Ignazio Odriozola
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Bajo el título de ‘Medical Devices: oportunidades de un mercado innovador’,
el Grupo Profesional Farmacéutico de la Asociación de Químicos e
Ingenieros del IQS organizó una nueva jornada el pasado 12 de abril.

El sector de los medical devices,
caracterizado por un alto nivel
de innovación y con un time-tomarket inferior al de la industria
farmacéutica, proporciona nuevas oportunidades de negocio,
especialmente en entornos en
los que la concentración estratégica de recursos académicos,
hospitalarios y tecnológicos generan un marco óptimo para la
excelencia empresarial.
Como introducción a la jornada, el socio fundador de LIM
Global Consulting, Sr. Ignacio
Odriozola, definió un medical
device como “cualquier artículo para uso humano que se usa
para diagnosticar, controlar o
tratar una enfermedad; diagnosticar, controlar, compensar o
tratar una lesión o deficiencia;
investigar, sustituir o compensar
la anatomía o un proceso fisiológico; regular la concepción, así
como que no emplee medios farmacológicos inmunológicos ni
metabólicos”. Un mercado que,
en el marco de Europa, tasó en
94.590 millones de euros, con
una inversión en I+D de 7.600

millones de euros, mientras
que en España supone un mercado de 7.400 millones de euros y una exportación por valor
de 1.500 millones de euros. El
Sr. Odriozola expuso las razones
por las cuales el sector medtech
supone una atractiva oportunidad de negocio: “Disponemos
de una medicina de prestigio,
hay talento, tenemos un interesante tejido productivo en áreas
base y empieza a haber capital”.

clínicos no resueltos, orientar
la innovación hacia tecnologías
más eficientes, desarrollar tecnologías que faciliten el acceso del
paciente a la innovación y ayudar a la responsabilidad del paciente en la gestión de su salud”.

¿Cómo catalizar la innovación?
La directora general de Biocat, la
Sra. Montserrat Vendrell, aportó a la jornada la temática del
clúster como catalizador de la

En España, este mercado mueve
7.400 millones de euros y exporta
por valor de 1.500 millones
Tras esta introducción, Ángel Lanuza, coordinador de la plataforma española de innovación y
tecnología sanitaria FENIN, habló sobre la innovación en tecnología sanitaria y afirmó que
“la industria de la tecnología sanitaria está comprometida en la
innovación en el cuidado de la
salud, en aspectos como: encontrar soluciones a los problemas

innovación en el sector de las
tecnologías médicas a partir de
la experiencia de Biocat. La Sra.
Vendrell se refirió a los retos de
futuro del sector de las tecnologías médicas: afloramiento
de conocimiento y tecnologías
que respondan a las nuevas necesidades, la potenciación de la
innovación, el fomento del emprendimiento, el refuerzo de la

“Hem de ser capaços d’identificar com podem
ser més innovadors i eficients”

La directora general de Biocat, Sra. Montserrat Vendrell, va destacar com la formació d’un potent
clúster en tecnologies mèdiques en la regió de Catalunya potencia la innovació i la emprendedoria
en el sector, facilitant que les idees i el talent puguin arribar al mercat i als pacients.
Tot i l’actual situació econòmica que vivim, quines noves oportunitats tenim al davant?

Pel que fa al nostre sector, tractem amb una població cada vegada més informada, que té
accés a les noves tecnologies i que, per tant, té capacitat per demanar exactament què espera
d’un tractament o del sistema de salut. Partint d’aquesta base, hi ha oportunitats, com ara un
enfocament cada vegada més clar cap al diagnòstic terapèutic, o intentar evitar que un pacient
acabi sent tractat de manera ineficient pel fet de no haver estat capaços de discriminar si el
tractament que li apliquem és l’adequat o no. Però també trobem oportunitats en l’àmbit del
diagnòstic i la genètica molecular. I amb tot això podem estalviar costos al sistema i ser molt
més eficients en cada tractament.
Aquest és el valor afegit pel que hem d’apostar?

Efectivament, el valor afegit recau en poder ser molt eficients amb un sistema de tractament,
de gestió d’informació, de conèixer on hi ha noves oportunitats i cada vegada dirigir-nos més
a col·lectius més reduïts i més específics.
Des de Biocat, quin seria el missatge per oferir de cara al futur i quins reptes seran
els que s’hauran d’afrontar?

Els reptes en l’àmbit de la salut existiran sempre i, entre ells, els relacionats amb el benestar i l’envelliment amb salut. D’aquí se’n desprenen una sèrie d’oportunitats com les de l’àmbit més clàssic
del benestar vinculat al món de l’esport, l’alimentació, l’alimentació funcional...
En aquesta àrea sempre hi haurà oportunitats i hem de ser capaços d’identificar com podem ser
més innovadors i eficients. I tot això facilitant que el coneixement que generen els nostres centres
de recerca i hospitals, que són molt bons, es transmeti i fent aflorar les noves tecnologies i la recerca que s’està duent a terme perquè pugui arribar al mercat de manera eficient.
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Sr. Víctor García, que habló sobre el valor implícito en los datos
médicos. En cuanto a su empresa, subrayó: “Nuestro objetivo
es desarrollar soluciones médicas
que supongan una mínima invasión a partir de una única plataforma tecnológica basada en la
combinación entre hardware e inteligencia artificial”. A continuación, el Sr. Josep Lluís Sanfeliu,
socio de Ysios Capital Partners,
habló sobre el capital riesgo y los
medical devices, centrándose en
las oportunidades y los criterios
de inversión. Para llevar a cabo la
identificación de una oportunidad en medtech, resulta clave saber que hay que “satisfacer a tres
stakeholders con necesidades dis-
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competitividad empresarial, la
internacionalización y el disponer de RR. HH. cualificados. El
Sr. Michael Thiele, socio fundador de LIM Global Consulting,
se centró en las tendencias en
medical devices. En sus palabras,
nos quedan por delante “infinidad de necesidades médicas y
clínicas, una población que se va
envejeciendo, avances tecnológicos exponenciales y la falta de
profesionales, así como la existencia de enfermedades mortales
convertidas en crónicas”.
El Dr. Salvador Borrós, profesor
catedrático del IQS y fundador de
la empresa Sagetis S.L., aportó su
experiencia en la creación de una
empresa de base tecnológica desde la universidad, ejemplificada
en la empresa Sagetis Biotech S.L.
Para el Dr. Borrós “muchas veces
donde se falla en la universidad
es en la manera en que se transfiere la tecnología al mercado”. A
partir de su experiencia, expuso
la estructura base de desarrollo de
negocio en el sector al que se dedica Sagetis-Biotech, que consta
de fases como la creación de un
spin off, la protección de la tecnología IP, la preparación de un
plan de negocio, el desarrollo de
las tecnologías, la búsqueda de financiación y el desarrollo del negocio. También hablando desde
la experiencia propia, el director
de Innovación del Hospital Clínic de Barcelona, el Dr. Joan Bigorra destacó el alto potencial
de innovación de los hospitales
en Cataluña, e hizo émfasis en el
denominado “valle de la muerte”: la gran dificultad para llevar al mercado y a los pacientes
las brillantes ideas que se generan día tras día en los hospitales.
La capacidad de superar este “valle de la muerte” es el gran reto
que tenemos planteado. Otra intervención destacada fue la del
cofundador de Sabir Medical, el
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tintas: el paciente, el médico y
quien paga”. Por su parte, el director de Biokit, el Sr. Pau Planas, disertó sobre la tecnología
al servicio del negocio a partir de
su experiencia al frente de la citada empresa biotecnológica del
sector IVD (in vitro diagnostics),
especializada en el desarrollo,
producción y comercialización
de reactivos para el diagnóstico clínico en laboratorios hospitalarios. Finalizó la jornada la
intervención del Dr. Joaquín Azpilicueta, vicepresidente de Gambro Iberia, aportó algunas de las
claves para la adquisición de una
compañía a partir de problemas
estratégicos clave como “la obsesión corporativa para encontrar
crecimiento, el desequilibrio en
la inversión, la gestión de las expectativas no realistas de los CEO
y la competencia brutal por los
recursos internos”.
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Recubrimientos en
instalaciones para alimentos
y recintos sanitarios
Aunque existe una normativa extensa aplicable al sector de las
instalaciones o recintos destinados a la producción, procesado, consumo,
almacenamiento y distribución de alimentos, así como de aquellas
instalaciones del llamado comúnmente sector sanitario (hospitales,
residencias, ambulatorios, etc.), su aplicación en lo referente a los
recubrimientos de las paredes, techos y suelos de este tipo de instalaciones
se realiza según criterios a menudo dispares.

Se dan situaciones de aplicación por exceso o por defecto de dichas normativas. En
algunas ocasiones, la dirección facultativa de la obra, o
la propiedad, cuando se trata
de una obra o reforma menor,
decide actuar de forma que los
materiales empleados tengan
una clasificación de contacto directo con los alimentos,
como si se tratara de envases
para alimentos. Dichas decisiones se toman por exceso de
mimo y por la constante presión y repercusión que podría
tener un uso incorrecto de
materiales en los paramentos
del establecimiento. En otras
ocasiones, en cambio, no se
repara en los paramentos y se
recurre a recubrimientos normales o convencionales que
pueden no cumplir con los requerimientos exigibles para
este tipo de actividad.

