
 

 
Part superior de la primera pàgina del número 0 de l'NPQ, de gener-febrer de 1969 

El Col·legi de Químics de Catalunya es va fundar el 1951, i coexisteix amb l'Associació 
de Químics de Catalunya, derivada de l'entitat equivalent d'Espanya, fundada el 1945.  
Editen des del 1969 la revista NPQ (Noticias para Químicos, actualment Notícies per a 
Químics) que ha sofert diversos canvis de format i de contingut. Actualment , com 
molts altres butlletins d'entitats similars, és en format on-line. Es poden trobar els 
exemplars de la revista des del nº 397 (agost de 2000) fins el 2014  -quan era en paper- 
a https://issuu.com/colquimcat/
 

. Actualment està al nº 490. 

A partir del número 399 hi he col·laborat assiduament, perquè el director de la revista 
Antoni Portela, i el degà del Col·legi, José Costa, em van venir a demanar que hi 
publiqués de froma sistemàtica  articles de divulgació de la química, que tinguessin 
alguna xispa. El primer va ser "Els captaires de la tomba d'Haji Alí", publicat a l'NPQ 
399 el 2000. Però abans hi havia fet algunes col·laboracions esporàdiques, algunes de 
les quals són capítols anteriors d'aquest recull. El 1991 em van demanar una breu 
presentació de la facultat de Química de la UB, aprofitant el fet que m'havien escollit 
degà el maig de 1991 substituint l'Enrique Pedroso, malauradament mort el 2020. 
Dóna una idea de què era el que preocupava a la facultat el 1991, fa trenta anys. 
 
El càrrec de degà em va durar tres anys i em substituí Gemma Rauret. El degà de 
Química de la UB tenia el que devia ser el despatx més petit de tots els degans 
d'Espanya,  i va tardar encara diversos anys a créixer. 
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