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Sumari

Dia de la Química 2004

El Dr. Fèlix Grases, catedràtic de Química Analítica i director del Laboratori d'investigació
en Litiasi Renal de la UIB, imparteix la conferència "Podem ser eternament joves? Nous
coneixements sobre el procés d'envellimemt" en la sala d'actes de Banca March a alumnes
de batxillerat

El mateix dia es va realitzar un acte obert al públic. La mesa presidencial va
estar formada per l'Excm. Sr. Francisco Muñoz, vicerector de Política
Científica en representació del Rector de la UIB, l'Il·lma. Sra. Josefa Donoso,
directora del Departament de Química; l'Il·lm. Sr. Enrique Gómez, degà del
Col·legi de Químics i el Sr. Juan Frau, president de l'Associació de Químics.
Després de la conferència "La Química i els aliments" del Dr. Antoni Mulet,
catedràtic de Tecnologia dels Aliments de la Universitat Politècnica de
València, es varen lliurar les insígnies de plata als col·legiats que enguany
han complit 25 anys dins la professió i l'insígnia del col·legi als recentment
incorporats. 

El dia 15 de novembre, a la sala d'actes de Cas Jai de la UIB, el Dr. F. Javier Luque, cate-
dràtic de Química Física de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, va
parlar sobre "Aportacions de la Química Teòrica a l'estudi de les biomolècules".
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Editorial
E

Ja hem tornat de les vacances de Nadal i si miram el calendari ja estam a 2005.
Aquest any serà profitós. Vertaderament crec que l’any 2005 serà molt important
per a l’Associació de Químics de les Illes Balears. 
Podem repassar les principals activitats que es duran a terme. Cronològicament, el
proper dia 18 de gener està prevista la constitució de l’Associació d’Amics del

Museu de la Ciència i de la Tècnica de les Illes Balears. Pens que és una fita
important i el “sus” d’una idea que tots desitjam arribi a bon port. Però, què pinta
l’Associació en tot això? Com sabeu, vàrem ésser els impulsors d’aquesta nova
associació que es va presentar en societat el dia 18 de maig de 2004 al Museu de
Mallorca i que va tenir la primera reunió d’exposició d’intencions el dia 19 d’octubre
a l’edifici de Son Fuster de Sa Nostra. A més el domicili social de l’esmentada asso-
ciació és precisament el del Col·legi i l’Associació de Químics. 
Al mes de març participarem a la Fira de la Ciència de Menorca. És important donar a
conèixer les nostres institucions a les Illes i es tracta d’una oportunitat que no cal des-
aprofitar. Al mes d’abril estarem novament a la Fira de la Ciència de Palma.
Passat l’estiu, ve el plat fort. Al mes d’octubre estan previstes les Jornades sobre

l’Ensenyament de la Química. Es tracten d’unes jornades a nivell estatal que abor-
daran la problemàtica de l’ensenyament de la Química a tots els nivells, des d’ESO
fins a la Universitat.
Al novembre, una altra cita amb la Setmana de la Ciència. Esperam aquest any poder
ampliar l’oferta de conferències als pobles així com a les Illes. Tot això sense oblidar la
XVIII edició de l’Olimpíada de Química de Febrer, els cursos de formació, etc.
Pens que es tracta d’un menú el suficientment atractiu. Pensau que preparar tot això
dur molt d’esforç i dedicació, per tant aprofit per convidar-vos a participar, a sol·lici-
tar informació, a donar idees, etc. tot el que us sembli bé per aconseguir un Col·legi
i una Associació amb un nom i prestigi a les Illes.

Juan Frau

President de l’Associació

Reforcem la nostra imatge corporativa!!!

El Col·legi de Químics de Balears ofereix gratuitament un segell
automàtic amb el teu nom i llinatges i el nombre de col·legiació.

Demanau-ho a la secretaria pel telèfon o correeu electrònic!!!