Es por ello que se considera útil
señalar, a nivel orientativo, la
normativa a aplicar para este
tipo de recubrimientos sanitarios. Aunque la mayoría de los
esfuerzos legislativos van enfocados a los materiales que están
en contacto directo con los alimentos, se debe tener en cuenta que paredes, suelos y techos
son elementos de las instalaciones cuya superficie puede entrar
en contacto con ellos de forma
indirecta o accidental.
En primer lugar, se entiende por
recubrimiento aquella pintura, barniz o producto similar en
forma líquida, pasta o en polvo que, al ser aplicado sobre un
sustrato, forma una película con
propiedades protectoras, decorativas u otras características específicas (fuente Asefapi).
A la hora de clasificar los recubrimientos y sobre todo las
normativas a aplicar sobre es-

tos, en cuanto a las prestaciones y propiedades que deben
presentar, lógicamente se deberá definir la función que va
a realizar y el tipo de instalación donde se va a aplicar.
Pero el aspecto definitorio clave en el sector alimentario-sanitario es el tipo de contacto
con los alimentos que se da en
este material, es decir, definir
claramente si se trata de:
• Contacto directo con los alimentos: es aquel en el que el
recubrimiento aplicado está
en contacto con alguna sustancia o alimento que puede
ser ingerido o que dicho recubrimiento puede entrar en
contacto con la boca.
• Contacto indirecto con los
alimentos: es aquel en el que
el recubrimiento aplicado no
tiene un contacto directo con
el alimento, ni puede entrar
en contacto con la boca.
Este criterio determina cuál será
la normativa aplicable a los recubrimientos que se van a usar
en las diferentes situaciones posibles. Evidentemente parece
lógico que sean diferentes los requisitos para los recubrimientos de una pared interior de un
depósito que va a contener productos y van a estar en contacto íntimo con ellos, como sería
el caso de depósitos para leche o
aceite a granel, que los requeridos para una pared de una zona
de almacenamiento de producto
alimentario envasado.
A pesar de que para el Grupo 5,
objeto de este artículo: Pinturas para paredes suelos y techos

A fecha actual no se encuentra una
legislación directa aplicable a los
recubrimientos de paredes, techos y suelos
en contacto indirecto con alimentos
La lista anterior recoge normativas europeas de obligado cumplimiento para
los Estados miembros de la
Unión Europea (Reglamentos 852/2004 y 853/2004), así
como legislación propia del
Estado español.
Código Alimentario Español (Decreto 2484/1967). Es
el decreto de normas básicas
en lo referente a alimentos y
materiales. Este decreto regula
los compuestos macromolecu-

Reglamento (CE) nº 852/2004
del Parlamento Europeo relativo a la higiene de los productos alimentarios. Establece
las bases para las normas y procedimientos generales destinadas a los operadores de
empresas sanitarias en lo referente a las responsabilidades de
los fabricantes y de las autoridades competentes, los requisitos estructurales, operativos
e higiénicos para los establecimientos, almacenamiento y

Recubrimientos ámbito alimentario y sanitario
En la siguiente tabla se muestra una clasificación de los recubrimientos sanitarios
en 6 grupos, según la aplicación a que van destinados:
GRUPO
GRUPO 1
GRUPO 2
GRUPO 3
GRUPO 4
GRUPO 5
GRUPO 6

PRODUCTOS
1.1 Pinturas de altas prestaciones en contacto directo
1.2 Pinturas de altas prestaciones en contacto indirecto
2.1 Barnices para envases metálicos ligeros en contacto directo
2.2 Barnices para envases metálicos ligeros en contacto indirecto
Tintas y barnices para envases alimentarios plásticos o de papel/cartón
Pinturas para el recubrimiento de materiales que vayan a estar en contacto con agua de consumo humano
Pinturas para paredes, suelos y techos de ámbito sanitario
Pinturas para juguetes, mobiliario infantil y uso infantil

Tabla 1. Clasificación de los recubrimientos según su función.

Professional Groups Grupos profesionales Grups professionals

transporte. En lo referente a recubrimientos en paredes, techos y suelos en el Anexo II
Capítulo II Requisitos de las salas donde se preparan, tratan o
transforman productos alimentarios se enuncia que:
“Las superficies de los suelos y
paredes deberán mantenerse en
buen estado, ser fáciles de limpiar y en caso necesario desinfectar, lo que requerirá el uso de
materiales impermeables, no absorbentes, lavables y no tóxicos.
Los techos deberán ser de tal forma que eviten la acumulación de
suciedad y reduzcan la condensación, la formación de moho y
desprendimiento de partículas”.
Se encuentra en este reglamento la definición de los requerimientos para los recubrimientos
que también aparece en la normativa nacional.
Real Decreto 640/2006: higiene, producción y comercialización de los productos
alimentarios. Este Real Decreto establece la aplicación de las
disposiciones comunitarias en
materia de higiene de la producción y comercialización
de los productos alimentarios
de acuerdo con lo establecido
en los Reglamentos 852/2004,
853/2004 y 854/2004.
Real Decreto 168/1985: establecimientos de almacenamiento frigorífico. En él se
aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria sobre condiciones
generales de almacenamiento
frigorífico de alimentos y productos alimentarios. Se establece en el Título II (Condiciones
de los establecimientos y del material) puntos 4.4 y 4.5:
• Los pavimentos de los locales y
anexos por donde circulen ali-
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lares y los componentes con
los que se pueden fabricar dichos compuestos. Refleja los
revestimientos y coberturas,
barnices de revestimientos,
cierres de envases y pinturas
presentes en elementos tales
como juguetes.
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de ámbito sanitario, no hay una
legislación directa aplicable,
podemos citar algunos reglamentos, que en algunos de sus
artículos hacen referencia a los
recubrimientos catalogados en
dicho grupo:
• Decreto 2484/1967: Código
Alimentario Español.
• Reglamento 852/2004: higiene
de los productos alimentarios.
• Reglamento 853/2004: normas
específicas de higiene de los
alimentos de origen animal.
• Real Decreto 640/2006: higiene, producción y comercialización de los productos
alimentarios.
• Real Decreto 168/1985: establecimientos de almacenamiento frigorífico.
• Real Decreto 706/1986 y Real
Decreto 112/1991: establecimiento de almacenamientos
no frigoríficos.
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mentos susceptibles de contaminación serán impermeables,
resistentes, lavables, ignífugos
y se mantendrán en buen estado de conservación.
• Los revestimientos interiores
de estos locales serán lavables
y desinfectables.
• Los techos de las cámaras serán de fácil limpieza.
• Los suelos de las cámaras serán lisos, impermeables, antideslizantes, resistentes a las
cargas y a la acción degradante de los medios mecánicos
de transporte utilizado.
Real Decreto 706/1986 y
Real Decreto 112/1991: establecimiento de almacenamientos no frigorífico.
Reglamentación técnico-sanitaria sobre condiciones de almacenamiento no frigorífico
de alimentos y productos alimentarios:
En el Título II de este Real Decreto
figuran los siguientes puntos:
• Punto 3.3. Materiales de construcción de almacenes: se
establece que en la construcción se utilizarán los materiales idóneos, y en ningún
caso susceptibles de originar intoxicaciones o contaminaciones en los artículos
almacenados.
• Punto 3.5. Pavimentos: establece que deberán ser impermeables (a no ser que
técnicamente se desaconseje)
no absorbentes, antideslizantes, resistentes e incombustibles; de fácil limpieza y
desinfección y no atacables

por ácidos o álcalis de uso ordinario en limpieza.
El empleo de medios de transportes (carretillas) no debe producir en el pavimento erosiones
que sean causa de levantamiento de polvo.
Los pavimentos serán fáciles de
limpiar por baldeo o barrido.
• Punto 3.6. Paredes: Las paredes estarán recubiertas de material impermeable (salvo en
los casos que técnicamente no
sea aconsejable), no absorbentes, resistentes al choque, de
fácil limpieza y desinfección,
de superficie lisa, de color preferiblemente claro y revestidas hasta una altura mínima
de 2,5 m de material o pintura
que permita ser lavado sin deterioro, y carecer de cavidades
interiores en las que puedan
anidar insectos o roedores.

• Punto 3.8. Unión entre paredes
y suelos: las uniones de paredes y suelos donde se almacenan productos alimenticios
sin envasar, o sin acondicionar
adecuadamente, serán redondeadas, a no ser que la solución
constructiva no permita realizar esta unión de forma eficaz.

Requisitos indispensables
En resumen: a fecha actual no se
encuentra una legislación directa aplicable a los recubrimientos
destinados a paredes, techos y
suelos en contacto indirecto con
alimentos. Sin embargo, en vista de la normativa detallada anteriormente, podemos establecer
como requisitos indispensables
que sean materiales no tóxicos o
nocivos, resistentes a los esfuerzos mecánicos a los que se verán
sometidos, continuos, de fácil

En ocasiones se emplean materiales con una
clasificación de contacto directo con los
alimentos, como si se tratara de envases
• Punto 3.7. Techos: Los techos serán impermeables,
resistentes y construidos
con materiales que permitan
su conservación en perfectas condiciones de limpieza
y desinfección, se proyectará y construirá de modo que
se impida la acumulación de
suciedad y condensación de
vapores en los casos que así
se determine.

limpieza y desinfección, resistentes a los productos de limpieza
usados, lisos y que no contengan
juntas o espacios donde pueda
darse acumulación de suciedad y
desarrollo bacteriano, ignífugos
e impermeables y antideslizantes
en la medida de la necesidad.
Como complemento a lo expuesto hasta ahora pasamos
a comentar brevemente las
normas UNE 48243 e UNE-

contraste igual o superior al 0,98
con un rendimiento de 4 m2·l-1.
La resistencia al frote húmedo es
el último de los requisitos de la
norma. Según la norma, se definen dos tipos de calidades en
función del ensayo normalizado. El test consiste en hacer pasar
un cepillo por una superficie seca
al mismo tiempo que dosifica sobre ella un líquido humectante.
Se calcula la pérdida de espesor
de la película. Las pinturas cuya
pérdida de espesor no es superior
a 45 mm se definen de tipo I; las
que pierden 20 mm o menos se
definen de tipo II. Fuera de norma se considera que las pinturas de tipo II son lavables y aptas
para el exterior.
La norma UNE-EN 13300 clasifica los materiales y sistemas
de recubrimiento en fase acuosa
para paredes y techos interiores.
La norma presenta dos clasificaciones: clasificación general y
clasificación adicional.
La clasificación general se divide
a su vez en clasificación por uso
final (decoración o propiedades

especiales) y clasificación por la
naturaleza química del ligante.
La clasificación adicional se divide en:
• Brillo: las pinturas, dependiendo de su brillo, se podrán
clasificar como brillantes, satinadas, mate o mate profundo.
• Granulometría: según el tamaño de la partícula una
pintura podrá ser de categoría fina, media, gruesa o
muy gruesa.
• Frote húmedo: el frote húmedo se divide en 5 clases
dependiendo del micraje erosionado en el test, siendo la
clase 1 la que tiene un mejor
frote húmedo.
• Relación de contraste: según el rendimiento recomendado por el fabricante,
existen 4 clases según la opacidad obtenida.

