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Quimi
BalEDITORIAL

Ja han passat 20 anys!
L’any 1986 es va publicar al BOE el Reial Decret amb el qual es creava el
Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears, per segregació del de
Catalunya i, com a conseqüència de la nova estructura autonòmica de
l’estat espanyol. Vist amb perspectiva aquest fet ha estat fonamental per
poder disposar d’un cos organitzat que representi els nostres professionals
davant l’administració i la societat de les Illes.

Els començaments, com quasi sempre, varen ésser difícils atès el reduït
nombre de membres que integraven la nostra Entitat. Les primeres Juntes
lluitaren dur per aconseguir que un major nombre dels professionals químics
s’incorporessin al Col·legi. Des d’ençà la nòmina de col·legiats ha anat
creixent contínuament de manera que actualment ja està a prop dels 350.

Però també han estat anys de satisfaccions i èxits per al nostre col·lectiu.
Actualment el Col·legi de Químics ja és reconegut sens dubte com a l’únic
interlocutor dels nostres professionals i cada vegada augmenta el percentatge
de recents titulats que s’incorporen a la nostra Entitat només acabar la
seva llicenciatura i, d’aquesta manera poden aprofitar els avantatges i
serveis que els proporcionam. També s’ha creat al si del Col·legi un
Departament de Formació per donar resposta a les necessitats que tots els
nostres membres poden tenir per adaptar-se als nous requeriments o poder
accedir a les sortides professionals que van sorgint.

Doncs, per celebrar aquest 20è aniversari la nostra Entitat ha editat un
llibre que pretén mostrar l’ampli ventall de camps professionals que els
nostres titulats poden tenir a les Illes Balears. Esperam que aquesta
publicació, a més del conjunt d’activitats que hem preparat amb l’Associació
de Químics i amb motiu del proper Dia de la Química i de la festivitat de
Sant Albert, el nostre patró, representin una bona oportunitat per tal que
la societat conegui millor les aportacions fonamentals que la Química i els
seus professionals li proporcionen per assolir una millor qualitat de vida.

Enrique Gómez Benito de Valle
Degà del Col·legi de Químics
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Quimi
Bal ENTREVISTA PARLAM  AMB ELS NOSTRES PROFESSIONALS

Laura Garcia Ferragut
Especialista en anàlisis clíniques de la Policlínica Miramar

Gabriel Cànaves
La presència de professionals de la química en els diferents àmbits de la
societat cada vegada és més variada, ja que la Química es una ciència
central que s’aplica a millorar les condicions de la nostra vida quotidiana.
Les comunicacions, els mitjans de transport, les explotacions agràries i
ramaderes, els materials tèxtils, i el medi ambient, entre d’altres, necessiten
de químics que treballin en els laboratoris d’investigació i en el control
de tots els processos industrials. En canvi pareix que la millora i control
de la salut, del nostre propi cos, era un camp exclusiu d’altres professionals.
El Consell General de Col·legis de Químics va fer un esforç per incloure de
forma clara els llicenciats en química en les professions sanitàries. Les
Ordres Ministerials que les regulen, varen recollir finalment els requisits
i les competències dels químics en les especialitats d’anàlisis clíniques,
bioquímica, microbiologia i parasitologia així com a radiofarmàcia.

Volíem conèixer les vivències de qualque col·legiada que treballi
en l’àmbit sanitari i ens vàrem posar en contacte amb la Sra. Laura
Garcia Ferragut, que desenvolupa la seva activitat en el Laboratori
de la Policlínica Miramar, 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 1992.  Quins
són els seus records i quina valoració fa de la seva formació
universitària?
Són records molt llunyans ja... molts de bons i algun de no tan
bo. L’època d’estudiant és molt maca i val la pena aprofitar-la al
màxim, avui dia hi ha moltes oportunitats que no hi havia fa 15
anys.
La valoració que en faig, des de la perspectiva actual, és que la
carrera de llavors estava poc adaptada a la realitat laboral dels
llocs de feina per a químic que podem trobar a les empreses.
Mancaven coneixements sobre automatització dels laboratoris,
gestió mediambiental, aspectes normatius que s’apliquen al nostre
sector, i molts d’altres coneixements.

