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L’Associació i la difusió de la Química
Celebrades les Jornades sobre l’Ensenyament de la Química, l’Associació
torna a l’estat fonamental. Però, com no sabem estar quiets, ja estam
preparant les activitats per a la Fira de la Ciència de Palma (27-29 d’abril)
i d’Eivissa (11-13 de maig) on l’Associació i el Col·legi hi estaran presents
novament continuant la feina de divulgació de la Química D’altra banda,
l’experiència pilot de la Miniolimpíada de Química va ser molt satisfactòria.
La segona edició ja està en marxa. Serà el dia 25 de maig, amb dues novetats
significatives: la Miniolimpíada, dirigida als estudiants de quart d’ESO, serà
de Física i Química i podrem contar també amb la presència dels estudiants
de Menorca i d’Eivissa i Formentera. Les proves i altres activitats es faran
al Campus de la UIB i a les respectives seus universitàries.
Es tracta de dos exemples de les múltiples activitats que estam realitzant
al llarg de l’any, indicadors del dinamisme de l’Associació i de la voluntat
de continuar per aquest camí. Camí que serà més ample i més recte quants
més siguem i col·laborem en col·locar la Química al lloc que li correspon
dins la percepció de la Societat.

Juan Frau Munar
President de l’Associació

Festa d’Estiu al Col·legi

Ja fa un any que organitzarem una festa a la terrassa del nostre local.
Volem repetir l’èxit de participació,  preparar una bona taula i gaudir de
la vostra companyia
Dia 16 de juny, divendres, a partir de les 19 h, vos esperam a tots i a totes.
Anima’t i vine a la festa d’estiu dels químics !
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Juan M. Riego Sintes
 Un químic de les Illes a EUROPA
Gabriel Cànaves
La gran majoria dels col·legiats desenvolupen la seva activitat professional a les Illes, però també tenim
companys que tenen una projecció europea, entre ells es troba el Dr. Juan M. Riego Sintes, que és
coordinador del departament de mètodes d’assaig (Testing Methods), de la Unitat de Toxicologia i
Substàncies Químiques a l’Institut per a la Salut i Protecció del Consumidor (Institute for Health and
Consumer Protection, IHCP) a  Ispra (Va), Itàlia..    L’IHPC forma part del l Centre Conjunt d’Investigació
(Joint Research Centre, JRC), que és una Direcció General de la Comissió Europea,la missió del qual és
proporcionar suport científic i tècnic per a la concepció, desenvolupament, aplicació i seguiment de
les polítiques de la Unió Europea.  El JRC ocupa a unes dues mil persones i disposa de set Instituts
d’Investigació distribuïts per Bèlgica, Alemanya, Holanda, España i Itàlia.  A la ciutat de Ispra (Itàlia)
hi ha tres instituts:  Protecció i Seguretat dels Ciutadans (IPSC), Medi Ambient i Sostenibilitat (IES),i
Salut i Protecció del consumidor (IHCP).

De la Unitat de Toxicologia i Substancies Químiques  depèn de
l’Oficina Europea de les Substàncies Químiques (European Chemicals
Bureau-ECB). He de reconèixer que no estava al corrent de
l’estructura de investigació i de control de la Unió Europea (EU).
Les funcions polítiques i administratives són les que tots coneixem
parcialment, però hi ha altres activitats que desenvolupa que no
estan tan divulgades.

Quan vaig saber que Juan Riego vendria uns dies a Palma per visitar
la seva família, vaig pensar que seria interessant conèixer les seves
vivències al Centre d’Investigació de la Comissió (JRC) a Ispra, per
encoratjar als joves i no tant joves a desenvolupar la seva activitat
al servei de la Unió Europea. Molt amablement va acceptar visitar
el local del seu Col·legi i concedir-nos una entrevista.

Va cursar la seva llicenciatura i doctorat en Ciències Químiques
a la Universitat de les Illes Balears, i pertany a la promoció de
l’any .1980..  Quins son els seus records i quina valoració fa de la
seva formació universitària?

Tenc molts bons records tant dels companys com del professorat.
 La nostra classe era molt petita, uns 23 alumnes, i això permetia
una interacció molt estreta amb tothom tant des del punt de vista
personal com formatiu. Crec que la formació que vaig rebre va
ésser molt bona i equiparable, si no millor, a la de universitats
molt més grosses tant nacionals com d’altres països.  No m’he
sentit mai en inferioritat quan m’he tingut que confrontar amb
col·legues estrangers.