Raül Cabré
Frederic Codern
Ernest Morés
Miembros del Grupo
Profesional de Pinturas
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EN 13300. No son de obligada
aplicación, pero se presentan en
este artículo como punto de referencia. La primera, la norma
UNE 48243, como norma de
criterios mínimos y la segunda
como norma de clasificación.
La norma UNE 48243 tiene
como objetivo establecer unos
requisitos mínimos para las pinturas plásticas dirigidas al pintado de superficies de paredes y
techos de interior. Estos requisitos se dividen en: requisitos de
composición, de pintura líquida
y de película seca.
En los requisitos de composición se fija el vehículo fijo del
recubrimiento, exigiendo un IR
de este. El resto de componentes de la pintura son libres, con
la única exigencia de que ninguno de ellos esté prohibido por
la legislación vigente.
Para la pintura líquida se exige
que la apariencia en el envase original sea homogénea sin
la presencia de putrefacciones,
pieles, ni deposiciones sólidas. También es necesario que
no presente espuma persistente después de ser sometida a
agitación; además su granulometría medida según norma
UNE-EN-ISO 1524 debe ser inferior a 70 mm.
Un aspecto liso y uniforme es un
requisito de la película seca; también debe presentar un brillo bajo
y buena resistencia a los álcalis.
Pintar varias capas no debe suponer ningún problema en el acabado final para poder exigir un
grado de repintabilidad adecuado. El poder cubriente mínimo
exigido por la norma es aquel
que consigue una relación de
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La seguretat de les nuclears,
a examen
L’11 de març passat una onada de 14 metres va envestir la central japonesa
de Fukushima-Daiichi. La planta només estava protegida fins a una altura de
6,5 metres malgrat estar situada al costat del mar. Qui o com es determina 
què és segur i què no? El debat va centrar una més de les Tardes IQS.

Tots els sistemes són vàlids fins
que les seves febleses queden al
descobert. I això és precisament
el que va passar amb l’accident
nuclear de Fukushima-Daiichi al
Japó. Després de la catàstrofe, la
WENRA (Western European Nuclear Regulator’s Association),
l’ENSREG (European Nuclear Safety Regulator’s Group) i La Unió
Europea van afanyar-se a exigir
a totes les centrals membres que
revaluessin els marges de seguretat de les seves plantes mitjançant diverses proves d’estrès i en
presentessin un informe detallat
amb els resultats abans d’aquest
31 d’octubre al seu organisme regulador en aquest cas, al Consell
de Seguretat Nuclear (CSN).
“No només hem de veure quines són les bases del disseny
que tenim, sinó quina és la nos-

tra capacitat per superar-ho, i, si
cal anar més enllà, prendre les
mesures corresponents”, va declarar l’exdirector del departament d’enginyeria industrial
de l’Institut, Emilio López Tori-

centrals nuclears hauran de superar proves cada vegada més
dures. És clar que, com va assenyalar López Toribio, “els criteris de disseny han de resistir
els fenòmens naturals espe-

A Espanya, amb un 18% d’energia nuclear,
la diferència entre el nombre de persones
que la defensen i el que la rebutgen
és cada vegada menor
bio, a la Tarda IQS del passat 15
de juny, basant-se en la seva experiència com a enginyer de la
central nuclear d’Ascó.
D’aquesta manera, tot sembla
indicar que en els propers anys
els sistemes de seguretat de les

cífics de l’emplaçament, com
són els terratrèmols, les inundacions o la pèrdua d’alimentació elèctrica”, però si fins ara
“tots els sistemes de seguretat
es basaven en anàlisis probabilístiques, a partir d’ara l’en-

Zona radioactiva
De moment, però, els voltants de la
central de Fukushima-Daiichi estan
considerants com a “zona d’exclusió” pel govern japonès i podria serho durant força temps, ja que els
nivells de radiació detectats a prop
de la planta de Fukushima-Daiichi

van arribar a ser de 400 milisieverts (mSv) per hora segons el
cap del Gabinet del Govern de
Japó, Yukio Edano.
Els sieverts (Sv), que equivalen a
1.000 milisieverts (mSv), mesuren el dany biològic produït per
la radiació en un teixit. Tres hores en avió suposen una dosi de
0,002 milisieverts, una radiografia de tòrax 0,02 o una mamografia 0,30.
Segons l’ICRP (Internacional
Commission on Radiological Protection), una dosi a 4.000 mSv
causaria la mort en dies o setmanes en el 50% dels casos i del
100% amb una dosi de 10.000.
Malgrat això, a zones del Brasil s’han detectat alts nivells de
radiació sense que això “hagi
posat en risc la vida dels seus
habitants”, tal com va destacar
López Toribio que, alhora, va advertir de la importància de contrastar la informació i consultar
fonts reconegudes, com ho és la
pàgina web del Consell de Seguretat Nuclear (www.csn.es) o la
de la Societat Nuclear Espanyola
(www.sne.com).
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El que va fallar
La central nuclear de FukushimaDaiichi va resistir bé el sisme de
magnitud 9 que el passat 11 de
març va sacsejar el nord del país,
però no estava preparada per
al tsunami que va arribar després.

“Amb la desconnexió de la xarxa
elèctrica, el generador de dièsel i les
bateries van començar a funcionar i
a refrigerar el nucli, no va haver-hi
cap problema –va relatar López Toribio a la ponència de l’IQS–, però
el tsunami va inutilitzar el dièsel i
les bateries es van agotar, després el
sistema es va anar escalfant de manera progressiva”.
A quatre del sis reactors de la
planta es van produir diverses explosions que van generar grans
pèrdues mediambientals i econòmiques. Pel que fa als altres dos
reactors, el 5 i el 6, com en el moment del tsunami es trobaven
aturats per la recàrrega del combustible, podria ser que en un futur aquests reprenguessin la seva
activitat, segons el professor de
l’IQS.
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focament serà determinista”,
és a dir, pensar què és el pitjor que podria passar i actuar en conseqüència de manera
independent a la probabilitat
d’ocurrència.
La tragèdia de Fukushima-Daiichi
ha revifat l’etern debat a favor
o en contra de l’energia nuclear, però segons López Toribio, en
canvi, el que hauríem de preguntar-nos és “quins són els riscos
que estem disposats a assumir”.
Els francesos produeixen aproximadament un 75% de la seva
energia en centrals nuclears i
s’hi manifesten obertament a
favor, al contrari que Alemanya.
A Espanya, amb un 18% d’energia nuclear, la diferència entre
el nombre de persones que la
defensen i el que la rebutgen és
cada vegada menor.

IQS evenings Tardes IQS Tardes IQS
AIQS NEWS 59
56

Entrevista a Emilio López Toribio, exdirector
del departamento de ingeniería industrial del IQS

“Asumimos el riesgo del coche,
¿y el de las nucleares?”

¿qué cambiaría después
del desastre que ha
tenido lugar en la
central japonesa de
Fukushima-Daiichi?
Hay que reevaluar el sistema de
seguridad de todas las plantas.

¿Está a favor o
en contra?
Es una cuestión muy íntima. Según una encuesta publicada recientemente por
el periódico El País, el 49%
de los ciudadanos españo-

usted trabajó en la
planta de ascó durante
más de veinte años.
¿cómo vivió la noticia?
Con preocupación, claro,
porque es un golpe para la
energía nuclear.

“Se está investigando, mediante un sistema
de transmutación, reconvertir el uranio
235 que queda de residuo en otras materias
no contaminantes”

¿son seguras?
Actualmente hay 436 centrales
en funcionamiento. Exceptuando Chernóbil,que el accidente fue originado por realizar sus
técnicos ensayos fuera de especificaciones, solo ha habido dos
accidentes: en el año 1979 en
Three Mile Island, Pensilvania, y
ahora en Fukushima. Asumimos
el riesgo de los coches, pero ¿y el
de las nucleares?

les está en contra de las nucleares y el número de los
que están a favor ha crecido
muchísimo en los últimos
años, hasta llegar al 46%.
Los alemanes, en cambio,
están visceralmente en contra de esta energía.
¿y usted?
Yo defiendo el mix energético:
nuclear, térmica y renovables.

¿es posible una energía
nuclear limpia?
La nuclear es una energía atmosféricamente limpia. Su
problema son los residuos.
Ahora se intenta reaprovechar al máximo todo el mate-

rial combustible, pero además
también se está investigando, mediante un sistema de
transmutación, reconvertir el
uranio 235 que queda en los
residuos radioactivos en otras
materias no contaminantes.

La qualitat d’un producte és bàsica perquè els clients estiguin satisfets i funcioni al
mercat. Tot i així, des de fa molts anys, el màrqueting ha assolit una posició clau en
la consolidació de qualsevol article. És per aquest motiu que les tardes de l’IQS van
rebre Antoni Crous, expert en màrqueting d’empresa a empresa i en productes d’alta
tecnologia i industrials, perquè donés les claus del màrqueting industrial.

la tecnologia que s’utilitza és la
relacionada amb el producte, el
procés i la comunicació”, va exposar Crous.

Parlem d’innovació
Per poder analitzar de manera
més específica i detallada el nostre mercat, serà bàsic observar
l’evolució dels segments al voltant dels quals hem estat organitzant la nostra companyia. “Un

dels principals objectius d’aquesta anàlisi és reconèixer les noves
oportunitats que tenim al mercat”, va explicar Antoni Crous.
En aquest procés d’observació de
la segmentació, doncs, serà bàsic tenir sempre en compte que
ha d’anar de la mà del concepte d’innovació. “El redisseny
del producte seria la primera acció que s’hauria de dur a terme
en aquest procés innovador”, va
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Josep Mosquera, Jordi Parés i Antoni Crous
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Quan parlem de màrqueting, i
també de màrqueting industrial, deixem de banda el pensament de tecnologia i productes
i ens centrem en la dualitat client-mercat. Per aquest motiu,
tenir un coneixement exhaustiu del mercat és una cosa indispensable si volem arribar a
fidelitzar els nostres clients. En
l’actualitat, segons va explicar
Antoni Crous, s’ha produït una
deslocalització de la producció
a causa de l’estalvi que aquesta suposa i que, alhora, evita rebaixar els costos en mà d’obra.
“Tanmateix –va explicar el conferenciant–, s’està duent a terme una important concentració
de l’oferta a causa de la baixa
demanda que propicia la crisi
econòmica i, alhora, també hi
ha un clar panorama de deslocalització del mercat, ja que les
empreses fugen a països del Tercer Món o emergents per abaratir els costos de producció”.
A banda d’això, el factor de les
noves tecnologies, que han permès a les empreses que les utilitzen poder comunicar-se amb
un públic ampli i dispers en la
geografia, és el principal detonant d’aquesta globalització.
Com podem conèixer millor
els nostres clients, els seus mercats i les seves necessitats en
aquest context de globalització?
La resposta, segons l’expert, es
basa a “utilitzar les tecnologies de la informació per poder
definir millor el negoci i, alhora, comprendre’l com cal”. Un
cop tenim aquests dos aspectes, amb la missió de l’empresa inclosa, podrem identificar
més fàcilment les claus de l’èxit
del nostre negoci per determinar quins serien els possibles
avantatges competitius amb
els que comptem i desenvolupar-los. “És en aquest punt, on

IQS evenings Tardes IQS Tardes IQS
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aclarir l’expert. En segon lloc,
serà bàsic innovar en la comercialització, per adaptar-la a les
necessitats i preferències dels nostres clients. Un altre punt essencial que va mostrar el convidat
és la necessitat d’evolucionar en
termes de comunicació amb els
clients. A banda d’aquests tres aspectes, la innovació en el desenvolupament del producte, del
mercat o del negoci són altres aspectes essencials per poder conèixer les necessitats de canvi que
comporta la nostra manera de
segmentar el mercat.

