
  
  

PPoorrttaaddaa  ddee  llaa  mmeemmòòrriiaa  ccoommmmeemmoorraattiivvaa  
  
  

EEnnttrree  eell  nnoovveemmbbrree  ddee  11999944  ii  eell  ffeebbrreerr  ddee  11999955  eess  vvaann  ccoommmmeemmoorraarr  eellss  2255  aannyyss  ddeell  
ttrraassllllaatt  ddee  llaa  ffaaccuullttaatt  ddee  QQuuíímmiiccaa  aa  ll''eeddiiffiiccii  ddee  PPeeddrraallbbeess..  EEss  vvaann  oorrggaanniittzzaarr  jjoorrnnaaddeess  
ddee  ppoorrtteess  oobbeerrtteess,,  uunn  bbeessccaannvvii  ddee  pprrààccttiiqquueess  ddee  llaabboorraattoorrii  eennttrree  pprrooffeessssoorrss  ddee  
sseeccuunnddààrriiaa,,  eell  ssiimmppoossii  ""EEll  ppaappeerr  ddee  llaa  cciièènncciiaa  ii  llaa  tteeccnnoollooggiiaa  qquuíímmiiqquueess  eenn  lleess  
ssoocciieettaattss  ddeell  ss..XXXXII""  aammbb  llaa  pprreessèènncciiaa  ddeellss  pprrooffss..  HHooffffmmaannnn,,  MMeerrrriiffiieelldd,,  HHoollbbrrooookk,,  
vvaann  ddeerr  LLiinnddeenn,,  PPrreettzzeerr  ii  KKiippaarriissssiiddeess,,  ccoonncceerrttss  ii  aallttrreess  aaccttiivviittaattss  

LLaa  UUnniivveerrssiittaatt  ddee  BBaarrcceelloonnaa  vvaa  eeddiittaarr  uunnaa  mmeemmòòrriiaa  ddee  110000  ppààggiinneess  aammbb  
ttrraannssccrriippcciioonnss  ddee  lleess  ccoonnffeerrèènncciieess  ii  mmeemmoorràànndduummss  ddee  lleess  aaccttiivviittaattss..  AAqquuíí  hhee  
rreepprroodduuiitt  eell  mmeeuu  ddiissccuurrss  aa  llaa  jjoorrnnaaddaa  iinnaauugguurraall,,  eell  33  ddee  nnoovveemmbbrree  ddee  11999944..  

  



DDIISSCCUURRSS  DDEE  LLAA  JJOORRNNAADDAA  IINNAAUUGGUURRAALL,,  33--1111--11999944  

2255  AANNYYSS  DDEE  QQUUÍÍMMIICCAA  AA  PPEEDDRRAALLBBEESS??  

  

SSrr..  RReeccttoorr  ((AAnnttoonnii  CCaappaarrrróóss)),,  SSrr..  PPrreessiiddeenntt  ddeell  CCoonnsseellll  SSoocciiaall  ((JJoosseepp  MMªª  PPuuiigg  SSaalleellllaass))  
SSrr..  DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall  ((RRaammoonn  PPllaa)),,  SSrraa..  DDeeggaannaa  ((GGeemmmmaa  RRaauurreett)),,  aallttrreess  aauuttoorriittaattss,,  
pprrooffeessssoorrss,,  aalluummnneess  ii  mmeemmbbrreess  ddeell  PPAASS,,  --aannttiiccss  ii  aaccttuuaallss--,,  sseennyyoorreess  ii  sseennyyoorrss::  

DDee  llaa  vviillaa  ddee  SSaannttiillllaannaa  ddeell  MMaarr  eenn  ddiiuueenn  ""llaa  vviillllaa  ddee  llaass  ttrreess  mmeennttiirraass"",,  ppeerrqquuèè  ""nnii  eess  ssaannttaa,,  
nnii  eess  llllaannaa,,  nnii  eessttáá  eenn  eell  mmaarr""..    DDee  llaa  cceelleebbrraacciióó  ddeellss  ""2255  aannyyss  ddee  qquuíímmiiccaa  aa  PPeeddrraallbbeess""  
ppooddrriieemm  ddiirr--nnee  qquuee  ééss  llaa  cceelleebbrraacciióó  ddee  lleess  dduueess  mmeennttiiddeess,,  oo,,  aall  mmeennyyss,,  ddee  lleess  dduueess  
iinneexxaaccttiittuuddss..  