Desprès l’any.1986 va llegir la seva Tesi Doctoral "Sistemas ortofosfato
de aluminio-alúmina como soportes en reacciones orgánicas
heterogéneas", quins eren els seus projectes?

No tenia les idees molt clares, de fet em vaig presentar a la
primera convocatòria de QIR i la vaig treure amb el número dos.
 Però preferia la investigació i veure un poc de mon.  Per tant
vaig acceptar una beca post-doctoral al JRC, però a l’Institut de
l’Ambient.  Això va ésser seguit per altres diverses estades post-
doctorals a Espanya, Canadà i Italia.

Actualment treballa des de fa deu. anys al centre del JRC a Ispra
(Itàlia). Quina raó el va motivar a dirigir-se a un centre  europeu
per continuar la seva tasca investigadora ? Va ser difícil el procés
de selecció?.

Per resumir, diguem que preferia viure a Europa i casualment un

company em va passar la convocatòria de places que havia vist al
diari, a la qual vaig respondre. Per altra part m’agrada la idea
de contribuir activament a la construcció europea i de treballar
en un lloc a on hi ha persones de tota Europa i de molts altres
països del mon.  El procés de selecció no va ser fàcil.  Als concursos
de la Comissió es presenten sempre molts milers de candidats i
només un grapat passa a formar part del que es diuen llistes de
reserva dels candidats que “poden” ésser eventualment convocats
a entrevistes per cobrir places concretes.  Jo em vaig presentar
a diverses convocatòries i, encara que sempre passava a les llistes
de reserva, van passar anys fins que vaig ser finalment contractat,
inicialment com a agent temporal i després com a funcionari.

Actualment, quina activitat desenvolupa l’Institut de Salut i
Protecció del consumidor (IHCP) a Itàlia?.

Com heu dit més amunt, actualment treball al European Chemicals
Bureau. Em dedico a la estandardització a nivell europeu dels
mètodes d’assaig que s’han de emprar per determinar les possibles
propietats perilloses de les substàncies químiques (siguin aquestes
propietats físico-químiques, toxicològiques o ecotoxicològiques)
a nivell europeu i en el marc de les Directives d’avaluació del risc
de les substàncies químiques i la seva classificació i etiquetatge.
 Per això dirigeixo o participo en grups de treball formats per
representants científics de tota la Unió Europea i represento a
la Comissió a diversos organismes internacionals, com per exemple
la OCDE.  Els mètodes que aprovem passen després al diari oficial
i esdevenen obligatoris.  No és un treball pròpiament de recerca,
sinó més bé de coordinació de recerca, de recopilació dels consells
dels experts i de negociació.  Actualment també participo al grup
que dirigeix la preparació dels documents guia per a la futura
implementació de la nova i imminent regulació europea sobre
avaluació del risc de les substàncies químiques, coneguda com
REACH (Registration, Evaluation, and Authorisation of Chemicals)
que certament tindrà un impacte molt important a tota la indústria
química europea i mundial.

Ha estat difícil la seva adaptació personal i familiar en la vida
d’aquesta ciutat del nord d’Itàlia?

No, gens, el caràcter italià es molt semblant al nostre, encara que
pel nord son un poc més suïssos, i la llengua es fàcil, però no
evident.  Estam molt a prop dels Alps però també de un gran llac,
així que ens podem fer la il·lusió que estem a vorera del nostre
estimat Mediterrani.
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Quina valoració personal fa de la política desenvolupada per la
Comissió Europea per aconseguir un cos multicultural i
multidisciplinar de científics que treballin per una Europa unida
sense fronteres, sense interessos de cada país membre i amb
l’objectiu de ser una potència científica i tecnològica mundial?

No cal dir que la meva valoració és positiva globalment.  La meva
experiència al JRC em fa dir que tot això és realment possible
sempre que s’aconsegueixi superar l’ona d’euroescepticisme que
ens envaeix.

Com es valora la formació del personal investigador espanyol a
Europa?.

Molt bé, com ja he assenyalat abans, estem ben preparats i això
és reconeix,, i de vegades sorprèn.  Espero que els canvis als
currículums no suposin una disminució de la qualitat del nostre
ensenyament.

Quin camí te que seguir un Químic per poder treballar a un centre
del JRC? Quin és el perfil més valorat al JRC?

