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aparició a Internet l’any 1991 de la World
Wide Web (WWW), la gran teranyina d’abast
mundial, ha suposat una revolució sense precedents en l’àmbit de la difusió del coneixement. L’entorn acadèmic en el qual es desenvolupà la WWW propicià que ben aviat apareguessin llocs web, majoritàriament situats en
departaments universitaris, amb continguts relacionats amb
la química. La gran facilitat amb què podem saltar d’una
pàgina web a una altra, juntament amb l’elevada qualitat
gràfica que es pot obtenir en documents que incloguin tot
tipus d’imatges, ha convertit aquest mitjà de publicació en
una eina molt útil per a la presentació d’informació complexa que permet, per exemple, incloure en un mateix document la descripció de les propietats d’una molècula i una
imatge tridimensional de la seva estructura, que podem
manipular a voluntat emprant simplement el ratolí de l’ordinador. Un dels problemes principals de la WWW, que es
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deriva de la gran quantitat d’informació que conté, és que
normalment no sabem per on començar a buscar la informació que ens interessa. La intenció d’aquesta secció és
donar, en cada número de la revista, les adreces d’algunes
pàgines web que, tant pels seus continguts com per la seva
presentació gràfica, poden resultar interessants a una
àmplia majoria de químics. Esperem que us serveixin de
ports de partida per a iniciar entretingudes navegacions
pels mars d’informació disponibles a la WWW.
El departament de química de la Universitat de Bristol, al
Regne Unit, manté des de gener de 1996 una pàgina web
anomenada Molecule of the Month
(www.bris.ac.uk/Depts/Chemistry/MOTM/motm.htm), en la
qual cada mes s’afegeix una pàgina dedicada a un compost
químic. Hi podeu trobar pàgines sobre tot tipus de molècules: principis actius de medicaments (aspirina o finasteride),
productes naturals (la molècula de febrer del 2000 és l’àcid
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boswèl·lic, component principal de l’encens), molècules simples com l’ozó o complexes com l’ADN. Els criteris seguits
per triar les pàgines web que hi surten són, per una banda,
la qualitat i el disseny de la pàgina i, per l’altra, les dades
que s’hi inclouen sobre cada compost. Un dels criteris
seguits pels editors és també que es tracti de pàgines entretingudes amb informació que vagi més enllà de les dades
sobre propietats i síntesi dels diferents compostos. Si esteu
interessats en què us publiquin la pàgina web que heu creat
sobre la vostra molècula preferida, només cal que ompliu el
formulari que hi ha a la pàgina principal de Molecule of the
Month amb les vostres dades i espereu que els editors us la
seleccionin.
WebElements (www.webelements.com) és una taula periòdica virtual que us permet obtenir una gran quantitat de
dades sobre els elements i els seus compostos. Aquesta
pàgina és una de les més veteranes en el camp de la química. Es troba a la WWW desde setembre de 1993 i és obra de
Mark Winter, de la Universitat de Sheffield, al Regne Unit.
Seleccionant qualsevol dels elements que es presenten a la
taula periòdica que apareix a la pàgina principal, obtindreu
informació detallada sobre l’element en qüestió, les seves
propietats, obtenció, història, usos i característiques dels
seus principals compostos. S’inclou una fotografia per a
cada element i una gravació en la qual podem escoltar el
nom de l’element en anglès (pronunciat tant per un home
com per una dona) i un breu resum sobre les seves característiques. L’autor aprofita el gran avantatge de disposar de
totes les dades sobre els elements en format electrònic per
incloure a la pàgina web seccions en les quals podem visualitzar, mitjançant diferents tipus de gràfics de gran qualitat,
com varien les propietats dels elements en funció de la seva
posició a la taula periòdica. En aquesta pàgina, hi trobareu
també una interessant secció amb enllaços a altres pàgines
web d’arreu del món dedicades a la taula periòdica.
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A The Ozone Hole Tour
(www.atm.ch.cam.ac.uk/tour/index.html), el Centre de
Ciències Atmosfèriques de la Universitat de Cambridge
(Regne Unit) ens proposa una visita guiada per una exposició dedicada al forat de la capa d’ozó. L’exposició està dividida en quatre seccions a les quals podem accedir des de la
pàgina principal. En la primera, se’ns descriu el descobriment del forat a la capa d’ozó. En la segona part, els autors
presenten dades actuals sobre la pèrdua d’ozó sobre
l’Antàrtida. Aquestes dades van acompanyades d’atractives
representacions gràfiques de l’evolució de la concentració
de l’ozó sobre el pol sud en els darrers anys, i ofereixen la
possibilitat de visualitzar-les com a imatges animades. La
tercera part de l’exposició està dedicada a les bases científiques de la recerca sobre el forat de la capa d’ozó. Aquí hi
trobareu informació detallada sobre les reaccions químiques
responsables de la degradació de la capa d’ozó. Per acabar,
els autors han inclòs una quarta secció en la qual es descriu
la recerca duta a terme actualment pel grup que treballa en
aquesta àrea a la Universitat de Cambridge.

