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Química = Qualitat de vida

Enrique Gómez Benito de Valle
Degà

Sumari
Comença un nou any i ens fixam objectius per aquest període. Des del
nostre col·lectiu una de les tasques ineludibles és aconseguir fer entendre
al nostre entorn l’estreta relació que existeix entre la química i l’actual
qualitat de vida de la nostra societat.

Nosaltres sabem perfectament que si l’edat mitjana de la població del
nostre país s’ha duplicat durant el darrer segle o que si actualment la major
part de la seva població pot accedir fàcilment als aliments o a diferents
béns de consum com són la roba o els ordinadors no és per atzar sinó gràcies
a les aportacions de la química en diferents camps com la indústria
farmacèutica, els fertilitzants, els conservants, els nous materials  i els
polímers, entre d’altres.

No obstant això, la percepció que sovint trobam sobre la química entre las
persones del carrer, les institucions o els medis de comunicació és clarament
negativa i només té en compte problemes produïts pel seu ús inadequat
(contaminació, accidents amb diferents tipus de productes ...) sense tenir
present els beneficis que obtenim quotidianament.

Cal invertir aquesta visió negativa de manera que la nostra societat sigui
conscient de les aportacions de la química i que resulta impossible continuar
millorant la nostra qualitat de vida sense el concurs dels nostres professionals.
La química del segle XXI té uns reptes que probablement ni podem imaginar
en diferents camps com són la biologia molecular, la nanotecnologia, el
medi ambient o els nous materials, entre d’altres. No convé oblidar que
la química s’ha convertit en una ciència transversal, sense la qual no resulta
possible el desenvolupament de moltes altres.

Entre tots, encapçalats per les nostres entitats corporatives, hem d’aconseguir
el reconeixement i el suport de les institucions, dels medis de comunicació
i de la societat al paper que desenvolupa la química i al treball dels seus
professionals. Però per això fa falta la nostra implicació, sortir de tant en
tant del nostre treball quotidià i donar-ne a conèixer la utilitat per aconseguir
una vida millor.
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Quimi
Bal ENTREVISTA PARLAM AMB ELS NOSTRES PROFESSIONALS

Joana Aina Campomar Orell
Cap de Secció a la Direcció General de Recursos Hídrics
de la Conselleria de Medi Ambient
Gabriel Cànaves
Molts dels químics que treballen al Govern són docents però també n’hi ha que des
de fa més de vint anys formen part del Cos Facultatiu Superior de l’Administració.
Per conèixer les vivències d’una química amb una llarga experiència de servei a
l’Administració i que va desenvolupar el càrrec de Secretària General Tècnica a
l’anterior legislatura autonòmica ens posàrem en contacte amb la Sra. Joana Aina
Campomar, que treballa actualment de Cap de Secció a la Direcció General de
Recursos Hídrics de la Conselleria de Medi Ambient, que molt amablement va
acceptar una entrevista per a la nostra revista.

Va cursar la seva llicenciatura en Ciències Químiques a la Universitat
de les Illes Balears, i pertany a la promoció de l’any 1982.  Quins
són els seus records i quina valoració fa de la seva formació
universitària?
Per a mi,  l’època d’estudiant universitària és plena de bons
records i bones estones, d’aprofitar el temps al màxim, de sortir,
compartir, estar amb els amics, etc. sense cansar-se. És un temps
on es descobreixen moltes coses, les pots gaudir com adult però
a la vegada no tens les responsabilitats que arriben més endavant.
Sempre dic a les meves filles de vint i de quinze anys que aquest
temps no torna i s’ha de gaudir al màxim.
En relació a la formació, vist des d’una perspectiva actual
m’agradaria que s’hagués apropat més a la realitat, al món laboral
que després ens vàrem trobar. He trobat a faltar una visió més
aplicativa de la química i les seves possibilitats.

Acabada la carrera universitària, quina va ser la seva primera feina
com a química?
La primera feina va ser al laboratori d’EMAYA, realitzant anàlisis
d’aigua, durant tres anys. Tinc molts bons records d’aquell temps,
en què gràcies als companys vaig aprendre moltes coses, que
m’han ajudat molt a desenvolupar-me professionalment,
principalment en el camp de les aigües. Va ser la primera adaptació
al món laboral i no oblidaré mai els moments a vegades difícils i
molts d’altres divertits entre les persones que en formàvem part.

