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Celebració 50è aniversari 
de la creació del Col·legi

El passat dia 19 de novembre va tenir lloc, a la
sala d’actes de la Banca March de Palma,
l’acte de celebració del 50è aniversari des
que va ser creat el Col·legi de Catalunya i
Balears. Posteriorment a la seva creació,
l’any 1986, ja dins l’estat de les autonomies, el
nostre Col·legi es va segregar del de
Catalunya. Amb aquest acte institucional, la
Junta de Govern va voler retre un homenatge
als col·legiats més veterans. La mesa presi-
dencial va estar integrada pels següents
membres: el nostre col·legiat més veterà – el
número 3-, el Sr. Humbert Ferrer; el primer
degà del nostre Col·legi després de la segre-
gació, el Sr. Joan Mora; l’actual degà, el Sr.
Enrique Gómez; en representació del Rector
de la UIB, el Sr. Eduard Rigo, vicerector
d’Ordenació Acadèmica i Centres; i en repre-
sentació del Conseller de Presidència, el Sr.
Fernando Pozuelo, secretari general tècnic
de la Conselleria de Presidència.
La celebració va començar amb la conferèn-
cia del Dr. Antoni Roig, catedràtic emèrit de
Química Física de la UIB i col·legiat d'honor

del nostre Col·legi: "Com es van formar els
grans conceptes de la Química. Contribució
dels químics de les Illes al desenvolupament
de la Ciència". A continuació, vàrem  lliurar
les insígnies d’or de la nostra entitat als
col·legiats amb cinquanta o més anys dins la
professió química. Aquests són el Sr.
Humbert Ferrer, el Sr. Sebastià Alomar i el Sr.
Joan Morey. Així mateix es va fer entrega
d’un obsequi commemoratiu als dos primers
per la seva participació en la creació del
Col·legi de Catalunya i Balears l’any 1952, al
Sr. Joan Mora  i als representants de la UIB i
de la Conselleria de Presidència pel suport
que sempre han ofert a les activitats que
organitza el nostre Col·legi.
Acte seguit es varen lliurar les insígnies de
plata als col·legiats amb vint-i-cinc o més
anys dins la professió, entre els quals hi
figuren aquells que l’any 1977 formaren part
de la primera promoció de químics que va
sortir de la UIB.
L’acte va finalitzar amb l’oferiment d’una copa
de cava a tots els assistents.
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Una nova finestra i una nova casa 
Benvolguts companys i companyes
L’any que hem deixat enrere ha estat d’especial importància per al nostre col·lectiu. Per una
banda s’ha aconseguit, desprès de molts anys de lluita, que vegi la llum al BOE el Reial
Decret de creació de les especialitats sanitàries per als químics. El mateix dia va sortir
publicada al BOE la celebració anual del dia de la Química –dia 15 de novembre, celebra-
ció de Sant Albert. També la Junta de Govern del Col·legi ha estat rebuda pel President del
Govern de les Illes Balears per fer-li arribar les inquietuds del nostre col·lectiu. Entre d’al-
tres accions s’ha elaborat un manual de normes de seguretat al laboratori que us haurà
arribat a tots. Així mateix la nostra Associació de Químics ha començat a donar les prime-
res passes organitzant diferents activitats (olimpíada, cicle de seminaris, cursos de forma-
ció...) i en aquest moment està elaborant un joc de química multimèdia per promoure l’a-
prenentatge de la química a l’educació secundària. 

Amb el començament de l’any 2003, ens hem plantejat nous reptes. En primer lloc, com hau-
reu pogut comprovar, el nostre butlletí intern QuimiBal, després de cinc anys d’arribar a tots
vosaltres en un format senzill, experimenta un canvi substancial d’imatge i es transforma en
revista. La intenció de la Junta de Govern és que aquesta innovació no es redueixi a l’as-
pecte extern sinó que també es reflecteixi als seus continguts. Així, volem introduir-hi, a
més a més de la informació general d’actualitat que pot resultar d’interès per als lectors,
també una sèrie de seccions més o menys de caràcter fix com són les col·laboracions
sobre diferents aspectes de divulgació relacionats amb la nostra ciència, "El Col·legi a la
UIB", que pretén donar veu fonamentalment als nostres futurs titulats, novetats bibliogràfi-
ques, etc. Per tal que aquesta nova publicació  sigui viable econòmicament comptam amb
el suport de diferents empreses i entitats anunciants relacionades amb la nostra professió. 

