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Audiència de S.M. el Rei al Consell

General de Col·legis de Químics

El passat dia 2 de març el nostre Consell General va ser rebut en audiència en el Palau de la Zarzuela
en ocasió del seu 50è aniversari. El degà president, Il·lm. Sr. Juan Sancho Rof, va imposar la insígnia
d’or de la nostra institució a Juan Carlos I. Els representants de tots els col·legis de químics d’Espanya
exposaren al Rei la situació de la química actual com a professió. 
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Editorial
E

Tots sabem de la importància i la funció
dels col·legis professionals i en el cas
que ens ocupa del Col·legi Oficial de
Químics de les Illes Balears. Però,
l’Associació de Químics és la gran des-
coneguda. L’Associació de les Illes
Balears va separar-se de la Asociación
Nacional de Químicos Españoles
(ANQUE) l’any 2001 i en les seves pri-
meres passes ha anat de la mà del
germà gran: el Col·legi. Ha arribat el
moment de consolidar-se. L’Associació,
com s’indica a l’article 3 (punt a) dels
seus estatuts, té la funció de “Fer arribar
a l'opinió pública o als organismes i enti-
tats oficials o privades, la problemàtica
relacionada amb la professió química i
manifestar-se en tot allò que s'estimi
procedent fos o no requerida a fer-ho”. 

En aquests tres anys s’han fet mol-
tes d’actuacions: cursos de formació,
organització del Dia de la Química (15
novembre), elaboració i edició de mate-
rial didàctic (Quimijoc), organització de
l’Olimpíada de Química (i van XVII edi-
cions). Moltes d’aquestes activitats

s’han organitzat conjuntament amb el
Col·legi i així ha d’ésser tal com s’indi-
ca al mateix article 3 (punt c):
“Col·laborar amb el Col·legi Oficial de
Químics de les Illes Balears, així com
altres organismes amb afinitat en
qüestions d'interès comú”. Amb la
intenció d'aupar l’Associació i donar-li
més rellevància estam dissenyant
noves activitats com per exemple la
participació a la III Fira de la Ciència
(29, 30 Abril i 1 de Maig de 2004), la
creació de les Seccions Tècniques
d'Activitats Culturals i Difusió de la
Química i d’Ensenyament i d’altres que
esperam que en breus mesos puguin
estar ja concretades definitivament.

Només en resta anirmar-vos a parti-
cipar en aquestes tasques, d’aquesta
manera podrem gaudir d’una entitat
cada vegada més coneguda, més gros-
sa i per tant amb majors possibilitats
de donar a conèixer el que té de bo la
química a la resta de la societat.

Juan Frau 

President Associació
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Entrevista
E

�

“Tenim previst augmentar les places per als químics
interessats en accedir a la formació hospitalària”

El passat dia 24 de març, una representació de la Junta de Govern del Col·legi,
seguint la política de fomentar les relacions institucionals, es va entrevistar
amb l’Hble. Sra. Ana Castillo, Consellera de Salut i Consum. Al llarg de l’entre-
vista es varen plantejar línies de cooperació en diferent temes d’interès mutu i
molt amablement ens va contestar a les següents preguntes:

Els químics sempre hem treballat en l’àmbit de la sanitat i del consum.
Ens podria dir quants professionals de la Química treballen actual-
ment a la seva Conselleria?
Actualment, tenim entorn a vuit químics que treballen i completen la seva
formació a la Conselleria de Salut i Consum. Desenvolupen diferents
tasques; un d'ells ocupa la subgerència de l'Hospital Universitari Son Dureta
i un altre està al Servei de Radiofarmàcia del mateix hospital. També tenim
químics fent anàlisis clíniques als centres ambulatoris. Per altra banda, el
nombre de Químics Residents que continuan la seva formació als hospitals
de les Illes són quatre.