Tinc entès que va formar part a les primeres Juntes de Govern del
Col·legi de Químics. Quins records té d’aquesta etapa inicial del
Col·legi a les Illes?
Començàrem el camí de tenir col·legi propi amb molta il·lusió i
no ser sols  una delegació del de Catalunya, i cal dir que ens varen
ajudar molt. Tots hi vàrem dedicar molt temps i crec que també
 compartírem moltes bones estones.

Durant els seus més de vint anys d’exercici professional ha
desenvolupat moltes act iv itats,  quina destacaria?
Realment crec que la posada en marxa i consolidació del que ara
s’anomena Laboratori de l’Aigua de la Conselleria de Medi Ambient
i de la tasca analítica que realitza de control de les aigües, ha
estat en relació a la meva professió de química una tasca
engrescadora, fruit de molt d’esforç i hores de dedicació tant
meu com dels companys del laboratori. Veure’l néixer, créixer i
el fet que ara gaudeix d’una bona reputació, estabilitat i
reconeixement tècnic crec que és el millor premi per a tots els
que hi hem participat.

L’assignatura pendent pot ser que la nostra comunitat, i
particularment el Govern Balear, disposi d’un Laboratori conjunt
que englobi les àrees de medi ambient, agrícola i salut pública
per tal de poder ajuntar esforços tècnics, econòmics i humans,
a més de potenciar la investigació. L’Administració ha de disposar
de medis propis suficients per realitzar els controls pertinents
que exigeix la legislació de forma rigorosa.

Actualment, quina activitat desenvolupa a la Conselleria de Medi
Ambient?
Sobretot administrativa, recollir informació i tramitar
indemnitzacions a empreses públiques o ajuntaments per fer
obres i explotar les estacions de depuració d’aigües residuals.
El que sempre he valorat molt en qualsevol moment de la meva
vida laboral, és el treball en equip i les relacions personals. Un
dels objectius que sempre m’he proposat  és que els projectes
posats en marxa fossin de tots, posant els medis adequats perquè
 segueixin  funcionant quan jo ja no estigui al capdavant.

A l’anterior legislatura va ocupar el càrrec de Secretària General
Tècnica de la Conselleria de Medi Ambient. Es difícil aconseguir
un equilibri entre motius tècnics i objectius polítics?
El que crec que és important i fonamental és saber quina tasca
tens encomanada i amb la qual et compromets en cada moment,
sigui en la política o en la teva professió, i ser coherent en cada
cas. Per a mi, ser funcionària és treballar i vetllar per l’interès
públic, els que em paguen són els ciutadans no els polítics. Quan
he realitzat una tasca política, també n’he estat conscient i he
fet el possible per treballar i vetllar per l’interès públic.Jo
respecto molt les idees polítiques de cadascú, i estic convençuda
que quan es dóna prioritat al benestar de la societat en general
i de tots els ciutadans, els acords són possibles. Els qui no em
mereixen cap respecte són els polítics que treballen només per
interès propi i particular.
En qualsevol cas en aquesta etapa vaig tenir l’oportunitat única
de treballar en equip amb un grup de persones molt valuoses
tècnicament, professionalment i personalment, de conèixer gent
molt preparada per a la seva tasca, que em van ensenyar molt
des del camp polític, del tècnic i l’administratiu.

Actualment es parla de desenvolupament sostenible i d’ordenació
del territori. Com gestionam els recursos hídrics? Hem de
racionalitzar l’ús de l’aigua? Hem de generar nous recursos hídrics
amb més pous i més dessaladores?
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Evidentment crec que estam lluny a les nostres illes de realitzar
un desenvolupament sostenible i d’ordenació del territori adequat.
A més estic convençuda que empitjoram dia a dia, i el perill és
si ho fem de forma irreversible, la qual cosa els nostres fills i
filles, néts i netes no ens ho podran perdonar. Pel que fa als
recursos hídrics opino el mateix, està clar que hem de racionalitzar
l’ús de l’aigua però els ciutadans no ho faran si l’administració
no dóna exemple i no hi posa els medis. En lloc de fer més pous
i més dessaladores cal fer una bona gestió de la demanda, no de
l’oferta.

Són suficients les infraestructures actuals per tractar l’aigua
residual que generen les Illes?  L’aigua depurada amb un tractament
terciari adequat podria injectar-se de bell nou als aqüífers?
Encara que crec que les infraestructures de depuració actuals no
són suficients, hem de dir que en comparació amb les altres, som
una de les comunitats autònomes que té una de les millors xarxes
d’infraestructures de depuració i que s’hi dediquen molts d’esforços
econòmics. Però això no es pot deslligar de la gestió de la demanda
d’aigua per a proveïment. S’ha de fer una bona gestió global dels
recursos hídrics. En relació a la injecció directa d’aigua depurada
als aqüífers, perquè la indirecta és la que es fa dia a dia, crec
que tecnològicament tot és possible. Però, seria més eficient
esgotar abans totes les possibilitats de gestionar i estalviar millor
els recursos.