Les xarxes socials
Antoni Crous va decidir dedicar
una estona del seu temps a les
Tardes de l’IQS a les xarxes socials, ja que “són les responsables
del canvi en la forma de comu-

porcionen un model eficaç per a
la presentació de nous productes i serveis als clients, al mateix
temps que es recull el feedback
en temps real.
“Com a valor afegit, les xarxes
socials permeten obtenir un
alt grau d’informació sobre els
clients i, per tant, dur a terme
estudis de mercat de manera

Antoni Crous: “L’impacte de les xarxes
socials com a nou canal de comunicació
es deixarà sentir al llarg de tota la
cadena de valor”
nicar-nos i de contactar-nos”, va
afegir l’entès. Tanmateix, també ha canviat radicalment l’entorn on operen les empreses.
“L’impacte d’aquest nou canal
de comunicació es deixarà sentir
al llarg de tota la cadena de valor”, va anunciar, en referència
al fet que les xarxes socials pro-

ràpida i econòmica, alhora que
es manté un contacte real amb
els clients”, va destacar Crous.
En aquest context de coses positives, hi ha un punt negatiu
que va veure necessari esmentar: les xarxes socials permeten
conèixer a gran escala les actuacions deficients.

La meta del màrqueting
Per acabar la presentació, Antoni Crous va destinar un temps
al que es considera que és el
principal objectiu del màrqueting: la fidelització dels clients.
L’enfocament global de la nostra empresa ha d’anar adreçat, en tots els seus elements
integrants, a mantenir al consumidor i incrementar la seva
lleialtat, ja que, tal com va mostrar el convidat, “el cost de
mantenir els clients és inferior
que el d’adquirir-ne nous”. Segons l’expert, tenir una bona relació amb la clientela crea un
valor afegit que se suma al valor
propi del producte o servei. En
aquesta gestió de lleialtat, Crous
va destacar el fet de tenir clara l’escala de la lleialtat, la seva
funció (de la qual va destacar
la satisfacció del client, el cost
de canvi i la gestió de la veu)
i l’oferiment de valor al client
(intimitat, lideratge del producte i segmentació definida).

“El màrqueting industrial
és completament racional”
A banda de les
diferències que hi ha
amb els altres sectors,
podríem dir que cada
cop hi ha més i és més
necessari el màrqueting
al sector industrial a
causa de la segmentació
dels mercats?

perquè és necessari conèixer millor les necessitats dels
nostres clients, i el màrqueting es basa en això. Cada dia
més, hem de dur a terme accions per oferir avantatges competitius, i això implica que el
màrqueting sigui una cosa essencial en l’actualitat.

Sens dubte. Crec que és el
gran màrqueting per descobrir. En primer lloc, perquè el
70% de l’activitat econòmica
del món de l’empresa està relacionada amb el màrqueting
industrial i, en segon lloc,

En un entorn de crisi
econòmica, què és mes
important? Innovar o
ser caut i mantenir el
que es té?
Les dues coses. S’ha de ser caut
perquè la imprudència pot posar en risc una empresa. No obstant això, jo diria que tothom
està afrontant la sortida de la crisi amb la innovació. Totes les
empreses que volen escapar més
o menys fortes d’aquesta situació
ho fan des de la innovació del
producte, dels serveis, de la comercialització i de tots els aspectes en general. Aquesta és la via
més buscada per sortir de la crisi.
Què influeix més en els
canvis que està patint el
màrqueting avui dia, la
situació econòmica o les
noves tecnologies?
Les noves tecnologies, perquè
són una nova oportunitat que
ens ofereix el món a nivell tecnològic i que es poden aplicar en el
producte, en el procés o en la comunicació. Aquell que no aprofiti aquestes noves tecnologies
perquè no les entén, perquè no
les vol integrar o perquè pensa
que no és el moment segurament
rebi conseqüències negatives respecte dels competidors que sí les
han aplicat. Crec que les empreses han de fer esforços per entendre-les i incorporar-les.
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“El 70% de l’activitat econòmica del món
de l’empresa està relacionada amb
el màrqueting industrial”
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Creu que, per al seu
públic objectiu, és més
realista i més rigorós el
màrqueting industrial
que el d’una marca de
moda, per exemple?
Jo diria que és rigorós qualsevol màrqueting que està ben
fet. Però el que està clar és que
l’industrial és un màrqueting
completament racional. És a
dir, els clients i proveïdors que
actuen en aquest àmbit es relacionen sempre analitzant les
funcions del que volen adquirir i, quan prenen una decisió
respecte de la compra, és perquè els dóna unes funcions millors o té un cost més adaptat
a les seves necessitats. Per tant,
totes les decisions que es prenen en el màrqueting industrial són racionals, no hi ha cap
influència subjectiva.
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De les bones pràctiques
al passar auditories
L’any1983 vaig conèixer la publicació, per part de l’OCDE, d’un llibret sobre
“les bones practiques dels laboratoris” dedicats a l’anàlisi dels productes
químics” (BPL), com a complement a les guies per als assajos químics. L’FDA
ja tenia establertes les anomenades GLP (good laboratory practices) per
al control de medicaments i aliments, amb el mateix objectiu de garantir la
seguretat en les dades experimentals que proporcionen els laboratoris i que
són la base de decisions a la indústria, el comerç, les administracions, etc.

Personalment, el tema de les
BPL o GLP em va interessar tant
per raons acadèmiques com per
la gestió d’atendre les consultes
tècniques que rebíem a l’IQS,
d’acord amb els coneixements
dels professors i els recursos de
laboratori disponibles. Els codis ètics de bones practiques ràpidament van passar de ser una
recomanació al compliment
obligatori. En aquest sentit la
Comissió Europea va fer una
proposta de directiva l’any 1987
que va ser acceptada i completada els anys 1988 i 1989.
A Espanya existia la Unió Espanyola de Laboratoris Independents (UELI), de caràcter
privat, i la Xarxa Espanyola
de Laboratoris d’Assaig (RELE

en les seves sigles en castellà), que aplegaven els laboratoris d’assaig. L’any 1992 va
entrar en vigor la nova Llei
d’Indústria, per atendre la modernització i competitivitat
industrial, i va introduir les estructures necessàries per a la seguretat i la qualitat. L’any 1995
la llei es va desplegar seguint les
directives comunitàries, i va donar lloc a la creació de l’ENAC
(Entitat Nacional d’Acreditació),
com a organisme responsable de
l’aplicació a Espanya dels acords
internacionals sobre l’avaluació
de la conformitat a normes, a
través de l’acreditació i la certificació. Paral·lelament Aenor va
quedar com a entitat oficial per
a la publicació de normes, con
les EN 45000, ISO 17025 i altres.
Amb aquests precedents la gestió
de la qualitat es va convertir en
una activitat important a les empreses i les administracions, cosa
que va generar una nova àrea
d’ocupació professional, tant a laboratoris privats com oficials. El
fenomen és un exemple més del
seguit de lleis, reglaments, protocols i altres disposicions per al
“blindatge de les responsabilitats
professionals”, que estan proliferant a la nostra societat de progrés i que pot ser un altre tema
d’opinió.

L’analista, relegat
a un segon terme
Per atendre la demanda de
professionals coneixedors dels
sistemes per a la gestió de la
qualitat, al Departament de

efficiency
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tat queda garantida pel procediment escollit i l’acreditació del
laboratori corresponent i les responsabilitats dels analistes queden en un segon o tercer lloc.
Arribat a aquest punt, és quan
sorgeixen un seguit de preguntes per aclarir responsabilitats
sobre les dades que faciliten els

La validesa del resultat queda garantida
pel procediment escollit i l’acreditació del
laboratori corresponent i les responsabilitats
dels analistes queden en un segon o tercer lloc
Per un costat, la invasió dels laboratoris per part de les normes de gestió de la qualitat, i
per l’altre l’aplicació de mètodes
fisicoquímics d’anàlisi i de les
tècniques digitals, en la meva
opinió, van provocar un canvi important en l’actitud dels
professionals i va fer disminuir
l’interès pel coneixement dels
fonaments dels procediments
de treball, tot desplaçant la responsabilitat sobre la veracitat de
la informació cap als protocols
aplicats “segons normes”. És
a dir, que la validesa del resul-

laboratoris: qui ha redactat els
procediments de treball? Qui
ha decidit sobre l’adequació
del protocol a la consulta inicial? I sobre la coherència entre
pregunta i resposta? Qui acredita o certifica el laboratori? I
en conseqüència: qui acredita
l’acreditador? Aquestes i altres
qüestions més han portat a un
seguit de comprovacions avalades per auditories sobre la bondat del sistema i la credibilitat
que es mereixen les dades experimentals amb les quals es prendran les decisions.

La complexitat i amplitud dels
sistemes per a la gestió de la
qualitat en el laboratori, inclosa la metrologia (calibratge i validació) i la gestió de documents
i registres, distreu l’atenció dels
analistes, genera “l’estrès de les
auditories”, ja que a més a més
d’atendre un treball especialitzat han d’atendre les visites dels
auditors sobre uns protocols i
normes establertes no se sap
exactament per qui ni per què.
Cal equilibrar les dues tendències: per un costat, l’eficiència
i competència científica i tècnica del analista responsable
d’atendre la consulta inicial;
i, per l’altre, les garanties de
qualitat dels resultats obtinguts al laboratori.

Josep Obiols
Professor Emèrit de l’IQS
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Química Analítica de l’IQS,
a partir del 1990, va dedicar la seva atenció a les BPL, i
va dictar cursos de postgrau,
conferències, va publicar articles a revistes científiques (per
exemple la sèrie de 5 articles a
Afinidad). També es van fer tesis doctorals.
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Emprenedors IQS
Emprendre un nou negoci és una de les vies de sortida de la crisi més utilitzada per
a qualsevol que tingui una idea, iniciativa i ganes de crear quelcom propi. Des de
l’IQS s’intenta ajudar els joves emprenedors amb la col·laboració dels professors,
premis als millors plans d’empresa o a través de la presentació d’aquests plans
a persones que poden aportar alguna cosa al futur projecte. Tot i així, es coneix
quants graduats a l’IQS són emprenedors i quina és la seva situació actualment?

