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Sumari

L'inici del segle XXI suposa la plena entrada en
la societat del coneixement. En aquesta socie-
tat la capacitat per generar, difondre i aplicar
coneixement és la clau per al desenvolupament
econòmic i el progrés social i cultural. La inves-
tigació científica, el desenvolupament tecnolò-
gic i la innovació són les activitats motores de
la societat del coneixement i per tant havien de
convertir-se en una prioritat fonamental de l'ac-
tuació de tots els actors, públics i privats, amb
responsabilitat i capacitat per influir en el des-
envolupament d'un territori.
El I Pla de Recerca i Desenvolupament
Tecnològic de les Illes Balears, per al període
2001-2004, va  ser aprovat pel Consell de
Govern d’aquesta Comunitat el dia 21 de des-
embre de 2001. Es tracta del primer pla, i això
significa que ens trobam a l’inici d’un llarg camí
de planificació i d’execució de noves polítiques
que ens han de conduir a una societat avança-
da basada en el coneixement.
I en aquest camí és necessària la col·laboració
de tota la societat de les Illes, com a empresa
col·lectiva que determinarà el futur de les
generacions venidores. 
A l’hora de l’elaboració del I Pla de R+D,
vàrem tenir en compte l'existència de noves
iniciatives a l'àmbit europeu (VI Programa
Marc; Espai Europeu d’Investigació) i al nacio-
nal (Plan Nacional de I+D+I). Aquestes inicia-
tives ens permeten l'accés a majors i eficaços
recursos extraregionals i possibiliten una
adient fixació de prioritats en l'ús dels recur-
sos intraregionals. L'elaboració, aprovació i
posada en marxa d’aquest I Pla es va emmar-
car, així doncs, en el conjunt de totes les
situacions esmentades. 

L'anàlisi sobre la situació balear del sistema
d’Innovació ha posat de manifest algunes defi-
ciències del sistema: els recursos que les Illes
Balears dedica a activitats de R+D són inferiors
als que li correspondrien en funció dels seus
indicadors socioeconòmics; la participació
empresarial en l'esforç global és baixa; posse-
eix una baixa capacitat d'absorció; i presenta
una dèbil articulació entre els seus entorns i
elements. 
Els objectius estratègics del I Pla de R+D aniran
encaminats, per tant, a incrementar i aglutinar
els recursos disponibles:
> Enfortir la base cientificotècnica, afavorint
la creació de nous grups o centres en àrees
prioritàries. 
> Prioritzar unes poques àrees temàtiques lliga-
des als objectius socioeconòmics de la regió.
> Implicar als actors de l'entorn productiu (tant
industrial com de serveis) en les activitats de
R+D. 
> Articular el Sistema d'Innovació de les Illes
Balears.
> Reduir els desequilibris territorials dels recur-
sos de R+D.
Per crear les condicions ambientals adequa-
des i impulsar aquells aspectes culturals i
socials que afavoreixin, en la societat de les

Illes Balears, un augment de la cultura cientí-
fica i tècnica i l'interès pels assumptes cientí-
fics, el Pla ha de plantejar-se com a objectius
addicionals:
> Reforçar el capital social de les Illes Balears.
> Fomentar l'interès social per a la investiga-
ció científica, el desenvolupament tecnològic
i la innovació.
La convergència del sistema d'Innovació de les
Illes Balears amb la mitjana espanyola, en pri-
mer lloc i amb l'europea en un estadi ulterior, exi-
geix doncs una estratègia que es coneix com
"catching up".
Per posar en marxa el procés de convergència
que condueix al "catching up" es poden adop-
tar diversos ritmes i el procés pot afectar a
l'estructura del sistema (relació entre l'esforç
dels entorns científic i productiu) de diverses
maneres.
S'ha efectuat una anàlisi sobre l'evolució que
pot experimentar el sistema Balear de R+D en
el quatrieni 2001-2004, pel que fa a la despesa
de R+D i el nombre d'investigadors. Un dels
escenaris possibles proposa passar des de l'ac-
tual 0.25 al 0.4% de les despeses en R+D res-
pecte al PIB, però amb una reducció del des-
equilibri entre els esforços dels entorns cientí-
fic i productiu. 