Quin camí ha de seguir un llicenciat en química per accedir al Cos
Facultatiu Superior del Govern Balear?

L’accés és mitjançant oposicions, però malauradament no es creen
moltes places de químics i crec que a l’oferta pública actual no
n’hi ha. Hi ha moltes tasques i llocs de feina  que podrien estar
oberts als químics, i tal vegada el Col·legi de Químics hauria
d’estar més vigilant i reivindicatiu en aquest aspecte.

Hi ha qualque anècdota curiosa en la seva vida professional? Vol
afegir qualque cosa més?
No és una anècdota perquè m’ha costat moltes hores i esforços
personals i familiars;  però  des del setembre passat sóc, a més
de Llicenciada en Química, Llicenciada en Dret. Ho dic amb
satisfacció perquè quan s’estudia entre els trenta i quaranta anys,
 es fa d’una altra forma i es valoren també moltes altres coses.
Estic convençuda que val la pena mantenir la ment oberta,
fomentar l’estudi i l’aprenentatge a qualsevol edat. Hem de ser
capaços amb la nostra actitud de trobar projectes que ens
engresquin. Un fet real és que a una oposició que em vaig presentar
als anys 85-86 em van suspendre. A la sortida, una persona del
tribunal em va dir: “Has estat la millor però no et podíem aprovar
perquè havíem d’aprovar un farmacèutic”. Després d’allò em vaig
preparar amb més força, tenint present que no s’han de regalar
les oportunitats, que si de cas serien els altres que injustament
no farien el que pertoca sobre la seva responsabilitat . Crec que
els temps han canviat, i espero que situacions com aquesta no es
repeteixin. Com a anècdota és que molta gent pensa i suposa que
sóc biòloga per treballar  dins el camp mediambiental, una imatge
dels químics que cal canviar. Vull enviar un missatge des d’aquí
a tots els joves químics a seguir endavant i a no deixar-se desanimar.
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EL LABORATORI D'EMAYA
Dra. Maria Dolores Mateo.
Cap del Laboratori d’EMAYA (Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram, S.A.)

El Laboratori d’EMAYA, està situat a la carretera de Puigpunyent, a
Son Anglada, a les instal·lacions de regulació i control de l’aigua de
abastament municipal, i realitza, entre altres, el control sobre la
qualitat de l’aigua subministrada a la xarxa de distribució. Aquesta
tasca es compleix realitzant les anàlisis fisicoquímiques i
microbiològiques, segons el Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer,
pel qual  s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua
de consum humà. Per altra banda proporciona suport analític a tots
els Departaments de l’empresa que ho sol·licitin.

Respecte a l’aigua potable, les instal·lacions que controla són els
centres de captació, les centrals de distribució, els dipòsits de
capçalera i reguladors, altres gestors, la xarxa de distribució i les
fonts públiques. Actua com un suport analític de processos; podem
destacar el que proporciona a les Estacions Depuradores d’Aigua
Residual (EDAR-1 i EDAR-2), a la planta potabilitzadora de Son Tugores,
 a la planta de tractament terciari que proporciona aigua regenerada
per al rec de jardins i al tractament Densadeg de les aigües superficials
i d’escorrentia.

També dóna suport en el control mediambiental que realitza l’empresa
en l’anàlisi de  sòls i de metalls pesans a peixos (Centre de Natura),
en les instal·lacions de Son Reus, en el Parc de la Mar i  en les platges
del municipi. També realitza un protocol de seguiment per al control
de la legionel·la, tant en les instal·lacions d’aigua potable com en
les d’aigua regenerada.

El laboratori disposa de quatre dependències, que són:

El volum de treball realitzat per aquest departament durant
l’any 2004 es detalla a continuació desglossat segon les àrees
i procedència de las mostres.