L’any 1996 va defensar la seva tesi doctoral,” Càlculs d’Oxalat
Càlcic Monohidrat. Mecanismes de Formació. Aplicacions Clíniques”.
dirigida pel Dr. Fèlix Gràses. Ja tenia clara la seva dedicació
professional a la Química Clínica ?Quina va ser la seva primera
feina com a professional de la química?
En acabar la carrera, vaig començar aquell mateix estiu fent una
substitució de vacances al Laboratori de Policlínica Miramar, allò
va ser un revulsiu. Aquella feina m’encantava però no tenia res
en comú amb el que havia estudiant durant 5 anys. Els anys que
vaig dedicar a fer la tesi doctoral continuava fent les substitucions
a Policlínica però tampoc tenia molt clar que finalment em dedicàs
a  la Química Clínica. En acabar la tesi, em sortí una substitució
d’un any a l’IES de Muro, allò també m’agradà molt, però finalment
em vaig decantar pel camp sanitari.

Aquests anys treballant en una clínica ha conviscut amb metges,
apotecaris, veterinaris i personal d’infermeria. Quina és la seva
imatge d’una química que desenvolupa la seva activitat en el món
sanitari ?

És cert que la imatge d’un químic és poc admirada i sempre està
envoltada de percepcions negatives. Afortunadament, a clínica
això no passa tant, et veuen com un altre facultatiu, en concret
un especialista en anàlisis clíniques.

Durant la seva formació universitària, va rebre una preparació
específica en Química Clínica?
No rotund i absolut. Em consta que actualment hi ha assignatures
específiques sobre el món de la sanitat. Desitjo que estiguin ben
enfocades i impartides per professorat que estigui vinculat
laboralment a la sanitat. És important que el que s’explica s’hagi
viscut.

Com va adquirir els coneixements d’anàlisis clíniques necessaris
per desenvolupar la seva feina?
En arribar al laboratori de Policlínica em vaig sentir molt malament
perquè convivia amb tècnics de FP que em donaven mil voltes.
Aquell primer estiu vaig estudiar com una boja, anava esgotada
permanentment i era dur adonar-se que estava fent feina de
química i em mancaven tants de coneixement. Els caps de servei
i companys van ser la meva primera ajuda i els ho agraeixo
públicament. Amb el temps aprens moltíssim de l’experiència,
fent cursos i assistint als congressos.

Recentment la Comissió Nacional  Avaluadora ha convalidat la seva
experiència professional atorgant-li l’especialitat en anàlisis
clíniques, dintre del marc del Reial decret de professions sanitàries
per a químics, ens podria explicar quins eren els mèrits que ha
hagut de aportar?
Sí i em sento afortunada  que aquest esforç s’hagi vist recompensat.
Penso que he estat al lloc adequat en el moment adequat. Quant
als mèrits ens demanaven una dedicació professional mínima de
 6 anys i es valorava tot el currículum incloent publicacions, cursos,
assistència a congressos, docència, investigació i altres.

Actualment quina activitat desenvolupa en els laboratoris de la
Policlínica Miramar?
Hi ha una part de la feina que és més química i que consisteix a
mantenir-ho tot a punt perquè funcioni correctament el
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laboratori: això implica la calibració i manteniment d’equips
analítics, el control de qualitat, la posada a punt de noves
tècniques i moltes altres dedicacions. Una altra part de la feina
és purament clínica i suposa la validació de resultats i la
resolució de consultes analítiques. A més a més, al meu cas en
concret, sóc responsable de Qualitat del Laboratori, la qual
cosa implica coordinar el conjunt del nostres professionals amb
la finalitat d’aconseguir la màxima satisfacció dels pacients i
metges usuaris dels nostres serveis.