Per poder dur a terme la política de vigilància sanitària, amb quins
laboratoris compta la Conselleria?
Tenim tres laboratoris que depenen de la Direcció General de Salut Pública; el
primer d’ells és el de referència, equipat amb un material i infrastructures més
complets, i està situat a Palma. Després, tenim un altre a Eivissa i un tercer a
Menorca, que són d’unes característiques més bàsiques. Els hospitals i centres
de salut també compten amb els seus propis laboratoris. 

La reglamentació que acompanya a la Llei de Professions Sanitàries
estableix un període de formació hospitalària d’interns residents per
poder accedir a l’especialització, en el nostre cas de QIR. Tendrà la

Conselleria en compte el fet de que actualment la convocatòria de
places a les Illes de QIR és molt petita, i incrementarà les plantilles de
QIR, per donar entrada al col·lectiu de llicenciats en Química que
desitgin obtenir les diferents especialitats?
Els químics, com a col·lectiu reconegut com a professional sanitari de nivell lli-
cenciat, poden ser especialistes en anàlisis clínics, microbiologia, bioquímica,
parasitologia i radiofarmàcia. Així ho diu la Llei de Professions Sanitàries, en el
seu article sisè. Enguany tenim cinc places –dos d’anàlisi clínics, dos de micro-
biologia i parasitologia, i una altra de farmàcia- que poden ser cobertes per
Químics Interns Residents. Aquestes places es localitzen a l’hospital
Universitari Son Dureta. Segons les nostres dades, que també consten al
Ministeri de Sanitat i Consum, s’han presentat dos químics a les proves real-
itzades enguany a les Illes Balears. En una pròxima reunió amb els respons-
ables de formació dels centres, concretarem l’oferta docent per l’any 2005.
Durant la mateixa està previst, si els responsables de docència ho consideren
oportú, augmentar el nombre de places per aquest col·lectiu. 

La llei d’Ordenació de les Professions Sanitàries encarrega als
Col·legis professionals mantenir una formació continuada dels seus
professionals. Col·laboraria la Conselleria amb el Col·legi de Químics
amb formació de temes tan importants per a la nostra societat com els
de seguretat alimentària, entre d’altres?
Sobre aquest tema, podem dir que en l’actualitat estam preparant un decret per
posar en funcionament el Consell Balear de Seguretat Alimentària. Aquest
òrgan contempla, entre les seves actuacions, la formació dels professionals
sanitaris. Hi tendran cabuda col·legis professionals, així com la Universitat de
les Illes Balears i els experts que s’estimi oportú. 

GABRIEL CÀNAVES

La consellera de Salut i Consum, Ana Castillo; el degà del
Col·legi, Enrique Gómez; i el vicedegà, Gabriel Cànaves,
en un moment de l’entrevista. 

La consellera de Salut i Consum, Ana Castillo, es reuneix amb representants del Col·legi de Químics
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Declaració de Madrid
Al darrer QUIMIBAL, gener 2004, el Dr. Joan Jesús Fiol ens informava de la nova situació en que es trobaran
els estudis de Química amb la implantació de l’espai europeu d’educació superior. Aquest canvi d’orientació,
basat en l’auto-aprenentatge, implica una reducció dels crèdits i dels anys d’estudis necessaris per adquirir la
llicenciatura en Química i la necessitat d’una major especialització en estudis posteriors. Aquesta nova situa-
ció i les seves conseqüències en la preparació dels futurs professionals de la química ens preocupa a tots, per
això a continuació transcrivim integra la declaració de la darrera Assemblea de l’ANQUE.

La LIII Asamblea de la Asociación Nacional de Químicos de
España (ANQUE), que reúne en su seno al conjunto de todas
las Asociaciones de Químicos del País, y que acoge a 11800
profesionales de la Química en todas sus vertientes, reunida
en Madrid en los días 13 y 14 de Diciembre de 2003, hace la
siguiente declaración.
1. Que ha examinado la dinámica emprendida en cuanto a la
adecuación de la licenciatura en Química y las titulaciones
relacionadas con la Ciencia y Tecnología Química a los acuer-
dos relativos a la Convergencia de la Enseñanza Superior en
el espacio europeo iniciados en Bolonia.
2. Que estas Titulaciones tienen una vertiente científica y pro-
fesional acreditada a lo largo de los años, basada en sus pro-
fundos y amplios conocimientos, que les hacen hábiles para
su inserción laboral y defensa de sus puestos de trabajo.