núm.13
Revista del Col·legi Oficial i de l´Associació de Químics de les Illes Balears

maig 2003 QuimiBal

>>> pàg 5

Recerca i Desenvolupament Tecnològic
a les Illes Balears





Q3B

El Col·legi de Químics i la seva relació
amb les administracions i les empreses

Edició de nous materials

La nostra entitat té la voluntat ferma d’estar arrelada íntimament dins la societat de les Illes
i, d’aquesta manera, aconseguir que els nostres professionals puguin contribuir de manera
decidida al seu desenvolupament i que els aspectes beneficiosos de la ciència química
siguin entesos millor.
Amb aquesta intenció, la Junta de Govern del Col·legi de Químics es planteja com a repte
augmentar les relacions de col·laboració amb les diferents administracions i les empreses.
De manera especial amb aquelles relacionades amb els nombrosos camps d’actuació dels
nostres professionals -des dels més tradicionals, com són els laboratoris químics, l’ensen-
yament o la química sanitària, a altres sectors més recents com el de medi ambient, l’asses-
soria de qualitat o la prevenció de riscs laborals, entre d’altres.
Així, el Col·legi Oficial de Químics posa a l’abast d’administracions i empreses els seus ser-
veis, entre els quals cal destacar:
- assessorament en matèries relacionades amb la ciència i la tecnologia química;
- organització de cursos de formació per als seus treballadors;
- borsa de treball gratuïta;
- possibilitat d’establir convenis de col·laboració en altres actuacions, per exemple, per a la
realització de pràctiques en empreses per part d’estudiants i acabats de llicenciar, prepara-
ció d’informes o materials de consulta, etc.
En aquesta línia, recentment hem desenvolupat, amb el suport de l’Administració autonòmi-
ca i d’algunes empreses, un conjunt de materials relacionats amb la seguretat en el labora-
tori i el tractament de residus. A més a més, l’Associació de Químics ha elaborat un joc infor-
màtic de química per a l’educació secundària. Tots aquests materials es poden recollir o
sol·licitar a la nostra seu.
Així doncs, amb totes aquestes actuacions, pretenem aconseguir que els nostres professio-
nals siguin cada vegada més presents en àmbits tècnics i de decisió i que puguin aportar els
seus coneixements en les diferents actuacions que permetin millorar la qualitat de vida de la
nostra societat.

El Col·legi ha reeditat el manual Normes d’actuació, seguretat i tractament de residus en el
laboratori que vàrem publicar l’any passat i que ja es troba exhaurit. Aquesta nova edició està
actualitzada i ampliada respecte a l’anterior. A més a més, vindrà acompanyada d’un cartell
amb informació pràctica i visual sobre seguretat en el laboratori. L’edició d’aquests materials
s’ha dut a terme amb el suport de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes
Balears.
D’altra banda, l’Associació de Químics ha editat un nou joc informàtic de química "Quimijoc" per
a l’educació secundària. Aquest material s’ha realitzat amb la col·laboració de la Conselleria
d’Educació i Cultura, el Col·legi de Químics de Catalunya, el Departament de Química de la UIB
i l’empresa Solvay, SL. Els col·legiats i els associats poden recollir o sol·licitar gratuïtament tots
els materials. Esperam que siguin del vostre interès.
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El nostre museu de la ciència: 
per a quan el compte enrera?

Les darreres tendències quant a la divul-
gació científica i tecnològica van en la
direcció d’afavorir l'intercanvi entre els dis-
tints àmbits de la ciència per tal de fer peda-
gogia respecte a la seva naturalesa pluridis-
ciplinar i les seves aplicacions. És en aquest
sentit que, actualment, els museus de cièn-
cia van adquirint una nova dimensió de
forma que la seva activitat resulti un comple-
ment vàlid de l'educació formal, tant per als
joves com per a la gent més gran, que vagi
un poc més enllà de l'observació passiva de
col·leccions –museus de 1a generació- o de
la participació en un conjunt d'experiències -
museus de 2a generació- de vegades des-
contextualitzades de l'entorn més proper del
visitant, per la qual cosa difícilment contri-
bueixen a allò que es coneix com a l'alfabe-
tització científica de la ciutadania. 