NNoo  ssóómm  aa  PPeeddrraallbbeess,,  ééss  bbeenn  ssaabbuutt..  PPeeddrraallbbeess  ééss  uunn  bbaarrrrii  ddee  ll''aannttiicc  mmuunniicciippii  ddee  SSaarrrriiàà,,  
sseeppaarraatt  ddeell  mmuunniicciippii  ddee  LLeess  CCoorrttss  ppeell  CCaammíí  ddee  llaa  FFoonntt  ddee  ll''OOrreenneettaa..  AAqquueesstt  ccaammíí  ppaassssaavvaa  
jjuusstt  ppeerr  ssoobbrree  ddeell  PPaallaauu  RReeiiaall  ii  ttrraavveessssaavvaa  llaa  DDiiaaggoonnaall  ppeerr  oonn  hhii  hhaa  aarraa  ll''hhootteell  RReeyy  JJuuaann  
CCaarrllooss  II..  PPeerr  ttaanntt,,  ttoottaa  llaa  cciiuuttaatt  uunniivveerrssiittààrriiaa  ddee  llaa  nnoossttrraa  uunniivveerrssiittaatt    --eexxcceeppttee  lleess  ppiisstteess  
dd''eessppoorrttss--  ii,,  ppeerr  ttaanntt,,  aaqquueesstt  eeddiiffiiccii,,  ééss  aall  qquuee  eerraa  eell  mmuunniicciippii  ddee  LLeess  CCoorrttss  ddee  SSaarrrriiàà,,  
aannnneexxaatt  aa  BBaarrcceelloonnaa  eell  11889977..  SSoomm,,  ppeerr  ttaanntt,,  aa  LLeess  CCoorrttss1

NNoo  ffaa  2255  aannyyss  qquuee  eess  ffaa  qquuíímmiiccaa  aa  aaqquueessttaa  zzoonnaa..  EEnn  ffaa  mmééss..  LLaa  FFaaccuullttaatt  ddee  FFaarrmmààcciiaa,,  oonn  
sseemmpprree  ss''hhaa  ffeett  qquuíímmiiccaa,,  jjaa  ffuunncciioonnaavvaa  aallss  pprriimmeerrss  aannyyss  sseeiixxaannttaa..  TTaammbbéé  ll''aaccttuuaall  EEssccoollaa  
dd''EEnnggiinnyyeerrss,,  oonn  ttaammbbéé  ss''hhii  ffaa  qquuíímmiiccaa,,  ss''ooccuuppàà  eell  11996644::  ffaa,,  ddoonnccss,,  aall  mmeennyyss  ttrreennttaa  aannyyss  qquuee  
ppeerr  aaqquuíí  aa  pprroopp  eess  ffaa  qquuíímmiiccaa..  SSeeggoonnaa  iinneexxaaccttiittuutt  ddeesseennmmaassccaarraaddaa..  PPoottsseerr  aallggúú  ddiirràà  ""ÉÉss  
qquuee  nnoo  eesstteemm  ppaarrllaanntt  ddee  qquuíímmiiccaa,,  aammbb  mmiinnúússccuullaa,,  ssiinnóó  ddee  QQuuíímmiiccaa  aammbb  mmaajjúússccuullaa,,  ddee  llaa  
FFaaccuullttaatt  ddee  QQuuíímmiiccaa""..  PPiittjjoorr::  llaa  FFaaccuullttaatt  eenn  eell  mmoommeenntt  ddeell  ttrraassllllaatt,,  eerraa  llaa  FFaaccuullttaatt  ddee  
CCiièènncciieess..  QQuuíímmiiccaa  nn''eerraa  uunnaa  SSeecccciióó..  LLaa  FFaaccuullttaatt  ddee  QQuuíímmiiccaa  eess  ccrreeàà  qquuaattrree  aannyyss  mmééss  ttaarrdd..    