Mateu Orfila i Rotger
Col·legi de Químics de Balears
Col·legiat núm. 000
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Entrevista
E

Són molts els professionals de la química que treballen a les Illes en difer-
ents sectors. Els químics, bioquímics o enginyers químics som titulats molt
versàtils amb un potencial d’adaptació a vegades desconegut per a la resta
de la societat, ja que hi ha àmbits tradicionalment ocupats per altres llicen-
ciatures o enginyeries. 
Volem entrevistar a col·legiats que treballin en diferents camps d’activitat.
Començarem amb Antoni Berga, químic i cap de Gestió de Qualitat i Medi
Ambient de la planta embotelladora de Coca Cola ( COBEGA) a Palma. La
seva feina està relacionada  amb la bromatologia i la tecnologia dels ali-
ments. Molt amablement ens va rebre al laboratori de la planta.
A on va cursar la seva llicenciatura en Ciències Químiques? 
Som llicenciat a la Universitat de Palma de Mallorca, així està escrit en  el
diploma que em faculta per exercir la professió. Els darrers anys de la lli-
cenciatura em vaig especialitzar en Química Orgànica i vaig fer la meva
tesina dirigida pel Dr. Antoni Costa. L’any 1980 vaig fer un curs d’especial-
ització a l’ Institut del CSIC d’Agroquímica i Tecnologia dels Aliments a
València.
Quines són les seves funcions a l’empresa? 
Som responsable de la gestió de qualitat i medi ambient  de la planta
embotelladora i el meu departament desenvolupa tres aspectes. Gestió de
qualitat de matèries primeres directes (sucre, aigües, concentrats...) i de
matèries primeres secundàries (etiquetes, envasos ,caixes de cartró..), per
verificar la qualitat i poder autoritzar la seva entrada en el procés productiu.
Control de cadescuna de les fases del procés des  que la botella retornable
entre bruta a la planta fins que la tornam al magatzem plena, tot complint
les   normatives de qualitat i de gestió mediambiental, ISO 9000 i ISO 14001,
cerificació que tenin des de l’any 1997. Vigilància microbiològica dels
paràmetres d’higiene d’aigües, de xarops de beguda acabada i de l’aire de
les arees de producció i fabricació.
Quina dedicació horària té? Es possible racionalitzar la

feina a la indústria?

La dedicació és exclusiva, un mateix s’exigeix la responsabilitat que l’obliga
la pràctica diària. Treballar a una planta embotelladora fa que estiguis sot-
mès a les exigències d’una cadena de producció,  aquest fet ve potenciat per
l’estacionalització del turisme a les Illes.  L’increment de producció es multi-
plica per cinc l’estiu, per tant, un mínim de 40 h setmanals i tot el temps que
faci falta. Racionalitzar es possible però hi ha moltes limitacions.