El 2009, el MIT (l’Institut Tecnològic de Massachusetts) va
publicar un estudi sobre l’impacte de l’activitat emprenedora
dels seus graduats. Sota el nom
Entrepreneurial Impact: The Role
of MIT, el treball analitza les noves empreses des de diverses
perspectives i de quina manera
el MIT promou i ajuda l’activitat emprenedora.
Al poc temps de la publicació de
l’estudi, Núria Vallmitjana, Directora de PEINUSA i Recerca de
l’IQS, i el Dr. Enric Julià, Director General de l’IQS, van decidir
realitzar un treball del mateix
tipus adaptat a les característiques de l’Institut Químic de Sarrià, l’anomenat Emprenedors
IQS 2011. “Als EUA si un emprenedor fracassa el que es valora és que ho hagi intentat, aquí
a Espanya no tenim aquesta cultura d’emprenedors”, explica la
Núria Vallmitjana. Des del mes
de juliol, ja es van començar
a repartir les primeres enquestes a graduats de l’IQS per poder
identificar al màxim el nombre
d’emprenedors, el tipus d’empresa que han creat i, el que és
més important, treure conclusions per millorar l’actuació de
l’IQS davant dels graduats. S’espera que entre novembre i desembre d’aquest mateix any

s’acabin de recollir enquestes i
es comencin a analitzar les dades obtingudes.
“No hem identificat cap altre estudi similar al nostre país”, exposa la Directora de PEINUSA i
Recerca de l’IQS. L’any 1960, la
direcció de l’IQS va elaborar un
estudi sobre la situació professional dels seus graduats. Les dades
aconseguides de 167 exalumnes
indicaven que 65 empreses havien estat creades per un total de
74 graduats. Actualment, s’inten-

On contactar

Si vostè és un IQS i ha creat una
empresa, pot remetre les seves dades
a emprendedores@iqs.edu i formar
part del nou estudi.

pacte d’aquestes empreses a l’entorn econòmic i social. A mode
d’estimació, la Núria Vallmitjana
creu “que el nombre i tipologia de
les empreses ha anat variant al llarg
dels anys, des de les grans empre-

L’univers d’Emprenedors IQS 2011 és
qualsevol persona que hagi constituït una
societat pel seu compte, tot i que aquesta no
suposi cap innovació al mercat
ta conèixer la situació professional dels exalumnes, però mai s’ha
detallat tan exhaustivament la situació dels emprenedors com en
la nova anàlisi.

Les àrees de l’estudi
L’enquesta que realitza cada graduat consta de trenta preguntes
centrades en el perfil de l’emprenedor i les seves motivacions,
les característiques de les companyies creades (natura, tipologia
sectorial o industrial, etc.) i l’im-

ses industrials creades en l’època de
l’autarquia, fins a les noves empreses de base (bio)tecnològica sorgides en la darrera dècada”. L’última
part de l’enquesta va destinada a
conèixer el paper de l’IQS respecte dels emprenedors i les propostes
que tenen aquests cap a l’institut.
“Crec que sortiran idees molt bones”, afirma la Directora de PEINUSA. L’univers d’Emprenedors
IQS 2011 és qualsevol persona que
hagi constituït una societat pel seu
compte (sol o amb altres socis),
tot i que aquesta no suposi cap innovació al mercat. En aquest context, Núria Vallmitjana anuncia
que “de moment no considerem
aquells que han remodelat empreses familiars o els que tenen una
idea i creen un negoci dins d’una
altra empresa (corporate entrepreneurship), però segurament aquestes seran possibles línies de recerca
en un futur”.
Finalment, Núria Vallmitjana expressa que un cop finalitzat l’estudi “el nombre d’empreses creades
per graduats de l’IQS ens sorprendrà molt positivament”.

That’s the way they are Así son Així són
4 de 8

4 de 8 del concurs de Tarragona (2010). Es veu molt bé l’estructura d’una pinya

Lluís Quintana és
químic orgànic per l’IQS.
Posteriorment va ser auxiliar
de laboratori i professor de
primer cicle del Químic. Des
de fa dos anys, forma part
dels Borinots, la colla dels
castellers de Sants
de Barcelona.

D’on et ve l’afició
pels castells?
Des de ben petit, quan tenia
oportunitat, els anava a veure a
Girona, d’on sóc. Però mai ningú em va incitar a fer castells,
fins que, arran de conèixer la
meva parella, que és castellera,
em vaig apuntar a la colla de
Sants. Això va ser al juliol del
2009, i ara estic tant integrat
a la colla com ella. Crec que si
no m’havia fet casteller abans
era senzillament perquè mai
havia tingut l’oportunitat d’accedir a una colla.
A part de amb la teva
parella, comparteixes
amb algú més la teva
afició?
A més de la meva parella, a la colla també hi ha el germà d’un
company de l’IQS, el fill d’un

professor del Químic i la meva germana, a qui vaig portar jo als Borinots i ara és gairebé més castellera
que jo. De tota manera amb els altres castellers de la colla s’ha creat un vincle fort, ja que aquesta és
una activitat que requereix treball
d’equip i promou la sociabilitat,
per aquest motiu molts cops fem
coses junts al marge dels castells,
com ara anar a córrer, fer excursions a la muntanya o fer una cervesa després dels assajos de castells.
Els Castellers de Sants són una colla molt activa a nivell social.
Quina és la història
dels Borinots?
Va ser la segona colla que es va
constituir a Barcelona, ara fa divuit anys. Quan va crear-se era
molt petita i va anar creixent
molt arrelada al barri, participava en les activitats que s’hi fe-
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“Està de moda entre les
empreses contractar colles
per fer tallers de castells”
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Lluís Quintana Frigola (Promoció 2003), casteller dels Borinots de Sants
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3 pilars borinots a l’actuació de Sant Cugat (2010)

Foto de l’estructura que hi ha a sota el 4 de 9 amb
folre. Es pot veure l’enginyeria estructural que hi
ha perquè els castells de 9 no caiguin
Una foto meva en un
assaig (als assajos no 
anem amb la camisa
grisa oficial
de la colla)

ien i amb les entitats que les
organitzaven. Avui som l’única
colla de Barcelona que fem castells de nou pisos. Fa tres anys
que vam fer el nostre primer
castell de nou pisos, i també
vam descarregar un 4 de 9 amb
folre la primera vegada que el
fèiem (només hi ha dues colles
que ho hagin aconseguit). Per
fer-ne un d’aquestes característiques es necessiten entre 300
i 350 persones. La quantitat
de gent que participa als castells dels Borinots, però, varia
molt segons les proves, ja que
normalment se situen entre les
200-250 persones.
Però poder fer castells
tan alts no és només una
qüestió de tenir prou
gent per fer-lo, oi?
No, ja que, de fet quan participes en alguna trobada, la gent
d’altres colles et pot ajudar afegint-se a la “pinya”. Perquè tot
surti bé el que es necessita és
que la gent que està a les posicions més crítiques estigui prou
qualificada. Un castell de nou
té molt pes i la gent que està al
tronc (la part més visible per al
públic) ha d’aguantar estrebades amb molta força. Per tant,
han de ser forts, tenir equilibri i unes condicions físiques
determinades. No és fàcil trobar aquest tipus de gent, fins al
punt que alguna de les colles
més importants fan molts esforços per captar gent, arribant fins
i tot a oferir feines a castellers o
familiars de castellers. La captació és especialment important
en el cas de la canalla, ja que els
nens són el punt feble de moltes colles: necessites gent molt
petita i hàbil per assolir les últimes posicions del castell (els dosos, l’acotxador i l’enxaneta).
Quin és el teu rol
a la colla?
El fet de ser alt va fer que de seguida em donessin una posició
de molta responsabilitat, la de
“rengle de vents”. La meva tasca
és mantenir equidistants dues
de les columnes del tronc durant tota la durada del castell.
Per fer-ho, amb els braços aixecats agafo la cuixa del primer
casteller de cada columna que
sobresurt de la “pinya” i miro
que sempre estiguin a la ma-

A quin tipus
d’actuacions participeu?
A les diades –les festes de cada
colla– hi vas convidat. Anualment tenim dues cites importants: San Fèlix, patró de
Vilafranca, i la diada de Santa
Úrsula de Reus. També participem a la de Tot Sants de Vilafranca, a la del dia de la Mercè
a Barcelona i, evidentment, a la
nostra de Sants. I cada dos anys
participem al Concurs de Castellers que es fa a Tarragona.
També hem fet actuacions comercials per a empreses.

A què et dediques
actualment?
Treballo en un grup de recerca
de la Universitat Pompeu Fabra
que es dedica al desenvolupament de negocis: comercialització i transferència de tecnologia,
fundraising, etcètera.

Creus que els castells
estan de moda?
Suposo que el fet que ens declaressin Patrimoni Immaterial de
la Humanitat ha reactivat l’interès per aquesta tradició i l’ha
internacionalitzat. Hi ha colles
que viatgen a la Xina, l’Índia

Parla’ns del teu pas per
l’IQS? Quin record en tens?
Hi vaig passar més de 10 anys. A
l’IQS vaig estudiar Química orgànica i després hi vaig fer la meva
tesi doctoral. Però és que també
en vaig ser auxiliar de laboratori,
època de la qual guardo un bon
record, perquè et permetia establir una relació molt maca amb
els alumnes. Després, hi vaig treballar com a professor de primer. De fet, ara recordo que fa
poc va entrar a la colla castellera
una noia que havia estat alumna
meva d’àlgebra.
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o els Estats Units. I en alguns
d’aquests països fins i tot s’han
creat colles. A l’Índia, en concret, en fan una variant amb
forma de piràmides humanes:
són castells més acrobàtics i
sense tanta estructura de pinya.
També està de moda entre les
empreses contractar colles per
fer tallers de castells, ja es tracta
d’un treball d’equip que quadra
amb la cultura empresarial (si
falla una peça, falla el castell).

65

Quant pes suporten els
que estan a les primeres
posicions del castell?
L’estructura dels castells fa que
el pes es reparteixi, però, evidentment, els companys que
són a sota en suporten molt i
han de tenir força i resistència.
S’ha de tenir en compte que el
castell més alt que s’ha fet fins
ara, un de deu pisos (tres de deu
amb folre i manilles) es va calcular que pesava 8 t.
Com a anècdota, et puc dir
que, a la nostra colla, enmig
d’una actuació, a causa del
pes, a un casteller se li va trencar la clavícula. A banda d’això, pocs casos més de lesions
hem tingut: durant tot l’any
passat només vam tenir un lesionat fent castells, mentre
que jugant a futbol en vam tenir quatre o cinc. La seguretat
és molt important en aquesta activitat i es prenen mesures
per reduir-ne el risc. De fet, les
estadístiques diuen que anar
a buscar bolets és més perillós
que fer castells.