Tot i que els darrers anys, per exemple a
Palma, no han faltat convocatòries a distints
cicles de conferències, exposicions i altres
esdeveniments (com les dues Fires de la cièn-
cia) organitzats per les nostres conselleries,
la pròpia universitat, col·legis professionals ...,
el Museu de la Ciència i de la Tècnica de les
Illes Balears podria arribar a ser el principal
catalitzador en aquest sentit i convertir-se en
el cau on sigui possible apropar a la ciutada-
nia els experts per tal que ens documentin
sobre qüestions que ens afecten a tots a la
vida quotidiana; també hi ha de contribuir la
convocatòria de premis i concursos sobre la
ciència, setmanes científiques, exposicions
itinerants i permanents... 

Com exemple paradigmàtic del que deim,
podríem esmentar l'exposició Tot és Química,
patrocinada per diverses empreses i institu-
cions, i que pretén difondre quina és la con-
tribució positiva de la química en els diferents
àmbits de la vida quotidiana: l'art, la salut,
l'esport, l'alimentació, la indústria... que es
complementa amb un cicle de vuit conferèn-
cies i ja ha començat la seva itinerància per
diverses ciutats de l'Estat; esperem que
pugui aterrar a Palma dins el 2003. L’activitat
és gestionada per la Societat Catalana de
Química i el Museu de la Ciència i de la

Tècnica de Catalunya, catalogat com a
museu nacional que, a semblança d'altres
iniciatives sorgides a distints països
d'Europa, s'ocupa de la conservació, l'estudi
i la difusió del patrimoni industrial de
Catalunya. L'integren una xarxa de 14 museus
on cadascun explica un aspecte del procés
d'industrialització del Principat sofert a prin-
cipis del segle XX, circumstància que junta-
ment amb la llengua, el dret i les manifesta-
cions artístiques més relevants d'aquesta
etapa, esdevindrà un fet d'identificació
col·lectiva del país.

Una altra funció cabdal del museu hauria
de ser la recuperació del nostre patrimoni
d'estris, instruments, bibliografia... que hagi
estat utilitzat als diversos centres educatius
de les Illes o a d'altres indrets on la presència
d'algun tipus de laboratori d'assaig, anàlisi o
control hagi tengut importància. Només per
començar, el conjunt de peces -sembla que
força ben conservades- que hi ha a l'Edifici
Sa Riera, seu de l'antiga Escola de Comerç,
podria ser el nucli d'una col·lecció molt més
àmplia a partir de la recuperació d'altres
exemplars que de ben segur hi trobaríem als
nostres instituts més emblemàtics: Ramon
Llull, Joan Alcover i els que foren Instituts
Tècnics Laborals de Ciutadella i Felanitx.
També hi podria formar part el material de
l'antic laboratori de Química de l'Escola
Normal i tot l'instrumental que conformava el
Museu Miquel Febrer, a l'Institut Politècnic
del Passeig Mallorca, dedicat bàsicament a
electricitat i electrònica i actualment en dipò-
sit al Departament de Física de la UIB.

A més, el propi procés de descobriment,
restauració, catalogació i exhibició de les
peces,  publicacions i material divers pot for-
mar part de la funció educativa i de difusió del

museu, perquè possibilita conèixer quins han
estat part dels continguts i la didàctica de l'en-
senyament de les ciències des de mitjan segle
XIX fins ara i comprendre més acuradament
els avenços de la tècnica i de la pròpia ciència
durant aquesta etapa: també poden ser inesti-
mables les aportacions de les apotecaries més
antigues de les nostres illes, laboratoris profes-
sionals, petites indústries, estacions enològi-
ques, meteorològiques o de telègrafos, bibliote-
ques particulars i públiques...