Pot presentar-se a les diverses convocatòries de posicions pre-
i post-doctorals o també posar-se en contacte amb algun dels
grups de recerca del centre.  També pot presentar-se a les
convocatòries d’agents contractuals o de funcionaris que
regularment es publiquen als diaris o a les pàgines web del JRC
o de la Comissió. Per altra part, la Comissió també ofereix llocs
per a químics a altres direccions generals. Com a químic, els
perfils generalistes son ben valorats, però especialment orgànics,
analítics i bioquímics així com els enginyers son molt apreciats.
 Una bona preparació en eines informàtiques, sobretot de simulació
i modelització és molt avantatjosa.  Interessen persones
dinàmiques, molt flexibles amb esperit i ment oberts als canvis
i amb capacitat i coneixements que els permetin moure’s en un
espai fortament interdisciplinar i preparats per a aplicar els
darrers avanços tecnològics en tots els camps (biomedicina,
nanotecnologies, salut, medi ambient, toxicologia, models teòrics,
òmiques,...) i disposats a formar-se i reciclar-se contínuament.
 Naturalment un excel·lent coneixement de l’anglès és

imprescindible i també un coneixement acceptable d’una
altra llengua comunitària a part de l’espanyol és molt
avantatjós.

Hi ha qualque anècdota curiosa en la seva vida professional?
Vol afegir qualque cosa més?

Realment no sé quina anècdota podria contar, som un poc
avorrit amb això.  Per a acabar, i ja que em doneu
l’oportunitat, només voldria dir un parell de coses.  La
meva experiència i convicció em diu que els illencs no
estam condemnats des del naixement a dedicar-nos a
l’hostaleria o la construcció, o si estudiem una carrera de
ciències a dedicar-nos a l’ensenyament.  Dit això sense cap
menyspreu per a aquestes professions.  Es poden fer moltes
altres coses, però això requereix idees, esforç i, si cal,
estar disposat a passar períodes o anar a viure a altres
indrets (a on es pot viure tant o més bé que a les illes, per
cert endemés de poder tornar amb una certa freqüència).
 També es necessita un gran esforç de tots nosaltres per
tal de convèncer les nostres autoritats o elegir-ne unes
amb amplària de visió suficient per comprendre que la
recerca capdavantera i que té futur requereix investiments
molt grossos, en períodes de temps dilatats i projectes de
gran abast que possiblement ells no son capaços d’entendre
completament i els fruits dels quals tal vegada no vegin
durant el seu mandat.  Que comprenguin que la química
(i la ciència en general) és part fonamental i imprescindible
de la nostra vida quotidiana.  És trist que, a l’era de
internet i amb la situació privilegiada de les nostres illes,
ningú no hagi pensat o estat capaç d’atreure la gent i les
inversions per a convertir-les en un gran centre de
desenvolupament tecnològic.  Per acabar del tot, una
pregunta: quants dels nostres, no ja ciutadans o polítics,
sinó estudiants o professors universitaris saben qui va ésser
en Mateu Orfila apart de ser el nom de un edifici de la
universitat o el nom de un carrer principal de Maó,
popularment conegut com a “carrer de ses moreres”?
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BEGUDES DE LES NOSTRES ILLES AMB DENOMINACIÓ GEOGRÀFICA
Josep M. Natta
Secció Técnica d’Aliments

Els àrabs descobriren i impulsaren el procés de l’obtenció d’alcohol per destil·lació
en el segle IX, el qual arribà més tard (s. XII i XIII) a Europa de mans dels comerciants
venecians. Els monestirs i les companyies eclesiàstiques jugaren un paper important
en l’obtenció de destil·lats que, en un principi, tenien finalitats curatives i medicinals.

A les Illes, a finals del segle XIII, el mallorquí Ramon Llull va fer importants aportacions
al procés de la destil·lació. A finals del segle XVIII hi havia a Mallorca 177 alambins
dedicats a obtenir aiguardent, i no amb finalitats curatives.

Les Herbes de Mallorca tenen com antecedent tots aquests alambins que ja en els
segles XVIII i XIX subministraven als pagesos els aiguardents anisats per ésser
aromatitzats amb fruites i herbes.

Actualment el reglament de la denominació les defineix com la beguda obtinguda
bàsicament per la maceració de diverses plantes de la pròpia illa com ara el fonoll,
romaní, herba lluïsa, camamilla, llimoner, taronger i tarongí en un anisat.

Per altre banda, el Palo de Mallorca es la beguda obtinguda per maceració i/o infusió
d'escorça de quina (Cinchona), i d'arrels de genciana (Gentiana lutea), mesclada
amb sucre, sacarosa caramel·litzada, i alcohol etílic.