Però no només modificam la finestra que us permet a tots conèixer les accions que desen-
volupen les nostres organitzacions sinó que, amb l’aprovació de la Junta General de
Col·legiats, també canviam de casa. Mitjançant la subscripció d’un préstec hipotecari com-
pram un local nou, propietat de tots nosaltres, el qual ens permetrà desenvolupar millor les
diferents activitats pròpies (reunions, cursos, conferències, ...). No obstant això som cons-
cients que encara queden molts altres reptes per aconseguir. Continuam les gestions per
tal que el nostres titulats puguin impartir la matèria de Tecnologia de l’ESO als centres con-
certats i privats sense cap impediment legal – tal vegada aquest tema es pugui resoldre en
un breu termini. També volem engrescar tots els químics i químiques que comencen la seva
activitat professional a adquirir la formació complementària per poder accedir a l’ampli
ventall de llocs de treball relacionats amb nous sectors d’activitat com medi ambient, pre-
venció de riscs laborals, realització de projectes, etc., els quals poden desenvolupar en les
mateixes o en millors condicions que altres professionals. 

Amb la il·lusió que totes aquestes passes serveixin per reforçar cada vegada més la pre-
sència dels nostres professionals i millorar la imatge de la nostra ciència a la nostra socie-
tat, us anim a participar en aquests objectius.

Feliç any 2003 a tots.
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Química a la cuina

Cuinar és una activitat en la que hi conflueixen tres grans ciències
bàsiques: la biologia, la química i la física. La major part de comesti-
bles són d'origen animal o vegetal: mengem, doncs, estructures orgà-
niques: músculs, tiges, flors, òrgans, arrels... i en darrer terme,
cèl·lules de totes classes. L’objectiu d’una cuina és transformar
aquestes matèries en altres més útils, més saboroses o més digeribles
per a la nostra alimentació i, a més, que donin plaer als sentits de la
vista, l'olfacte, el gust i el tacte. En aquest sentit una cuina és anàlo-
ga a un laboratori o una petita planta pilot d’una indústria química de
fabricació de productes finals. Però hi ha algunes diferències...

Els comestibles que entren a les cuines són substàncies molt més
complexes que les que trobem normalment a un laboratori. Alguns ali-
ments són constituïts per una sola substància d’estructura simple,
com l’aigua, la sal o el sucre; però la major part són barreges summa-
ment complexes de molècules també complexes, de carbohidrats,
greixos, proteïnes, vitamines..., formant cèl·lules i estructures biològi-
ques. L’anàlìsi química dels aliments ens permet conèixer-ne la com-
posició detallada i exhaustiva: greixos saturats i no saturats, hidrats
de carboni, proteïnes, vitamines, fibra, calci, aigua. L'anàlisi química
amb aparells més o menys sofisticats ens possibilita també detectar
les adulteracions i contaminacions dels aliments com dioxines,
metalls pesants, greixos no genuïns o additius no autoritzats.

La cocció, activitat culinària bàsica, pren diferents formes segons la
forma d'energia que es subministra, i segons quin sigui el vehicle de
transmissió de la calor: bullir, fregir, rostir, torrar, cuinar a la planxa, a
la brasa o al microones, tot escalfa l'aliment, tot coagula les proteïnes,
tot degrada les estructures i tot genera molècules noves, no presents
en l'aliment cru, que el fan més saborós, més tendre o més digerible.
La química ens explica moltes de les reaccions implicades en la coc-
ció, i ens ajuda així a desenvolupar tècniques de preparació d'ali-
ments menys agressives, que respectin – si volem – les textures i
colors naturals, que mantinguin o millorin la qualitat nutricional, que
generin menys toxines o que degradin menys les vitamines.

Podem també, amb aquests coneixements i amb l'ajut de la micro-
biologia, evitar o frenar la degradació i descomposició dels aliments
abans de cuinar-los o ja preparats, i dissenyar tècniques de con-
servar-los durant llarg temps, amb l'ajut de procediments i additius
adequats: entre la tradició i la ciència tenim avui  aliments conge-
lats, refrigerats, dessecats, irradiats, liofilitzats, o fumats; envasos
frescos, uperitsats o pasteuritzats, i conserves tancades, en oli,
salaons, embotits. 