El museu, ubicat físicament a Ciutat però
amb voluntat de projecció a totes les illes,
pot conformar un recurs educatiu a l'abast de
tothom juntament amb la resta de museus, la
nostra arquitectura, biblioteques, casals de
cultura, galeries d'art, centres d'oci i
esplai...que permeti enriquir, també, la ves-
sant multicultural del nostre turisme; així, l'or-
ganització d'actes amb la participació de les
figures més rellevants de la física dels nous
materials, la biologia molecular, la química
mèdica, l'astronomia... podria resultar un
excel·lent atractiu. Amb aquesta intencionali-
tat podrem tenir una Palma que -educativa ja
ho és per si mateixa- resulti educadora en la
pluralitat de coneixements, creences, cos-
tums, tradicions, manifestacions artístiques...
i en tot allò que integra la cultura que és prò-
pia i específica del nostre país. 

Finalment, esmentar que ara  sembla un
bon moment per pensar que, amb la nova llei
de museus de la comunitat autònoma,  la
xarxa insular  i el registre de museus que es
constituiran ben aviat puguin reservar un
racó que sigui ocupat d’aquí a poc temps per
un Museu de la Ciència i de la Tècnica. Les
institucions i tots els qui formam part de les
comunitats científica o educativa de les Illes
no podem defugir d'aquesta aspiració.

Col·laboració
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Miquel Palou

Vocal de l’associació de 
químics de les Illes Balears

El museu de la ciència de
València: un símbol de la
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I ha d’haver un increment important de la des-
pesa en R+D a les empreses. També és impor-
tant indicar que no es poden augmentar les
despeses en R+D si no s'augmenta el nombre
d'investigadors d'una forma equitativa.
Per dur a terme aquests objectius s'han defi-
nit programes, mecanismes operatius i ins-
truments financers.
L'elecció i contingut dels programes consti-
tueix una de les qüestions més crítiques per a
l'establiment d'un Pla de Ciència i Tecnologia.
En els programes es pot insistir, en major o
menor mesura, en els factors científics, tecno-
lògics o socioeconòmics. 
Segons l'accent que es posi en programes que
descansen en els factors científics o socioeco-
nòmics, l'orientació del Pla serà diferent, ja que
en el primer cas s'afavoreix la generació de
coneixement, i en el segon, la seva difusió i apli-
cabilitat. Com és natural, l'esmentada orientació
dependrà, en cada cas, de la situació de partida
i els objectius que es pretengui assolir.
En el cas de les Illes Balears, cal tenir en
compte:
- La situació actual de la R+D: baix nivell d'acti-
vitat, tant a l'àmbit global com a l'entorn cientí-
fic, i les escasses relacions dels elements d'a-
quest entorn o subsistema amb els altres ele-
ments del Sistema d’Innovació de les Illes
Balears (SIIB). 
- El Pla s'emmarca en una política coordinada
del Govern de les Illes Balears per a "la investi-
gació, la innovació i l'aprenentatge" que serveix
de base a la consecució d’un Sistema
d’Innovació, en el qual s'aconsegueixen unes
relacions més estretes entre els diversos
agents, per així generar un model de "regió que
aprèn". 
- Els objectius socioeconòmics que es pretenen
assolir amb aquest pla, que ha d'integrar, en un
únic sistema de referència, totes les actuacions
de R+D del Govern de les Illes Balears. 
- El pla de R+D ha d'estar obert a la cooperació

exterior i encara més en una comunitat petita
com les Illes Balears. Per això, el pla coordina-
rà els seus propis recursos amb les aportacions
de recursos d'altres plans, com el Pla Nacional
de R+D+I i el de la UE. 
- El caràcter limitat dels recursos disponibles
i la necessitat d'atorgar-los l'eficàcia exigible
a l'aplicació de fons públics condueix a deli-
mitar línies preferents d'actuació clarament
definides. En síntesi, la priorització ha de
fomentar la complementarietat amb els pro-
grames del Plan Nacional de I+D+I i del
Programa Marc de R+D de la Unió Europea.

Tipus de programes
1. Programes estructurals. Programa de reforça-
ment de la base científica i Programa de dina-
mització i articulació del sistema de R+D+I.
2. Programes mobilitzadors. Programa de la
Societat de la Informació i del Coneixement i
Programa per al desenvolupament d’àrees
estratègiques per al turisme i l'oci. 
3. Programes temàtics. Programa de Ciències
de la Salut, Programa de Societat, Educació,
Cultura i Llengua i Programa de Medi Ambient. 

Mecanismes de participació
Per a l’execució dels programes descrits abans
es necessita identificar aquells mecanismes
operatius que ofereixin als actors del SIIB un
marc de participació més ric i potent que l’ac-
tual, i els orienti per dur a bon fi els objectius
previstos en cada programa.
Els mecanismes de participació es poden agru-
par en les categories següents:
1. Promoció de la R+D. Dotació d’ajudes per a la
realització de projectes de R+D per: grups emer-
gents, interdisciplinars i competitius en centres
o unitats públiques d’investigació que siguin
d’especial rellevància per a la nostra comunitat.
Actualment, tenim 30 ajudes concedides per al
suport complementari a grups que concorren
habitualment a fonts de finançament estatal i
internacional, que mantenen relacions estretes
amb altres grups, que publiquen en revistes de
qualitat, que patenten, etc. Així també, es
donarà suport a les activitats de R+D de les
empreses innovadores de les Illes Balears i
actuacions puntuals que no tinguin cabuda en
les anteriors modalitats (accions especials),
d’acord amb el programa temàtic del Pla de
R+D i que siguin d’interès per les Illes Balears. 
2. Creació d'infrastructura cientificotècnica. Per
desenvolupar determinades activitats es poden
necessitar infrastructures específiques. En
aquest sentit es consideren d’interès prioritari:
l’edifici per allotjar els serveis científico-tècnics
de la Universitat de les Illes Balears (UIB); l’am-

pliació i millora de la xarxa de comunicacions
de la UIB; i la creació de l’Institut d’Investigació
en Ciències de la Salut. Així mateix s’ha acor-
dat l’establiment de nous centres de R+D.
També es desenvolupen actuacions que perme-
tin la creació d’unitats mixtes Empresa-
Universitat.
3. Potenciació de recursos humans. Els recursos
humans són el factor limitant de la capacitat
d’absorció i producció de coneixements d’un
sistema d’Innovació, i aquest és un dels punts
mes dèbils de les Illes Balears. Per això es con-
sidera de gran importància que es contemplin
convocatòries de beques de formació de perso-
nal investigador a distints nivells. A partir de
l’any 2000 es va posar en funcionament una
convocatòria de beques de formació de perso-
nal investigador en àrees d’interès estratègic,
de tal manera que actualment tenim 40 becaris
predoctorals.
4. Dinamització i increment de la relació dels
actors de l’entorn científic. Es concretarà en
emprendre accions amb l’objectiu d’aglutinar
esforços de diferents grups d’investigació,
entitats i especialistes en àrees pròximes i
complementàries. Un exemple d’actuació que
permetrà aconseguir l’objectiu esmentat és un
Workshop, una reunió d’especialistes basada
en la discussió participativa.
5. Difusió de la cultura científica. La societat té
cada dia major necessitat de comprendre a un
cert nivell les noves tecnologies i les implica-
cions de les mateixes sobre la seva vida i futur.
Per tant són importants activitats de difusió
com a jornades i accions d’investigació per
motivar als joves. Concretament cal destacar la
I i II Fira de la Ciència i la I i II Setmana de la
Ciència a les Illes Balears, organitzades i coor-
dinades per la Direcció General de Recerca,
Desenvolupament Tecnològic i Innovació.
La Direcció General de Recerca, Desenvolupament
Tecnològic i Innovació  està executant els progra-
mes descrits anteriorment i promou activitats molt
diverses que ofereixin als actors del sistema
d'Innovació un marc de participació adequat per
orientar-los a dur a bon fi els objectius previstos en
cada programa.

Enric Tortosa Martorell

Director General d’R+D+I
Conselleria d’Innovació i Energia

....Tecnològic a les
Illes Balears
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Actualment els estudis de Química tenen un impac-
te important en la societat per les múltiples sortides
professionals de la mateixa llicenciatura i per la
diversitat de temes que d'una manera o altra estan
directament o indirectament relacionats amb la
Química. En contraposició a aquest fet, tenim des de
fa uns anys una disminució d’alumnes generalitzada
a la nostra universitat, conseqüència del descens de
la natalitat en anys anteriors. Si hi afegim que les
opcions científiques del batxillerat, i la cultura cientí-
fica en general, no han estat especialment recolza-
des des del Ministeri d’Educació, el resultat és un
descens d’alumnat en els estudis de ciències, i en
particular en els estudis de Química. 
Amb l’objectiu d’intentar corregir aquesta tendència,
ofertar uns estudis en consonància amb els avanços
científics i donar nous estímuls a l’alumnat de
Química, el Departament de Química i la Facultat de
Ciències han impulsat la creació del Títol Propi de la
UIB de primer cicle de Química (180 crèdits), el Títol
Progressiu de Tècnic Universitari en Enginyeria
Química (185 crèdits) i de tres itineraris d’especialit-
zació de la llicenciatura de Química.
El títol de primer cicle de Química i el títol progressiu
d’Enginyeria Química suposen un reconeixement de
la primera fase dels estudis de Química i poden per-
metre ja una iniciació a l’activitat laboral en determi-
nats sectors. Les condicions docents i el professorat
per al títol progressiu són els corresponents a les
matèries del primer cicle de la llicenciatura de
Química i als complements de formació per accedir
al segon cicle d’Enginyeria Química.
Els itineraris curriculars consisteixen en un conjunt
integrat d'assignatures optatives i de lliure configu-

ració que l'estudiant pot cursar per obtenir un cert
perfil d'especialització. S’han creat els següents: 1.
Itinerari d’especialització en Química Fonamental; 2.
Itinerari d’especialització en Química Biomèdica i
Sanitària; 3. Itinerari d’especialització en Química del
Medi Ambient.
Una formació en Química Fonamental és un requisit
per a aquell professional de la Química que, a més de
tenir assolits els coneixements corresponents a la lli-
cenciatura, vol completar i aprofundir aquells temes
de Química Fonamental més nous i capdavanters.
Aquesta seria, per exemple, una formació desitjable
per a aquell estudiant que voldria fer investigació
bàsica o altres activitats professionals relacionades.
No obstant això, als darrers anys alguns aspectes de
la Química relacionats amb el medi ambient o el
camp biomèdic i sanitari han experimentat un des-
envolupament especialment intens, atesa la utilitat
de la Química en la resolució efectiva de problemes
relacionats amb el medi ambient o la medicina.
Aquests dos camps tenen presència continuada als
mitjans de comunicació i presenten un impacte molt
important en la societat. 
El nou pla d'estudis de Química de la nostra univer-
sitat (2001) ha possibilitat la creació dels tres itine-
raris d'especialització amb 36 crèdits optatius que
l'alumne ha de cursar essencialment durant els cur-
sos quart i cinquè. El conjunt d'assignatures optati-
ves de cada itinerari s'ha establert d'entre totes les
assignatures optatives de primer o segon cicle de la
Llicenciatura de Química de la UIB. A cada itinerari hi
ha un conjunt d'assignatures que constitueixen la
base de l'itinerari (7 o 8 assignatures) impartides pel
Departament de Química (totes de 6 crèdits) i un