3. Que todas estas Titulaciones, a lo largo del tiempo, han
requerido que su estudio se extienda a lo largo de cinco cur-
sos, para completar todo aquello que se debe aprender y
sedimentar.
4. Está demostrado, por lo antedicho, que no se deben cons-
treñir estas Titulaciones a menos de este tiempo, que ya se

ha demostrado conveniente y adecuado en nuestro País,
máxime con la insuficiente preparación en Química con la que
llegan los alumnos desde la Enseñanza Secundaria.
5. Que toda disminución de contenidos fundamentales, reque-
ridos en la actividad profesional a sus titulados, ha de deter-
minar una imposibilidad de responsabilizarlos con aquello que
se les demanda.

En consecuencia, esta Asamblea acuerda exigir a todos los
organismos públicos competentes y responsables políticos
que, aunque reconociendo la necesidad de la actualización de
los planes de estudio, por ninguna razón permitan que tales
Titulaciones se devalúen en base a la mutilación tanto en el
tiempo como en los contenidos que la demanda social les
pide. Asimismo, también requiere a dichas instituciones que
a la ANQUE, Colegios de Químicos y a todas las organizacio-
nes profesionales químicas, se les convoque y de audiencia
inmediata para afrontar esta urgente situación, y antes de que
el daño pueda ser irreversible. Finalmente, esta Asamblea
lamenta la falta de transparencia pública con que se están lle-
vando las tareas relacionadas con la adecuación de estas
Titulaciones a los antedichos acuerdos de Bolonia.

Madrid, 14 de Diciembre de 2003

Nova directora del departament de química
Recentment el Departament de
Química de la UIB ha escollit una nova
directora, la Dra. Josefa Donoso
Pardo, catedràtica de Química Física.
La Junta de Govern vol aprofitar
aquesta avinentesa per agrair de tot
cor, la dedicació i col·laboració amb el
Col·legi que ha mantingut al llarg del
seu manament l’anterior director, Dr.
Pere M. Deyà Serra, i desitjar el millor

per a la nova directora. Consideram
que el Departament de la UIB, el
Col·legi i l’Associació tenen objectius
comuns, entre els quals està la millora
de l’ensenyament de la Química.
Esperam desenvolupar junts aquest
objectiu, i per això valoram com a molt
positiu el nomanament de la  nostra
col·legiada, la Dra. Donoso.

�

Josefa Donoso

N
Notícies
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U
El Col·legi a la UIB

1r classificat. Pau Pericàs Pulido. IES Ramon Llull (Palma)
2n classificat. Toni Nadal Nadal. IES Felanitx (Felanitx)
3r classificat. Catalina Perelló Alomar. IES Sineu (Sineu)
4t classificat. Josep Miquel Bauçá Rosselló. Col·legi Sant
Josep Obrer (Palma)
5è classificat Juana Mª Zambrana Seguí. IES Sineu (Sineu)

Classificació per Centres

1r classificat. IES Sineu (Sineu)

2n classificat. Col·legi Montision (Palma)

3r classificat. IES Berenguer d’Anoia (Inca)

4t classificat. IES Son Rul·lan (Palma)

5è classificat. Col·legi Sant Josep Obrer (Palma)

XVII Olimpíada de Química
a les Illes Balears

El passat dia 20 de febrer es varen dur a terme, a la Facultat de Ciències de
la Universitat de les Illes Balears, les proves corresponents a la dissetena
edició de l’Olimpíada de Química a les Illes Balears. Posteriorment, els
alumnes i professors acompanyants varen dinar al menjador de l’Escola
d’Hoteleria, i durant l’horabaixa visitaren diferents laboratoris del
Departament de Química, on els varen explicar algunes de les línies d’in-
vestigació que segueixen diversos grups de recerca. 