També es detallen els paràmetres i la freqüència de realització
de les anàlisis de la xarxa de distribució

Anàlisis de Control de
Deseinfectant Residual

Clor Lliure Residual Diària

Anàlisis Autocontrol 2AC E. Coli, Coliforms, NH4
+, Color,

Conductivitat, Olor, pH, Sabor,
Turbidessa

2-3 Setmanals segon Punt
Mostreig. Diàriament 8
Punts de la Xarxa

Anàlisis Autocontrol 2B Clostridium perfringens,
Recompte de Colònies 22ºC,
Al, Fe

Mensual

Anàlisis Mineralització 01 NO3
-, Cl-, Ca, Mg, Duresa,

Residu Sec
Mensual

Anàlisis Mineralització 02 Al, Fe, Na, SO4
2-, Temperatura,

K, CO3
2-, HCO3

-, TAC, pHeq,
Índex Langelier, Tipus d’aigua

Mensual

Anàlisis Complementaris 01 Enterococus, B, CN-, NO2
- ,

Oxidabilitat
Trimestral

Anàlisis Complementaris 02 Cd, Cr, Ni, Mn, Pb, Pesticídes,
Organoclorats i Organofosforats,
Trihalometans

Semestral

A. Complet RD 140/2003 Sb, As, Benzè, Benzo()pirè, Cu,
1,2-Dicloretà, Fluorur, HPA, Hg,
Se, Tricloretè y Tetracloretè,
Carboni Orgànic Total

12 Anàlisis Anuals

Identificació Paràmetres Freqüència

- Aigües potables, que controla els paràmetres físico-químics, fa
anàlisis rutinaris d’aigua, controla les fuites a la xarxa i altres
tasques.

- Aigües residuals, que realitza anàlisis rutinaris, control de
funcionament de les dues EDAR, abocaments al clavegueram i altres
tasques.

- Microbiologia, que vigila la detecció i quantificació de
microorganismes patògens (coliforms, E. Coli, pseudomones i altres).

- Instrumental, està dotat de les tècniques d’absorció atòmica, de
cromatografia de gasos, de cromatografia iònica i d’altres tècniques

La xarxa de distribució de Palma de Mallorca disposa de 15 Punts de Mostreig.
Els paràmetres en negreta no perteneixen a la Legislació vigent, no obstant es determinen com paràmetres de control.

Cromatògraf de gasos Espectrofotòmetre d'Absorció Atòmica

Planta Potabilitzadora de Son Tugores

NOMBRE
ANÀLISIS

TOTALDETERMINACIONS
MICROBIOLÒGIQUES

DETERMINACIONS
FÍSICO-QUÍMIQUES

ÀREA MEDIAMBIENT

SON REUS
PARC DE LA MAR
PARC DE LA MAR, ESCOLARÀ
VARIS
TOTAL

NOMBRE
ANÀLISIS

TOTALDETERMINACIONS
MICROBIOLÒGIQUES

DETERMINACIONS
FÍSICO-QUÍMIQUES

ÀREA XARXES

XARXA DE DISTRIBUCIÓ
FONTS PÚBLIQUES
RECLAMACIONS
CONTROL FUITES
CAZ
VARIS
TOTAL

NOMBRE
ANÀLISIS

TOTALDETERMINACIONS
MICROBIOLÒGIQUES

DETERMINACIONS
FÍSICO-QUÍMIQUES

ÀREA CENTRALS

CENTRES DE CAPTACIÓ
ETAP / DIPÒSITS CAPÇALERA
DIPÒSITS REGULADORS
GESTORS
POTABILITZADORA
DEPURACIÓ RESIDUALS
LLACUNES
TERCIARI
AIGUA MARINA
SUBMINISTRES POBLES
DENSADEG
COLORACIÓ
SA RIERA
VARIS
TOTAL

NOMBRE
ANÀLISIS

TOTALDETERMINACIONS
MICROBIOLÒGIQUES

DETERMINACIONS
FÍSICO-QUÍMIQUES

TOTAL

17608                18663                     103917           122580

4256
293
41
94
14

120
4814

4911
586
82
0

28
244

5851

25644
2068
662
563
14

698
28649

29555
2654
744
563
42

942
34500

1410
1809
1596
420
825

3360
28

1715
417
196
507
80
60

162
12585

981
2324
2265
428

1653
406
84

1840
1668
392

0
160

0
248

12449

12128
11944
9489
2545
3345

16207
644

6740
4170
1568
1638
640
396

1158
72612

13109
14268
11754
2973
4998

16613
728

8580
5838
1960
1638
800
396

1406
85061

23
161
13
8

205

17
322
24
0

363

181
2093
166
216

2656

198
2415
190
216

3019
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El 15 de novembre de 2005 s'ha organitzat a nivell de tot
l'Estat, el Dia de la Química que, des de l’any 2003 es celebra
de forma oficial, institucionalitzat pel Ministeri d’Indústria.
Per aquest motiu, l'Associació de Químics de les Illes Balears,
juntament amb el Col·legi de Químics, ha dut a terme una
sèrie d'actes commemoratius. Aquesta activitat compta amb
el suport de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació
(Direcció General d'R+D+I) del Govern de les Illes Balears i
del Departament de Química de la UIB.