1..  PPrriimmeerraa  iinneexxaaccttiittuutt,,  ddoonnccss,,  
ddeessvveettllllaaddaa..  

AAiixxíí  ddoonnccss,,  ppooddrriieemm  ddiirr  qquuee  cceelleebbrreemm  qquuee  ffaa  ""2211  aannyyss  ddee  llaa  ddiivviissiióó  ddee  llaa  FFaaccuullttaatt  ddee  
CCiièènncciieess  ii  ccrreeaacciióó  ddee  llaa  FFaaccuullttaatt  ddee  QQuuíímmiiccaa,,  eellss  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  qquuaall  eerreenn  ddeess  ddee  ffeeiiaa  
qquuaattrree  aannyyss  aa  LLeess  CCoorrttss""..  UUnn  ttííttooll  aaiixxíí  ppeerr  aa  uunnaa  cceelleebbrraacciióó  ééss  iimmpprreesseennttaabbllee..  LL''eexxccééss  ddee  
pprreecciissiióó  ppoorrttaa  aa  eexxcceessssooss  iinnttoolleerraabblleess..  

RReeaallmmeenntt,,  ffaa  vviinntt--ii--cciinncc  aannyyss  qquuee  eess  vvaa  iinnaauugguurraarr  ll''eeddiiffiiccii  oonn  ssoomm..  PPoottsseerr  ééss  aaiixxòò  eell  qquuee  
ccoonnvviinnddrriiaa  cceelleebbrraarr..  PPeerròò,,  sseeggoonnss  aallgguunnss  aarrqquuiitteecctteess,,  aaiixxòò  nnoo  ééss  ppeerr  aa  cceelleebbrraarr--hhoo  ggaaiirree..  
DDeeiixxeeuu--mmee  ttrraannssccrriiuurree  lleess  ooppiinniioonnss  dd''OOrriiooll  BBoohhiiggaass  eenn  ooccaassiióó  ddeell  SSiimmppoossii  dd''HHiissttòòrriiaa  ppeerr  
ccoommmmeemmoorraarr  eellss  115500  aannyyss  ddee  llaa  rreessttaauurraacciióó  ddee  llaa  UUnniivveerrssiittaatt  ddee  BBaarrcceelloonnaa22..  DDeesspprrééss  
dd''eellooggiiaarr  eellss  eeddiiffiicciiss  ddee  DDrreett  ii  dd''EEmmpprreessaarriiaallss,,  ppaarrllaa  ddeellss  eeddiiffiicciiss  dd''AArrqquuiitteeccttuurraa,,  AAppaarreellllaaddoorrss  
ii  EEnnggiinnyyeerrss,,  ii  ccoommeennttaa::  ""AAqquueessttss  ttrreess  eeddiiffiicciiss  ffoorreenn  eennccaarrrreeggaattss  aallss  ccaatteeddrrààttiiccss  ddee  pprroojjeecctteess  ii  
ddee  ccoommppoossiicciióó  ddee  ll''eessccoollaa  dd''AArrqquuiitteeccttuurraa,,  ccoomm  ssii  aaiixxòò  ffooss  uunnaa  ggaarraannttiiaa  ddee  qquuaalliittaatt  ((......))  EEllss  
aalluummnneess  ffeerreemm  eessffoorrççooss  ppeerr  lllluuiittaarr  ccoonnttrraa  llaa  iiggnnoommíínniiaa  dd''aaqquueellllss  pprroojjeecctteess  sseennssee  ooffeennddrree  
mmaassssaa  eellss  pprrooffeessssoorrss  ((......))  AAvvuuii  ddiiaa  eennccaarraa  ssóónn  ttrreess  eeddiiffiicciiss  aabboommiinnaabblleess..  ÉÉss  ccllaarr  qquuee,,  
ccoommppaarraattss  aammbb  eell  qquuee  vvaa  vveenniirr  ddeesspprrééss  tteenneenn,,  eennccaarraa,,  uunnaa  cceerrttaa  ddiissccrreecciióó""..    LL''eeddiiffiiccii  eenn  eell  



