
Encendre un petit Sol a la Terra
i fer-lo servir com a font d’energia
és el somni dels físics i dels engi-
nyers que treballen en la fusió nu-
clear. La viabilitat d’aquesta font
d’energia, neta i inesgotable segons
els investigadors, podria rebre la
primera conErmació el . Els
primers reactors capaços de con-
vertir-la en electricitat podrien co-
mençar a funcionar al voltant del
. Mentrestant, s’està constru-
int a Cadarache, França, el primer
reactor experimental, anomenat
ITER.

L’ITER funcionarà mitjançant
el mateix procés que alimenta el
Sol i les estrelles: la fusió nuclear.
Es tracta del fenomen contrari al
que es fa servir a les centrals nu-
clears, la Essió. En aquest últim
cas, l’energia s’allibera quan un
nucli atòmic massís es trenca en
parts més petites. En el cas de la
fusió, deriva de la unió de nuclis
lleugers (com l’hidrogen) que en
formen de més pesats (l’heli). 

Com més calor, més ràpida-
ment es mouen els àtoms. A l’in-
terior del Sol la temperatura és
d’uns  milions de graus. Això
fa que els àtoms d’hidrogen que
conté xoquin a grans velocitats,
tot superant les forces de repul-
sió electrostàtiques entre els
seus nuclis (recordeu que els nu-
clis estan carregats positiva-
ment). D’aquesta manera, els
nuclis es fusionen. La fusió de
dos àtoms d’hidrogen produeix
un àtom d’heli, més pesat. No
obstant això, la massa de l’àtom
resultant és una mica més petita
que la suma de les masses dels
àtoms d’hidrogen inicials: una
part de la massa s’ha perdut. On
ha anat? S’ha convertit en una
gran quantitat d’energia, tal com
la fórmula d’Einstein E=mc2 des-

criu: la petita pèrdua de massa
(m), multiplicada per la velocitat
de la llum al quadrat (c2), resulta
en una grandíssima quantitat
d’energia (E) derivada de la fu-
sió. Com que cada segon el Sol
converteix uns  milions de
tones d’hidrogen en heli, la
quantitat d’energia que es pro-
dueix és enorme.

La fusió es produeix a les es-
trelles, a temperatures d’uns 
milions de graus. Diversos cien-
tíEcs han aErmat haver generat
la fusió freda, és a dir, haver in-
duït aquest procés a la tempera-
tura ambient. Però aquests expe-
riments no s’han arribat a repro-
duir mai Ens ara. Per això, l’ob-
jectiu de l’ITER és generar una
fusió calenta, és a dir, portar un
gas (per exemple, una barreja de
deuteri i triti, dos isòtops de l’hi-

drogen) a la temperatura de 
milions de graus, unes deu vega-
des més alta que la del Sol. En
aquestes condicions el gas es
converteix en plasma, és a dir, el
quart estat de la matèria (dife-
rent del sòlid, el líquid o el ga-
sós), constituït per un conjunt de
protons i neutrons. En aquest es-
tat, és molt fàcil que es produei-
xin esdeveniments de fusió.

Perquè la fusió es produeixi,
cal que dos nuclis atòmics s’a-
propin molt, una condició molt
difícil d’assolir perquè les càrre-
gues positives es repel·leixen.
Per superar aquest efecte, cal
que els nuclis xoquin a gran ve-
locitat, cosa que s’obté augmen-
tant la temperatura. Mentre que
el Sol és capaç de retenir el plas-
ma mitjançant la gravetat, això
és impossible en un reactor. Per

conEnar el plasma, doncs, l’ITER
farà servir una altra força, la
magnètica. La substància es tan-
carà en una cambra en forma de
rosca, anomenada Tokamak.

Els reactors de fusió no es fo-
namenten en una reacció en ca-
dena, com en el cas dels reactors
normals, amb el risc de perdre el
control del procés. En aquest cas
n’hi ha prou amb tancar l’accés
del plasma i la reacció s’atura
sola. Aquesta tecnologia seria, a
més a més d’ultrasegura, segons
diuen els seus promotors, neta.
En efecte, en aquest cas no hi
hauria el problema dels residus
nuclears. Només unes quantes
petites porcions del Tokamak
s’activarien, però es podrien re-
utilitzar al cap de cent anys. Fi-
nalment, l’energia de fusió pro-
met ser virtualment inesgotable.
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EL TIMBRE