Els actes es varen desenvolupar en el marc de la Setmana de
la Ciència i la Tecnologia SCIT/05. Enguany com a novetat, i
atès l’èxit d’anys anteriors, s’ha eixamplat el ventall de les
conferències adreçades als estudiants, que a més de a Palma
s’ha desenvolupat a Inca, a Maó i a Eivissa.

El dia 7 de novembre, a les 12 h, a l’Auditori de l’Edifici
Polivalent del Consell Insular d’Eivissa i Formentera, el Dr.
Fèlix Grases, catedràtic de Química Analítica i director del
Laboratori d'investigació en Litiasi Renal de la UIB, impartí
la conferència "Som de pedra? Parlem de les calcificacions
renals” va iniciar els actes amb una conferència dirigida  als
alumnes de batxillerat, que va repetir dia 10 de novembre,
a l’Ateneu de Maó.

El Sr. Josep M. Natta, cap del Departament de qualitat de les
destil·leries Antoni Nadal S.A., el dia 11 de novembre a
l’Auditori del Centre de Cultura de “Sa Nostra” de Palma,
parlà sobre “Química i seguretat vial. Cap al 0,0”, a alumnes
de segon de Batxillerat, en què va explicar els tipus de begudes
alcohòliques, els seus mètodes de producció i els efectes
tòxics que poden produir. Va repartir un material didàctic
molt adequat a la maduresa dels alumnes assistents. Aquesta
mateixa conferència es va repetir posteriorment a la Casa de
Cultura d’Inca.

El dia 15 de novembre, Dia de la Química, es va fer l’acte
institucional obert a tot el públic, a l'Auditori de l' Edifici Sa
Riera de la UIB, amb la presidència del rector de la UIB i dels
màxims responsables de les nostres entitats. En primer lloc
es varen imposar les insígnies de plata als col·legiats amb
vint-i-cinc anys de professió: Lourdes Cabot, Bartomeu Galmés,
Joan Gabriel March, Rafael Perelló i Antoni Sans.  Posteriorment
es lliuraren els X Premis Sant Albert d’investigació química i
a la millor llicenciatura de 2005. L’ acte va finalitzar amb la
conferència del Dr. Pablo Francescutti, professor de la
universitat Rei Joan Carles i especialista en periodisme científic,
amb el títol “La Química del deporte”. Posteriorment es va
servir una copa de cava als assistents.

Com a cloenda, el dia 16 de novembre a la Facultat de Ciències
de la UIB, la Dra. Maria Vallet, catedràtica de Química
Inorgànica de la Universitat Complutense de Madrid, davant
un públic format fonamentalment per professorat i estudiants,
va parlar sobre "Calidad de vida y biomateriales”.

Un any més arriba l’Olimpíada de Química, i ja són
15 anys seguits organitzant la fase local a les Illes,
que es desenvoluparà el dia 23 de febrer. La fase
nacional tindrà lloc els dies 22 i 23 d'abril a Vigo i
la fase internacional es durà a terme a Gyeongsan
(Corea del Sud) durant el mes de juliol i la
iberoamericana a Aveiro (Portugal) durant el mes de
setembre.

Igualment que anys anteriors les proves es realitzaran
al matí i després del dinar es durà a terme una
jornada de portes obertes del departament de
Química de la UIB. S’està negociant un finançament
per tal de poder convidar als  alumnes de Menorca
i d’Eivissa-Formentera a realitzar una visita al Campus
de la UIB. Els premis seran lliurats el dia 27 de març
a les 19 hores a la sala d'actes de l'Edifici "Sa Riera"
de la UIB de Palma. Tota la informació referent a
l’Olimpíada la podeu trobar al nostre web:
www.quimibal.org/oquimic.html.

XIX Olimpíada de Química a les
Illes Balears (2006)
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El Sr. Bartomeu Soberats Reus, llicenciat en juny de 2005 ha
obtingut el premi atorgat pel Col·legi Oficial de Químics i dotat
per Caixa de Balears "Sa Nostra" amb 450 Eur.

El jurat d’aquest premi, atorgat per l’Associació de Químics
de les Illes Balears, acordà que el Sr. José Vicente Martín
Gallardo pel seu treball "Nuevos dímeros nucleosídicos como
potenciales inhibidores de la transcriptasa inversa del VIH"
resultà ser el guanyador del premi d’enguany (certificat i 1200
Eur dotat per Banca March)................

