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Sumari

Nova adreça
a Internet:
www.quimibal.org

A partir d’ara la informació actualitzada
només estarà disponible en aquest
web.

Les noves adreces de correu elec-
trònic són les següents:
Per a assumptes de Secretaria:
secretaria@quimibal.org
Per a consultes a la Junta de Govern
del Col·legi: col.legi@quimibal.org
Per a consultes a la Junta Directiva
de l’Associació: 
associacio@quimibal.org

Amb el nou servidor s’ofereix gratuïta-
ment a tots el col·legiats i estudiants
adherits que ho sol·licitin una adreça
de correu electrònic amb el format
nom.llinatge@quimibal.org, accessible
a través de qualsevol ordinador con-
nectat a Internet (correu web). 

Convocatòria QIR 2004

En la convocatòria estatal d’enguany s’incrementa el nombre places

de QIR i també a Balears. Volem recordar que les nostres titulacions

han estat reconegudes com a sanitàries amb el requisit d’obtenir

l’especialitat corresponent. Per aquest motiu, animam a tots els quí-

mics i bioquímics interessats en aquesta sortida professional a fer

aquesta prova d’accés a QIR de les diferents especialitats.

Per ajudar-vos, el Col·legi organitza un curs de preparació de l’e-

xamen entre els mesos de novembre i febrer, que serà impartit per

especialistes d’aquest sector professional. A més la nostra entitat

desenvolupa cursos de formació acreditats per la Conselleria de

Salut i Consum. Per a més informació us podeu adreçar a la secre-

taria del Col·legi.
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Editorial
E

Tota societat desenvolupada, per conside-
rar-se com a tal, ha de tenir, a més d’una
elevada renda per càpita, un conjunt d’in-
fraestructures socials i culturals que per-
metin als seus ciutadans gaudir d’una
bona qualitat de vida des de tots els punts
de vista.

En aquest sentit, s’ha anat dotant les
nostres Illes d’una creixent xarxa d’ins-
tal·lacions. Disposam, per exemple, de
museus d’art, arqueològics i etnològics, i
també es van recuperant o construint
teatres i auditoris a diferents localitats.
No obstant això, sembla que les admi-
nistracions obliden molt sovint que la
ciència, per la seva importància cabdal
en la nostra vida quotidiana, ha de ser
una part bàsica de la cultura de tots els
ciutadans.

Una eina important per aconseguir que
les persones de diferents edats puguin
entendre millor els fenòmens científics
que quotidianament tenen lloc al voltant
nostre són els museus de la ciència. Així
ho varen entendre, fa dècades, algunes
de les ciutats més innovadores dels paï-
sos desenvolupats, quan apostaren per
crear nous museus interactius per als
seus visitants. Espanya també va seguir
aquest camí, de fet el Museu de la
Ciència de Barcelona és una referència.
Aquests darrers anys, s’ha dotat pràctica-
ment totes les comunitats autònomes
d’instal·lacions d’aquest tipus. En algunes
ocasions, s’han construït edificis significa-
tius, com és el cas de València, amb la
intervenció de l’arquitecte Santiago
Calatrava. En altres, s’ha optat, com a la
Rioja o Valladolid, per la rehabilitació d’an-
tics edificis industrials en desús.

Així, en aquest moment, les Illes
Balears és una de les poques comunitats
que no té un museu de la ciència, cosa
que entra en contradicció amb la nostra
elevada renda per càpita. Tant el nostre
Col·legi com l’Associació de Químics rei-

vindicam la necessitat de posar fi a aques-
ta situació. Pensam que una passa enda-
vant pot ser crear una associació d’amics
i amigues del Museu de la Ciència de les
Illes Balears. Amb aquesta finalitat, el pas-
sat 18 de maig, coincidint amb el Dia
Internacional dels Museus, va tenir lloc al
Museu de Mallorca una roda de premsa
en la qual participaren la directora general
de Cultura i el director general de
Recerca, Desenvolupament Tecnològic i
Innovació, per informar sobre la nostra
intenció de donar suport a la constitució
d’aquesta associació.