El seu nom prové de l'escorça de la quina (coneguda en l’antiguitat com a PALO
QUINA), originària d'Amèrica del Sud que fou coneguda a Espanya a través de la
comtessa de Chinchón, que a l'any 1638 va caure malalta per les febres a Lima, fou
tractada amb quina i es va curar.

A Mallorca hi havia moltes zones del litoral que eren pantanoses i que constituïen
un excel·lent medi de cultiu per als moscards, portadors de les denominades "febres".
Això va fer que s'acceptassin amb facilitat els extractes de quina i genciana, introduïts
pels comerciants que venien a intercanviar espècies i altres productes com a remei
per combatre les febres. Amb el temps, per tal de millorar el desagradable sabor
d'aquests se'ls afegiren concentrats de sucres de raïm, de figues seques i de garrova.
Aquests extractes ensucrats s'encalentien a fi de concentrar-los i, en conseqüència,
el sucre s'anava caramel·litzant i enfosquint. El gust que assolia emmascarava
ll'amargor.  Aquest xarop tenia una vida relativament limitada perquè el producte
fermentava amb facilitat, i s'optà per afegir-hi alcohol. Naixia així el palo, que poc
a poc va veure limitada la quantitat de quinina i de genciana, augmentat l'alcohol
i enfosquit el sucre. Al final ha deixat de banda el seu valor medicinal i s'ha convertit
en una aperitiu apreciat i reconegut al nostre entorn.

A l’illa de Menorca, la influència anglesa (1712 – 1802) es veu reflectida en la gran
popularitat que té la seva ginebra entre els menorquins, tant en consum com en
identitat cultural.

Tot i que l'origen de la ginebra és holandès, foren els anglesos els qui li donaren
l'impuls, passant d'importadors a fabricants i es convertiren en uns consumidors
entusiastes. Durant la dominació anglesa a Menorca, es va començar a produir
ginebra adreçada als soldats que hi estaven destinats. Ara forma part de la història,
del gust, dels costums i de les celebracions dels menorquins i, per extensió, de
molts d'habitants de les altres illes.

El 1997 es va aprovar el Reglament de la denominació geogràfica Gin de Menorca,
la qual cosa permet per una part protegir el nom geogràfic, i per l'altra evitar la
competència deslleial i garantir la qualitat del producte.

El Gin de Menorca s’elabora per destil·lació d’alcohol etílic d’origen agrícola i baies
de ginebró en alambins de coure (Juniperus communis) utilitzant com a combustible
el foc directe de llenya.

A finals del segle XIX, curiosament a Formentera
va néixer el que podríem denominar la primera
indústria elaboradora de begudes espirituoses
de les Pitiüses. Com és ben sabut, molts dels
residents de Formentera compaginaven les labors
de pescadors, agricultors i ramaders. Però un
d’ells, cap al 1880, tenia altres prioritats i amb
el seu llaüt feia viatges a Barcelona per abastir
l’illa d’objectes i estris allà no existents. Va
conèixer els secrets dels alambins i de la
fabricació de begudes alcohòliques. Creà una
petita fàbrica que anys després traslladaria a
Eivissa i que, a hores d’ara encara perdura.

L'any 1997 s'aprovà la denominació geogràfica
Herbes Eivissenques. Es defineixen al seu
reglament com la beguda anisada obtinguda
bàsicament per l’extracció d’aromes de diverses
plantes procedents de la zona d’elaboració com
són el fonoll, timó, romaní, herballuïsa, espígol,
ruda, eucaliptus, camamilla, ginebre amb
ginebrons, orenga, menta, herba-sana, fulles i
pell de llimona i taronja, i sàlvia en presencia
d’altres plantes com l’anís estrellat o badiana
i l’anís verd.

Aquestes dades s’han obtingut de l’Institut de
Qualitat Agroalimentària del Govern  de les
Illes Balears. Per a més informació podeu
consultar el web
http://www.i l lesbalearsqual i tat .com
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Volem manifestar l’agraïment dels organitzadors de l’Olimpíada a tots els
professors i doctorands que col·laboraren en la Jornada de Portes Obertes,
així com a totes les empreses i entitats col·laboradores, sense les quals no
seria possible celebrar l’Olimpíada.

El dia 4 d’abril al Centre de Cultura de Sa Nostra de Palma es varen lliurar els
premis als guanyadors de les proves d’enguany i un obsequi a cada participant.
L’acte va ser presidit per l’Hble Sr. Francesc Fiol, conseller d’Educació i Cultura
del Govern de les Illes Balears, i per l’Excm Sr. Avel·lí Blasco, rector de la UIB.
Varen poder assistir també una professora i alumnes de Menorca gràcies a la
col·laboració de Caixa de Balears “Sa Nostra”.