Continuant amb la tradició, i 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 2005 hem superat la xifra de tres-cents col·legiats
i l’Associació de Químics ha tingut una projecció nacional molt
important organitzant el mes d’octubre les Jornades sobre
l’Ensenyament de la Química i també de projecció dintre la
nostra comunitat autònoma (participació en la Fira de la Ciència,
Dia de la Química, Olimpíada i Miniolimpíada...).

Sopar de Sant Albert

X Premis Sant Albert
Premi a la millor llicenciatura 2005

Premi d'Investigació Química 2005

DEGÀ
VICEDEGÀ 1r
VICEDEGÀ 2n
VICEDEGÀ 3r
VICEDEGÀ 4t
SECRETÀRIA
VICESECRETÀRIA
TRESORER
VOCALS

Sr. Enrique Gómez Benito de Valle
Sr. Juan Frau Munar
Sra. Marisa Forcén Núñez
Sra. Catalina Martí Pujol
Sr. Gabriel Cànaves Quetglas
Sra. Francisca Mas Torres
Sra. Maite Oms Mollà
Sr. Agustí Aguiló Capó
Sr. José M. Natta March
Sra. Amalia Cerdà Lacaci
Sr. Agustí Vergés Aguiló
Sra. Maria C. Marroig Darder
Sra. Magdalena Ferrer Rosselló
Sr. Jeroni Capella Díaz (Menorca)
Sr. Andreu Estarellas Fernández (Eivissa-Formentera)

PRESIDENT
VICEPRESIDENT
SECRETÀRIA
VICESECRETÀRIA
TRESORERA
VOCALS

Sr. Juan Frau Munar
Sr. Enrique Gómez Benito de Valle
Sra. Francisca Mas Torres
Sra. Catalina Martí Pujol
Sra. Marisa Forcén Núñez
Sr. Miquel Palou Sampol
Sr. Gabriel Cànaves Quetglas
Sra. Amalia Cerdà Lacaci
Sr. Agustí Vergés Aguiló
Sr. José M. Natta March
Sr. Jeroni Capella Díaz (Menorca)
Sr. Andreu Estarellas Fernández (Eivissa-Formentera)

Composició de les Juntes
de Govern
Desprès de les eleccions del passat 15
de desembre la Junta de Govern del
Col·legi de Químics de les Illes Balears
resta constituïda per les següents
persones:

Desprès de les eleccions del passat dia
15 de desembre la Junta Directiva de
l'Associació de Químics de les Illes Balears
resta constituïda per les següents
persones:

Sopar Sant Albert

Millor llicenciatura Col·legiats amb 25 anys d'exercici
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Les banderoles  i pancartes que anuncien esdeveniments socials han trobat una segona
vida en el món de la moda convertits en borses, carteres, moneders i altres articles.
L' empresa Demano que va guanyar amb la seva idea el premi “Diseño por el reciclaje:
producto reciclado/reciclable 2003”, ha iniciat amb molt d’èxit la seva comercialització.
Llançarà una col·lecció de borses de PVC amb les banderoles de la publicitat del “Designers
Week-End”, acte patrocinat pel Programa PVC Design de ECVM i que tinguè lloc a
Brussel·les, i  ha arribat a un acord amb l’organització ECVM, que representa als fabricants
europeus de resina de PVC, per finançar un projecte solidari.

El PVC es recicla en articles de moda

Aquesta nova secció neix amb la voluntat de ser un espai on tots els nostres
lectors inquiets, cibernavegadors i comunicatius col·laborin enviant a l’adreça
de correu revista@quimibal.org, tots els fets rellevants, curiosos o nous que
cada dia genera el món de la Química. Esperam les vostres aportacions!!!

Enguany la Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola
(FEIQUE), ha col·laborat amb la XVIII Olímpiada Nacional i ha
volgut fer una aportació de futur per als tres guanyadors i medalla
d’or, Alberto Osuna (Granada), Rubén Fernández (Mataró) i Antonio
Freire (Vigo). Les empreses Repsol-YPF, Bayer i Mc Bride varen
formular dia 15 de novembre de 2005, durant els actes del Dia
de la Química, a l’Expoquimia el seu compromís de contractar
a aquests alumnes en finalitzar els seus estudis universitaris que
enguany inicien.

Creada a l’any 2.003, té com a finalitat fomentar la unió i
cooperació entre els professionals i tècnics interessats en la
Ciència i Tecnologia dels Aliments.