Des de les nostres entitats, valoram
positivament la resposta del Govern de
les Illes Balears, i el fet que el seu pre-
sident hagi encarregat a la Direcció
General d’R+D+I que iniciï els estudis
de viabilitat. Aquestes primeres etapes
han d’obrir el camí que condueixi, tan
aviat com sigui possible, a la consecu-
ció d’aquest museu, que ha estat avalat
per una bona part dels docents de
matèries científiques amb la seva signa-
tura. Per aconseguir-ho resulta impres-
cindible que totes les persones i enti-
tats interessades s’impliquin i participin
en l’Associació d’Amics i Amigues del
Museu de la Ciència.

Necessàriament, aquest museu haurà
de tenir en compte les peculiaritats de la
nostra comunitat i haurà de tenir presèn-
cia permanent, de la manera que es con-
sideri més adient, a cadascuna de les
illes. Només així tots podrem gaudir-ne i
aprofitar-ne els continguts. Finalment,
tampoc no hem d’oblidar que, a causa de
l’important nombre de turistes que ens
visiten durant tot l’any, aquest museu,
amb uns continguts de qualitat, pot ser un
important atractiu turístic, fet que contri-
buirà al mateix temps al seu finançament.

Enrique Gómez Benito de Valle 

Degà
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Col·laboració
C

Des de 1992, TIRME és l’empresa concessionària del Consell de Mallorca
per a la gestió dels residus urbans, concessió atorgada mitjançant concurs
públic. En aquell moment, i d’acord amb els continguts del Pla director sec-
torial per a la gestió de residus urbans a Mallorca publicat l’any 1990, es va
prioritzar la recuperació de l’energia continguda en els residus amb la con-
strucció i explotació d’una planta incineradora a Son Reus. Els residus de
tota l’illa, recollits pels ajuntaments i mancomunitats de Mallorca, havien de
ser traslladats a aquesta planta, directament o bé mitjançant alguna de les
cinc estacions de transferència previstes.

Amb la modificació del Pla director, l’any 2000, aquestes instal·lacions
s’han ampliat amb noves plantes de tractament, també construïdes i ges-
tionades per TIRME. 

Com a resultat d’això, ens trobam avui en dia amb el Parc de Tecnologies
Ambientals, un complex modern per a la gestió del residus urbans comparable a
altres centres de tractament que hi ha a Europa, al qual s’han incorporat els dar-
rers avenços tecnològics. En el Parc s’aglutinen i es combinen diferents tèc-
niques i processos de tractament. La seva construcció respon a la necessitat de
posar en funcionament un model ambientalment avançat de gestió de residus,
en el qual es respectin les jerarquies de tractament pel que fa al reciclatge i la
recuperació del material i l'energia continguts en els residus.

Per això, s’han construït diverses instal·lacions i infraestructures, entre les
quals destaquen:
- Planta de selecció d’envasos lleugers: separació de llaunes, vidre, brics,
paper/cartó i distints tipus de plàstics. Les fraccions seleccionades es lliuren
a gestors perquè les reciclin, i el rebuig s’incinera a la planta de Son Reus a
fi d'obtenir energia.
- Plantes de compostatge: mitjançant un tractament biològic dels llots de
depuradora i de la fracció orgànica dels residus s’obté compost, utilitzat per
millorar les propietats del sòl. 
- Planta de metanització: tracta la fracció orgànica dels residus i els llots de
depuradora mitjançant un procés de digestió anaeròbia. El gas obtingut
durant el procés, barreja de metà i anhídrid carbònic, s’introdueix en un
motor de combustió per generar energia elèctrica.
- Planta de tractament d’escòries: separació de la fracció metàl·lica i altra
fracció inorgànica. Aquesta darrera pot ser reaprofitada en substitució
d’àrids de pedrera per a l’elaboració de bases i subbases de carretera, com
a component de morters de ciment i formigó, etc.
- Dipòsit de seguretat: destinació final de les cendres estabilitzades amb
ciment, on s’optimitza l’espai que aquestes ocupen i s’assegura el seu
emmagatzematge en condicions ambientalment adequades.

En aquestes instal·lacions, juntament amb la Planta de Recuperació
Energètica de Son Reus, les 5 estacions de transferència i les tres plantes de
compostatge de llots, es tracten un total de 420.000 tones anuals de residus
(residus urbans, llots de plantes depuradores, escòries i cendres, envasos
lleugers, etc.) un 21% de les quals es destina a reciclatge material, un 73%
a recuperació energètica i un 7% a dipòsit de seguretat. 