altre conjunt d'assignatures complementàries impar-
tides per altres departaments. 
L'alumne que vulgui tenir el títol propi ha d’escollir un
dels tres itineraris i cursar com a mínim 30 crèdits
d’entre les assignatures que constitueixen la base de
l'itinerari, i 6 crèdits més corresponents a una assig-
natura optativa de la resta de matèries incloses a l’i-
tinerari. La UIB expedirà, juntament amb el títol de
Llicenciatura de Química, un diploma acreditatiu de
l'especialització cursada (títol propi de la UIB). Es
recomana que les assignatures que constitueixen la
base d'un itinerari es cursin al segon cicle (quart i cin-
què curs). Així es garanteix formació adequada per
afrontar els nous continguts. Cada curs acadèmic
s'oferiran, segons la capacitat docent del professo-
rat, diferents assignatures optatives de cada un dels
tres itineraris.
Creiem que la creació d’aquests títols propis pot
suposar un estímul i una motivació addicional per a
joves que, malgrat l’esforç que suposa l’estudi en
profunditat de la Química, han decidit viure amb ella.
I ho fan perquè senten la curiositat constant per
entendre els problemes quotidians, perquè tot és
química, perquè saben que tard o prest la faran ser-
vir com cal, apassionadament, amb coneixement de
causa, i perquè saben que un dia seran útils a aques-
ta societat nostra que encara no ha arribat a valorar
i reconèixer de manera adequada ni la implicació de
la Química en pràcticament tots els àmbits de la vida
ni les persones que l’han estudiada, que l’entenen,
que l’estimen i que la saben aplicar correctament i
amb humilitat. Tot arribarà.
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Tres itineraris curriculars per als
estudis de Química de la UIB: un
estímul per al nostre alumnat

Química Fonamental

*Química de l'Estat Sòlid (6C)
*Espectroscòpia Avançada (6C)
*Química Teòrica i Computacional (6C)
*Disseny Molecular Assistir per Ordinador (6C)
*Química Organometàl·lica (6C)
*Dinàmica de les Reaccions Químiques (6C)
*Ampliació de Síntesi Orgànica (6C)
*Ampliació de la Química de Coordinació (6C) 

Altres assignatures optatives del 
Departament de Química

Química Biomèdica i Sanitària

*Química Farmacèutica (6C)
*Biopolímers (6 crèdits)
*Química Clínica. Mètodes Especials d'Anàlisi (6C)
*Farmacocinètica (6C)
*Química Bioorgànica (6C)
*Química Bioinorgànica (6C)
*Química de les Alteracions d'Òrgans i Sistemes (6C)
*Química dels Productes Naturals (6C)

Assignatures optatives dels Departaments de
Biologia, Biologia Fonamental i Ciències de la
Salut i Física

Química del Medi Ambient

*Fonaments de Química Ambiental (6C)
*Canvis Químics en el Medi Ambient (6C)
*Tecnologia del Medi Ambient (6C)
*Energia i Medi Ambient (6C)
*Operacions Unitàries en Enginyeria Ambiental (6C)
*Química Analítica del Medi Ambient (6C)
*Sistemes de Gestió i Acreditació de Laboratoris i
Indústries  Químiques (6C)

Assignatures optatives dels Departaments de
Biologia, Dret, Economia i Física

Distribució d’assignatures en els tres Itineraris. La base de l’itinerari correspon a les assignatures marcades amb un asterisc (*)

Joan J. Fiol Arbós 

Cap d’estudis de Química (UIB)
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Serveis professionals al col·legiat
- Visat de projectes i reconeixement de signatura
- Impresos oficials de certificats
- Certificacions i compulsa de documents
- Defensa jurídica professional
- Peritatges legals
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 estudi-
ants 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 avantatges excep-
cionals en les seves gestions financeres a través
de les següents entitats:

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

Assessoria Jurídica
El nostre assessor atén visites concertades al
Col·legi. La primera visita és gratuïta.
Servei d’Assegurances
- Seguros Caudal (Grupo Zurich)
- Assegurança de responsabilitat civil
(voluntària)

Altres serveis al Col·legiat
- El Col·legi té subscrits diversos convenis amb
entitats comercials, d’oci i esportives que per-
meten aconseguir condicions especials:
- Recordau que al Col·legi teniu a la vostra dis-
posició entrades de cinema per a qualsevol dia
de la setmana excepte diumenges i festius a
preu de dilluns.