Hi ha que destacar que no tots els membres treballen en el
sector, n’hi ha que només tenen un interès especial pels aliments.
El funcionament de la secció es per correu electrònic i ofereix
la següent informació:

- Novetats en legislació.
- Cursos de formació.
- Seminaris, conferències i altres.
- Articles rellevants del sector.
- Intentar solucionar dubtes que els membres proposen al grup.
- Ofertes de feina en el sector alimentari.

Si estau interessats, adreçau-vos a: aliments@gmail.com

La Indústria Química fitxa als Olímpics

Yves Chauvin Robert H. Grubbs Richard R. Schrock

Tres químics són Nobel l'any 2005
Yves Chauvin, francès de 74 anys, i els nord-americans Robert
H. Grubbs, de 63 anys i Richard R. Schorck, de 60 anys, varen
rebre el Premi Nobel de Química de l’any 2005 dia 10 de
desembre a Estocolm, per les seves aportacions al mètode
de metàtesi en la síntesi orgànica.

Richard Schrock, l’any 1990  va ser el primer en sintetitzar
un compost metàl·lic que actuava com un catalitzador eficient,
i dos anys més tard  Robert Grubbs va desenvolupar un
catalitzador molt més eficient i estable, obrint noves
possibilitats en la síntesi de nous fàrmacs i de nous materials,
amb una menor contaminació del mediambient. La Reial
Acadèmia Sueca de les Ciències explica de forma molt
imaginativa el mecanisme d’aquesta reacció de metàtesi
com un ball d’una festa en el que s’intercanvien les parelles,
i així il·lustra els tres diplomes que va lliurar el Rei Carles
Gustau XVI de Suècia als guardonats.

Podeu trobar alguns dels seus articles d’investigació més
recents al  web: www.elsevier.com/nobel2005.

Nova secció a la revista

Secció Tècnica de Tecnologia dels
Aliments

Actualment està integrada per 59
membres, dels quals 24 són químics
i la resta són apotecaris, biòlegs,
menescals, tecnòlegs d’aliments,
aromistes, enòlegs, tècnics de
laboratori, gerents, etc.

El President de la Secció. Jose Mª  Natta.
Destil·Leries Antonio Nadal, S.A. - Tunel

En 1971 Yves Chauvin
explicava el mecanisme
d’aquestes reaccions, i
descrivia els requeriments
que havien de tenir els
compostos  metàl·lics per
actuar com a catalitzadors.
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SERVEIS AL COL·LEGIAT

Serveis professionals
- Visat de projectes i reconeixement de
signatura
- Impresos oficials de certificats
- Certificacions i compulsa de documents
- Defensa jurídica professional
- Peritatges legals

Departament de formació
     Organitza cursos d'Actualització Professional

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
estudiants 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
excepcionals en les seves gestions
financeres a través de les següents
entitats:

Banca March
Caixa de Balears “Sa Nostra”
Tecnocrèdit – Banc Sabadell Atlántico

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 permeten aconseguir condicions
especials.

SERVEIS A EMPRESES

      - Borsa de treball de col·legiats
      - Cursos de formació per a treballadors
      - Assessoria professional
      - Tramitació de peritatges legals
      - Pràctiques de formació

Per impartir aquesta activitat vàrem comptar amb la col·laboració dels següents ponents:
Magí Ferrer responsable del departament de qualitat (Distribució Mercat SA, Eroski
Center-SYP, Mallorca), José María Ruiz director tècnic de laboratori d’anàlisis químiques
i microbiològiques i d’assaigs mecànics de construcció  (Munditest, Menorca) i  Joan
Mercadal tècnic superior de l’àrea de microbiologia i higiene del centre de recerca i
formació de la qualitat (PIME, Menorca). Es va incloure una visita tècnica guiada a les
instal·lacions de l’Hotel Hamilton (Es Castell) com a exemple d’implantació del sistema
d’APPCC en el sector de la  restauració.

Darreres activitats de formació

SORTIDES PROFESSIONALS RELACIONADES AMB LA QUIMICA
Duració: 16 hores.
Destinataris: Llicenciats i estudiants dels darrers cursos de química i bioquímica interessats en el tema.
Dates previstes: Els dimarts des del 21 de febrer fins al 11 d’abril de 2006.
Inscripcions: fins al 10 de febrer de 2006.
S’ha sol·licitat la convalidació del corresponents crèdits de lliure elecció de la UIB

CURS PER AL MANTENIMENT HIGIÈNICOSANITARI D’INSTAL·LACIONS DE RISC DAVANT LA LEGIONEL·LA
Duració: 25 hores.
Destinataris: Professionals que realitzin operacions de manteniment higiènicosanitari de les instal·lacions susceptibles
de legionel·losi. Personal de laboratoris encarregats dels controls sanitaris. Llicenciats de química, bioquímica, 
biologia i altres titulacions afins.
Dates previstes: març de 2006.
Inscripcions: pendent de confirmació
S’han sol·licitat l’homologació de la Conselleria de Salut i Consum i els corresponents crèdits de lliure elecció de la UIB.