Els resultats de la fase local de l’Olimpíada han estat els següents:

Primer classificat. Marta Amengual Gual. IES Berenguer d'Anoia (Inca)
Segon classificat. José Martín Vila Avellán. IES Ramon Llull (Palma)
Tercer classificat. Lucía Frau Tascón. IES Joan Alcover (Palma)
Quart classificat. Jaime Bonnín Roca. Col·legi San Cayetano (Palma)
Cinquè classificat. Jaume Vidal Pascual. IES Joan Alcover (Palma)

Classificació per Centres

Primer classificat. IES Joan Alcover (Palma)
Segon classificat. IES Ramon Llull (Palma)
Tercer classificat. Col·legi San Cayetano (Palma)
Quart classificat. IES Berenguer d'Anoia (Inca)
Cinquè classificat. IES Madina Mayurqa (Palma)

Enhorabona a tots!!!

Enguany els nostres representants varen
viatjar acompanyats pel enyor Antonio
Díaz, professor de l’IES Joan Alcover a
Vigo, on els dies 22 i 23 d’abril realitzaren
les proves de la fase nacional, per poder
escollir els representats d’Espanya a la
fase internacional que es farà el mes de
juliol a Gyeongsan (Corea del Sud) i a la
fase iberoamericana el  mes  de setembre
a Aveiro (Portugal). Els resultats dels nostres
representants un any més han estat molt
satisfactoris: Marta Amengual ha obtingut
una de les medalles de plata i José Martín
Vila una de les de bronze.

FASE NACIONAL DE LA XIX
OLIMPIADA NACIONAL

XIX Olimpíada de Química a les Illes Balears (2006)

II MINIOLIMPÍADA DE FÍSICA I
QUÍMICA A LES ILLES BALEARS
Enguany la segona miniolimpíada presenta
una novetat. Es convoca conjuntament amb
els Departaments de Química i de Física de
la Universitat de les Illes Balears, ja que
va dirigida a alumnes de Quart d’ESO que
cursen la matèria de Física i Química. En
aquesta edició l’Associació de Químics de
les Illes Balears convoca la II Miniolimpíada
de Física i Química de les Illes Balears amb
la col·laboració de la Direcció General
d'Ordenació, Innovació i Formació del
Professorat del Govern de les Illes Balears,
del Col·legi Oficial de Químics i el patrocini
de Caixa de Balears "Sa Nostra" i el Consell
de Mallorca.

El dia 25 de maig, de forma simultània es
realitzaran les proves a la Facultat de
Ciències de la UIB (Mallorca), a Can Salord
(Menorca) i a l’Extensió Universitària
d’Eivissa-Formentera.

Després de realitzar les proves els
Departaments de Química i de Física de la
UIB ofereixen la realització d’algunes
demostracions pràctiques als participants,
que seràn obsequiats amb un record de la
seva participació a la miniolimpíada.

Esperam que aquesta activitat dirigida als
alumnes d’ESO sigui un èxit de participació,

Els guanyadors amb les autoritats educatives

Un any més es varen realitzar el
dia 23 de febrer, a la Facultat de
Ciències de la Universitat de les
I l les  Ba lears ,  les  proves
corresponents a la fase local de
l’Olimpíada de Química. Enguany
han participat 136 alumnes de 32
centres educatius d’Eivissa,
Mallorca i Menorca. Les proves es
varen realitzar el matí, i tots els
participants, alumnes i professors,
varen gaudir d’un dinar de
companyonia al menjador de
l’Escola d’Hoteleria i durant
l’horabaixa d’una visita guiada pels
laboratoris del Departament de
Química.

Enguany també vàrem aconseguir
que el Consell Insulars d’Eivissa-
Formentera  sufragàs les despeses
del desplaçament dels alumnes
d’Eivissa, que pogueren visitar les
instal·lacions de l’UIB i fer una
jornada de convivència amb els
alumnes i professors de l’Illa de
Mallorca.

Marta Amengual amb el seu professor i autoritats
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Fira de la Ciència 2006

El Col·legi i l’Associació vàrem estar presents un any més a la
Fira de la Ciència 2006, que ha tingut lloc a Palma els dies 27,
28 i 29 d’abril, i a Eivissa els dies 11, 12 i 13 de maig.