- Borsa de treball de col·legiats
- Cursos de formació per a treballadors
- Assessoria professional
- Tramitació de peritatges legals
- Pràctiques de formació

SERVEIS AL COL·LEGIAT

SERVEIS A EMPRESES

ACTIVITATS DE FORMACIÓ Maig – Juliol 2003
CURS "NOVES TÈCNIQUES INSTRUMEN-
TALS DE QUÍMICA I LES SEVES 
APLICACIONS"
Duració: 20 hores
Destinataris: professorat d’Educació Secundària
i altres professionals interessats 
Atorgats 2 crèdits de formació del professorat
de la Conselleria d’Educació i Cultura
Dates previstes: 13 – 29 de maig 2003. Horari:
dimarts, dimecres i dijous de 18,00 a 20,30 h.
Inscripció:  fins el 8 de maig.

CURS "ANÀLISI DE RISCS I CONTROL DE
PUNTS CRÍTICS EN LA INDÚSTRIA
ALIMENTÀRIA"
Duració: 25 hores 
Sol·licitat el reconeixement de la Conselleria de
Salut i Consum
Destinataris: professionals del sector alimentari
i altres titulats interessats en el tema. 
Dates previstes: 10 – 26 de juny 2003
Inscripció: fins el 2 de juny (les places s’adju-
dicaran per ordre d’inscripció) 

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

Curs Tecnologia d'aigües
per al consum humà

Recentment ha finalitzat el curs "Tecnologia d'aigües per al consum humà" inclòs dins el Pla de
Formació Enllaç de la Conselleria de Treball i Formació i el Fons Social Europeu i l’han organitzat
la CAEB i el nostre Col·legi. 
Els continguts tractats abracen els aspectes més importants relacionats amb les aigües de con-
sum humà: legislació, aigües envasades i d’abastament. Per completar el curs, s'han fet visites a
la potabilitzadora de Son Tugores, a l'estació de tractament d'aigua potable de Lloseta d'EMAYA i
a la planta d'envasament de Font Major (Escorca). D'altra banda, s'han duit a terme cinc sessions
pràctiques, una de les quals ha consistit en el tast d'aigües.
Els professors varen ser professionals en actiu: inspectors de la Conselleria de Salut i Consum;
responsables d’EMAYA, i de la qualitat i la producció d'aigües envasades, entre altres.
A més s'han tingut en compte altres qüestions generals, com ara la prevenció de riscs laborals, la
seguretat al laboratori i els sistemes d'assegurament de la qualitat, gràcies a les quals s’obté una
visió global del camp de treball objecte d’estudi.

Notícies d’actualitat
Nou president de l’Associació de Químics
Com ja us va informar, Josep M. Natta renuncià el càrrec de president per motius personals.
Després de les eleccions dutes a terme a l’Assemblea General del passat dia 1 d’abril, el nou
president de la nostra associació és el senyor Juan Frau, professor titular de Química Física de la
UIB.
Assessorament lingüístic
Com ja us vàrem anunciar, el Col·legi té subscrit un conveni de col·laboració amb la Direcció
General de Política Lingüística. Els col·legiats que vulguin traduir al català o corregir documents
del seu treball (models d’anàlisi, informes, etc.) o bé materials didàctics per impartir cursos de
formació es poden adreçar al Col·legi per aconseguir gratuïtament aquest servei.
Assegurança de responsabilitat civil
Finalment, s’ha pogut aconseguir una bona oferta per a la subscripció d’aquest tipus d’assegu-
rança per part dels col·legiats que ho desitgin. Aquest servei es pot tramitar a través de la
Mutualitat de Químics. Podeu demanar informació a la seu del Col·legi.

ATENCIÓ: 
NOU HORARI DE SECRETARIA

Des del dia 22 d’abril el nou horari d’atenció al
públic serà de dilluns a dijous de 16,30 a 19,30 h.
El dia d’atenció al públic de la Junta de Govern
és, com de costum, el dilluns de 18 a 21 h.
Tel: 971 775 373  Fax: 971 775 372

Actualitat Col·legial

Miquel Gomila.
Cap de secció de laboratori d’EMAYA




