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Sumari

El passat 30 de juny es va dictar la sentència
al recurs contenciós administratiu que va in-
terposar el nostre Col·legi contra determinats
articles dels nous Estatuts del Col·legi de
Doctors i Llicenciats de les Illes que deixaven
la porta oberta a la possible col·legiació de ti-
tulats químics. La sentència anul·la els articles
contra els quals es va recórrer perquè són dis-
conformes a l’ordenament jurídic, dóna total-
ment la raó a les argumentacions del nostre
Col·legi i reconeix de manera explícita que “el
Col·legi de Químics té el dret exclusiu de les
funcions de defensa i ordenació, dins l’àmbit

corporatiu, de la professió química en tots els
aspectes del seu exercici professional, inclòs
el docent”. 
Així, el nostre desig és que amb aquesta sen-
tència quedi totalment tancat aquest assump-
te i que, a partir d’ara, els dos col·legis puguem
treballar conjuntament per aconseguir els fins
que ens són propis i també que tots els pro-
fessionals compleixin amb l’obligatorietat de
col·legiació que fixa la llei.
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Unió Professional és una associació cons-
tituïda l’any 1977 i que actualment agru-
pa vint-i-un col·legis de titulats superiors
de la nostra comunitat. Els seus objectius
principals estan relacionats amb la de-
fensa i la projecció de les professions que
la integren. El passat dia 26 de juny es
va constituir la nova Junta Directiva de la
Unió Professional de Balears, que va que-
dar integrada pels degans o presidents
dels col·legis següents:

President: Col·legi Oficial de Metges
Vicepresident: Col·legi d’Arquitectes
Secretari: Col·legi d’Enginyers  Industrials
Tresorer: Col·legi d’Economistes.

Les quatre vocalies quedaren cobertes
pels col·legis d’Advocats, Gestors
Administratius, Químics i Veterinaris.

Posteriorment, el 21 de juliol es convocà
una roda de premsa a la seu del Col·legi
de Metges per presentar als mitjans de
comunicació aquesta nova Junta i les ini-
ciatives previstes a curt i mitjà termini.

Amb la participació en aquesta nova Junta
Directiva pensam que el nostre Col·legi po-
drà defensar millor els interessos dels pro-
fessionals químics davant l’Administració
i la societat.

Nova junta d’Unió
Professional de Balears

Després de moltes ges-
tions del Consell General
de Col·legis de Químics i de
la seva Mutualitat, i tal com avançàrem
al darrer Quimibal, s’ha aconseguit una
oferta molt bona per tal que els nostres
professionals puguin tenir una assegu-
rança que els cobreixi econòmicament
respecte a possibles demandes per les
seves actuacions professionals. Aquesta
assegurança s’ha de tramitar al Col·legi
i es contracta a través de la Mutualitat
de Químics. Des d’aquí animam que tots
els interessats es posin en contacte du-
rant el mes d’octubre amb la nostra se-
cretaria per tal d’obtenir una informa-
ció més concreta i, si cal, tramitar la
contractació de l’assegurança.

Assegurança de
responsabilitat
civil

Sentència del Tribunal Superior
de Justícia de les Balears



Tras más de un siglo dedicados a suministrar gases y a afron-

tar retos, en Carburos Metálicos hemos hecho una ciencia de la

creación de soluciones. En investigación, refinería, electróni-

ca, medio ambiente, alimentación, medicina o cualquier otro sec-

tor 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 incompara-

bles aliados.

Cada nuevo avance nos regala el entusiasmo del momento en

el que se produce. Pero también nos aporta una recompensa mu-

cho más duradera: aumenta nuestros conocimientos, enriquece nues-

tra 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
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El dia de la Química

Malauradament la visió que té la societat respecte a la Química i als químics no és gaire
bona i està sempre relacionada amb notícies negatives, fonamentalment amb desastres
mediambientals.
Nosaltres, els químics, sabem que la Química és qualque cosa més, és molt més, i que per
suposat els aspectes positius superen en escreix els negatius. És el nostre deure, des del
nostre lloc de feina, el transmetre aquesta idea. I per suposat és el deure de l’Associació
de Químics i del Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears el impulsar i contribuir a do-
nar a conèixer els múltiples aspectes de la vida quotidiana als quals hi ha una participa-
ció directa i, per suposat positiva, dels químics i la Química.
Aquest és el primer any en què se celebra el Dia de la Química, així ho va declarar el
Ministerio de Ciencia y Tecnología a petició de diverses entitats relacionades amb la
Química. Quan se celebra?  El 15 de novembre, el dia de Sant Albert Magne, el Patró dels
Químics. I pens que probablement és la data més adequada ja que per les noves genera-
cions de químics i a la mateixa universitat aquest dia és com qualsevol altre, a diferència
del que passava anys enrere. Per tant, aquest dia també assolirà la funció de rescatar de
l’oblit aquesta festivitat.
No em resta més que animar-te a participar i esper que podem gaudir d’un profitós Dia de
la Química.
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QuimiBal no es responsabilitza de les opinions expressades en els articles signats. 
Amb el suport del Consell de Mallorca i la col·laboració de la Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de
les Illes Balears.

***

*
*

Juan Frau

President de l’Associació

Editorial
E

Entrega dels nous materials
Com ja varem anunciar al darrer Quimibal el Col·legi ha reeditat el manual Normes d’actuació,
seguretat i tractament de residus en el laboratori i d’altra banda, l’Associació de Químics ha edi-
tat un nou joc informàtic de química “Quimijoc” per a l’educació secundària. Els col·legiats i els
associats poden recollir o sol·licitar (preferentment per correu electrònic) gratuïtament un exem-
plar d’aquests materials. Esperam que siguin del vostre interès.
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Deseé la Química durante dos años,
la estudié cinco más, la trabajé por un
tiempo similar. Cuando se produjo el
abandono mutuo,  no sé si ella quedó
atrás -como dice Sábato de su divorcio
de la Física- o si fui yo el rezagado, por-
que no hay responsables en la ruptura de
un enlace químico. Lo cierto es que fue
entonces cuando me enamoré de la
Química para siempre. Porque, como dice
el futuro Nobel Howard Eichenbaum al
comentar el envenenamiento por oxitoci-
na, "el amor sobre todo se recuerda.
Pervive en la memoria". Pese a tan aje-
treada relación, me quedé en blanco
cuando me pidieron que hablara de ella,
sin tema ni esquema prefijados. Y pasa-
ron los días.

Hasta que entré en un cine para ver
'Ararat'. Atom Egoyan, cineasta de origen
armenio, quiso  homenajear a las víctimas
del genocidio que cometieron los turcos
en Armenia, aprovechando el fragor de la
Primera Guerra Mundial. En una escena
de la película, se sientan a una mesa el
abuelo cristiano, su hijo descreído y ho-
mosexual, un musulmán turco que es la
pareja del segundo, y el nieto, que bendi-
ce estupefacto los alimentos ante las re-
acciones dispares y contradictorias de
sus mayores. Sobre una mesilla arrinco-
nada, reposaba un adorno muy parecido
al modelo de una estructura molecular,
átomos esféricos y varillas para repre-
sentar los enlaces. Era tan contradicto-
rio, en medio de la tensión religiosa, que
comprendí de inmediato la atracción que
sobre mí ejercía la Química. Una ciencia
sin pretensiones ni ambiciones desmedi-
das, con dioses menores como Mende-
lejev o Pauling. Una tremenda potencia
de vocabulario, una modestia desmedi-
da. La cámara apenas si recogía la ar-
quitectura atómica de refilón. No creo
que nadie que no fuera químico reparara
en esa presencia.