PER SABER-NE MÉS

l dissabte  de no-
vembre al migdia,
 futures mestres
d’infantil de la FUB

oferiran la possibilitat de partici-
par en la I Fira d’Experimentació,
al passeig de Pere III, a tots els
nens i nenes Ens a  anys que s’hi
acostin. Una Era especial, plena
de propostes que pretenen crear
curiositat al voltant del funciona-
ment del món: com utilitzar la
força dels imants per moure va-
gonetes, com muntar una torre
per descobrir les lleis de l’equili-
bri, com jugar amb els objectes
per canviar-los la Fotabilitat,
com trobar estratègies per sepa-
rar o transformar materials, i un
munt de misteris més per resol-
dre! Hipòtesis, preguntes, acció,
sorpresa, emoció, frustració, in-
sistència, cooperació...

La tasca de preparar una inter-
venció educativa, dur-la a terme
i avaluar-la forma part habitual
de la formació de les futures
mestres. Però convertir-la en un
servei a la ciutat, amb tot l’enre-
nou que comporta, no és gratuït,
sinó absolutament intencionat i
volgut, en el convenciment que
tothom es pot beneEciar de l’e-
xistència d’una universitat terri-
torial ben encaixada en l’entorn
social.  La Era és una oportunitat
per a les estudiants, que podran
posar en pràctica els seus apre-
nentatges i veure les reaccions
dels infants a les seves propostes;
és una oportunitat per als nens i
nenes participants, que podran
gaudir d’un matí farcit de pro-
postes de qualitat per pensar so-
bre com funciona el món físic on
vivim; és una oportunitat per a
les famílies, que podran compar-
tir amb els seus Ells i Elles una
determinada manera d’acostar-
se a la ciència; és una oportunitat
per a la universitat, que travessa-
rà les parets de les aules i obrirà
les portes a la ciutadania; i és una
oportunitat per a la ciutat, que
recull el fruit de conviure amb
una entitat creadora de coneixe-
ment.

Tenir universitat a Manresa és
un luxe i un privilegi. Cal que
continuem apostant-hi amb de-
cisió.

Ah, i passeu per la Era, això sí,
acompanyats d’un nen o nena
d’infantil. Us agradarà !

E

UNIVERSITAT
A LA CIUTAT,
UNA
OPORTUNITAT

«La fira és una oportunitat
per a les estudiants, que
podran posar en pràctica el
seu aprenentatge»

Dibuix de l'interior del Tokamak, responsable de confinar les reaccions de fusió (ITER)

ARXIU

ACTUALITAT ÚTIL

L’Agenda  Escola de la ciutat de Lleida ha inclòs cinc centres escolars més, que s’hi han sumat amb
els seus projectes de promoció i conservació del medi ambient entre els alumnes. Amb això, ja són  les
escoles bressol, centres de primària i instituts de secundària de la ciutat que desenvolupen activitats per
implicar els alumnes i professors en la lluita per la sostenibilitat des de l’entorn educatiu. Aquest curs
- és el sisè que està en funcionament el programa, que inclou projectes d’horticultura, reciclat-
ge i energia a les escoles. 

Segons l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, «la signatura de nous compromisos dels centres escolars amb
l’Agenda  és important per al medi ambient i per a la sostenibilitat». En aquesta ocasió s’han afegit al
programa de l’Agenda  l’escola bressol municipal La Mitjana, la Vailet, l’escola Príncep de Viana, l’es-
cola Riu Segre i l’escola especial Llar de Sant Josep. En el mateix acte es va oEcialitzar l’inici dels projec-
tes triennals de  centres més que ja fa cinc cursos que participen a l’Agenda .

Cinc centres de Lleida se sumen a l'Agenda 21 escolar del Medi Ambient

El Sindicat d’Estudiants ha con-
vocat per al proper dia  una
nova jornada en defensa de l’edu-
cació superior pública a tot Espa-
nya, amb vagues, manifestacions,
concentracions i assemblees com
a senyal de protesta davant les re-
tallades pressupostàries que afec-
ten l’ensenyament universitari. 

Els estudiants
convoquen una altra
jornada de vaga

Article facilitat per lʼAssociació Científico-cultural Omnis cellula (facultat de Biologia de la U de B)

Com més calor, més ràpidament es mouen els àtoms. A l'interior del Sol la temperatura és
d'uns 10 milions de graus. Això fa que els àtoms d'hidrogen que conté xoquin a grans velocitats
�
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