Totes aquestes instal·lacions es completen amb un edifici central, construït
parcialment amb materials reciclats, i un tren de visites, l’objectiu fonamental
del qual és la conscienciació i educació ambiental dels ciutadans perquè
col·laborin en l’adequada gestió dels residus. L’edifici és, a més, el punt de par-
tida per a una visita guiada al Parc de Tecnologies Ambientals. Des d’un tren ele-
vat que fa un recorregut per les instal·lacions del Parc, els visitants poden veure
el circuit que segueixen els fems i conèixer el tractament integral a què són
sotmesos. Aquest tractament garanteix el màxim aprofitament dels recursos
continguts en els residus: la recuperació de material i la generació d’energia. 

Aquest edifici central també és utilitzat per a l’organització d’actes, cur-
sos, congressos i altres activitats educatives i d’informació que contribueix-
in a donar una major projecció a la problemàtica de la producció de residus
en l’entorn balear. 

Des que es va inaugurar, el Parc ha rebut nombroses visites. Fins a finals
de juliol de 2004, varen passar per l’Edifici d’Educació Ambiental més de
18.000 persones, entre les quals destaquen 8.500 escolars, 3.500 persones
procedents de col·lectius de la tercera edat, 3.200 persones procedents d’as-
sociacions diverses i una jornada de portes obertes que va convocar més de
4.000 persones.

Juan Vidal. Relacions Externes TIRME S.A.
Amalia Cerdà. Normativa i Procediments TIRME S.A.

Evolució de la producció i recollida selectiva de residus urbans a Mallorca

1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003

RU en massa 423.086 445.793 456.454 474.472 473.043 476.267
Paper/cartó 10.205 17.149 18.698 19.935 21.269 49.338
Vidre 8.356 10.570 11.727 13.383 15.274 16.710
Envasos Lleugers 0 181 915 947 1.603 2.541
FORM 0 0 1.499 1.929 1.931 3.423

Recollida selectiva 18.561 27.900 32.839 36.194 40.077 72.012

TOTAL 441.647 473.693 489.293 510.666 513.120 548.279

El Parc de Tecnologies Ambientals: 
una solució per a la gestió avançada dels
residus a Mallorca

�
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Jornades d’Ensenyament
de la Química
Amb la intenció de millorar la situació actual de progressiva
disminució del nombre d’estudiants de secundària que cur-
sen el batxillerat de ciències de la natura i de la salut i pos-
teriorment continuen amb estudis de química, la Junta
Directiva de l’Associació de Químics s’ha plantejat, entre
altres actuacions, organitzar per al primer trimestre de l’any
2005 a la nostra comunitat unes jornades d’àmbit estatal,
en les quals els i les professionals de la docència de la quí-
mica puguin arribar a unes conclusions que serveixin a
l’Administració educativa d’eina de treball per emprendre els
canvis necessaris. Des d’aquí animam a participar a tots els
docents!!!

Dia de la Química 2004
El proper 15 de novembre, dia de la Química a tot l’Estat i
festivitat de Sant Albert Magne, organitzam unes activitats,
dins el programa de la Setmana de la Ciència i la Tecnologia,
amb les quals volem reconèixer la rellevància de la Química
en el progrés científic i tecnològic de la nostra societat i
posar de manifest la seva estreta relació amb diferents
aspectes de la nostra vida quotidiana. Aquestes són les
següents:
Dia 11 de novembre a les 12 h, a la sala d’actes de la
Banca March (c/ de Nuredduna, s/n de Palma), conferència
del Dr. Fèlix Grases, catedràtic de Química Analítica de la
U.I.B. i especialista en estudis químics sobre litiasi renal,
per a alumnes de batxillerat: Podem ser eternament joves?.
Nous coneixements sobre el procés d’envelliment.
Dia 11 de novembre, a les 19.30 h, també a la sala d’actes
de la Banca March, conferència del Dr. Antoni Mulet, cate-
dràtic de Tecnologia d’Aliments de la Universitat Politècnica
de València: Química i aliments. En aquest acte el Col·legi
de Químics lliurarà la insígnia de plata de l’Entitat als seus
col·legiats amb vint-i-cinc anys de professió.
Dia 15 de novembre, a les 12.30 h, a la sala d’actes de Cas
Jai de la UIB, conferència del Dr. Javier Luque, catedràtic de
Química Física de la Universitat de Barcelona: Aportacions
de la Química Teòrica a l’estudi de biomolècules.