La Química es un lenguaje, el único
que sé escribir. Llevo dos décadas ha-

ciéndolo, aunque mi oficio pase desaper-
cibido porque utilizo símbolos distintos a
los postulados por la IUPAC, me sirvo de
grafos más antiguos que los códigos al-
quimistas. Siempre fui un pésimo animal
de laboratorio -"se formará un anillo de co-
lor marrón en el reborde del tubo de en-
sayo", prefiero ensayar directamente la
transubstanciación-, pero eso me permi-
tió curiosamente realizar mi único experi-
mento: Comprobar si la Química, ciencia
de los sentidos, tiene sentido sin los sen-
tidos. Mi respuesta es afirmativa. El fer-
vor de mi sentimiento y mi comprensión
no decayeron al ejecutarlos sin brazos,
aunque entiendo que ella prefiriera aman-
tes mejor formados, más completos.

Amar la Química no es como estar en-
amorado de Gwyneth Paltrow, a la que te
encuentras en todas las portadas. Se re-
quiere una memoria entrenada, para man-
tener el aprecio a su perfume escueto.
Cientos de volúmenes escrutan cada año
las entrañas de la Física y de la Biología,
en la convicción de que tienen un alma, por
pagana que sea. Como suele ocurrir, los li-
bros no aclaran sino que embrollan el enig-
ma. Por tanto, la Biología ya no sabe muy
bien en qué consiste el darwinismo. Todo
un ensayo titulado 'Dawkins vs. Gould' o vi-
ceversa, lo acabas y tendrías que volver-
lo a empezar. La Física, por su parte, posee
un imán especial para los espiritualismos.
Un libro traducido en Kairós demostraba
que todos los padres cuánticos -Pauli,
Schrödinger, Heisenberg, Einstein- habían
incurrido en el misticismo.

Nadie discute la Química. No me re-
fiero a la importancia -en "la química de
los metales ligeros es muy importante
para la sociedad moderna"-, sino al 'gla-
mour' -en "¿a quién le importa el papel de
envolver, cuando puedes enfrascarte en
el ADN y sus secretos sobre la vida?"- A
menudo me he enfrascado en tomos filo-
sóficos sobre materialismo, sin caer en la
cuenta de que se referían a mí, a mi len-
guaje, a esa intuición genial de Demócrito

sobre el límite de discontinuidad, el á-to-
mos, la  cuantificación que un día se ex-
portaría a otros ámbitos. Sin presumir. De
hecho, cuando se recurre a la expresión
"la química entre ambos no funciona", no
implica que la química se considere un in-
grediente fundamental, sino que a la quí-
mica sólo se le exige que funcione.

Nos faltó un jefe de 'marketing', pero
no hubiera cuadrado con el espíritu de la
profesión. Otras disciplinas se inventaron
la "emergencia" -nóbeles como Murray
Gell-Mann la han exprimido hasta el tué-
tano-, la cual dictamina que cualquier
concepto adquiere dimensiones y propie-
dades inesperadas en cuanto atraviesa
los límites de la asignatura en cuestión. Es
el equivalente al nacionalismo científico.
Produce cierto rubor, nos quedamos con
nuestros segundos planos. Por supuesto,
la humildad no nos librará de las conse-
cuencias del 11-S, que la Ciencia menos-
precia con una ligereza que pagará. Pesa
una amenaza sobre el pensamiento cien-
tífico, en un planeta donde Bin Laden es
tan moderno como Bush. Consulté al John
Gray de la London School of Economics,
el espacio no nos da para más.

Paradójicamente, ninguna conmo-
ción acabará con las ciencias más pre-
tenciosas, que se limitarán a modificar
el paradigma -recuérdese a Lysenko
frente al estalinismo-. Por otra parte, los
químicos no viven de anunciar que el
cielo se desplomará mañana sobre nues-
tras cabezas, tienen un plus de sangre
fría. Están subidos a una rama sin rezos
ni cánticos, sin culpables ni víctimas, por
eso es fácil de aprender pero difícil de
enseñar. El átomo es la única patria que
reconozco, nuestro personaje es Zenón
en 'Opus Nigrum'. El resto debe ser si-
lencio. Por lo menos, hasta que llegue la
hora de volver a escribir. Me toca algo
de Aznar y Zapatero, creo. No me inte-
resa si funciona algo la Química entre
ambos, sino si hay algo de Química 'en'
ambos. Más les valiera.

Col·laboració
C

Matías Vallés

Químic i periodista

�

QUÍMICA,
la ciencia sin pretensiones



Quines són les responsabilitats del vi-
cerector de Política Científica? Per
què es va separar el vicerectorat
d'Investigació en dos?
La responsabilitat principal és el dis-
seny de la política científica de la UIB
a fi de potenciar al màxim la quantitat
i la qualitat de la investigació que es
realitza a la nostra Universitat. Per a la
realització de tal objectiu és fonamen-
tal l'Oficina de Suport a la Recerca,
que és l'encarregada de promocionar
la investigació i ajudar a tots els in-
vestigadors en tots els problemes con-
crets que tinguin. El vicerectorat de
Política Científica té assignat l'OSR
(Oficina de Suport a la Recerca), els
SCT (Serveis Cientificotècnis), els ins-
tituts universitaris i la Comissió
d'Investigació.

El motiu de la separació en dos del vi-
cerectorats es deu fonamentalment a
la quantitat de temes que tracta i de
serveis que coordina. Recentment se li
han afegit l'ICE i el servei de publica-
cions, això ha obligat a desdoblar l'an-
tic vicerectorat d'Investigació i Política
Científica en dos. L'actual vicerectorat
d'Investigació té assignat l'ICE, el

Servei de Publicacions, el Servei de
Biblioteques, el tercer cicle i les
Beques d'investigació.

Afectarà la convergència europea do-
cent a la política científica espanyo-
la i de la UIB en particular?
Li afectarà en gran manera ja que mo-
dificarà l'estructura de tots els estudis,
tant els de grau (que en la convergèn-
cia poden passar a 3 o 4 anys, i han de
modificar substancialment la seva es-
tructura) com als de Màster (que po-
den ser d'1 o 2 anys, i no se sap quin ti-
pus de finançament tindran) i als de
Doctorat. Evidentment tot això modifi-
carà  la realització de Tesis Doctorals
i per consegüent a la investigació. No
crec que la convergència europea
afecti a la política científica de la UIB
d'una manera diferent que a la resta de
les Universitats de l'estat.

Com ens trobam a nivell d'investiga-
ció respecte a altres universitats es-
panyoles, no sols des del punt de vis-
ta de resultats sinó també de la 
infraestructura? 
M'agradaria poder dir que estam en
les primeres posicions, però desgra-

ciadament no és així. Donada la nos-
tra infraestructura científica i la quan-
titat d'investigadors, la UIB ocupa un
lloc retirat de les primeres posicions.
Cal considerar que moltes Comunitats
Autònomes porten anys ajudant i fo-
mentant la investigació que es realit-
za a les seves universitats. Per motius
històrics a la nostra comunitat aques-
ta ajuda ha tardat un poc més en fer-
se realitat, encara que si hem de ser
sincers als últims anys s'estan pro-
duint augments significatius en aques-
tes ajudes.

Addicionalment la UIB ha estat uns anys
sense poder optar als Fons Feder (aju-
des de la CE dedicades, entre altres co-
ses, a augmentar la infraestructura
científica). Resumint, es pot dir que la
UIB té un nivell intermedi.

Com es porta des del punt de vista fa-
miliar tants viatges, etc.?
Amb un poc de resignació per part de la
família. Vull indicar que he tingut un su-
port total per part de la meva família en
aquesta nova etapa com a vicerector.
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Col·legi a la UIB

Un químic, nou vicerector de Política Científica

Francisco Muñoz Izquierdo

(Palma, 1954). Llicenciat en Química (1977)

per la Universitat Autònoma de Barcelona i

Doctor per la Universitat de les Illes

Balears (1982).