qquuee  eesstteemm  ééss  ddeellss  qquuee  ""vvaa  vveenniirr  ddeesspprrééss""..  SSeeggoonnss  eenn  BBoohhiiggaass,,  ddoonnccss,,  ll''eeddiiffiiccii,,  
aarrqquuiitteeccttòònniiccaammeenntt  ppaarrllaanntt,,  ééss  eennccaarraa  ppiittjjoorr  qquuee  ""iiggnnoommiinniióóss  ii  aabboommiinnaabbllee""..  NNoo  ééss  aaqquueessttaa,,  
ppeerròò,,  llaa  úúnniiccaa  ooppiinniióó..  NN''hhii  hhaa  ddee  mmééss  ffaavvoorraabblleess3

QQuuèè  cceelleebbrreemm,,  ddoonnccss,,  qquuaann  ddiieemm  qquuee  cceelleebbrreemm  2255  aannyyss  ddee  QQuuíímmiiccaa  aa  PPeeddrraallbbeess??    

3..  LL''eeddiiffiiccii  ééss  ddiissccuuttiitt,,  ppeerr  ttaanntt,,  ii  nnoo  sseemmbbllaa  
qquuee  ssiigguuii  uunn  tteemmaa  ddee  cceelleebbrraacciióó,,  ssii  ttaann  ooppiinnaabbllee  ééss..  

PPrroobbaabblleemmeenntt  ccaaddaassccúú  ttiinngguuii  uunn  mmoottiiuu  qquuee  nnoo  ttéé  ppeerrqquuèè  ccooïïnncciiddiirr  aammbb  eell  ddeell  vveeïï..  AAllggúú  hhaauurràà  
vviinngguutt  ppeerr  ccoommpprroommííss;;  aallggúú,,  ppeerr  ccuurriioossiittaatt,,  ppeerrqquuèè  ppaassssaavvaa  ppeerr  aaqquuíí;;  aallggúú  hhaauurràà  vviinngguutt  
ppeerrqquuèè  llii  hhaann  ddiitt  qquuee  ppaassssaarriieenn  lllliissttaa;;  aallggúú  hhaauurràà  vviinngguutt  ppeerr  nnoossttààllggiiaa..    PPeerròò  jjoo  ccrreecc  qquuee  llaa  
mmaajjoorr  ppaarrtt  ddee  ggeenntt  hheemm  vviinngguutt  ppeerrqquuèè  tteenniimm  aallgguunnaa  ccoossaa  aa  cceelleebbrraarr..  DDeeiixxeeuu--mm''hhoo  ddiirr,,  aarraa  
ccoomm  aa  qquuíímmiicc  ii  aannttiicc  ddeeggàà,,  mmééss  qquuee  ccoomm  aa  pprreessiiddeenntt  ddee  llaa  DDiivviissiióó::  eenn  eell  ffoonnss,,  cceelleebbrreemm  qquuee  
eexxiissttiimm  ii  qquuee  vvoolleemm  sseegguuiirr  eexxiissttiinntt  ccoomm  aa  ccooll..lleeccttiiuu..    

QQuuii  dduubbttaa  qquuee  eellss  qquuíímmiiccss,,  eellss  ddee  llaa  FFaaccuullttaatt  ii  eellss  ddee  ffoorraa,,  ssoomm  uunn  ccooll..lleeccttiiuu  aammbb  uunnaa  cceerrttaa  
ccuullttuurraa  pprròòppiiaa??  EEnn  tteenniimm  llaa  mmaajjoorr  ppaarrtt  ddee  ccaarraacctteerrííssttiiqquueess  ffoonnaammeennttaallss..  

••  TTeenniimm  uunnss  vvaalloorrss  ffoonnaammeennttaallss  ccoommuunnss  --ccoomm  llaa  lllliibbeerrttaatt  oo  llaa  ssoolliiddaarriittaatt,,  ssii  bbéé  ddoonnaattss  
ppeerr  llaa  ssoocciieettaatt,,  nnoo  ffoonnaammeennttaallmmeenntt  ppeerr  llaa  FFaaccuullttaatt--  ii  uunn  ssiisstteemmaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  
bbààssiicc  ccoommúú,,    llaa  cciièènncciiaa  ppoossiittiivvaa,,  aaqquueesstt,,  ssíí,,  ddoonnaatt  ppeellss  eessttuuddiiss..  

••  TTeenniimm  uunnss  ssíímmbboollss  ccoommuunnss::  uunn  lllleenngguuaattggee  ((AAssiimmoovv4

••  TTaammbbéé  tteenniimm  pprroobbaabblleemmeenntt  uunnss  mmiitteess  ii  uunnss  hheerrooiiss  oo  mmooddeellss  ddee  ccoommppoorrttaammeenntt  ssoobbrree  
eellss  qquuaallss  nnoo  ccoossttaarriiaa  ggeennss  ppoossaarr--nnooss  dd''aaccoorrdd  ((LLaavvooiissiieerr,,  LLee  CChhaatteelliieerr,,  MMmmee  CCuurriiee,,  
aallgguunnss  aallttrreess  mmééss  pprrooppeerrss......))..  

4  ddiiuu  qquuee  llaa  ppaarraauullaa  ssaaggrraaddaa  ddeell  
qquuíímmiicc  ééss  mmooll));;  tteenniimm  uunn  aarrggoott  ((ssooppaa,,  vvaalloorraarr,,  iinnccllúúss  ddeeffeeccaarr  ((bbuussqquueeuu--hhoo  aall  
ddiicccciioonnaarrii!!))  vvoolleenn  ddiirr  ccoosseess  ddiiffeerreennttss  ppeerr  aallss  qquuíímmiiccss));;  tteenniimm  uunnaa  ffoorrmmaa  ddee  vveessttiirr  ((aall  
mmeennyyss  dduurraanntt  uunnss  aannyyss  ddee  llaa  vviiddaa))..    

••  TTeenniimm  aaccttiittuuddss  ii  rreeaacccciioonnss  ccoommuunneess  eennffrroonntt  ddee  ll''eennttoorrnn..  QQuuaann,,  aarraa  ffaa  uunnss  aannyyss,,  
aaqquueellll  ppaaggèèss  ddee  ll''aannuunnccii  ddee  ll''oollii  ppeerr  tteelleevviissiióó  ddeeiiaa  ""ii  nnoo  ppoorrttaa  qquuíímmiiccaa!!""  ccaaddaassccúú,,  ddeess  
ddee  ccaassaa  sseevvaa,,  eess  rreebbeell..llaavvaa  ccoonnttrraa  aaqquueessttaa  aabbuussiivvaa  aacceeppcciióó  ddee  llaa  ppaarraauullaa..  QQuuaann  eess  
ccoommeerrcciiaalliittzzaa  aallgguunn  pprroodduuccttee  oo  mmaatteerriiaall  oobbttiinngguutt  aammbb  ll''eessffoorrçç  dd''iinnvveessttiiggaaddoorrss  ii  
ttèèccnniiccss,,  hhoo  sseennttiimm  ccoomm  aa  ccoossaa  nnoossttrraa..  QQuuaann  eess  ppoossaa  ddee  mmooddaa  aallgguunnaa  mmoollèèccuullaa,,  ccoomm  
eellss  ffuulllleerreennss,,  eesstteemm  íínnttiimmaammeenntt  oorrgguulllloossooss  dd''eenntteennddrree  ddee  qquuèè  vvaa..  

II  ttoott  aaiixxòò  qquuee  tteenniimm,,  eennss  sseemmbbllaa  bbéé  ddee  tteenniirr--hhoo,,  ii  vvoolleemm  sseegguuiirr--hhoo  tteenniinntt  ii  ccoommppaarrttiinntt  ccoomm  aa  
ccooll..lleeccttiiuu..  II  cceelleebbrraarr  uunnaa  eeffeemmèèrriiddee  hhiissttòòrriiccaa  ééss  uunnaa  ddee  lleess  ffoorrmmeess  ddee  ccoommpprroommííss  ccooll..lleeccttiiuu  
aammbb  eell  ffuuttuurr,,  bboo  ii  eexxpplliicciittaanntt  qquuee  eell  vvoolleemm  mmiilllloorr..  

LL''eennttoorrnn,,  ppeerròò,,  ssee''nnss  vvaa  ttoorrnnaarr  hhoossttiill,,  ffaa  uunnss  aannyyss..  II  uunnaa  ddee  lleess  mmiilllloorrss  eessttrraattèèggiieess  ddeellss  
ssiisstteemmeess  oobbeerrttss  --uunnaa  FFaaccuullttaatt,,  ii  ccaaddaassccuunn  ddeellss  sseeuuss  eeqquuiippss  ddee  rreecceerrccaa  ssoonn  ssiisstteemmeess  oobbeerrttss--  
ppeerr  aa  ssoobbrreevviiuurree  eenn  uunn  mmóónn  hhoossttiill  ééss  pprrooccuurraarr  oobbrriirr--ssee  aall  mmààxxiimm  ddeesseennvvoolluuppaanntt  nnoovveess  
eessttrraattèèggiieess  ddee  ttrreebbaallll  ii  ddee  ccoommuunniiccaacciióó  ddee  mmaanneerraa  ccoonnttrroollaaddaa::  ttrreebbaallll  sseerriióóss,,  nnoovveess  llíínniieess  ddee  
rreecceerrccaa,,  ppoorrtteess  oobbeerrtteess,,  rreessppeeccttee  aallss  aalluummnneess,,  ddiiffuussiióó  ddee  rreessuullttaattss  ddee  rreecceerrccaa,,  ppaarrttiicciippaacciióó  
eenn  oorrggaanniissmmeess..  II,,  ppaauullaattiinnaammeenntt,,  llaa  iimmaattggee  vvaa  ccaannvviiaanntt::  llaa  ""nnoottaa  ddee  ttaallll""  vvaa  ppuujjaanntt  mmééss  qquuee  aa  



llaa  ccoommppeettèènncciiaa,,  eellss  ddiinneerrss  ppeerr  aa  rreecceerrccaa  ccaattaallaannss,,  eessppaannyyoollss,,  eeuurrooppeeuuss,,  mmuunnddiiaallss  vvaann  
aarrrriibbaanntt,,  eellss  ccoonnttrraacctteess  aammbb  llaa  iinnddúússttrriiaa,,  eellss  pprrooggrraammeess  ddee  bbeessccaannvvii,,  lleess  eessttaaddeess  aa  
ll''eessttrraannggeerr  pprroolliiffeerreenn..  AAqquueessttaa  ééss  llaa  ttaassccaa  qquuee  ttoottss  eellss  mmeemmbbrreess  dd''aaqquueessttaa  FFaaccuullttaatt  eessttaann  
ddeesseennvvoolluuppaanntt  ccoonnttiinnuuaammeenntt..    

PPeerròò  aaiixxòò  nnoo  eess  ffaa  sseennssee  pprroobblleemmeess..  

SSeennyyoorr  RReeccttoorr,,  sseennyyoorr  PPrreessiiddeenntt  ddeell  CCoonnsseellll  SSoocciiaall,,  sseennyyoorr  DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall,,  ccoonneeiixxeeuu  lleess  
ccaarraacctteerrííssttiiqquueess  ii  pprroobblleemmeess  ddee  llaa  DDiivviissiióó  ddee  CCiièènncciieess  EExxppeerriimmeennttaallss  ii  MMaatteemmààttiiqquueess  
dd''aaqquueessttaa  UUnniivveerrssiittaatt  qquuee  lleess  cciirrccuummssttàànncciieess  mm''hhaann  ppoorrttaatt  aa  pprreessiiddiirr..  LLaa  sseennyyoorraa  ddeeggaannaa  jjaa  
hhaa  ffeett  eessmmeenntt  dd''aallgguunnss  ddeellss  pprriinncciippaallss  pprroobblleemmeess  qquuee  llaa  FFaaccuullttaatt  ccoomm  aa  ccoonnjjuunntt  ttéé..  HHii  hhaa,,  
mmaallaauurraaddaammeenntt,,  cciirrccuummssttàànncciieess  oobbjjeeccttiivveess  qquuee  ppooddeenn  ffeerr  ddiiffiiccuullttoossaa  llaa  ssoolluucciióó  ddeellss  
pprroobblleemmeess  ddee  ffoorrmmaa  ccooll..lleeccttiivvaa::  ll''aarrqquuiitteeccttuurraa    nnoo  aaffaavvoorreeiixx  llaa  ccoommuunniiccaacciióó,,  ll''eexxiissttèènncciiaa  ddee  
ddiivveerrssooss  eennsseennyyaammeennttss  aall  ssíí  ddee  llaa  FFaaccuullttaatt  ppoott  nnoo  sseerr  ccoommpprreessaa  oo  ppoottsseerr  nnoommééss  aacccceeppttaaddaa  
aammbb  rreettiiccèènncciieess,,  llaa  mmaannccaa  dd''eessppaaii  ii  ll''eessccaasssseeddaatt  ddee  rreeccuurrssooss  ppoott  ppoorrttaarr  aa  eennffrroonnttaammeennttss..  
PPeerròò  jjoo  ppeerrssoonnaallmmeenntt  aavvaalloo  llaa  FFaaccuullttaatt  ddee  QQuuíímmiiccaa,,  nnoo  nnoommééss  sseennttiimmeennttaallmmeenntt  --eenn  ssóócc  
mmeemmbbrree--  ssiinnóó  ppeerrqquuèè  ccrreecc  qquuee  llaa  vvoolluunnttaadd  ddee  rreessoolluucciióó  ddeellss  pprroobblleemmeess  aammbb  uunnaa  
ppeerrssppeeccttiivvaa  ccooll..lleeccttiivvaa  rraaoonnaabbllee,,  rraaoonnaaddaa  ii  aammbb  vvoolluunnttaadd  dd''eenntteessaa  ééss,,  ccrreecc,,  llaa  mmiilllloorr  
eessttrraattèèggiiaa  aa  llllaarrgg  tteerrmmiinnii  ppeerr  aa  aaccoonnsseegguuiirr--hhoo..  II  aaqquueesstt  hhaa  eessttaatt  ggaaiirreebbéé  sseemmpprree  ll''eessttiill  ddee  llaa  
FFaaccuullttaatt  ccoomm  aa  ccooll..lleeccttiiuu,,  qquuee  ttaanntt  ddee  bboo  ffooss  eell  ddee  ttootthhoomm..  

DDeeiixxeeuu--mmee  ddiirr,,  ppeerr  aaccaabbaarr,,  qquuee  jjoo,,  ppeerrssoonnaallmmeenntt,,  cceelleebbrroo,,  aa  mmééss,,  uunnaa  aallttrraa  ccoossaa..  EEll  qquuee  jjoo  
aarraa  eessttiicc  cceelleebbrraanntt,,  ii  mmoolltt,,  ééss  pprreecciissaammeenntt  qquuee  aaqquueesstt  aaccttee  eess  cceelleebbrrii,,  ddee  llaa  mmaanneerraa  qquuee  eess  
cceelleebbrraa  ii  aammbb  qquuii  eess  cceelleebbrraa..  II  eessppeerroo  qquuee  eess  ccoommpprreenngguuii  qquuee  nnoo  ééss  uunn  jjoocc  ddee  ppaarraauulleess..  