Segur que hi ha companys que han acabat recentment els seus
estudis universitaris i desitgen treballar en l’àmbit de la sanitat.
Què els recomanaria?
A qualsevol li diria que fes el que li diu l’instint. Jo pens que
el més important a nivell professional és que t’agradi el que
fas. Això es nota tot d’una i és la clau de l’estabilitat laboral.
Per descomptat recomanaria la feina de químic sanitari, hi ha
poques activitats on es pot veure recompensat el teu esforç
amb la millora de la qualitat de vida de les persones.

PERITATGES JUDICIALS
Us recordam que el Col·legi col·labora amb els tribunals de
justícia i els proporciona el nom de col·legiats amb experiència
en diferents àmbits per realitzar peritatges judicials, que

Màster en Ciència i Tecnologia Química de la UIB

Recentment, el Departament de Química de la UIB ens ha
adreçat un escrit informant-nos de la creació d'un nou Màster
de la Facultat de Ciències, que suposa l' obtenció del títol
oficial de "Màster en Ciència i Tecnologia Química”.

Aquest màster s'estructura dintre del nou programa de postgrau
de Ciències Experimentals i Tecnologia i implica la superació
de 30 ECTS (European Credit Transfer System) de matèries
integrades en sis mòduls sobre aspectes sanitaris, de química
orgànica, del medi ambient, d’enginyeria, de física dels materials
i divulgació de la ciència.

Hi ha qualque anècdota curiosa en la seva vida professional?

Desgraciadament al nostre món, els casos curiosos tenen més a
veure amb situacions difícils i estressants, caigudes del sistema
informàtic, panes elèctriques i altres incidències, o casos clínics
complicats. Anècdotes divertides  no se m’ocorre cap.

Vol afegir qualque cosa més?

Finalment voldria recalcar que en acabar la carrera i començar
a fer feina sembla que els anys que un ha estudiat han servit per
a poc. Al final un se n’adona que això no és cert i que els
coneixements adquirits suposen una font de recursos inesgotable
i són la plataforma necessària on consolidar els nous coneixements.

I acabo ja!!! A qui no sap què vol fer però es vol dedicar a la
química d’empresa, sigui del tipus que sigui, li recomanaria que
es formàs en gestió d’empresa. Avui dia la gestió de qualitat i
mediambiental, i la prevenció de riscs laborals, no sols estan de
moda sinó que són requisits normatius a complir a moltes empreses
i, com al nostre laboratori, això també ho pot fer un químic.

Per obtenir el títol de Màster no és necessari realitzar una Tesi
Doctoral. Està prevista una convalidació molt avantatjosa dels
estudis anteriors de l'antic programa de doctorat.
Si voleu obtenir-ne més informació podeu adreçar-vos a :

http://www.uib.es/depart/dqu
http://www.uib.es/vpostgrau/estudis_postgrau.html

són remunerats. Si voleu ser inclosos en la relació de
pèrits ho podeu comunicar durant el mes de novembre
per correu ordinari, per fax o per correu electrònic a la
secretaria indicant l’especialitat.



La Denominació Geogràfica (DG): és un
reconeixement comunitari per a aquelles
begudes espirituoses que s'elaboren en la
zona geogràfica que li dóna nom i on obtenen
el caràcter i les qualitats definitives.
La producció agrària i alimentària de les Illes
ha pres una postura ferma en la direcció
d'acollir-se a les denominacions de qualitat.
El productes de qualitat de les Illes reconeguts
amb distintius de qualitat són els següents:

La importància d’aquests reconeixements
queda palesa en les dades socioeconòmiques:
les empreses agroalimentàries de Balears, els
productes de les quals estan emparats per
algun tipus de distintiu de qualitat, van
facturar durant l'any 2005 uns 60.3 milions
d'euros, un 13 % més que l'any anterior. L’any
2005, la comercialització global de tots ells
va ser de gairebé 5 milions de quilos o litres
xifra molt significativa i més si la relacionem
amb el total de la producció agroalimentària,
prova de l’elevada qualitat dels aliments de
la nostra Comunitat Autònoma.

Aquesta és una de les línies que la producció
agroalimentària ha de seguir i aquesta és la
manera de que productors i consumidors
gaudeixin dels avantatges que suposa un major
reconeixement, prestigi, control i qualitat
del producte.

