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Editorial
E

El passat mes de desembre s’han duit a terme les
eleccions per renovar una part dels càrrecs de la Junta
de Govern del Col·legi de Químics, entre els quals
figurava el de degà. En aquest moment finalitzava el
compromís que vaig assolir ara fa quatre anys amb la
nostra entitat per tal de representar-la i encapçalar la
seva gestió. 

Una vegada acabat aquest termini puc afirmar que han
estat més nombroses les satisfaccions que els
moments dolents. Això, malgrat la contínua aparició de
problemes o tasques per resoldre, ha estat possible
gràcies a la col·laboració de la resta de membres de la
Junta que fa quatre o dos anys varen acceptar la meva
petició de dedicar una part del seu temps lliure al nos-
tre col·lectiu, sense obtenir cap compensació material
a canvi. Amb tots ells i també altres vegades amb
col·legiats no vinculats a la Junta s’han pogut resoldre
els problemes que han anant sorgint i desenvolupar
nombroses activitats de diferents tipus, entre les quals
cal destacar l’assessorament als nostres professionals,
cursos de formació, difusió i promoció de la química,
etc. Durant aquest temps la nostra Entitat ha crescut
contínuament en nombre de col·legiats –tal com es
mostra al gràfic–, el qual arriba en aquest moment a
250 membres, i també en recursos econòmics i en
serveis prestats. És obvi que tot això no hauria estat
possible sense els esforços de les anteriors Juntes

des de l’any 1986, quan es va produir la segregació del
Col·legi de Catalunya.

També voldria destacar algunes de les fites més signifi-
catives aconseguides en aquest  període: aprovació
dels nous estatuts, aproximació i col·laboració amb
l’Administració, signatura de diferents convenis amb
entitats i empreses del nostre entorn, compra d’un
local nou per a seu del Col·legi i reconeixement per part
del Tribunal Superior de Justícia de Balears del fet que
el Col·legi de Químics deté la representació exclusiva
dels nostres titulats. 

Ateses aquestes circumstàncies vaig decidir presentar-
me al càrrec de degà per segona vegada –pens que
aquesta ha de ser la última– i amb la Junta de Govern
constituïda el passat 16 de desembre, dins la qual hi ha
noves incorporacions que representen sectors impor-
tants del nostre col·lectiu professional, estic segur que
podrem continuar desenvolupant les tasques  encoma-
nades i també augmentar el prestigi de la nostra pro-
fessió en la nostra societat.

Només em queda desitjar-vos a tots un feliç i venturós
any 2004.

Enrique Gómez 
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Col·laboració
C

�

Els Reptes Actuals de la Química

Aquesta xerrada planteja una reflexió sobre quins són els reptes que té plante-
jada la química avui en dia. Això inclou, òbviament, els aspectes científics, però
també els aspectes socials: de prestigi, de visió i de compromís.
El punt de partida d’aquesta reflexió és si la química ja ha assolit en l’actu-
alitat la condició de ciència madura; és a dir, de ciència plenament desen-
volupada. És veritat que pensar que la química ja és una ciència madura
dóna una visió optimista, transmetent la impressió de que, amb els coneix-
ements actuals, ja hauria de ser possible desenvolupar totalment el camp de
la química. Tanmateix, de la suposada maduresa de la química s’en derivaria
la manca de reptes de cara al futur i, per tant, la no-necessitat de realitzar
més esforços de recerca i desenvolupament en aquest camp.
En un escenari com l’actual, on els recursos per a la inversió pública en R+D
són, per definició, limitats, i on s’apliquen de manera generalitzada criteris
de priorització en els programes de recerca, una resposta afirmativa  a la
qüestió de la maduresa de la química pot ser interessada. En aquest sentit,
és important tenir present que en els darrers anys s’ha poduït la coexistèn-
cia temporal de dues revolucions científico-tecnològiques amb una gran
necessitat de recursos, com són la de la tecnologia de les comunicacions i
la de la genòmica/proteòmica.
En qualsevol cas, són molts els indicis objectius de què la química, com a
ciència, es troba encara a la seva adolescència:
• Som encara incapaços de descriure com ocorren (a nivell atòmic) reaccions
senzilles
• Som encara incapaços de predir com es traslladaran les propietats d’una
molècula a un material constituït per agregació a partir d’aquesta