Com són els assajos?
En un assaig mai es fa un castell
sencer, perquè es necessiten moltes persones i, normalment, quan
s’entrena sempre es necessita més
gent de la que hi ha. Així que el
que es fa és treballar-lo per parts.
Una altra de les raons per les
quals tampoc es fa un castell
sencer és que durant l’assaig
ningú no vol que la gent prengui mal, i d’aquesta manera no
s’assumeix aquest risc.
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teixa distància, sense desplaçaments. Si no ets prou alt, no hi
arribes amb els braços. Però la
gràcia dels castells és que siguis
com siguis, pots tenir un lloc a
la colla, perquè en funció de la
teva alçada i constitució ets idoni per a una posició o una altra.

Comparteix la teva experiència

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

Nom

Promoció

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

Contacte
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Antoni Puig Abenza

1969

48

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

      Col·leccionisme de trens

puigsedo@ono.com

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

Maquetes de cotxes/postals

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

57

Mònica Vallejo

Pintura

monica.vd@hotmail.com

1960 i 1953
1994

58

Jaime Figueras Riba

1956

Camí de Santiago

jacobus@jaimefi.jazztel.es

59

Lluís Quintana Frigola

2003

Castells

quintana.lluis@gmail.com
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“Els EUA
encara són
una terra plena
d’oportunitats”

Després d’un parell
d’estades curtes a
Califòrnia, el Jordi i la
Núria es van mudar als EUA
al gener del 2005. Ell havia
acabat recentment la seva
tesi, mentre que la Núria
encara feia el seu treball
de final de carrera.

Quan i per què vAu
sortir d’Espanya?
Jordi: Havíem fet un parell
d’estades per aquí el 2003 (jo
sol durant la tesi) i el 2004 (els
dos), la zona ens havia agradat
molt i volíem explorar-la més
a fons. Mai no vam fer grans
plans a llarg termini, però una
cosa ha portat l’altra i encara seguim aquí.
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Quines van ser les coses
que més us van xocar
al principi dels EUA?
Núria: En contra de la visió
que tenim dels EUA, em va sorprendre que a Califòrnia la gent
fa molt esport i procura viure
d’una manera sana.
Jordi: No vaig tenir gaires sorpreses, ja que la societat nord-americana ens és familiar pel que
hem vist a les pel·lícules i la televisió. Potser em va cridar l’atenció com la gent s’obre de seguida
als estranys, almenys d’una manera superficial, cosa que suposo
que es deu al fet que aquí la gent
es mou molt i es troba sovint en
una ciutat nova on ha de relacionar-se amb noves persones.
Us sentiu plenament
integrats en el país?
Sí, ens sentim ben integrats.
Durant aquests anys hem fet
bones amistats amb gent del
país, que ens han acollit molt
bé. La societat a la zona de San
Francisco és molt tolerant, i és
fàcil sentir-se’n part. També hi
ajuda el fet que aquesta societat
és multicultural, i a la zona on
estem viuen molts estrangers.

Excursió amb amics al Parc
Nacional de Yosemite

Penseu tornar a Espanya?
Potser no a curt termini, però la
nostra intenció és tornar-hi. De
totes maneres, en vista de la si-
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Foto feta en acabar una mitja
marató a San Francisco

Amb què us quedarÍeu i
què canviaríeu dels EUA?
Ens quedaríem amb la barreja
d’optimisme i esperit aventurer
que fa que molts projectes que
semblen impossibles surtin endavant. Sembla un tòpic, però
aquest país encara és una terra plena d’oportunitats (de tota
manera, tenim la impressió que
altres parts del món s’estan espavilant molt en aquest sentit). El que segur que canviaríem
és el tema de les ajudes socials
i la sanitat, per reduir les desigualtats socials. És xocant veure
tants sense sostre, especialment
en una societat rica com Silicon

Com us ha influït
la vostra experiència
a l’exterior?
En diversos aspectes. El fet
de mudar-nos a un país diferent, lluny de casa, ens va posar d’entrada fora de la zona
de confort i va fer que ens haguéssim d’espavilar en molts
aspectes, des de la burocràcia
per poder treballar aquí fins a

aprendre els petits detalls de la
vida en una nova societat. Hem
tingut la sort de conèixer gent
que ve de tot el món per fer recerca en temes punters, un fet
molt estimulant. El fet d’allunyar-nos de la nostra societat
ens ha donat més perspectiva,
tant per valorar les coses bones
que hi ha com per adonar-nos
de les que es poden millorar.
Teniu alguna anècdota
derivada de la vostra
situació d’estranger?
A Califòrnia hi ha molts castellanoparlants. Sovint estem en alguna botiga i els dependents ens
senten parlar en català, un idioma que els sona molt familiar
però que no acaben d’entendre,
i no es tallen a l’hora de fer-nos
preguntes. Les compres poden
arribar a fer-se llargues!

Halloween: disfressats dels nostres gats
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Què és el que més
enyoreu?
Principalment estar prop de
la família, sobretot en els moments difícils. També trobem
a faltar els amics, però intentem ser-hi presents en moments
importants com els seus casaments. Intentem visitar Catalunya un parell de vegades l’any
per no perdre les arrels. Per la
resta, poc trobem a faltar, ja que
la qualitat de vida aquí és bona
i a nivell d’activitats tenim molta varietat: platges, parcs naturals d‘alta muntanya, deserts...
Trobaríem molt a faltar el bon
pernil si no fos pels enviaments
clandestins que rebem regularment de les nostres famílies.

Valley. La pregunta del milió és
si es pot tenir alhora una societat plena d’oportunitats i que no
tingui tantes desigualtats.
Núria: Jo m’he apuntat al carro
de l’optimisme i estic treballant
en una start up desenvolupant
sensors per diagnòstic de malalties. Potser algun dia a Catalunya estarem preparats per
canviar la mentalitat de producció per innovació.
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tuació de crisi actual, les opcions
professionals a Silicon Valley són
millors, així que no sabem com
serà de fàcil.

En perfecte estat de revista
Els treballadors del
departament de Manteniment
de l’IQS destaquen que la gent
que forma part del Químic té
una característica comuna:
el tracte humà. Per això estan
encantats de seguir veient
passar fornades d’alumnes i de
procurar que tot estigui a punt
quan n’entren de nous. Ells són
els que coneixen millor cada
racó de la casa.
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people from iqs GEnte iqs gent iqs

Agustín Cano, David Guinart, Jacinto Pérez i Víctor Alonso, de Manteniment de l’IQS

agustín cano

QUAN VAU COMENÇAR A
TREBALLAR A L’IQS? QUINA
HAVIA ESTAT FINS LLAVORS
LA VOSTRA EXPERIÈNCIA
PROFESSIONAL?
AGUSTÍN CANO: Abans havia treballat en temes de fred industrial i aire condicionat en més de 10
llocs diferents (de formació sóc
electricista) i entrar a l’IQS em va
donar estabilitat. Estava acostumat a treballar 12 hores fora de
Barcelona i quan vaig entrar a
l’IQS per a mi va suposar un canvi
molt bo. Una anècdota: jo m’havia d’incorporar el 2 de maig del
2002, però aquell mateix dia vaig
tenir un atac d’apendicitis i vaig
haver de trucar per dir que vindria una setmana més tard.
DAVID GUINART: Abans d’entrar a
formar part del personal de manteniment de l’IQS, l’any 1999,
vaig estar treballant com a frigorista a diferents llocs, com ara la
Tresoreria General, l’estació de
Sants o a mercats municipals de
Santa Coloma, etc. Era una forma més dura de treballar: feies
guàrdies, anaves amb el “busca”… Vaig veure un anunci a La
Vanguardia que oferia un lloc de
treball aquí i, després de fer un
procés de selecció, vaig aconseguir entrar-hi.

JACINTO PÉREZ: Jo porto treballant aquí des de l’any 1987, i
només me’n queda un per jubilar-me. Abans havia treballat
com a paleta, i vaig començar
a formar part d’aquesta plantilla per encarregar-me de construir els nous laboratoris; els
antics eren de fusta i llavors
els vam fer d’obra (avui en dia
ja es munten amb peces prefabricades). Aquí he passat més
de 20 anys i hi he viscut moltes coses.
VÍCTOR ALONSO: Vaig entrar a treballar a l’IQS fa dos anys, després d’enviar-hi un currículum i
fer una entrevista. Abans havia
treballat, també encarregant-me
del manteniment, en un centre
comercial i en una biblioteca de
la Generalitat.
QUÈ RECORDEU
DELS VOSTRES PRIMERS
DIES A L’IQS?
J. P.: La impressió més gran
me la vaig emportar quan un
company que ja no hi és (va
morir) em va portar a uns antics laboratoris que ja no existeixen i allà vaig veure fetus i
cossos d’animals. Jo no havia
vist mai res de semblant i em
va impressionar.

people from iqs GEnte iqs gent iqs
Jacinto Pérez

intervencions “a la taula”: professors que arriben amb el seu
portàtil i tenen problemes per
connectar-lo al projector, o que
no els funciona el wifi, o no els
arriba llum, etc.
V. A.: Doncs m’encarrego
del manteniment en general
igual que els meus companys:
calefaccions, aires condicionats, projectors, problemes
d’electricitat... També m’encarrego del paper i el cartró
que es recicla.
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A. C.: A mi el que més em va
sorprendre al principi d’estar aquí va ser l’amabilitat de
les persones. No estava acostumant a tractar amb gent que
t’agraís la feina. Resulta molt
gratificant.
V. A.: Dels primers dies jo recordo
molta gent: m’anaven presentant
tothom i jo no podia recordar-me
de tots els noms. A més, passava molts nervis, perquè no estava
acostumat a treballar davant de
gent mirant què feies.
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Jacinto Pérez: “La impressió més gran
me la vaig emportar a l’entrar per primer
cop a un laboratori i trobar-hi fetus”
D. G.: Jo recordo que llavors coneixíem tot el professorat, però ara el
centre ha crescut molt i és impossible conèixer tothom. Abans també
es portava un altre tipus de ritme.
EN QUÈ CONSISTEIX
LA VOSTRA FEINA?
J. P.: Ara faig una mica de tot. Sóc
paleta, però quan no cal que faci
cap funció de la meva especialitat
ajudo amb el que sigui els meus
companys: fontaneria, electricitat, moure taules d’una aula... El
que sigui.
D. G.: Jo vaig entrar per cobrir el
torn de tarda i, encara que sóc
electricista, estic aquí per encarregar-me també del que faci falta. Som una espècie d’apagafocs
de tots els petits problemes que
passen. Fem, per exemple, moltes

