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150 anys de la 

Taula Periòdica

La idea “brillant” de 

Mendeleiev



La 1ª taula Peròdica
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L’evolució de la Taula Peròdica
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La Taula Peròdica V.2019
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Els noms dels elements
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Reconeixement als planetes i asteroides
Mercuri (Hg): del planeta i rep el nom del grec

hydrárgyros hydra=aigua, gyros= plata

Urani (U): del planeta Urà

Neptuni (Np): del planeta Neptú

Plutoni (Pu): del planeta Plutó

Ceri (Ce): per l’asteroide Ceres

Titanio(Ti): Titans, primers fills de la terra

Seleni (Se): La lluna



Els noms dels elements
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Noms de llocs del món (més de 20)
Magnesi (Mg), Scandi (Sc), Coure (Cu), Gal·li (Ga), 

Germani(Ge), Estronci (Sr), Itrio (Y), Terbi (Tb) i 

Iterbi (Yb), Ruteni (Ru), Europi (Eu), Holmi (Ho), 

Tulio (Tm), Luteci (Lu), Hafni (Hf), Poloni (Po), 

Franci (Fr), Americi (Am), Berkeli (Bk), Californi

(Cf), Reni (Re)

Noms de propietats (prop de 40)
colors, olors, etc…



Els noms dels elements
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Noms mitològics
Vanadi (V): Vanadis, deesa Escandinava

Tàntal (Ta): fill de Zeus

Niobi (Nb): Níobe, filla de Tàntal

Pal·ladi (Pd): Pallas, deesa de la saviesa

Prometi (Pm): de Prometeu

Tantalio (Ta): de Tántalo (mitología)

Tori (Th): de Thor



Els noms dels elements
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Noms de cientifics (12)
Curi (Cm): per Pierre i Marie Curie

Einsteni (Es): per Albert Einstein

Fermi (Fm): per Enrico Fermi

Mendelevi (Md): per Dmitri Ivánovich Mendeléiev

Nobel·li (No): per Alfred Nobel

Lawrenci (Lr): per E.O. Lawrence.

Unnilquadium (Unq): que significa 104 (num. atòmic) en llatí. Els

rusos volien dir-li Kurchatovium (Ku) per Igor V. Kurchatov, i els

americans volien dir-li Rutherfordium (Rf) per Ernest Rutherford

Unnilpentium (Unp): del llatí unnilpentium (105), i les propostes

eren Hahni (Ha) per Otto Hahn i Nielsbohrium per Niels Bohr

Gadolini (Gd): pel químic finlandès Gadolin

Samari (Sm): pel rus Samarski



Els noms dels elements

11

Noms de científiques (1)
Meitneri (Mt) per Lise Meitner

Ella i Otto Hahn van descubrir el 

Protactini (Pa) l’any 1918.

Va treballar com a col·laboradora sense

remuneració ni contracte



Els noms dels elements
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Noms de científiques (1)
Meitneri (Mt) per Lise Meitner

Ella i Otto Hahn van descubrir el 

Protactini (Pa) l’any 1918.

Va treballar com a col·laboradora sense

remuneració ni contracte.

Amb Otto Hahn va descriure la fisió nuclear.

Ell ho va publicar l’any 1938 sense ella.

Ell va rebre un premi Nobel l’any 1945

No va esmentar el nom de Lisa Meitner.



Els noms dels elements
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Noms de científiques (1)
Meitneri (Mt) per Lise Meitner

Ella i Otto Hahn van descubrir el 

Protactini (Pa) l’any 1918.

Va treballar com a col·laboradora sense

remuneració ni contracte.

Amb Otto Hahn va descriure la fisió nuclear.

Ell ho va publicar l’any 1938 sense ella.

Ell surt a tots els llibres de text

Ella no.



Els noms dels elements
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Noms de científiques (1)
Meitneri (Mt) per Lise Meitner

Ella i Otto Hahn van descubrir el 

Protactini (Pa) l’any 1918.

Va treballar com a col·laboradora sense

remuneració ni contracte.

Amb Otto Hahn va descriure la fisió nuclear.

Ell ho va publicar l’any 1938 sense ella.

Ell surt a tots els llibres de text

Ella no.

Li han assignat un element químic que mai ningú tindrà a les mans…



Els elements “amagats”

15

Marie Curie
Curi (Mt) pel cognom familiar d’ella i el seu marit Pierre

Radi (Ra) i Poloni (Po) pel seu origen polac

1903: Va guanyar un Nobel de física amb Pierre Curie i 

Henri Becquerel (els Curie no van poder recollir-lo)

1911: Va guanyar un Nobel de química ja vídua

(gairebé no li donen…)

Va viure dedicada a la seva feina. És l’únic referent

de dona de ciencia que hem tingut…



Els elements “amagats”
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Irene Joliot Curie
Franci (Fr) pel seu origen (però “no li pertany”)

Marguerite Perey va començar a 

treballar, com a técnica de laboratori, per a 

Irene Joliot i André Debierne.

No estaba clar qui dirigía els treballs de 

Marguerite i quan va aïllar el Franci no es van 

poder atribuir l’autoria.