Quantes persones treballen al seu departament?
Fa 23 anys que vaig començar a fer feina, el departament era unipersonal,
feia de químic , de laborant, de tot... , el laboratori ocupava un petit altell.
Actualment treballen dos laborants per torn i un coordinador. L’estiu hi ha set
persones al meu càrrec. Dins una indústria hi ha una disminució del person-
al de producció , els processos s’automatitzen molt, però augmenta  el per-
sonal de laboratori, cada vegada fan falta més controls. 
Quines son les necessitats formatives imprescindibles per desen-
volupar la seva feina?. Són suficients els coneixements adquirits al
llarg de la llicenciatura?
La formació d’una persona a nivell tècnic es fa una vegada acabada la lli-
cenciatura. La universitat et dona les pinzellades necessàries perquè siguis
capaç d’autoformar-te en una activitat concreta. L’especialització post uni-
versitaria en tecnologia d’aliments sí que em va obrir moltes portes. Seria
interessant incorporar aspectes com Informàtica aplicada i Microbiologia.
Quina valoració té de la seva formació a la Universitat de les Illes
Balears?
Bastant alta, no m´he sentit en cap moment limitat per manca de formació i
a més el meu pas per la universitat va tenir una característica que valor molt
, l’apropament a la figura del professor amb un tracte molt col·loquial quasi
familiar. Estic molt orgullós de haver-me format a la UIB.
Considera que la microbiologia  és un camp difícil de dominar per
un químic?
La microbiologia és un camp desconegut en acabar els estudis, però el seus
fonaments son simples i una  persona amb formació tècnica té possibilitats
de formar-se. 
Al llarg de la seva vida professional tindrà moltes anècdotes i situa-
cions curioses. Quin fet recorda més?
Una anècdota curiosa que em va succeir el primer mes de feina. Controlàvem
la concentració de xarop, cada vint minuts ajustaven la bomba dossificado-
ra. Aquest dia fabricaven una beguda incolora, vaig descarbonatar el pro-
ducte i vaig afegir el densimetre a la beguda..., va submergir-se totalment,
vaig quedar molt sorprès fins que em vaig adonar que embotellàvem aigua,
vaig davallar els escalons de quatre en quatre per aturar la producció
Quina és la situació actual al sector de begudes refrescants?
Una empenta en el manteniment d’aquesta planta embotelladora ha estat la
incorporació d’una línia d’envasat de llaunes l’any 2000. Uns dels factors que
han fet desaparèixer les plantes petites és la disminució d’ús de l’envàs
retornable, fet que condicionava la proximitat de la planta per recuperar-lo.
L’envàs d’un sol ús ha fet que es dissenyin grans centres de producció. El
món de les begudes refrescants té un cost estructural tan fort que només les
grans marques poden assumir el marketing , la logística i el cost financer que
obliguen les grans superfícies de venda.
Vol afegir qualque cosa més?
Vull agrair al Col·legi de Químics el fet de poder donar a conèixer una visió
positiva de la química, en aquest cas amb una feina de vigilància alimenta-
ria en el control de qualitat d’una indústria de begudes refrescants, 

PARLAM AMB ELS NOSTRES PROFESSIONALS

Antoni Berga
Cap de Gestió de Qualitat i
Medi Ambient de COBEGA

�

Gabriel Cànaves  Vicedegà



IX Premis Sant Albert

Premi a la millor llicenciatura 2004

Sra. Francisca Albertí Aguiló

Llicenciada el mes de juny de 2004 amb un brillant expe-
dient ha obtingut el IX Premi Sant Albert dotat per Caixa de
Balears "Sa Nostra" amb un premi de 450 Eur i atorgat pel
Col·legi Oficial de Químics.

Premi d'Investigació química 2004

Sr. Miquel Barceló Oliver amb el treball "Interaccions

entre bases nitrogenades d'interès biològic i ions

metàl·lics"

Certificat i premi en metàl·lic de 1200 Eur, atorgat per
l’Associació de Químics de les Illes Balears i dotat per Banca
March

U
El Col.legi a la UIB
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Notícies
N

Enguany, conjuntament amb el departament de Química de la
UIB, ens vàrem reunir per sopar junts i fer balanç de les
activitats col·legials realitzades darrerament. Durant l'any
2004 ha hagut un important creixement col·legial i també de
projecció dintre la nostra comunitat autònoma (participació
en la Fira de la Ciència, Dia de la Química, ...). En el decurs
del sopar es va fer el lliurament dels premis Sant Albert
2004 a la millor llicenciatura entre els nous col·legiats i del
millor treball d'investigació

SECCIONS TÈCNIQUES
DE L’ASSOCIACIÓ
L’any passat es varen crear les tres primeres seccions tècniques. Estan obertes
a tots els associats. Si voleu participar formulau la vostra proposta al correu :

secretaria@quimibal.org.
Si voleu proposar la creació d’una nova secció tècnica adreceu-vos a:

associacio@quimibal.org
S’estudiarà la vostra proposta a la propera sessió ordinària de la junta direc-

tiva. Esperam les vostres aportacions. Col·labora amb la teva Associació ¡¡¡ 

CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS

President: Josep M. Natta March
Secretari: Magi Ferrer Tomàs

Integrada per persones interessades i professionals relacionats amb el sector,
per  distribuir informació, col·laborar en la resolució de problemes, fomentar la
unió i  organitzar forums sobre la indústria alimentària.