A. C.: Igual que els meus companys, m’encarrego de fer allò
que necessiti de la nostra intervenció. Fa uns anys, quan ens
tocava encarregar-nos de l’aula multimèdia teníem greus problemes, sobretot de so, perquè
tot era un món desconegut per
a nosaltres, però ara ja ho tenim
més controlat.
QUÈ ÉS EL QUE MÉS US
AGRADA D’AQUESTA FEINA
I EL QUE MENYS?
A. C.: El que més m’agrada és
el tracte que rebem de la gent,
tothom agraeix molt el que
fas. Per altra banda, no m’agrada gens quan es tracta de problemes de desaigües, però
també s’ha de fer i estem aquí
pel que calgui.

david guinart

D. G: A mi el que menys m’agrada també són els temes de fontaneria: inundacions, aigües
embussades. D’altra banda,
m’agrada que la nostra feina sigui tan variada, perquè quan
comences el dia mai saps què
hauràs de fer. Òbviament, amb
algunes tasques et sents més realitzat que amb d’altres.
J. P.: Les feines amb què millor
m’ho passo són aquelles que requereixen “obra fina”, com ara
treballar als laboratoris o fer parets d’obra vista, és a dir, aquelles en què em puc lluir.
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V. A.: M’agrada que cada dia
ens enfrontem a tasques diferents, i això és estimulant. També m’agrada molt encarregar-me
de la jardineria. Per contra, detesto també els problemes amb
els urinaris.
QUINES ANÈCDOTES
RECORDEu I podeu
EXPLICAR D’AQUESTS ANYS
TREBALLANT AQUÍ?
J. P.: Són moltes les vivències
que m’emporto... Recordo un
dia que es va incendiar una nevera i no vam poder controlar el
foc amb els extintors i vam haver d’avisar els bombers. Es va
muntar tot un espectacle!
D. G.: Un cop va venir un professor extern que es pensava que
aquí tot havia de ser automàtic i es mostrava indignat per
tot. Fins al punt que es va queixar que feia calor a la classe i li
vaig haver de dir: “Però vostè ha
posat en marxa l’aire condicionat?”, perquè tenia el termòstat
allà mateix.
Una altra vegada, quan s’estava fent la remuntada de la tercera planta de la zona Victòria, va
haver-hi una gran tempesta que
va inundar-ho tot: l’aigua queia en cascades pels forats dels ascensors i escales cap a la segona
planta. Allí estàvem tots traient
aigua com podíem… fins i tot
va venir el director!
V. A.: Recordo el meu primer dia
de Sant Jordi, quan encara portava pocs dies aquí i tothom
m’anava demanant coses i jo
no sabia on era res! Vaig acabar
aquell dia molt estressat.

víctor alonso

tot es va solucionar. No sabíem
quants cotxes diferents podria
arribar a portar!
COM US ORGANITZEU EN
EL VOSTRE DEPARTAMENT?
D. G.: Ara mateix hi ha un
cap de manteniment que s’hi
dedica exclusivament, i tot
està molt organitzat. Som
quatre persones els que duem
a terme les feines de manteniment del centre i tots

Agustín Cano: “El que més m’agrada
és el tracte que rebem de la gent,
tothom agraeix molt el que fas”
A. C.: Un any hi va haver un
alumne que es colava cada dia
amb el seu cotxe al pàrquing
(esperava que entrés un cotxe
d’un professor o un treballador
i aprofitava per ficar-s’hi darrere
d’ell). Quan vam advertir el noi,
al cap de poc temps va aparèixer
amb un altre cotxe per despistar-nos. El vam tornar a advertir
i, sorprenentment, va aparèixer
amb un tercer cotxe diferent!
Al final el tutor va parlar-hi i

tenim més o menys les mateixes funcions, excepte el Jacinto, que fa de paleta però
sempre està disponible per
donar-nos un cop de mà.
COM HA CANVIAT L’IQS
DES QUE VAU ENTRAR-HI
A TREBALLAR?
J. P.: Ha canviat en molts aspectes… Abans érem una petita
família en la qual tothom es coneixia, però ara l’IQS ha crescut

molt i ja no hi ha aquella familiaritat. M’emporto molts bons records d’alumnes que han passat
per aquí i amb els que, cada cop
que tornen, passem una bona
estona mentre m’expliquen on
estan treballant, on han viatjat,
etc. També li tenia estima al Pare
Montagut, perquè era un home
que et veia treballar i s’apropava
a parlar amb tu…
D. G.: La manera de funcionar
del departament i del Químic
ha canviat molt. Quan jo vaig
entrar les instal·lacions eren
molt velles i donaven molts
problemes; hi havia moltes fuites d’aigua. Ara tot està molt
més controlat, igual que la resta
de les coses del centre.
A. C.: Les instal·lacions també
han patit grans canvis. Ara mateix s’està fent un edifici nou
que ens donarà més feina en el
futur, però almenys podrem recuperar el nostre espai de pàrquing, que ara està restringit per
les obres.
V. A.: Només porto dos
anys, però ja he vist les
obres dels nous laboratoris
o de l’edifici per a ADE. Espero quedar-me molts anys
més i veure més canvis.
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3a

edició del Certamen
Literari Sant Albert 2011

L’AIQS convoca la 3a edició del Certamen Literari Sant Albert,
un premi obert a tots els associats.
Els relats es poden presentar en dues categories: conte infantil (per a nens fins
a 12 anys) i relat curt (a partir de 12 anys).
Qui hi pot participar?
Tots els associats, fills i néts d’associats. Pot ser redactat per més d’un autor
(el pare/mare i el fill, dos germans…) sempre que un dels dos sigui membre de l’AIQS.
Longitud màxima:
Conte infantil (1.500 paraules i pot anar acompanyat de dibuixos) i relat curt
(2.000 paraules).
La data límit de presentació dels textos és el 14 de novembre a les 17 h, per correu
electrònic, correu postal o lliurament personal a l’AIQS. En cas de correu convencional,
demanem que es segelli abans de l’11 de novembre i que l’enviament sigui certificat.
Els textos –en paper o com arxius adjunts a un correu electrònic– podran ser redactats
en català o castellà, en format Word o PDF, aniran signats amb pseudònim i en el correu
electrònic o en un sobre adjunt s’indicarà el títol del text i el nom/s dels autors. Només
la secretaria de l’AIQS coneixerà els noms reals dels autors.
Per la seva banda, el jurat estarà format per membres de la junta de l’AIQS i altres
persones per concretar. En una edició més, l’escriptora Maria Carme Roca presidirà
el jurat. Amb més d’una quarantena de llibres publicats, Roca ha rebut premis com el Nèstor
Luján de novel·la històrica o el Lola Anglada de contes per a infants.
El premi es fallarà el dia de l’Assemblea General Ordinària (25 de novembre)
i els finalistes seran publicats a la pàgina web de l’AIQS.
Els textos guanyadors, conjuntament amb la fotografia dels seus autors, es publicaran
en el News de l’AIQS.

Només fa falta imaginació i ganes de voler participar-hi!
Esperem els vostres relats!
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La Promoció del 1960
viatja a Europa Central
Tan bon punt vam saber que el 19 de novembre de 2010 era la data de
l’Assemblea general en la qual es produiria la imposició d’insígnies a aquells
que feien 50 anys que havien acabat els estudis, ens vam començar a reunir i
preparar per celebrar-ho amb el màxim nombre possible de companys.

La majoria d’antics alumnes
vam celebrar diferents trobades
abans del 19 novembre, per tal
de comunicar-ho a tothom. Estem joiosos d’haver-nos retrobat amb els 3 companys que
tenim a Amèrica, dos dels quals
no havíem tornat a veure fins
dos dies abans de la cerimònia
del Químic.
Ens vam reunir amb les senyores i també ens van
acompanyar dues vídues de
companys molt estimats.
Llavors vam decidir preparar un
viatge que fos engrescador per a
la majoria. Ens hi vam apuntar
12 antics alumnes i 11 familiars.
Malauradament, el dia abans del
viatge, el nostre incansable Enric
Gal-Boguñá va indisposar-se, i ell
i la Montse no van poder acompanyar la resta del grup.

Budapest
El 27 de març d’aquest any vam
marxar cap a Budapest, on ens
vam quedar 3 dies. A Hongria
t’adones de seguida que ha es-

Foto de la Vista del Parlament de Budapest

tat de les últimes repúbliques a
deslliurar-se del règim comunista. Té alguns monuments molt
bonics, envoltats d’altres en estat més precari. El que sí comencen a fer és apostar pel turisme.
Cal destacar-ne el Parlament, els
ponts que traspassen el Danubi,
la catedral, les termes turques,
l’òpera i la sinagoga.

Foto Grup: Foto de grup dels antics alumnes que van anar de viatge: Antoni Biada Sala i
senyora, Juan Mª Buhigas Colomer i senyora, José Carrera, Antoni Cirera Pérez i senyora,
Joaquín Dalmau Mata i senyora, Vicenç Farriol Pérez i senyora, Jordi Ferrés Rovira i senyora,
Joan Genescá Vila i senyora, Fernando Miquel Vieta i senyora, i Joaquim Vidal Artés

El quart dia vam visitar Bratislava, on tot són records i referències al gran món de la música.
Aquí pernoctava Beethoven,
més enllà Schuman...
Els quatre dies restants ens vam
moure per Praga, la capital de
Txèquia. És un tòpic dir que és
molt bonica? Té paratges molt
acollidors i reflecteix una societat
que aposta fort pel turisme. Ens
han captivat la catedral, el pont
Carles sobre el Moldava, el Castell de Praga i la Catedral de Sant
Vito (al barri de Mala Strana) i la
plaça Major de la ciutat vella.

Ciència infusa?
Hem passat uns dies en molt
bona companyia, bromes i rialles. La veritat és que hem fet
moltíssims anàlisis de cervesa,
cosa que vam atribuir al fet que
tres dels companys havíem treballat al sector cerveser. Les pastisseries de més renom van ser
sotmeses a molts controls de
qualitat. Ho trobem un xic estrany, ja que cap ha tingut relació laboral en aquest sector.
Ciència infusa?
Prom. 1960
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Sortida a la Fundació
Alícia i Món Sant Benet
La visita a Món Sant Benet i la Fundació Alícia, el passat dissabte 9
d’abril, va començar amb la visita a l’antic monestir, que ha estat molt
modificat i va suscitar opinions molt dispars entre els companys.

Associats assistents a la sortida:

Anna Accensi, Feliciano Alcover, Eduard Barberà, David Barrera Casals, Miquel Bonet
Pocino, Francesc Carbonell, Xavier Castañé, Marina Cazador, Anna Cifuentes, Mireia
Farrés, Josep Mª Gelpí, Clara Herrero Ferragut, Vicente López Cerezo, José Ramón
Martínez Díaz, Ariadna Paz, Jordi Peirats, Llorenç Rius i Maria Sánchez Purrá.