En la segona setmana de novembre es durà a terme l’as-
semblea de constitució de l’Associació d’Amics del Museu

de la Ciència de les Illes Balears. Els interessats en parti-
cipar podeu posar-vos en contacte amb la secretaria per
tenir més informació.

A més a més el divendres dia 12 de novembre a les 21 h,
com de costum al Restaurant-Arroçeria “Sa Cranca” de
Ciutat (Passeig Marítim, 13), tindrà lloc el sopar anual de

companyonia de Sant Albert. La reserva de places s’ha de
realitzar abans del 8 de novembre (preu: 22 €). A continua-
ció es lliuraran els IX Premis Sant Albert a la millor llicen-
ciatura i a la investigació química.

Esperam la vostra participació!!!

Química i Poesia
AL MEU PROFESSOR DE QUÍMICA

A Don Antonio Rodríguez-Mazarro

Ningú com tu, serè, m’explicà el deure,
— eren els anys del juvenil estadi

sense el tapís tacat amb vi de Sadi —,
car les idees tenen brots com l’heura.

Ningú com tu, dubtà de l’obvi creure,
mes teixies amb fil pur de pal·ladi
fent expandir de l’univers el radi
sense donar-nos cap temps mort de lleure.

Del feix complex de la natura amorfa 
exsecallaves els petits brancatges
per fer ben vius els gèrmens de la corfa

que vessen abundosos els  agatges
de les lleis veres que el cervell apel·la
quan ciència i fets l’amor copel·la.    

Àngel Terron

Nota: Sadi o Saadi és un poeta persa del segle XII citat i tra-
duït per Victor Hugo, i Goethe.
Els seu llibre més famós és “El Jardí de les Roses” on entre
altres coses diu versos que s’han fet populars. Per exemple,
“cura de no dir moltes coses als amics perquè poden esde-
venir enemic en un futur”, i també parla dels “tapissos
tacats amb vi” com a signe d’alegria que encara conside-
ram. De totes formes el “vi” de Saadi  és més semblant a
la divinitat de Santa Teresa o San Juan de la Cruz que no pas
a l’ànima negra dels sentits.

N
Notícies

Del llibre "Sons Nets" Editorial Moll (2004)
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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: www.quimibal.org
Servei gratuït webmail de correu electrònic 
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, Mútua
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
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

Durant els mesos de març i abril es va desenvo-
lupar el curs de Gestió de Residus de 50 hores
del Pla de Formació Enllaç coordinat amb la CAEB
i subvencionat pel Govern de les Illes Balears i el
FSE, gratuït i destinat a persones en situació d’a-
tur. Dins els continguts teòrics es varen conside-
rar temes de caracterització, planificació de ges-
tió i tractament dels diferents tipus de residus
incloent una visita tècnica a una planta de trac-
tament de residus del Parc de Tecnologies
Ambientals. Els ponents d’aquesta activitat,
acreditada per la UIB amb 5,0 crèdits de lliure
configuració, són tècnics superiors vinculats a
empreses i organismes del sector de residus i
riscs laborals (TIRME, Ferrovial Servicios i Mutua
Balear).

A finals de maig es va impartir el curs
d’Immunologia Clínica de 20 hores de durada a
càrrec de diferents especialistes facultatius del
Servei d’Immunologia de l’hospital Son Dureta, diri-
git a professionals del sector sanitari i llicenciats
d’altres titulacions afins. La Conselleria de Salut i
Consum a través de la Comissió de Formació
Continuada de les Illes Balears ha atorgat a aques-
ta activitat un total de 2,6 crèdits.

El mes de juny es va realitzar amb la
col·laboració de  professionals vinculats al

tema de la restauració una introducció al
Maridatge entre els vins i els aliments de
les Balears (10 hores) en el que els assistents
varen gaudir dels tasts de diferents productes
alimentaris típics de la nostra terra: vins, for-
matges, sobrassades, ensaïmades, etc.