• La capacitat de la química per a mimetitzar la natura (sintetitzant
molècules) és encara molt limitada
Igualment, també són moltes les causes que justifiquen la realització d’un
esforç continuat per al desenvolupament de la química: 
• El seu caràcter de ciència central (Enabling Science), és a dir, de ciència
que possibilita el desenvolupament d’altres ciències
• El seu rol com a llenguatge científic comú per a les altres ciències,
derivat de la seva pròpia natura, ja que permet una descripció de fenòmens
a nivell molecular
D’acord amb això, no es pot imaginar una evolució de les altres ciències nat-
urals sense una evolució paral·lela de la química. En qualsevol cas, i a difer-
ència amb el que passa actualment amb revolucions científiques amb gran
presència mediàtica, com la genòmica, la biologia del desenvolupament
(cèl·lules mare), etc., aquesta evolució de la química és més aviat silenciosa.
Stephen Lippard, director del departament de química del MIT, defineix
aquest procés d’evolució com “The Quiet Revolution in Chemistry” i el con-
sidera no menys important que les altres revolucions tecnològiques que
tenen lloc en l’actualitat. 
El nucli central de la conferència consisteix en un comentari sobre el con-
junt de reptes i línies d’evolució que defineixen aquesta revolució silen-
ciosa que té lloc en el mon de la química a l’inici del present segle. Acabat
això, s’avancen unes reflexions sobre la importància econòmica de la
química a Espanya i, finalment, es dóna una opinió sobre el potencial de
Mallorca en aquest camp.

Ja està en marxa l’Olimpíada de Química a les Illes Balears de 2004. Aquest
any es farà el dia 20 de febrer de 2004 i, igual que en passades edicions, per
la tarda es durà a terme una jornada de portes obertes del departament de
Química de la UIB. En un intent d’apropar l’Olimpíada Química als estudiants
de Menorca i d’Eivissa- Formentera enguany hem aconseguit donar altra

passa endavant. Gràcies a la col·laboració de Sa Nostra, els dos alumnes mil-
lors classificats, juntament amb un professor, de cada illa es podran desplaçar
a Mallorca, conèixer la UIB, el Departament de Química i assistir al lliurament
de premis del dia 15 de març al Centre de Cultura Sa Nostra de Palma.
Estau tots convidats a participar a aquesta nova edició.

Miquel. A. Pericàs

Director de l’Institut Català d’Investigació Química.

Resum de la conferència impartida el dia 14 de novembre amb motiu del Dia de la Química

XVII Olimpíada Química a les Illes Balears



Junta de Govern Col·legi de Químics

Degà: Enrique Gómez Benito de Valle  
Vicedegà 1r: Juan Frau Munar  
Vicedegana 2a: Marisa Forcén Núñez  
Vicedegana 3a: Catalina Martí Pujol  
Vicedegà 4t: Gabriel Cànaves Quetglas  
Secretària: Francisca Mas Torres 
Tresorer: Agustí Aguiló Capó  
Vocals:

Josep M. Natta March 
Amalia Cerdà Lacaci 
Agustí Vergés Aguiló 
Maria C. Marroig Dard
Magdalena Ferrer Rosselló
Joana Moll Quintana (Menorca)
Andreu Estarellas Fernández (Eivissa-Formentera)

Junta Directiva de l’Associació de Químics

President: Juan Frau Munar 
Vicepresident: Enrique Gómez Benito de Valle. 
Secretària: Francisca Mas Torres. 
Tresorera: Marisa Forcén Núñez. 
Vicesecretària: Catalina Martí Pujol. 
Vocals:

Miquel Palou Sampol. 
Gabriel Cànaves Quetglas. 
Amalia Cerdà Lacaci. 
Agustí Vergés Aguiló. 
Josep Mª Natta March

Eleccions 2003
Després de les eleccions, dutes a terme el passat dia 15 de desembre, les Juntes de Govern i

Directiva del Col·legi Oficial i Associació de Químics de les Illes Balears resten integrades per les

següents persones

A
Actualitat Col·legial
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El Col·legi a la UIB

El nou espai europeu d’educació superior

Joan Jesús Fiol

Departament Química UIB

Premis Sant Albert 2003

Premi millor llicenciatura: José Vicente Martín Gallardo
Premi d’Investigació Química: al treball "Estudio de la relación entre una alta ingesta de fluoruro y
la urolitiasis" presentat conjuntament pels col·legiats Joan Perelló Bestard i Bernat Isern Amengual.

La idea d’un espai europeu d’educació superior es va anar
consolidant a partir de la declaració de Bolonya (1999), en la
qual els ministres d’educació de vint-i-nou països europeus
decidiren adoptar un sistema de títols comprensible i compa-
rable amb l’adopció d’un suplement al títol. Aquest nou siste-
ma de títols s’estructurarà en dos nivells principals. El títol de
grau donarà accés al mercat laboral europeu. El segon nivell
implicarà un títol tipus màster i/o doctorat. Així s’establirà un
sistema de crèdits homologats que promogui la mobilitat dels
estudiants i titulats, es tracta dels crèdits ECTS (un crèdit
ECTS equival a aproximadament vint-i-cinc hores de treball de
l’alumne, incloses hores lectives, de manera que en un any
acadèmic s’han d’aconseguir seixanta crèdits). Es pretén, en
definitiva, impulsar la cooperació europea per garantir la qua-
litat i homologació dels estudis superiors europeus.
Posteriorment, en el comunicat de Praga (2001), signat pels
ministres de trenta-tres països, es reforçà la convergència
entre els sistemes nacionals d’educació superior. En concret,
en aquest document es promou un paper actiu de les univer-
sitats en el procés de convergència, el desenvolupament de
sistemes de garantia de qualitat (mecanismes de certificació
i acreditació) i «l’aprenentatge al llarg de tota la vida», com a

mode d’aconseguir una competitivitat europea major i una
qualitat de vida més bona. Per aconseguir aquests objectius,
es pretén adoptar un canvi progressiu de model educatiu (del
model continental a l’anglosaxó, en el qual les tutories són
essencials). És a dir, un canvi cap a un sistema basat en l’a-
prenentatge (en el qual s’avalua el treball de l’alumne) en
comptes d’un sistema centrat en l’ensenyament, en el qual
destaquen les classes magistrals. En aquest sentit, la nostra
universitat (UIB) ja ha creat una comissió assessora per a la
integració a l’espai europeu d’educació superior, en les direc-
trius de la qual l’Àrea de Ciències Experimentals participa acti-
vament. A més a més, totes les universitats de l’Estat que
imparteixen el títol de Química ja participen del projecte de
l’ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación) per al disseny dels nous plans d’estudis conver-
gents amb Europa. En aquest projecte la UIB està implicada
en dos grups de treball: el que analitza la titulació de Química
en les principals universitats europees i el que proposarà
finalment l’estructura general del títol de Química. El desen-
volupament d’aquest ambiciós projecte finalitzarà amb la
implantació definitiva de l’espai europeu d’educació superior
l’any 2010: ja no podem tornar enrere! �
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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, MUTUA
GENERAL DE CATALUNYA 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