Però la composició química, que és fonamental des del punt de vista
nutricional i sanitari, no ens ajuda gaire a l'hora de fer preparacions
culinàries mínimament complexes. Cal complementar-ho amb molts
altres aspectes. Especialment important és la química i la física dels
sistemes dispersos i dels col·loïdes. Entre els plats que ens mengem
hi trobem escumes, dispersions, emulsions, suspensions, sols, gels,
etc., alguns de gran complexitat. Moltes d'aquestes barreges serien
molt  inestables, però la casualitat, l'enginy humà, l'experimentació i
la ciència ens han donat diferents mètodes d'estabilització: per exem-
ple, l'ús de substàncies tensioactives naturals, com la lecitina del
rovell de l'ou; la presència de substàncies estructurants, com les pro-
teïnes coagulades; o l'increment de viscositat a temperatura baixa,
com en certes salses. 

La moderna tecnologia dels aliments ens permet avui preparar pro-
ductes que es conservin, no només des del punt de vista nutricional,
sinó que mantinguin la textura o la cremositat que tenien just després
de preparar-se. No només això, sinó que podem també dissenyar pro-
ductes pre-cuinats, en diferents estadis de preparació, per tal que
després, a la cuina, poguem acabar de fer-los estalviant-nos així
temps o les fases més tedioses de la preparació.

Finalment, en el disseny dels utillatges presents a la cuina hi trobem
tota mena de dispositius d'una planta o d'un laboratori químic: tota
mena d'instruments per a trinxar, triturar i barrejar; diversos sistemes
de separació de fases per filtració, separació mecànica o centrifuga-
ció; reactors químics oberts – paelles, fregidores, cassons, cassoles,
torradores, grills – i tancats, com olles de pressió; forns de moltes
menes –de gas, elèctrics, de microones; sistemes refrigeradors i con-
geladors.  La relació entre cadascun d'aquests aparells i els aliments
és també variadíssima, i la ciència dels materials i la química de
superfícies ens hi posa una mica d' ordre, ajudant-nos a triar el mate-
rial idoni – ferro, acer inoxidable, plàstics, teflón, alumini, llauna,
ceràmica, vidre -, la forma òptima –plana, esfèrica, cilíndrica, cònica-
, el tipus de superfície ideal –llisa, rugosa, amb foradets, amb estries,
filferros, barres-  i les condicions d'operació adequades, pressió –alta,
atmosfèrica, al buit- la temperatura –entre 250 i –24ºC. i el temps d'o-
peració, d'uns segons a uns dies...

Tot un món. I també és tot un altre món el de la química posterior, la
química de la neteja, que també es fa a la cuina, i que donaria per a un
altre article, per què no?

Col·laboració
C

Claudi Mans i Teixidó



C

Q5B

Celebració Sant Albert Magne 2002
Un any més, l'Associació de Químics de les Illes Balears ha organitzat,
juntament amb el Col·legi Oficial de Químics i amb el suport de la
Conselleria d'Innovació i Energia del Govern de les Illes Balears, el cicle
de seminaris La Química a la Nostra Societat. Aquesta activitat anual
s'emmarca dins els objectius de divulgació de la química i d'informació
a diferents professionals. El cicle d'enguany es va desenvolupar els tres
primers dimarts del mes de novembre al Centre de Cultura "Sa Nostra" i
a la Banca March de Palma, coincidint, com ja és costum, amb la cele-
bració de la festivitat de Sant Albert, patró dels químics.

El dia 5 de novembre, al Centre de Cultura "Sa Nostra" de Palma, el Dr.
Claudi Mans, catedràtic d'Enginyeria Química de la Universitat de
Barcelona, premi Divulga del Museu de la Ciència de la Fundació "la
Caixa", entre d'altres premis de divulgació i de recerca i autor de diver-
sos llibres de text i de divulgació, i treballs de recerca en diversos
camps, impartí la conferència "Química a la Cuina". El dia 12 de novem-
bre, també al Centre de Cultura "Sa Nostra" la Dra. Catalina Genestar,
professora titular de Química Analítica de la UIB i experta en química
dins els camps de l'art i l'arqueologia va tractar sobre "La Química i la
Conservació del Patrimoni Historicoartístc". El dia 19 de novembre, a la
sala d'actes de la Banca March de Palma, el Dr. Antoni Roig, catedràtic
emèrit de Química Física, rector honorari de la UIB i premi Ramon Llull
de la comunitat autònoma, exposà "Com es van formar els grans con-
ceptes de la química i la contribució del químics de les Illes al desenvo-
lupament de la Ciència".