Quimi
Bal COL·LABORACIÓ
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LES DENOMINACIONS DE QUALITAT DE LES ILLES BALEARS
Dra. Carme Rosselló.
Grup d’Enginyeria dels Aliments de la UIB

Les Illes Balears gaudeixen d’una gran diversitat
geogràfica que integra zones planes i muntanyoses,
valls recollides, boscs i garrigues, terrenys de secà i de
regadiu. Aquesta diversitat té com a conseqüència
l’existència de sòls diferenciats i de microclimes dins
el clima mediterrani de l’arxipèlag, fets que afavoreixen
el desenvolupament d’una gamma variada de cultius i
ramaderies. Els aliments elaborats, fruit de la cultura
i sapiència gastronòmica dels illencs i dels seus
avantpassats, proporcionen un valor afegit als productes
que ens dóna la terra.

Les diferents administracions han desenvolupat sistemes
de certificació o instruments de qualitat amb l'objectiu
d'identificar trets diferencials de determinats productes.
Actualment, hi ha mecanismes perquè els productes
que compleixin uns certs requisits accedeixin a distintius
i segells reglamentats per a la Unió Europea.
S'aconsegueix així una protecció i un reconeixement
que sobrepassa la individualitat de cada país.
Si bé no hi ha una definició legal de denominacions de
qualitat, aquestes es poden definir con els noms utilitzats
per identificar els productes agroalimentaris amb
característiques definides que els diferencien dels seus
semblants i que estan sotmesos a un control addicional
de qualitat de caràcter voluntari, al marge del regulat
per la legislació general alimentària aplicable
obligatòriament a tots.

En primer lloc es poden diferenciar les denominacions
que utilitzen per designar el producte un nom geogràfic
d'aquelles altres que no en fan referència. En aquest
primer grup trobem les denominacions d'origen
protegides, les indicacions geogràfiques protegides i
les denominacions geogràfiques (exclusives per a les
begudes espirituoses).

Denominació d'origen protegida (DOP): nom d'una
regió utilitzada per designar un producte agrícola o
alimentari originari de la zona geogràfica en qüestió,
la qualitat i les característiques del qual siguin atribuïbles
al medi geogràfic. El producte s'ha de produir,
transformar i elaborar en la zona geogràfica delimitada.

Indicació geogràfica protegida (IGP): nom d'una regió
utilitzada per designar un producte agrícola o alimentari
originari de la zona geogràfica en qüestió, que tengui
alguna qualitat, reputació o característica que sigui
atribuïble al medi geogràfic. Almanco una de les fases
de producció, elaboració i transformació del producte
s'ha de realitzar a la zona geogràfica delimitada.

Vi
• DOP Binissalem (1990)
• DOP Pla i Llevant (2000)

Begudes espirituoses
• DG Gin de Menorca (1997)
• DG Herbes eivissenques (1997)
• DG Palo de Mallorca (1994)

Productes agroalimentaris
• DOP Formatge Mahón-Menorca (1985)
• DOP Oli de Mallorca (2002)
• IGP Sobrassada de Mallorca (1993)
• IGP Ensaïmada de Mallorca (1996)
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Sopar de Sant Albert 2006

Dia de la Química 2006

El dia 17 de novembre, divendres, a les 21 h, tindrà lloc com
és costum el sopar anual de companyonia de Sant Albert. La
reserva de places la podeu realitzar fins el 10 de novembre
per telèfon o correu electrònic indicant el nombre de persones
que assistireu.

Animau-vos a participar. Us esperam!!!

Mallorca

Química Forense i CSI
Dia 6 de novembre a les 12.00 h, a la sala d’actes de Banca
March a Manacor (c/ Major s/n)
Dia 7 de novembre a les 12.00 h, a l’Auditori del Centre de
Cultura de “Sa Nostra” (C/ Concepció, 12. Palma)
Adreçada a estudiants de batxillerat
A càrrec del Dr. José Costa López, catedràtic d’Enginyeria Química
de la Universitat de Barcelona i degà del Col·legi de Químics de
Catalunya

Ciència i Enginyeria Forenses. