
Que la química és una ciència ben quotidiana, curiosa, present a les
nostres vides i amb una apassionant història que referma la seva gran
importància per mirar cap al futur no ens ve de nou. Ara bé, això es pot
explicar de moltes maneres...

El passat 2011, Any Internacional de la Química, va ser publicat el lli-
bre de divulgació Los avances de la química, del doctor Bernardo Herradón,
com una de les darreres obres de la col·lecció del CSIC «¿Qué sabemos
de?». El conegut vocal de la Junta de Govern de la Reial Societat Espanyola
de Química, a més de fer recerca en l’àmbit de la química orgànica, 
dedica part del seu temps a la divulgació a la xarxa. A Twitter, com a 
@QuimicaSociedad, no para de piular interessants aspectes de la química
i, també al món 2.0, és autor dels blocs http://educacionquimica.wordpress.com
i http://www.losavancesdelaquimica.com. Ara, sota el mateix títol d’aquest
darrer bloc, podem llegir Herradón sobre paper.

Des del primer capítol, dedicat a la presentació de la química com una
ciència que ens envolta, fins al cinquè i darrer capítol, titulat «Els avenços
de la química i el seu impacte en la societat al llarg de la història», fem un
bon viatge per la història de la química i la seva relació amb la societat en
només cent quaranta pàgines. Els altres capítols són «La química i les
ciències naturals», «Alguns conceptes de química» i «La química en l’ac-
tualitat. Perspectives de futur».

Si encara no heu obert aquest llibre d’atractiva i inquietant portada
amb flaire de luminol, us recomano que ho feu. Gaudireu d’aquesta obra
tal com heu gaudit amb els (gairebé clàssics) d’Asimov, Levi o Scerri.

Bona lectura!

Pep Anton Vieta Corcoy 
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Madrid: CSIC; La Catarata, 2012
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Jornada sobre Enseñanza y Divulgación 
de la Química y la Física 
V Foro Bienal de Profesores de Física y Química
de la Universidad Politécnica de Madrid
Madrid, 12 de juliol de 2012
http://quim.iqi.etsii.upm.es/didacticaquimica/2012.htm

22nd International Conference on Chemistry
Education (ICCE) 
11th  European Conference on Research 
in Chemical Education (ECRICE)
Roma, del 15 al 20 de juliol de 2012
http://www.iccecrice2012.org/

XXV Encuentro en Didáctica de las Ciencias
Experimentales
Santiago de Compostel·la, 5, 6 i 7 de setembre 
de 2012
http://www.usc.es/congresos/25edce/fechas.htm

VII Seminario Ibérico – III Seminario Ibero -
americano CTS en la Enseñanza de las 
Ciencias. «Ciencia, Tecnología y Sociedad en el
futuro de la enseñanza de las ciencias»
Madrid, del 28 al 30 de setembre de 2012
http://oei.es/seminarioctsm/index.html

VIII Jornadas de la Enseñanza de la Física 
y la Química. «La enseñanza de la física y
química basada en la indagación» 
Cosmocaixa, Alcobendas (Madrid), 
23 i 24 de novembre de 2012
http://www.consejogeneralcdl.es/simposios_fq2.html

II Jornadas sobre la Enseñanza de las Ciencias
en Infantil y Primaria
Alcobendas (Madrid), 30 de novembre 
i 1 de desembre del 2012
http://www.consejogeneralcdl.es/simposios_primaria.html
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