CURS DE GESTIO DE RESIDUS QUIMICS I BIOLOGICS EN EL LABORATORI (Curs gratuït subvencionat pel Govern de les Illes
Balears)

Duració: 30 hores.
Destinataris: Professionals en actiu. Tècnics superiors (químics, bioquímics, biòlegs, farmacèutics, veterinaris, 
metges, etc.) i de grau mitjà de laboratori d’anàlisi encarregats de supervisar la gestió de residus generats en les 
indústries dels diferents sectors, hospitals, etc.
Dates previstes: març-abril de 2006.
Inscripcions: pendent de confirmació

CURS DE GESTIO DE RESIDUS EN EL LABORATORI
Duració: 15 hores.
Destinataris: Professionals que desenvolupen el seu treball en el laboratori. Professorat de ciències de la naturalesa
o de física i química i coordinadors ambientals dels centres d’Educació Secundària . També adreçat als recents 
titulats interessats en la matèria.
Dates previstes: del 4 al 18 de febrer de 2006.
Inscripcions: fins al 27 de gener de 2006.
S’han sol·licitat els corresponents crèdits de formació permanent del professorat de la Conselleria d’Educació i Cultura.

CURS DE GESTIO EN QUALITAT I SEGURETAT ALIMENTÀRIA. LA NORMA ISO 2000 (Curs gratuït subvencionat pel Govern de
les Illes Balears)

Duració: 20 hores
Destinataris: Professionals en actiu. Tècnics relacionats amb el sector agroalimentàri, químics, bioquímics, biòlegs,
veterinaris, enginyers agrònoms, etc. amb coneixements dels processos bàsics en la indústria de alimentària. Gestors
i tècnics superiors d’hoteleria que tinguin implicacions en la seguretat i qualitat dels aliments.
Dates previstes: del 22 al 29 de maig 2006.
Inscripcions: fins al 17 de maig 2006.

CURS DE GESTIO DE RESIDUS EN EL LABORATORI
Duració: 15 hores.
Destinataris: Professionals que desenvolupen el seu treball en el laboratori. Professorat de ciències de la naturalesa
o de física i química i coordinadors ambientals dels centres d’Educació Secundària . També adreçat als recents 
titulats interessats en la matèria.
Dates previstes: del 4 al 18 de febrer de 2006.
Inscripcions: fins al 27 de gener de 2006.
S’han sol·licitat els corresponents crèdits de formació permanent del professorat de la Conselleria d’Educació i Cultura.

ACTIVITATS DE FORMACIÓ 1r SEMESTRE 2006
MALLORCA

MENORCA

ATENCIÓ:
AMPLIAM L' HORARI DE SECRETARIA

El nou horari d’atenció al públic és:
Matins: dimarts i divendres de 10 h a 13 h
Horabaixes: 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

EIVISSA-FORMENTERA

252. Seguridad en el Laboratorio Químico. FORCEM, AELI, UE
253. Programa Prevención Riesgos Laborales (50 horas) Nivel Superior. Fundación Universal.
254. Jornada Tècnica sobre el Risc Químic a les Illes Balears. Govern de les Illes Balears
255. HACCP Mortimore, SaraWallace, Carol. Acribia, S.A.
256. La química y el automóvil. Foro Permanente Química y Sociedad
257. Hitos de la Química. Foro Permanente Química y Sociedad
258. Química: Una Ciencia Experimental.. Reverté S.A.
259. Aplicación de los análogos a la evaluación de seguridad y comunicación del almacenamiento geológico.
Catálogo de análogos más significativos. I+D. CSN (Consejo de Seguridad Nuclear)

Darreres novetats de la nostra biblioteca

Durant els mesos d’octubre i novembre de 2005, el Col·legi de Químics va organitzar, juntament amb la CAEB de Menorca,
l’activitat de formació Anàlisi de Riscs i Punts Crítics en la Indústria Alimentària (20 hores), curs gratuït subvencionat pel
Govern de les Illes Balears i destinat a treballadors en actiu. Els participants eren majoritàriament tècnics superiors de
laboratori que pertanyien a diferents empreses agroalimentàries menorquines (PIME, Munditest, Kraft, GRINLAB, etc.).

Marisa Forcén
Responsable Departament de Formació