ACTIVITATS CULTURALS I DIFUSIÓ DE LA QUÍMICA

President: Angel Garcia Raso
secretària: Maria Marroig

Vol apropar la Química a la nostra societat per donar a conèixer la seva
importància real al món actual així com els seus aspectes positius. Organitza
actes, conferències, visites i publicacions per la difusió de la Química.

ENSENYAMENT DE LA QUÍMICA

President: Agustí Vergés Aguiló
Secretari: Gabriel Canaves

Vol millorar l’ensenyament de la Química. Organitza espais de comunicació
entre els sectors implicats per reflexionar sobre l’estat de la química i de les
ciències en el mon educatiu actual. Desenvolupa activitats i materials didàc-
tics motivadors.

Sopar de Sant Albert

�

Ja està en marxa l’Olimpíada de Química del
2005, la fase local es desenvoluparà el dia 18 de
febrer, La fase nacional entre els dies 15 i 18
d'abril a Luarca (Astúries) i la fase internacional
es durà a terme a Taiwan (Xina) durant el mes
de juliol i la iberoamericana a Lima (Perú) durant
el mes d'agost. Les proves de la fase local ten-
dran lloc a Mallorca, Menorca i Eivissa. En un
intent d’apropar l’Olimpíada als estudiants
d’Eivissa-Formentera el seu Consell Insular

facilitarà que vuit estudiants es puguin
desplaçar a Mallorca per assistir a l’Olimpíada.
A més, la caixa de Balears “Sa Nostra” ofereix
una ajuda perquè sis persones de les illes
puguin també estar presents al campus de la
UIB. Per la tarda es durà a terme una jornada de
portes obertes del departament de Química de
la UIB. Els premis seran lliurats el dia 15 de març
a la sala d'actes de l'Edifici "Sa Riera" de la UIB
de Palma. 

XVIII Olimpíada de Química a les Illes Balears

�
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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

Cursos a Menorca i Eivissa
El Col·legi de Químics de les Illes Balears, considera
molt important la realització de cursos de formació a
Menorca i Eivissa. Amb aquesta finalitat es va rea-
litzar el passat mes d’octubre el curs Tècniques
experimentals al laboratori, per tal de donar res-
posta a la demanda dels professors de física i quí-
mica davant la introducció d’aquesta nova optativa
a 1r de batxillerat, de la qual no hi ha llibres publi-
cats, ni pràctiques concretes desenvolupades
El curs es va dividir en tres parts. La primera, més
teòrica, va tractar sobre el currículum d’aquesta
nova assignatura, l’organització del laboratori, les
pràctiques com a investigacions i sobre la segu-
retat i el tractament de residus al laboratori. La
segona i tercera part varen ser totalment pràcti-
ques, amb la realització en el  laboratori de dife-
rents investigacions, tant de física com de quími-
ca, per tal de veure les dificultats que es poden tro-
bar en el seu disseny, el desenvolupament i el trac-
tament dels resultats. 
Aquests cursos, que varen tenir una gran partici-
pació, es realitzaren a l’IES Cap de Llevant de
Maó i a l’IES Sa Colomina d’Eivissa. 

