
  
 

 

Benvolguts/des membres de la SCQ, 

Properament s’obrirà el període electoral per tal d’escollir una nova Junta de la Societat 

Catalana de Química (SCQ). Amb aquesta carta m’adreço a tots vosaltres, en nom de tot 

l’equip, per tal de demanar el vostre suport.  

La candidatura que encapçalo està formada per les següents persones: 

 

Presidència: Gregori Ujaque Pérez (UAB) 

Vicepresidència: Rosa Maria Marcé Recasens (URV)  

Secretaria: Montserrat Heras Corominas (UdG) 

Tresoreria: Jordi Cuadros Margarit (IQS) 

Vocals: Consol Blanch Colat (UVic-UCC) 

Antonio Bauzà Riera (UIB) 

Aureli Caamaño Ros (Secundària) 

Eduard Cremades (Escola Virolai, UOC, UB) 

Anna de Juan Capdevila (UB) 

Pere Grapí Vilumara (Secundària) 

Josefina Guitart Mas (CESIRE) 

Lurdes Jordi Vilaró (FBG-UB) 

Arben Merkoçi (ICREA,ICN2,BIST) 

Ciril Jimeno Mollet (IQAC, CSIC) 

Laia Pellejà i Puxeu  (ICIQ) 

Antoni Francesc Roig Navarro (UJI) 

Anton Vidal i Ferran (ICREA,UB) 

Vocals joves: Araceli de Aquino Samper (UB) 

Bernat Oró Nolla (IDAEA) 

  

 

L’equip que ens presentem manté gran part dels membres de la Junta del mandat passat, 

tot i que també s’incorporen nous membres: dos representants de la secció jove, a més de 

dos membres, un provinent de les Illes Balears i l’altre del País Valencià, per tal de tenir 

una major representativitat dels territoris de parla catalana. Si ens feu confiança 

intentarem aconseguir que la SCQ es consolidi com la societat de referència per a la 

docència, la recerca i l’empresa als Països Catalans en el camp de la química. A 

continuació s’exposen les iniciatives que hem començat i procurarem consolidar, a més 

d’altres de noves que intentarem endegar. 

La tasca que hem desenvolupat durant el darrer mandat ha servit per aconseguir els 

objectius generals que ens havíem marcat. Per destacar-ne els més significatius, s’ha creat 

la Secció Jove, s’han posat en marxa premis de la SCQ en diverses categories (recerca, 

docència i divulgació), a més del reconeixement dels Emplaçaments Històrics en l’Àmbit  



  
 

 

de la Química, reunions científiques, concurs de vídeos, traducció normes d’IUPAC, 

butlletí, etc. La nostra intenció és continuar amb la labor feta, intentant consolidar les 

activitats que hem començat i incorporar-ne de noves que pensem que poden ajudar a 

millorar la SCQ i la contribució que fem a la societat en el seu conjunt. 

Pel que fa a la docència, aquest és un dels àmbits on la SCQ ha estat tradicionalment més 

activa, especialment a secundària. Continuarem donant suport i fomentant les iniciatives 

docents que ajudin a fer la química més atractiva als estudiants, i s’intentarà promoure 

també l’excel·lència i la innovació en la docència universitària. Es donarà suport a totes 

les activitats (conferències, jornades, premis, etc.) que es venen organitzant i de noves 

que de ben segur sorgiran, tenint especial cura en mantenir la qualitat de la revista EduQ, 

la revista de referència en educació especialment a secundària.  

Dins l’àmbit de la Recerca hem posat en marxa dues reunions científiques en diferents 

àmbits de la química (química teòrica i computacional, i química inorgànica i 

organometàl·lica). El nostre objectiu és ampliar-ho a altres àmbits que també siguin 

assimilables a les divisions de l’EuChemS, com ho han estat aquestes dues. Seguint amb 

l’EuChemS, la SCQ té representants a gairebé totes les Divisions, i intentarem ampliar la 

nostra representació per tal de no deixar cap Divisió sense representant. D’altra banda, 

cal esmentar que de totes les activitats que organitza la SCQ, probablement la més 

entranyable i exitosa és la Trobada de Joves Investigadors, la qual continuarem 

potenciant. En aquest sentit, esperem involucrar en la organització a la Secció Jove que 

s’ha creat recentment per a que la visquin com “seva” Trobada. 

Pel que fa al món empresarial, la seva presència i implicació a la SCQ ha estat 

tradicionalment una de les assignatures pendents. L’organització de l’Any Internacional 

de la Taula Periòdica 2019 (AITP2019) per part de l’anterior Junta va canviar aquest fet 

ostensiblement; malauradament, la pandèmia viscuda ha fet refredar les sinergies creades 

entre la SCQ i les empreses. El nostre objectiu serà recuperar aquest clima de confiança i 

enteniment per a que l’empresa pugui percebre que formar part i col·laborar amb la SCQ 

és beneficiós per a elles i per a tota la societat en el seu conjunt. En aquest sentit estem a 

punt de signar un conveni amb Fira de Barcelona per a involucrar-nos amb l’Expoquimia. 

La comunicació i la divulgació és un aspecte cabdal en qualsevol organització. Així, en 

el darrer mandant cal destacar la completa renovació de la plana web de la societat, la 

creació del Butlletí de la SCQ que rebeu tots els socis/es mensualment, així com la 

consolidació de la nostra presència a les xarxes socials, principalment a través de Tuiter. 

Tot i la feina ja feta, s’intentarà fer els esforços necessaris per a que la presència de la 

SCQ augmenti a les xarxes socials, i mitjans de difusió i comunicació. L’objectiu és que 

tot el que faci la SCQ transcendeixi de l’àmbit de la pròpia química i pugui arribar a la 

societat. 

A més dels aspectes generals ja exposats, es continuarà donant suport a totes les activitats 

que es venen organitzant i que són molt diverses (jornades, conferències, congressos,  



  
 

 

premis a treballs de recerca de batxillerat, entre d’altres). Cal afegir que les revistes que 

edita la SCQ (EduQ i Revista de la SCQ) i la col·lecció “Clàssics de la Química” són 

molt importants per a nosaltres i també les continuarem potenciant, així com altres 

publicacions impulsades per la SCQ. La jornada que es fa a finals d’any per a 

commemorar el Premi Nobel de Química, on també es fa un reconeixement als nous 

doctors que s’han format en el territori, és (o voldríem que esdevingués) un punt de 

trobada anual de tots els membres de la societat. Finalment, volem destacar que estarem 

oberts a escoltar qualsevol iniciativa que vingui promoguda pels socis, com  hem fet fins 

ara. 

Ens presentem a les properes eleccions per intentar consolidar les activitats que s’han 

endegat en el mandat passat, incorporar-ne de noves, i ajudar en d’altres iniciatives que 

estem convençuts que sortiran. Per tant, si sortim elegits, esperem poder comptar també 

amb el vostre suport i la vostra ajuda per tal de consolidar la SCQ com la societat de 

referència per a tots els àmbits de la química als territoris de parla catalana. 

 

Ben cordialment, 

 

 

Doctor Gregori Ujaque (en nom de tot l’equip) 

 

 

Barcelona, 24 de febrer de 2023 