Finalment, el mes de juliol el Col·legi de
Químics va organitzar, juntament amb la CAEB,
la Conselleria de Treball i Formació (Govern
Balear) i el FSE, el curs de Química Sanitària
de 97 hores que pertany al Pla Enllaç, gratuït i
destinat a titulats en ciències de la salut en
situació d’atur. Els professors responsables de
la impartició del curs exerceixen l’activitat
laboral en diferents àmbits: sanitari, medi
ambient i riscs laborals. Es varen tractar els
fonaments bàsics de les tècniques i metodolo-
gies de les anàlisis clíniques, la manipulació
de la instrumentació, una introducció a la pre-
venció de riscs laborals i la gestió de residus
del sector sanitari. Aquesta activitat va ser
acreditada per la UIB amb 4,5 crèdits de lliure
configuració i per  la Conselleria de Salut i
Consum amb 14,4 crèdits 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.
C/ Josep Rover Motta, 8 - baixos - B
07006 Palma de Mallorca
Tel: 971 77 53 73  Fax: 971 77 53 72

Marisa Forcén
Coordinadora

CURS “TÈCNIQUES EXPERIMENTALS EN EL
LABORATORI DE FÍSICA I QUÍMICA” (Edicions
Eivissa i Menorca)
Duració: 15 hores 
Atorgats 1,5 els crèdits de formació perma-
nent de la Conselleria d’Educació i Cultura
Destinataris: professors/es de Física i
Química d’Educació Secundària
Dates i horari: Menorca: 2, 9 i 16 d’octubre.
Eivissa: 9,16 i 23 d’octubre. De 9 a 14 hores
Inscripció: Menorca: fins al dia 23 de
setembre, Eivissa: fins al dia 30 de setem-
bre. Les places s’adjudicaran per ordre
d’inscripció.

CURS “GESTIÓ DE RESIDUS EN EL LABORATORI” 
Duració: 15 hores 
Atorgats 1,5 crèdits de formació permanent
de la Conselleria d’Educació i Cultura
Destinataris: professors/es de d’Educació
Secundària de l’àrea de Ciències de la
Naturalesa i Tecnologia i coordinadors
ambientals.
Dates i horari: del 18 al 28 d’octubre.
Dilluns, dimecres i dijous de 18 a 20,30
hores.

Inscripció: fins al dia 11 d’octubre (les pla-
ces s’adjudicaran per ordre d’inscripció).

CURS “PREVENCIÓ I CONTROL DE LA 
LEGIONEL·LOSI”
Duració: 25 hores 
Destinataris: Professionals que realitzin
operacions de manteniment higiènicosani-
tari de les instal·lacions de risc en relació a
la Legionella  Personal de laboratoris que
realitzin controls sanitaris. Llicenciats i estu-
diants de Química, Bioquímica, Biologia i
altres titulacions de ciències de la salut.
Dates provisionals: del 15 al 30 de novem-
bre de 2004. 
Inscripció: octubre de 2004 (les places s’ad-
judicaran per ordre d’inscripció).

CURS “PREPARACIÓ EXÀMEN Q.I.R.”
Duració: 100 hores 
Destinataris: Titulats químics i bioquímics
que desitgen obtenir alguna de les especia-
litats sanitàries. 
Dates: Novembre 2004 a Gener 2005
Inscripció: Octubre 2004.

ACTIVITATS DE FORMACIÓ OCTUBRE-DESEMBRE 2004

Darrers cursos de formació

A
Actualitat Col·legial



Tras más de un siglo dedicados a suministrar gases y a

afrontar retos, en Carburos Metálicos hemos hecho una ciencia

de la creación de soluciones. En investigación, refinería,

electrónica, medio ambiente, alimentación, medicina o cualquier

otro sector se nos conoce como verdaderos expertos en el

suministro de productos clave. El profundo entendimiento

que tenemos del negocio de nuestros clientes nos convierte en

incomparables aliados.

Cada nuevo avance nos regala el entusiasmo del momento en

el que se produce. Pero también nos aporta una recompensa

mucho más duradera: aumenta nuestros conocimientos, enriquece

nuestra experiencia y alimenta nuestra pasión por innovar.

Porque en Carburos Metálicos innovamos para tu futuro.

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

del empeño y la determinación de personas con espíritu innovador

trabajando en equipo para superar los mayores desafíos.

¡Eureka!

te escuchamos
www.carburos.com