Enguany sota el lema de la Mar, el Col·legi es va embarcar en
dissenyar experiències sobre diferenciació entre aigua marina
i aigua potable, utilitzant propietats com duresa permanent
amb sabó, conductivitat elèctrica amb un circuit amb una
bombeta, densitat amb cossos llastrats i una reacció de
precipitació del clorur de plata.

L’Associació va voler mostrar la importància dels plàstics i dels
seu correcte reciclatge a la nostra societat. Així, es varen
presentar certes propietats curioses com la  gran reducció de
volum del poliestiré expandit (porespan) quan es dissol en
acetona, la gran capacitat d’absorció d’aigua dels bolquers i
la solubilitat en aigua de les borses de polietenol.

Per altra banda, a Eivissa presentàrem experiments sobre la
bona química dels aliments on havien de descobrir el sabor i
l’aroma pel seu tast i olor, amb diferents begudes i substàncies
colorades i aromatitzades.

Cal destacar la presentació pública de la nova Associació
d’Amics del Museu de la Ciència i de la Tècnica de les Illes
Balears. Amb una exposició d’aparells antics es volia posar de
manifest la necessitat d’aquest Museu. La Junta Directiva de
l’associació té previst convocar al començament de juny la
primera assemblea general. Podeu contactar amb ells fent ús
de l’adreça  amicsmuseu@quimibal.org.

Esperam que l’any vinent les autoritats puguin exposar a la
Fira un projecte definitiu i engrescador d’un Museu per conservar
el nostre Patrimoni Industrial i divulgar la Ciència de forma
atractiva a tots els ciutadans i visitants de les Illes.

Quines propietats caracteritzen l’aigua de la mar ?

Hi ha plàstics solubles en aigua ?

El nostre estand a EivissaL’estand de l’Associació d’Amics del Museu de la Ciència
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El Grup d’Anàlisi Instrumental de la Universitat de Burgos desenvolupa una
investigació sobre la composició i procedència dels vidres del rosetó gòtic
de la façana del Sacramental de la Catedral de Burgos. Els resultats indiquen
que els que tenen un elevat contingut en sodi, varen fer-se a la costa amb
pigments d’algues, i els que presenten elevat contingut de potassi, a zones
boscoses, ja que utilitzaren cendres  de fusta. S’ha descobert que hi ha tres
tipus de vidres els originals i els reconstruïts els segles XVI i XVIII. Els
investigadors han utilitzat tècniques no destructives com la microscopia
electrònica i la fluorescència de raigs X. També han investigat el procés de
degradació  per la formació de bombolles internes que dissolen sals i creixen
fins formar cràters superficials. L’estructura dels vidres normalment es
monocapa, encara que els vermells tenen una capa incolora recoberta per
vidre vermell, per ser més translúcids.

L’historia química dels rosetons

Envia a revista@quimibal.org tots els fets rellevants, curiosos o nous que
cada dia genera el món de la Química. Esperam les teves aportacions!!!

La tinta ferrogàlica era la més usada des de l’Edat Mitjana fins a finals del
segle XX, per realitzar documents, però l’elevada acidesa de la tinta i la
presencia de metalls de transició provocaven l’hidrolisi oxidativa i la
descomposició de la cel·lulosa , destruint els documents.
El color blau fosc d’aquestes tintes era el resultat d’un complex entre ions
de ferro (III) i tanins. El ferro s’afegia en forma de sulfat, FeSO4·7H2O, que
normalment anava acompanyat d’impureses amb altres cations, com el
Cu(II), que també ajuden a la degradació.

Els químics del Centre Nacional de Rehabilitació de la Biblioteca d’Eslovenia
han  trobat la solució per reduir en un factor de deu la descomposició

La Química salva arxius, gravats i manuscrits

Explosió a l’Escola de Química de Mulhouse (França)
El dia 24 de març, a la pausa per dinar, una violenta explosió en un laboratori d’Investigació, situat a la primera planta de l’Escola Nacional
Superior de Química de la Universitat d’Alta Alsacia, al est de França, va causar la mort d’un professor de 41 anys i ferides greus en una
alumna de 18 anys. La deflagració va provocar un incendi i la destrucció de l’edifici. L’origen de l’explosió pareix ser una fuita en una bombona
d’etilè que es trobà intacte al centre de la deflagració en una sala on no hi havia cap persona. L’etilè mesclat en l’aire es un gas molt explosiu.
Malgrat les dues víctimes i els quantiosos danys materials a l’edifici la sort va fer que aquella hora les dependències romanien buides.