Finalment, el dia 22 de novembre,  en el decurs del sopar anual es varen
lliurar els premis San Albert 2002. Pel que fa al de la millor llicenciatu-
ra entre els nous col·legiats el guardonat d’enguany ha estat el Sr.
Bernat Isern Amengual al qual es va fer entrega del corresponent cer-
tificat i un premi de 450 €, atorgat pel Col·legi de Químics i dotat per
Caixa de Balears "Sa Nostra". El premi d’investigació va ser pel Sr. Joan
Perelló Bestard pel seu treball "Efectos del Inositol Hexafosfato (InsP6,
fitato) exógeno sobre los niveles de InsP6 y de Inositol Trifosfato
(InsP3) en células malignas, tejidos y fluídos biológicos", al qual el va
correspondre el corresponent certificat i un premi en metàl·lic de 1200
€, atorgat per l’Associació de Químics de les Illes Balears i dotat per
Banca March.

Notícies del Col·legi
N

El meu pas per la universitat ha representat tota
una sèrie de noves i bones experiències, tant des
del punt de vista acadèmic com personal.
He de destacar tant l’adquisició de coneixements
com la meva formació com a persona, ja que
aquests quatre anys m’han servit de pilars. 
A nivell acadèmic he de remarcar sobretot el gran

interès que tenien quasi la totalitat del professo-
rat a ensenyar-nos l’extens món de la química
(quasi infinit). He pogut comprovar com s’implica-
ven molt en aquesta tasca; tot i que paral·lela-
ment tots duen una feina molt dura i, a vegades,
molt poc reconeguda, com és la investigació, però
que es veu compensada per la satisfacció que
dóna arribar a uns bons resultats i a la seva publi-
cació. Aquest àmbit l’he pogut veure de ben a
prop ja que he fet petites col·laboracions en diver-
ses investigacions dutes a terme en aquests anys
que he estat per la UIB. Aquest ha estat un dels
motius fonamentals, la investigació, que m’ha
motivat a seguir i fer el doctorat.
També hi ha influït el bon ambient universitari amb

què m’he trobat, perquè no tot ha estat estudiar i
fer feina, noooooo, també he de remarcar que el
pas per la universitat ha estat (i és) una de les
millors etapes de la meva vida, sobretot gràcies a
les amistats, i per què no dir-ho, amics que he i
hem anat fent; amb els quals he passat gran part
d’aquests anys: a dins les aules, als passadissos, i
és clar, al bar, a pisos d’estudiants, sopars i festes
de tot tipus. 
Han estat uns anys molt enriquidors que em per-
metran afrontar amb confiança i seguretat el món
laboral i la societat actual.

* Premi Sant Albert 2002 a la millor 
llicenciatura

Bernat Isern Amengual * 

El Col·legi a la UIB
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Serveis professionals al col·legiat
- Visat de projectes
- Impresos oficials de certificats
- Certificacions
- Defensa jurídica professional
- Peritatges legals
- Compulsa de documents
- Reconeixement de signatura

Publicacions
- QuimiBal
- NPQ
- Química e Industria

Internet
- Pàgina web:
http://personal5.iddeo.es/colquibal
Borsa de treball
- Rep i cursa sol·licituds de treball.
- Informa sobre concursos, beques i
oposicions.
- Tramita pràctiques a empreses per a
estudiants de segon cicle i llicenciats
de les dues darreres promocions.

Serveis d’assistència
- Mutualidad General de Previsión
Social de los Químicos Españoles
- Assistència sanitària amb ADESLAS
i Sanitas

Químic Europeu
- Es tramiten sol·licituds del títol
European Chemist (Eur-Chem).

Serveis financers
- Proporcionen als col·legiats avantat-
ges excepcionals en les seves ges-
tions financeres a través de les
següents entitats:

Banca March
Caixa de Balears "Sa Nostra"
Tecnocrèdit – Banc de Sabadell

Assessoria jurídica
- El nostre assessor atén visites con-
certades al Col·legi. La primera visita
és gratuïta.

Servei d’assegurances
- Seguros Caudal (Grupo Zurich)

Altres serveis al Col·legiat
- El Col·legi té subscrits diversos
convenis amb entitats comercials,
d’oci i esportives, que permeten
aconseguir condicions especials.
- Recordau que al Col·legi teniu a la
vostra disposició entrades de cine-
ma per a qualsevol dia de la set-
mana, excepte diumenges i festius,
a preu de dilluns.