Des d’aquí volem manifestar el nostre agraïment a tots els professors i
doctorands que varen participar de manera desinteressada en aquestes ses-
sions, així com a totes les empreses i entitats col·laboradores, sense les
quals no seria possible celebrar l’Olimpíada.

Posteriorment, el dia 15 de març, a l’auditori del Centre de Cultura “Sa
Nostra” de Palma, es varen lliurar els premis als guanyadors de les proves
d’enguany i també els obsequis a tots els participants. L’acte va ser presid-
it per l’Hble. Sr. Francesc Fiol, conseller d’Educació i Cultura del Govern de
les Illes Balears, i per l’Excm. i Mgfc. Sr. Avel·lí Blasco, rector de la UIB.

Hem de destacar com a novetat d’enguany que, gràcies a la col·laboració
de la Caixa de Balears “Sa Nostra”, els dos alumnes més ben classificats de
Menorca i d’Eivissa també han pogut visitar, amb el seu professor o professo-
ra acompanyant, els laboratoris del Departament de Química de la UIB.

Enhorabona a tots!!!

Els resultats de la XVII Olimpíada de Química

a les Illes Balears han estat els següents:

Lliurament del primer premi a l’alumne Pau
Pericàs de l’IES Ramon Llull de Palma.

Alumnes guanyadors de
l’olimpíada d’enguany
amb membres de la mesa. 

Visita d’alumnes participants d’Eivissa i Menorca
amb els seus professors al Departament de
Química.

Visita als laboratoris del Departament de Química.

�
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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

La seguretat alimentària, de gran transcendència i
actualitat social, ha adquirit un nou enfocament arran
de les darreres crisis alimentàries. D’aquesta mane-
ra, les empreses, les administracions públiques, les
associacions empresarials, les organitzacions de con-
sumidors i els mitjans de comunicació, han d’assumir
les responsabilitats i adaptar-se a les noves mesures
adoptades en aquesta matèria, que garanteixen la
salubritat i la innocuïtat  dels productes alimentaris.

Una adequada avaluació científica del risc ali-
mentari porta a la formació d’especialistes en mesu-
res d’implantació d’APPCC per poder afrontar la
creixent demanda de tècnics superiors en el sector
agroalimentari suficientment qualificats. En aquest
sentit, el Col·legi Oficial de Químics de les Illes
Balears ha organitzat, del 16 al 27 de febrer de
2004, un curs de 25 hores amb el títol d’Anàlisi de
Riscs i Control de Punts Crítics en la Indústria
Alimentària, en el qual han participat llicenciats i
estudiants de diferents branques de les ciències
(química, veterinària, biologia, bioquímica, farmà-
cia, nutrició i dietètica, etc.), i també tècnics supe-

riors en actiu que pertanyen a diferents empreses
agroalimentàries de Mallorca.

Per fer aquest curs teoricopràctic hem comptat amb
la col·laboració de tres especialistes en matèria de qua-
litat i seguretat dels aliments: Magí Ferrer, químic i
gerent de la fàbrica de gelats i responsable de qualitat
de la plataforma de productes peribles (Plataforma SYP
Consum), Ramón García, manescal i tècnic de seguretat
alimentària (Conselleria de Salut i Consum), i José
Carlos Cerro, químic i especialista en implantació
d’APPCC (Conselleria de Medi Ambient).

Per altra part, cal destacar l’elevat nombre de par-
ticipants inscrits en el curs d’APPCC, la qual cosa
reflecteix l’esmentat interès pel tema de seguretat
alimentària en la nostra societat, i més concretament
dins l’àmbit balear.

La Conselleria de Salut i Consum ha atorgat a
aquesta activitat de formació a través de la Comissió
de Formació Continuada de les Illes Balears del
Sistema Acreditador Nacional de Salut, un total de
2,8 crèdits.