Polímers que emmagatzemen hidrogen
L’hidrogen es una alternativa als combustibles fòssils, però el seu emmagatzement en dipòsits de forma
segura i eficient per utilitzar en automòbils. S’han dissenyat sistemes utilitzant materials microporosos,
com zeolites o carbó activat. Investigadors de les Universitats angleses de Cardiff, de Manchester i de
Birmingham han descobert un polímer orgànic que pot adsorbir quantitats apreciables d’hidrogen. Els
investigadors han sintetitzat de forma reproduïble materials polimèrics amb una distribució uniforme de
grandària de 0.6 –0.7 nm  als porus, i amb una superfície interna de 800 m2/g, equivalent a tres camps de
tenis. Els polímers poden adsorbir entre 1,4 i 1,7 % d’hidrogen, aconseguint materials insolubles o materials
solubles en dissolvents i per tant mecanitzats com plàstics. L’any 2010 ja es comercialitzaran equips amb
polímers capaços d’emmagatzemar més d’un 6 % d’hidrogen. Al voltant d’aquesta notícia destacam la
presentació el passat dia 28 d’abril en el marc de la Fira de la Ciència de Palma de l’Associació Balear de
l’Hidrogen, creada amb l’objectiu de difondre la importància de l’hidrogen i de les piles de combustible
com a factor energètic sostenible. El seu president és Eduardo Merigo.
Publicació original: N. B. McKeown et al.; "Towards Polymer-based Hydrogen Storage Materials:
Engineering Ultramicroporous Cavities Within Polymers of Intrinsic Microporosity"; Angewandte
Chemie International Edition 2006, 45, 1804.

Aquests darrers mesos la divulgació de la
Ciència ha estat present en les propostes de
les autoritats de les Illes.
El Batle d’Alcudia , Miquel Ferrer, juntament
amb la Presidenta del Consell Insular de
Mallorca, Maria Antònia Munar, anunciaven que
l’antiga central tèrmica d’Alcanada i els
terrenys d’ús públic que la circumden es
dedicarien a un futur Museu de l’Art i de la
Ciència de Mallorca.
La Batllessa de Palma de Mallorca, Catalina
Cirer i el Conseller de Medi Ambient del Govern
Balear, Jaume Font, anunciaven el projecte
de rehabilitació de Can Salas “La Petrolera”,
edifici situat al Portixol, per albergar el Museu
de la Mar, amb l’objectiu d’incorporar l’Aula
de la Mar i un espai dedicat a mostrar els arts
tradicionals de pesca.
El  Conseller d’Economia, Hisenda i Innovació,
Lluís Ramis d’Aireflor Cardell, inaugurava les
sessions del Seminari Espais de Ciència,
realitzades a la Fundació La Caixa, on durant
tres dies es varen debatre els models d’espais
temporals, permanent i virtuals de la Ciència.
En aquest Seminari va quedar prou clara la
necessitat de dotar a la nostra Comunitat d’un
Museu o d’una xarxa de Museus Temàtics sobre
Ciència i Tecnologia.
Gesa, una empresa molt vinculada a les Illes
també ha manifestat públicament el seu interès
en la conservació del Patrimoni Tecnològic de
les Illes, anunciant que en el projecte del seu
nou edifici institucional que construirà als
terrenys de l’antiga central tèrmica de San
Joan de Deu, inclourà un Aula de divulgació
tecnològica i un Museu del seu Patrimoni
Històric.
Un any més s’ha organitzat la cinquena edició
de la Fira de la Ciència, a Palma i a Eivissa,
amb una temàtica molt encertada sobre La
Mar. Esperem que totes aquestes iniciatives
arribin a bon port i que la nostra Comunitat
assoleixi els nivells òptims d’interès
institucional per la Ciència.

Recentment s’ha constituït el fòrum  permanent “Química y Sociedad” integrat per les següents entitats: Asociación Nacional
de Químicos de España (ANQUE), Conferencia Española de Decanos de Química, Consejo General de Colegios de Químicos
de España, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Federación Empresarial de la Industria Química Española
(FEIQUE), Federación Estatal de Industrias Afines de UGT (FIA-UGT), Federación Textil-Piel, Químicas y Afines de CCOO
(FITEQA-CCOO), Feria Expoquimia de Fira de Barcelona, Mutualidad General de Previsión Social de los Químicos y Real
Sociedad Española de Química (RSEQ). Podeu visitar el seu portal d’Internet: www.quimicaysociedad.org

dels documents, han utilitzat una dissolució alcalina i antioxidants  mesclats amb etanol i heptà, aplicat
per aerosol neutralitza l’acidesa residual i inhibeix el procés oxidatiu.