Desgraciadament no hi havia
activitat, atès el caràcter no feiner del dia, però vam fer l’interessant Taller dels Sentits. En
aquest taller es va tractar la influència dels diferents sentits en
la percepció del menjar.
Amb el sempre esperat dinar,
combinant la modernitat amb
el classicisme, i que van propiciar les relacions entre els companys, i la visita a la tenda, va
finalitzar una altra sortida.

EDUARD BARBERÀ
PROM. 1974
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un consell assessor presidit pel
xef Ferran Adrià i amb l’assessorament del cardiòleg Valentí Fuster (doctor honoris causa
per la Universitat Ramon Llull).
Alícia és un referent en l’àmbit de
la recerca aplicada a la gastronomia, es tracta d’un lloc on es generen idees sobre alimentació i
cuina, una experiència sensorial i
estimulant que combina tradició
i innovació, i un projecte compromès amb el territori.
Els dos àmbits fonamentals sobre els quals Alícia estructura
la seva activitat són la salut, els
hàbits alimentaris i la recerca
gastronòmica i científica.
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Les intervencions en algunes
parts del monestir han millorat l’accessibilitat dels visitants
–encara que en alguns llocs la
manca de llum dificulta la seguretat dels moviments–, però
també han mort l’espiritualitat.
La projecció d’un muntatge
audiovisual molt reeixit ens
va ajudar a situar-nos dins
de la història del monestir de
Sant Benet.
Després de la visita, va tocar
el torn de la Fundació Alícia.
El seu nom prové de les paraules alimentació i ciència, i és, segons podem llegir a la pàgina
web www.monstbenet.com,
“un centre de recerca dedicat
a la innovació tecnològica en
cuina, la difusió del patrimoni agroalimentari i gastronòmic, amb vocació social, i obert
a tothom per promoure la bona
alimentació”. És una fundació
de Caixa de Manresa (ara Catalunya Caixa) que compta amb

Salida por el Barrio de Gracia

Recorrido histórico por
Gracia visitando sus plazas
como núcleos originarios
de la urbanización de
la Vila. Ejemplo de las
consecuencias de la falta
de política urbanística de
un Municipio. Asistentes:
Sergi Arcas, Eduard
Barberà, Mª Camen Barrera,
Anna Cifuentes,
María García Díaz,
Vicente López Cerezo,
José Carlos Martín de la
Vega, Laura Montero,
Laura Montes Aparicio,
Rosa Pujol Pina, Yolanda
Ruano i José Luis Zeichen

Després de l’èxit de la primera visita i tast de cerveses
a l’antiga fàbrica Damm, dos grups d’associats hi van
tornar recentment. Els assistents a la segona visita els
podeu veure en la fotografia que reproduïm. Els que
van anar a la tercera van ser: Adolfo Almató Barbany,
Jaume Armengol Mateo, Maria Lluïsa Bernabé Armengol, José Mª Boya Benosa, Joan Casanelles Jené, Gustau
Colera, Benet Fité Luis, Laia Francesc de Castro, Adaya
Gallardo Sánchez, Carles Guillem Bach, Laura Montero
Suárez, Federico Nolte Porta, Joan Pedrola Garde i Antoni Puig Abenza.

Associats assistents –més els seus acompanyants– a la segona sortida: Joan
Iñaki Borrell Bilbao, Lydia Cabeza Llorente, Valentín Canadell Hernández,
Anna Casas Infantes, Anna Cifuentes Rius, Salvador Duran García, Josep
Figueras Oriol, Josep Gibert Alegre, Carme Majó Plana, Agustí Massó
Barnadas i Llorenç Riu Rius

74

AIQS NEWS 59

Josep Artús Surroca, Carlos Ávila Monteso, Montserrat Barceló Magrans,

Monogràfics Alícia:
cuina i ciència

Associats i acompanyants assistents a l’activitat Monogràfics Alícia del dia 11
d’abril: Enrique Ausiàs Ferrairo, Juanjo Bermejo, M. Lluïsa, Josep Carreras,
Xavier Espar, Benet Fité, Maria García, Josep Gibert Alegre i Rubén Ruiz

Història d’un jesuïta que no va
arribar a ser mai professor de l’IQS
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Segona i tercera
sortides a l’antiga
fàbrica Estrella Damm

El títol d’aquesta anècdota
us pot sorprendre,
però crec que les
circumstàncies que van
concórrer perquè mai no
arribés a ser professor
del nostre Institut valen
la pena de ser recordades.

Es tracta del P. Josep Parellada i
Feliu, d’arrelada tradició barcelonina, amb un germà, Dídac,
psiquiatre molt conegut, i un altre germà, Joan, metge de molt
prestigi que es va fer monjo de
Montserrat. Doncs bé, el nostre protagonista, per raons d’estiueig de la seva mare, va néixer el
juliol de 1908 al Pont de Montanyana, a la província de Lleida,
just a la frontera amb la província d’Osca. I aquí comença la
nostra història, que ens obligarà
a anar una mica enrere i furgar
en l’anecdotari de la Companyia
de Jesús a Espanya.
Fins a l’any 1948 els jesuïtes catalans formaven una província
(província d’Aragó) amb els territoris de l’antiga Corona d’Aragó: Aragó, Catalunya, València
i Mallorca. La resta de jesuïtes
a l’Estat espanyol es distribuïen
en altres quatre províncies: Castella, que comprenia Castella la
Vella, País Basc i Navarra; Lleó,
que comprenia Lleó, Galícia i Astúries; Toledo, que comprenia
Castella la Nova, Extremadura i
Múrcia; i la Bètica, que comprenia Andalusia i les Illes Canàries.
I les coses funcionaven força bé.

“Su Excelencia”
redistribueix els jesuïtes
Però el general Franco no estava
massa content amb aquesta distribució: volia els jesuïtes bascos
dividits i espanyolitzats. Va aprofitar l’ocasió de l’elecció el 1946
d’un Pare General de la Companyia, el P. Joan Janssens, un
home molt espiritual i de bona
fe, però més aviat tímid i apocat,
per veure si podia aconseguir per
fi els seus propòsits. Ho va gestionar a través d’un basc, fidel amic
seu, el P. Severiano Azcona, assessor del P. Janssens per als assumptes d’Espanya. Aquest va
arrencar del P. General una redistribució dels jesuïtes espanyols
que es va promulgar el juliol del
1948. Quedaven afectades dues

La posició del llit
Però el P. Arellano era molt tossut i no sé com va esbrinar que el
P. Parellada havia nascut en una
habitació que s’havia afegit al primer pis de la casa per la banda
del darrere i aquest afegitó queia

Sempre m’ha cridat l’atenció saber qui va
tenir la feliç idea de dibuixar la vertical
virtual entre el llit del part i el llit del riu
Aquesta divisió territorial implicava una nova assignació dels
subjectes: el criteri va ser el del
lloc de naixement. I aquí comença l’aventura del P. Parellada. Ell
era químic i farmacèutic, i poc
abans d’aquesta redistribució, el
P. Gil l’havia demanat per a l’IQS;
ja aleshores pensava en crear una
secció de Química farmacéutica i
el P. Parellada hauria estat l’home
ideal. El P. Provincial l’hi havia
concedit. Ara bé al P. Fernando

just damunt del riu. Va fer venir
uns topògrafs que van dictaminar que el llit on va venir al món
el P. Parellada queia a l’altra banda del riu i, per tant, que l’esmentat pare havia nascut al “Puente
de Montañana (provincia de Huesca)” i, en conseqüència, era aragonès i súbdit del P. Arellano. Es
va originar un plet i l’assumpte
va arribar al P. General. Aquest,
que ja començava a estar tip i penedit de la desgraciada redistribu-

Lluís Victori, SJ

Collection of stories pequeño anecdotario petit anecdotari

ció dels jesuïtes espanyols, no va
voler més polèmica i va donar la
raó al P. Arellano; acte seguit, el
P. Parellada, amb gran disgust de
part seva i també del P. Gil, va ser
declarat oficialment jesuïta aragonès i destinat al col·legi del Salvador de Saragossa. En aquest
divertit, però trist assumpte, sempre m’ha cridat l’atenció saber
com van poder esbrinar la posició del llit del part, quaranta anys
després, i qui va tenir la feliç idea
de dibuixar la vertical virtual entre el llit del part i el llit del riu.
Passats uns anys, i davant la insistència del P. Parellada, va poder tornar a Barcelona, a l’IQS,
però a causa de l’edat ja no es va
incorporar a la tasca docent, sinó
que va ocupar el càrrec d’administrador. Els que van residir al
Col·legi Major Loiola segurament
el recordaran per les negociacions infinites sobre la qualitat del
menjar. La seva catalanitat jesuítica se li va reconèixer oficialment el 1962, quan es va
desfer aquella desgraciada operació del 1948. Aleshores els jesuïtes bascos van aconseguir fer una
província pròpia ells sols amb
Navarra: la província de Loiola; i,
de passada, els catalans també la
nostra: la província Tarraconense, que només comprenia Catalunya. I el Generalísimo s’enfilava
com una carbassera i hi va veure un cas més de la “conspiración
judeo-masónica”.
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Arellano, anomenat Provincial
de Castella Oriental, li feien molta gràcia els títols del P. Parellada,
de cara al col·legi de Saragossa. I
va començar una discussió molt
curiosa. Ja hem dit que el P. Parellada havia nascut al Pont de
Montanyana; pel mig del poble
hi passa el riu Noguera Ribagorçana, que marca la divisió entre
Lleida i Osca i que allà encara és
com un torrent de poca amplada. La casa on va néixer el P. Parellada es trobava íntegrament a
la ribera esquerra del riu, és a dir
pertanyia a Lleida.
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de les antigues províncies: Castella i Aragó. Els jesuïtes de Bilbao
i Àlaba quedaven agregats als de
Burgos, Valladolid, Àvila i Segovia amb una nova província anomenada Castella Occidental. Els
jesuïtes de Guipúscoa i els de Navarra quedaven units als de Sòria, Logronyo i Aragó en una
nova província anomenada Castella Oriental i l’antiga província
d’Aragó perdia tot l’Aragó i passava a dir-se Tarraconense. Ja teníem el que volia “Su Excelencia”:
els bascos dividits i diluïts entre
els castellans. Aquesta distribució
va portar conseqüències nefastes per a la convivència entre els
membres de la Companyia de Jesús. A més, per acabar-ho d’adobar, els provincials anomenats
per conduir les dues províncies
castellanes eren profundament
espanyolistes i antibascos.
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