Actualment és Catedràtic de Química Física

de la Universitat de les Illes Balears i

vicerector de Política Científica.



Les activitats que els col·legiats po-
den desenvolupar en l’exercici lliure de
la seva professió poden classificar-se de
la manera següent:

a) Projectes i altres estudis
b) Serveis
c) Experiències i investigacions
d) Direcció tècnica
De manera general, els honoraris 

s’han de calcular com la suma del cost
del servei o treball realitzat, les com-
pensacions per sortida i la valoració de
la feina per aplicació de la norma 
més adequada.

El cost vindrà determinat per la suma
de totes les despeses (salaris, material, tre-
ball experimental, viatges, lloguers, amor-
titzacions, assegurances, impostos, etc.).

Les compensacions a rebre per sorti-
da de la localitat de residència o del cen-
tre de treball seran les següents:

a) Sortida fora de la localitat, matí o
capvespre..................................38 €

b) Sortida fora de la localitat, 
dia sencer sense pernoctar ..76 €

c) Sortida fora de la localitat, 
dia sencer amb pernoctació..105 €

d) Sortida a l’estranger..............210 €

Les valoracions de les diferents ac-
tivitats es relacionen en el manual edi-
tat pel Consell General de Col·legis de
Químics.

La tarifa horària s’estableix en 38 € o
266 €/dia. Es deixa a la lliure interpreta-
ció dels col·legiats la possibilitat d’intro-
duir un coeficient reductor si el nombre
d’hores és important.

Altres serveis dels col·legiats:
1. Classes o cursos de formació a pro-

fessionals, per hora ......................54 €
2. Coordinació de cursos de formació, per

hora ..................................................21 €
3. Conferència impartida ................150 €
4. Classes particulars, per hora........21 €
(Es deixa a la lliure interpretació dels
col·legiats la possibilitat d’introduir un coefi-
cient reductor si el nombre d’hores és im-
portant o es tracta de grups reduïts. Així
mateix, es pot incrementar fins un 30% en el
cas de classes de dificultat especial, com pot
ser el cas de matèries d’universitat).

Notícies
N

NOUS HONORARIS PROFESSIONALS ORIENTATIUS
Aprovats en Junta de Govern (juliol 2003)

Traducció i correcció de textos científics

Tarifes per 100 paraules Trad. directa Trad. inversa
/ correcció

Informes, manuals de funcionament, projectes 3,20 € 5,70 €
Textos de tecnologia i ciència pura 4,50 € 6,90 €
Tarifa mínima per document 12,60 € 18,90 €

Imprès de certificat ..................................................................................................................................................................3,00 €
Certificacions ............................................................................................................................................................................ 6,00 €
Reconeixement de signatura:

1 o 2 signatures ........................................................................................................................................................6,00 €/unitat
De 3 a 5 signatures ..................................................................................................................................................5,30 €/unitat
Més de 5 signatures ................................................................................................................................................4,70 €/unitat

Visat d’anàlisis ..........................................................................................................................................................................6,00 €

Visat de projectes
Valor del projecte (inclosos els honoraris del col·legiat)
Fins a 30.000 €. Per cada 6.000 € o fracció..........................................................................................................................20,00 €
Des de 30.000 € a 60.000 €. Per cada 6.000 € addicionals o fracció ..............................................................................15,00 €
A partir de 60.000 €. Per cada 6.000 € addicionals o fracció ..........................................................................................10,00 €

TAXES DEL COL·LEGI OFICIAL DE QUÍMICS
Aprovades en Junta de Govern (juliol 2003)
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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 perme-
ten 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 4t TRIMESTRE 2003
CURS “ENERGIES RENOVABLES”
Duració: 25 hores
Destinataris: professionals interessats i profes-
sorat d’Educació Secundària de l’Àrea de
Ciències de la Naturalesa
Sol·licitats els corresponents crèdits de lliure
elecció de la UIB i de formació del professorat de
la Conselleria d’Educació i Cultura
Dates: del 4 al 20 de novembre de 2003. 
Horari: dilluns, dimarts i dijous de 18.30 h a
21.30 h. Dia 20 (visita tècnica): de 15 h a 19 h.
Inscripció:  octubre 2003 (les places s’adju-
dicaran per ordre d’inscripció).