Portal d’Internet Química y Sociedad
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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

Activitats de formació organitzats pel Col·legi Oficial de Químics

PROPERES ACTIVITATS DE FORMACIÓ

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

CURS DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL

Duració: 50 hores.
Destinataris: Persones en situació d’atur. Llicenciats o estudiants dels darrers cursos de química, 
bioquímica, biologia, veterinari, farmàcia, enginyeria química o industrial, etc. que desitgin desenvolupar
la seva activitat professional dins el àmbit de la gestió del medi ambient.
Dates previstes: setembre-octubre de 2006.
Inscripcions: pendent de confirmació.
Curs gratuït subvencionat pel Govern de les Illes Balears. Es sol·licitarà els corresponents crèdits de lliure
elecció de la UIB.

CURS DE GESTIÓ EN QUALITAT I SEGURETAT ALIMENTÀRIA. LA NORMA ISO 22000

Duració: 30 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: octubre de 2006.
Inscripcions: pendent de confirmació
Curs gratuït subvencionat pel Govern de les Illes Balears.

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: novembre de 2006.
Inscripcions: pendent de confirmació
Es sol·licitarà l’homologació de la Conselleria de Salut i Consum i els corresponents crèdits de lliure elecció
de la UIB.

CURS FITES DE LA QUÍMICA EN EL DESENVOLUPAMENT CIENTÍFIC

Duració: 10 hores.
Destinataris: Professors de Física i Química i de Ciències en general dels centres d’Educació Secundària.
També adreçat als recents titulats interessats en la matèria.
Dates previstes: novembre de 2006.
Es sol·licitarà els corresponents crèdits de formació permanent del professorat de la Conselleria 
d’Educació i Cultura.

VOLEM POTENCIAR L’ÚS DE LA BIBLIOTECA
Hem habilitat un espai amb una dotació de mobiliari adequat per a la consulta i lectura  dels llibres
de la nostra Biblioteca. El seu ús i servei de préstec està obert a tots els col·legiats durant l’horari
d’atenció al públic. Esperam la vostre presència i suggeriments de novetats editorials.

Els dies 4, 11 i 18 de febrer es va celebrar a Menorca el curs de “Gestió de residus en el laboratori”. La durada del curs
va ésser de 15 hores. Assistiren professionals de sectors tan diversos com l'ensenyament, la indústria i laboratoris d'anàlisis.
El professor, va desenvolupar el curs en unes instal·lacions molt adequades: el laboratori de química de l'IES Cap de Llevant
de Maó.
Un dels punts mes interessants en el curs va ser la comparació entre les instal·lacions en les quals els participants treballaven
diàriament enfront del que realment haurien de ser segons la legislació. Es va comprovar que les mesures de seguretat en
alguns laboratoris no són les adequades i que, amb poca inversió es podria millorar molt la seva seguretat.
Finalment es varen donar algunes pautes bàsiques per a la gestió de residus. Es va posar l'accent que les quantitats a
gestionar en els laboratoris són normalment baixes però, en contra, son de gran toxicitat i varietat. És per això la necessitat
d'aplicar un sistema de gestió de residus per a minimitzar els efectes en el nostre estimat entorn.

Jeroni Capella (Tècnic Superior Riscs Laborals GrinLab)

Durant els mesos de febrer i març d’aquest any, ha tingut lloc a Eivissa un curs de “Gestió de residus al laboratori”. Es
va realitzar a l’IES “Sa Colomina” amb assistents que abraçaven diferents professions.
Els continguts del curs es centraven en les condicions que els productes químics han de complir, així com normes de
seguretat durant la manipulació, emmagatzematge i eliminació dels mateixos. A més es varen impartir continguts relacionats
amb la gestió d’equips de protecció i la seva correcta selecció, així com el reconeixement dels riscs a partir de les fitxes
de seguretat dels productes químics i la utilització d’Internet com a font d’informació.
Els professors varen ser professionals en actiu del camp de la prevenció dels rics laborals en serveis de prevenció aliens i
mancomunats, i des de aquí volem donar les gràcies als assistents per fer tan agradable les sessions.

Catalina Estelrich  (Servei de Prevenció Mútua Balear)
Sílvia Moreno  (Mancomunidad de Servicios de Prevención de Compañías Aéreas)