SERVEIS AL COL·LEGIAT

ACTIVITATS DE FORMACIÓ 
Primer semestre any 2003
CURS "TÈCNIQUES EXPERIMENTALS EN
EL LABORATORI DE FÍSICA I QUÍMICA" 
(1r Batx)
Duració: 20 hores
Destinataris: professorat d’Educació Secundària
i persones que es vulguin dedicar a la docència.
Atorgats 2 crèdits de formació del professorat
de la Conselleria d’Educació i Cultura.
Dates previstes: 11, 12, 18, 19. 20, 25, 26 i 27
de març de 2003.  Inscripció: febrer 2003

CURS "NOVES TÈCNIQUES INSTRUMEN-
TALS DE QUÍMICA I LES SEVES APLICA-
CIONS"
Duració: 20 hores
Destinataris: professorat d’Educació Secundària
i persones que es vulguin dedicar a la docència. 
Atorgats 2 crèdits de formació del professorat

de la Conselleria d’Educació i Cultura.
Dates previstes: maig 2003
Inscripció:  març - abril 2003

CURS "TECNOLOGIA D’AIGÜES PER AL
CONSUM HUMÀ"
Duració: 82 hores (Pla Enllaç, Eix 1 de l’FSE)
Atorgats 4 crèdits de lliure elecció de la UIB.
Destinataris: persones en situació d’atur.
Dates previstes: 24 febrer – 30 abril 2003
Inscripció: fins el 13 de febrer de 2003

CURS "TECNOLOGIA DE PRODUCTES
LACTIS"
Duració: 82 hores (Pla Enllaç, Eix 1 de l’FSE)
Sol·licitats 4 crèdits de lliure elecció de la UIB.
Destinataris: persones en situació d’atur.
Dates previstes: juliol 2003
Inscripció: maig - juny  de 2003

NOVETATS DE LA NOSTRA BIBLIOTECA

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

195. Química de Alimentos. Manual de
Laboratorio. Limusa Wiley.
196. Ingeniería de la Industria Alimentaria.
Síntesis.
197. Manual de Electrotecnología. ENDESA.
197A. Tarifas Eléctricas 2002. ENDESA.
198. Química en Murcia 2002. Col. Químicos
Murcia.
199. Microorganismos de los alimentos. 
Acribia S.A.

200. Alimentos trangénicos. McGraw-Hill.
201. Ciencia y Tecnología en 2001. 
Asoc. Españ. Periodismo Científico.
202. Leche y productos lácteos. Manuales
Panreac.
203. Seguridad en el laboratorio químico.
Manuales Panreac.
204. La química i la vida. Expoquimia.
205. Petita història de la Química a Catalunya. 
Ed. Mediterrània.

Ressenyes Bibliogràfiques
Dues interessants novetats en format còmic que posen de manifest la importància de la química
tant per a l’augment del benestar social com al llarg de la història. Poden ésser d’especial utilitat en
el camp de l’ensenyament secundari per provocar l’atenció dels alumnes envers la nostra ciència.

La química i la vida
ISBN: 84-930656-5-X
Novembre 2002
Expoquimia. Fira de Barcelona

Petita història de la Química a Catalunya. 
ISBN: 84-8334-380-0
Octubre 2002
Ed. Mediterrània

De dilluns a dijous de 17 a 20 h.
El dia d’atenció al públic de la Junta de Govern és, com de costum, el dilluns de 18 a 21 h.
Tel: 971 775373  Fax: 971 775372

Actualitat Col·legial



Tras más de un siglo dedicados a suministrar gases y a

afrontar retos, en Carburos Metálicos hemos hecho una ciencia

de la creación de soluciones. En investigación, refinería,

electrónica, medio ambiente, alimentación, medicina o cualquier

otro sector se nos conoce como verdaderos expertos en el

suministro de productos clave. El profundo entendimiento

que tenemos del negocio de nuestros clientes nos convierte en

incomparables aliados.

Cada nuevo avance nos regala el entusiasmo del momento en

el que se produce. Pero también nos aporta una recompensa

mucho más duradera: aumenta nuestros conocimientos, enriquece

nuestra experiencia y alimenta nuestra pasión por innovar.

Porque en Carburos Metálicos innovamos para tu futuro.

Cada vez que obtenemos un nuevo logro, un objetivo, es el fruto

del empeño y la determinación de personas con espíritu innovador

trabajando en equipo para superar los mayores desafíos.

¡Eureka!

te escuchamos
www.carburos .com