BBaarrcceelloonnaa,,  33  ddee  nnoovveemmbbrree  ddee  11999944  

CCllaauuddii  MMaannss  

PPrreessiiddeenntt  ddee  llaa  DDiivviissiióó  IIIIII  

  

  

NNootteess  
                                                                                                                      
11    LLaa  zzoonnaa  oonn  hhii  hhaa  llaa  FFaaccuullttaatt  ééss  llaa  ppaarrttiiddaa  ddee  BBeeddeerrrriiddaa,,  cciittaaddaa  jjaa  eell  994455..  VVeeggeeuu  llaa  GGrraann  GGeeooggrraaffiiaa  CCoommaarrccaall  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  vvooll..  88  ((11998822))    ""EEll  BBaarrcceelloonnèèss  ii  eell  BBaaiixx  LLlloobbrreeggaatt"",,  pppp..  5566  ii  222255--224422..  EEdd..  FFuunnddaacciióó  EEnncciiccllooppèèddiiaa  
CCaattaallaannaa,,  BBaarrcceelloonnaa..  

22  BBoohhiiggaass,,  OO..  ((11998888))  ""EEll  CCaammppuuss  uunniivveerrssiittaarrii  ddee  PPeeddrraallbbeess"",,    aa  ""HHiissttòòrriiaa  ddee  llaa  UUnniivveerrssiittaatt  ddee  BBaarrcceelloonnaa::  II  
SSiimmppoossiiuumm  11998888""  pppp..  557711--558800..  PPuubblliiccaacciioonnss  UUnniivveerrssiittaatt  ddee  BBaarrcceelloonnaa,,  11999900..    

33  TTeerrmmeess,,  JJ,,  AAllccoolleeaa,,  SS..  CCaassaassssaass,,  JJ..,,  LLlluucchh,,  EE..  ((11999911))  ""LLaa  UUnniivveerrssiittaatt  ddee  BBaarrcceelloonnaa"",,  EEdd..  UUnniivveerrssiittaatt  ddee  
BBaarrcceelloonnaa,,  pp..  227744--227766..  

44    EEnn  aannggllèèss,,  mmoollee  ttéé  eell  ddoobbllee  ssiiggnniiffiiccaatt  ddee  mmooll  ii  ddee  ttaallpp..  PPeerr  aaiixxòò  eenn  eellss  ppaaïïssooss  aanngglloossaaxxoonnss,,  sseeggoonnss  AAssiimmoovv,,  ppeerr  
iiddeennttiiffiiccaarr  uunn  qquuíímmiicc  nn''hhii  hhaa  pprroouu  aammbb  pprreegguunnttaarr--llii  ssii  ssaapp  qquuèè  ééss  uunn  mmoollee..  SSii  ddeessccrriiuu  uunn  ttaallpp,,  nnoo  hhoo  ééss..  SSii  eennggeeggaa  
uunn  ddiissccuurrss  llllaarrgg  oonn  hhii  ssuurrtteenn  2222,,44  lliittrreess,,  ééss  uunn  qquuíímmiicc..  VVeeggeeuu  AAssiimmoovv,,  II..  ((11997788))  ""CCóómmoo  aavveerriigguuaarr  qquuiiéénn  eess  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
qquuíímmiiccoo"",,  aa  ""LLooss  llaaggaarrttooss  tteerrrriibblleess  yy  oottrrooss  eennssaayyooss  cciieennttííffiiccooss""  pp..  4488--6600..  AAlliiaannzzaa  EEddiittoorriiaall  ((MMaaddrriidd)),,  ccooll..  ""EEll  
lliibbrroo  ddeell  bboollssiilllloo"",,  nnºº667744..  
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