ATENCIÓ: 
HORARI DE SECRETARIA
L’horari d’atenció al públic és de dilluns a dijous, de
16.30 a 19.30 hores.
(Mes de juliol: de dilluns a dijous, de 9 a 12 hores.
Agost: tancat per vacances.)
El dia d’atenció al públic de la Junta de Govern és,
com de costum, el dilluns, de 18 a 21 hores.
Tel.: 971 775 373. Fax: 971 775 372.
C/ de Josep Róver Motta, 8, baixos B
07006 Palma.

Marisa Forcén
Coordinadora

CURS IMMUNOLOGIA CLÍNICA
Duració: 20 hores.
Destinataris: professionals del sector sanitari i
altres titulats interessats en el tema. 
Dates: del 17 al 31 de maig de 2004.
Horari: dilluns, dimarts i dijous, de 18 a 21 hores.
Inscripció: fins al dia 10 de maig de 2004 (les
places s’adjudicaran per ordre d’inscripció).
S’ha sol·licitat l’acreditació de la Comissió de
Formació Continuada de la Conselleria de
Salut i Consum.

CURS EL MARIDATGE ENTRE ELS VINS I ELS ALI-
MENTS DE LES BALEARS
Duració: 10 hores.
Destinataris: persones interessades a apren-
dre a combinar els aliments típics de les Illes i
els nostres vins.
Dates i horari: 1, 3, 8 i 10 de juny, de 18.30 a 21
hores.
Inscripció: fins al dia 24 de maig de 2004 (les
places s’adjudicaran per ordre d’inscripció).

CURS QUALITAT EN ELS LABORATORIS. LES
NORMES ISO 17025 I 15189
Duració: 25 hores.
Destinataris: professionals de laboratoris d’a-
nàlisis i altres titulats interessats en el tema.
Dates: del 14 al 30 de juny.
Inscripció: fins al dia 3 de juny de 2004 (les pla-
ces s’adjudicaran per ordre d’inscripció).
S’ha sol·licitat l’acreditació de la Comissió de
Formació Continuada de la Conselleria de
Salut i Consum.

CURS QUÍMICA SANITÀRIA
Curs gratuït (subvencionat pel Fons Social
Europeu i el Govern de les Illes Balears).
Duració: 92 hores. 
Destinataris: persones en situació d’atur, prefe-
rentment menors de 25 anys. 
Dates: juliol de 2004.
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 hores.
Inscripció: fins al dia 21 de juny de 2004.
S’han sol·licitat els corresponents crèdits de lliu-
re elecció de la UIB.

CURS TÈCNIQUES EXPERIMENTALS EN EL LABO-
RATORI DE FÍSICA I QUÍMICA (edicions Eivissa i
Menorca)
Duració: 15 hores. 
Destinataris: professors/ores de física i quími-
ca d’educació secundària.
Dates i horari: Menorca: 2, 9 i 16 d’octubre, de
9.30 a 14.30 hores.
Eivissa: 9,16 i 23 d’octubre, de 9.30 a 14.30 hores.
Inscripció: Menorca: fins al dia 23 de setembre.
Eivissa: fins al dia 30 de setembre.
Les places s’adjudicaran per ordre d’inscripció. 
S’han sol·licitat els crèdits de formació perma-
nent de la Conselleria d’Educació i Cultura.

CURS GESTIÓ DE RESIDUS EN EL LABORATORI
Duració: 20 hores. 
Destinataris: professors/ores d’educació secun-
dària de l’àrea de ciències de la naturalesa i tec-
nologia i coordinadors ambientals.
Dates: del 13 al 28 d’octubre.
Horari: dilluns, dimecres i dijous, de 18 a
20.30 hores.
Inscripció: fins al dia 4 d’octubre (les places
s’adjudicaran per ordre d’inscripció).
S’han sol·licitat els crèdits de formació perma-
nent de la Conselleria d’Educació i Cultura.

ACTIVITATS DE FORMACIÓ MAIG- OCTUBRE 2004

Curs d’Anàlisi de Riscs i Control de Punts Crítics en
la Indústria Alimentària

A
Actualitat Col·legial