CURS “GESTIÓ DE RESIDUS”
Duració: 25 hores 
Destinataris: professionals interessats i profes-
sorat d’Educació Secundària de l’Àrea de
Ciències de la Naturalesa (especialment coordi-
nadors de medi ambient)
Sol·licitats els corresponents crèdits de lliure de

la UIB i de formació del professorat de la
Conselleria d’Educació i Cultura
Dates previstes: del 19 de novembre al 4 de de-
sembre de 2003
Horari: dilluns, dimecres i dijous de 18.30 h a
21.30 h. Dia 4 (visita tècnica): de 15 h a 19 h.
Inscripció: fins al 13 de novembre de 2003 (les
places s’adjudicaran per ordre d’inscripció)

CURS “ANÀLISI DE RISCS I CONTROL DE
PUNTS CRÍTICS EN LA INDÚSTRIA
ALIMENTÀRIA”
Duració: 25 hores.
Atorgat el reconeixement de la Conselleria de
Salut i Consum (activitat d’interès cientificosani-
tari)
Destinataris: professionals del sector alimentari i
altres titulats interessats en el tema. 
Dates previstes: desembre de 2003
Inscripció: octubre i novembre  de 2003 (les
places s’adjudicaran per ordre d’inscripció)

Curs de productes lactis
El mes de juliol passat es va dur a terme a la nostra seu el Curs de productes lactis, inclòs dins el pla
de formació Enllaç 2002-03 del Govern de les Illes Balears i l’FSE, que es va organitzar conjuntament
amb la CAEB. El curs, de 82 hores de durada, estava adreçat a persones en situació d’atur, principal-
ment estudiants o llicenciats en diverses branques científiques de les darreres promocions.

Els temes teòrics tractaren sobre aspectes diferents: la composició, els tipus, el valor nutricional i les
característiques fisicoquímiques i biològiques més significatives dels productes lactis. També es de-
senvoluparen les tècniques d’elaboració, tractament, conservació i envasament de la llet i els pro-
ductes derivats. Cal destacar, a més, els mòduls relacionats amb el control de qualitat, la seguretat, la
legislació i la prevenció de riscs laborals aplicats a la indústria làctia.    

Les sessions pràctiques tingueren lloc al laboratori de microbiologia de l’IES Francesc de Borja Moll de
Palma i també es feren visites tècniques relacionades amb el sector lacti de Mallorca: AGAMA (Son
Ferriol), Formatges Campos SA (Campos), PRILAC (Porreres) i Distribuïdora Mercat SA i Bodegues
Antoni Nadal SA (Marratxí).

Finalment, voldria destacar l’excel·lent tasca dels professors del curs, que ha estat valorada molt posi-
tivament pels assistents, com a professionals especialistes en la matèria: tècnics superiors de la in-
dústria làctia, de la Conselleria de Salut i Consum, de la UIB i de la Mútua Balear, entre d’altres.

ATENCIÓ: 
HORARI DE SECRETARIA

L’horari d’atenció al públic és 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 775373. Fax: 971 775372

Actualitat Col·legial

Marisa Forcén
Coordinadora del curs

“Conèixer i gaudir els aliments de les Illes Balears”
Autors: Carme Rosselló i altres.
Edita: Servei de publicacions de la UIB
ISBN: 84-7632-791-9
En aquest llibre es presenten més d’un centenar de productes representatius de
les Balears en conjunt o d’alguna de les illes. Té un objectiu divulgador, però
sense perdre el rigor de la recerca tècnica i científica i de les nombroses aporta-
cions dels nostres professionals del sector agroalimentari.

Novetats de la nostra biblioteca