Cursos a Mallorca 
D’altra banda, a causa de la gran demanda que hi
va haver en el curs Gestió de Residus en el
Laboratori Docent que es va impartir el mes de
novembre de 2002, l’Associació de Químics de les
Illes Balears va repetir a la seu de Palma aquest
curs  del 18 al 28 d’octubre de 2004. Dins els con-
tinguts d’aquest curs es varen incloure, entre d’al-
tres,  les normes i les recomanacions de segure-

tat, les instal·lacions, la manipulació de produc-
tes, l’etiquetatge, la perillositat i l’eliminació de
productes i deixalles. 
Aquest curs va ser impartit per un professor de
secundària, per dues tècniques superiors en pre-
venció de riscs laborals  i un tècnic de l’Oficina de
Residus de la Conselleria de Medi Ambient. La
Conselleria d’Educació va col·laborar en la realit-
zació dels esmentats cursos de formació. 
Finalment, el Col·legi Oficial de Químics va organit-
zar durant el mes de desembre el curs Prevenció i
Control de la Legionel·losi destinat bàsicament
als professionals encarregats d’operacions de man-
teniment higienicosanitari de les instal·lacions de
risc així com a titulats i estudiants en ciències de la
salut interessats en el tema. Per la impartició teòri-
ca del curs vàrem comptar amb la col·laboració de
especialistes vinculats a organismes del sector sani-
tari, Laboratori de Microbiologia de l’Ajuntament de
Palma, Direcció General de Salut Pública i
Participació de la Conselleria de Salut i Consum. Es
va incloure una visita tècnica a les instal·lacions de
l’hotel Palas Atenea de Palma. Aquesta activitat,
parcialment subvencionada per la Conselleria de
Salut i Consum, va ser acreditada per la UIB amb 1
crèdit de lliure configuració i per la Conselleria de
Salut i Consum amb 3,4 crèdits. 

Agustí Vergés.

President de la Secció Tècnica
d’Educació. Associació de Químics
Marisa Forcén.

Vicedegana Responsable de Formació.
Col·legi de Químics 

ATENCIÓ: 
NOU HORARI DE SECRETARIA
L’horari d’atenció al públic és de dilluns a dijous
de 16,30 a 19,30 h i els divendres de 10 a 13 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

CURS “QUALITAT EN ELS LABORATORIS. LES
NORMES ISO 17025 I 15189”
Duració: 25 hores 
Sol·licitats els crèdits de Formació Continuada de la
Conselleria de Salut i Consum i de lliure elecció de la UIB.
Destinataris: professionals de laboratoris d’anàlisis i
altres titulats i estudiants interessats en el tema.
Dates: del 2 al 21 de març
Inscripció: fins al dia 18 de febrer (les places s’adju-
dicaran per ordre d’inscripció)

CURS “GESTIÓ DE RESIDUS EN EL LABORATORI”
(Edicions Eivissa i Menorca)
Duració: 15 hores 
Es sol·licitaran els 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. Altres professionals i tèc-
nics de laboratori.
Dates i horari: abril – maig de 2005. Dissabtes de 10
a 15 hores
Inscripció: Pendent de confirmació. Les places s’adju-
dicaran per ordre d’inscripció.

CURS “TRACTAMENT D’AIGÜES RESIDUALS I
EXPLOTACIÓ DE DEPURADORES”
Curs gratuït (subvencionat pel FSE i Govern Balear).
Pendent de confirmació
Duració: 50 hores 
Destinataris: persones en situació d’atur, preferent-
ment menors de 25 anys 
Es sol·licitaran  els corresponents crèdits de lliure
elecció de la UIB.
Dates i horari: abril de 2005; de dilluns a dijous de 18 a
21 hores
Inscripció: fins al dia 18 de març de 2005 

CURS “ESPECIALISTA EN MICROBIOLOGIA ALI-
MENTÀRIA”
Curs gratuït (subvencionat pel FSE i Govern Balear).
Pendent de confirmació
Duració: 100 hores 
Destinataris: persones en situació d’atur, preferent-
ment menors de 25 anys 
Es sol·licitarà l’acreditació de la Comissió de Formació
Continuada de la Conselleria de Salut i Consum i els corres-
ponents crèdits de lliure elecció de la UIB.
Dates i horari: juliol de 2005, de dilluns a divendres
de 9 a 13,30 hores
Inscripció: fins al dia 17 de juny de 2005 

ACTIVITATS DE FORMACIÓ GENER-JULIOL 2005

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