Marguerite és, legalment, l’única descobridora



Els elements “amagats”
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Irene Joliot Curie
Franci (Fr) pel seu origen (però “no li pertany”)

Marguerite Perey va començar a 

treballar, com a técnica de laboratori, per a 

Irene Joliot i André Debierne.

No estaba clar qui dirigía els treballs de 

Marguerite i quan va aïllar el Franci no es van 

poder atribuir l’autoria.

Marguerite és, legalment, l’única descobridora
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Les “sense nom” de la ciència

19

Julia Lermontova
Col·laboradora de Mendeléiev, va ser deixeble de 

Bunsen i va estudiar compostos de Platí. 

Fou la primera dona en obtener un Doctorat

en Química.

Va treballar en procesos de síntesi d’hidrocarburs

per a aplicacions industrials i per a combustibles

(reacció de Butlerov-Eltekov-Lermontova)

El seu nom no surt als llibres de text



Les “sense nom” de la ciència
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Harriet Brooks
Col·laboradora de Rutherford, van demostrar que 

el gas que emanava de la descomposició radiactiva

de radi era un element diferent (es va saber després

que era Radó, Rn)). Publiquen junts un article a 1901

A 1902 Rutherford i Soddy proposen la teoría basada

en el treball de Brooks. Sense ella.

Rutherford guanya un Nobel per això al 1908.

Ella no. I el seu nom no surt als llibres de text. 

El de Rutherford sí.



Les “sense nom” de la ciència
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Ida Tacke-Noddack
Juntamen amb el seu marit, Walter Noddack,

van descubrir el Reni (Re)

Va deixar la seva feina per incorporar-se,

sense sou, a l’equip de recerca del seu marit



Les “sense nom” de la ciència
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Ida Tacke-Noddack
Juntamen amb el seu marit, Walter Noddack,

van descubrir el Reni (Re)

Va deixar la seva feina per incorporar-se,

sense sou, a l’equip de recerca del seu marit

Van reclamar l’element 43 i li volien dir “Masuri” però no 

van aconseguir aïllar-lo prou temps i no els ho van aceptar. 

Es va poder sintetitzar l’any 1937 i va rebre el nom de 

Tecneci (Te)

Ida Noddack va argumentar que un nucli podía trencar-se 

(fisió) però no van escoltar “una convidada”…



Les “sense nom” de la ciència
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Ida Tacke-Noddack
Juntamen amb el seu marit, Walter Noddack,

van descubrir el Reni (Re)

Va deixar la seva feina per incorporar-se,

sense sou, a l’equip de recerca del seu marit

Van reclamar l’element 43 i li volien dir “Masuri” però no 

van aconseguir aïllar-lo prou temps i no els ho van aceptar. 

Es va poder sintetitzar l’any 1937 i va rebre el nom de 

Tecneci (Te)

Ida Noddack va argumentar que un nucli podía trencar-se 

(fisió) però no van escoltar “una convidada”…

Va ser nominada als Nobel en 3 ocasions.



Els isòtops “amagats”
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Margaret Todd
Proposa el nom d’ISÒTOP (mateix lloc) per definir elements

que coincidien en nom però no en pes.

Stephanie Horovitz
Aïlla isòtops de Plom (Pb), fet que 

esdevé la primera prova experimental

i irrefutable de l’exisència d’isòtops

Els seus noms no surten als llibres.



Els casos més propers…
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Carmen Brugger-Romani i Trinidad 

Salinas-Ferrer
Van treballar amb José Casares Gil en aïllament del Flúor i 

l’efecte dels minerals a l’aigua (década de 1920 i 1930)

Van haver de deixar la seva recerca 

per la guerra civil i tot el que elles 

havien fet, es va afegir a la bibliografía

de Casares. 

Amb normalitat...



I tot això no és un fet aïllat…
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La (in)visibilitat “acceptada”
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(in)visibilitat

(talent ocult)

Sense
referències

Sense
models

Sense models, no hi ha vocacions!!!



La (in)visibilitat “acceptada”
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(in)visibilitat

(talent ocult)

Sense
referències

Sense
models

Sense models, no hi ha vocacions!!!

GENDER GAP



La (in)visibilitat “acceptada”
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La (in)visibilitat “acceptada”
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Campanyes de “visibilització”:

Exposició “L’enginy (in)visible”



Campanyes de “visibilització”:

“Superdones, Superinventores

i altres espècies minoritàries…”



Campanyes de “visibilització”:

“Superdones, Superinventores

i altres espècies minoritàries…”



Encara queda molt per fer!!!

Més enllà de rescatar “figures ocultes”…

 Cal captar l’atenció de generacions del futur

 Cal ajut per atreure talent jove (i femení)

 Promoure la reducció del “gender gap”



“ Cap nen o nena pot 

voler ser allò que no 

coneixen.

La manca de models,  

ens fa perdre talents
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El futur és vostre!

Moltes gràcies!

M. Núria Salán Ballesteros

nuria.salan@upc.edu

@nuriasalan       @nuriasalann
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