L’Associació de Químics de les Illes

Balears ha considerat convenient difondre
la importància de la utilització de les ener-
gies alternatives en lloc de les més conven-
cionals, derivades dels combustibles fòs-
sils. Amb aquest objectiu, en el curs
Energies Renovables, de 25 hores de
durada, impartit del 4 al 20 de novembre de
2003 a la nostra seu, es van donar a conèi-
xer la situació actual sobre la matèria a les
Illes Balears i les possibilitats de desenvolu-
pament els propers anys. Com a casos par-
ticulars més rellevants es varen tractar els
fonaments i les aplicacions de l’energia
solar tèrmica i foltovoltaica, així com de l’e-
nergia eòlica i la biomassa. Finalment, es va
incloure una visita tècnica a una instal·lació
d’energia solar tèrmica i fotovoltaica del
ParcBIT (Mallorca).
Els professionals encarregats d’impartir
aquest curs pertanyen a diferents empreses
i organismes del sector energètic (GESA-
ENDESA, NIUNSA-ENDESA i Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia). 
D’altra banda, en resposta a l’interès actual
pels problemes ambientals que implica la

contínua generació de residus en la nostra
societat, el Col·legi Oficial de Químics de

les Illes Balears va dur a terme a la nostra
seu el curs Gestió de Residus, de 25
hores, del 19 de novembre al 5 de desem-
bre de 2003. Dins els continguts del curs es
tractaren temes de caracterització, planifi-
cació de gestió i tractament dels diferents
tipus de residus. També es varen considerar
característiques de la gestió i el disseny d’a-
bocadors, sistemes de recollida i transport,
i aspectes legals més bàsics en aquesta
matèria, especialment aplicats a l’àmbit
balear. Els assistents varen gaudir d’una
visita tècnica a una planta de tractament de
residus del Parc de Tecnologies Ambientals
de Can Canut (Mallorca).
Els impartidors d’aquesta activitat són tèc-
nics superiors vinculats a empreses i orga-
nismes del sector de residus i de prevenció
de riscos laborals: TIRME, Ferrovial
Servicios, Conselleria de Medi Ambient i
Mutua Balear.
La Conselleria de Medi Ambient ha
col·laborat amb suport econòmic en la rea-
lització dels esmentats cursos de formació.

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 77 53 73  Fax: 971 77 53 72
C/ de Josep Róver Motta, 8, baixos b
07006 Palma.

Marisa Forcén
Coordinadora

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 
cientificosanitari).
Destinataris: professionals del sector alimen-
tari i altres titulats interessats en el tema. 
Dates: del 16 al 27 de febrer de 2004
Horari: dilluns, dimarts i dijous de 18 a 21 h.
Dissabte 21 de 9 a 13 h (visita tècnica). 
Inscripció: fins al 5 de febrer de 2004 (les pla-
ces s’adjudicaran per ordre d’inscripció).

CURS “GESTIÓ DE RESIDUS”
Curs gratuït (subvencionat pel FSE i Govern
Balear).

Duració: 50 hores 
Destinataris: persones en situació d’atur,
preferentment menors de 25 anys. 
Sol·licitats els corresponents crèdits de lliu-
re elecció de la UIB.
Dates previstes: març de 2004
Inscripció: febrer de 2004 

CURS “QUALITAT EN ELS LABORATORIS. LA
NORMA ISO 17025”
Duració: 20 hores 
Destinataris: professionals de laboratoris
d’anàlisis. 
Dates previstes: maig 2004
Inscripció: març i abril 2004 

-Química del agua. LIMUSA
-Tecnología OPTICOM para optimización.
Fund. Babcock
-Parc de Tecnologies Ambientals. Consell de
Mallorca
-Sistemes de Gestió Ambiental. ECOTUR
-El recorregut de l’Energia. Govern de les IB.
I Generalitat d eCatalunya

-Historia de COLQUIGA. Colegio de
Químicos de Galicia
-Ordenanza General de Protección
Ambiental. Ayuntamiento de Madrid
- Historia de la Sección de Corrosión.
Associació de Químics de Catalunya

N
Notícies

ACTIVITATS DE FORMACIÓ 1r SEMESTRE 2004

Cursos de Medi Ambient

NOVETATS DE LA NOSTRA BIBLIOTECA
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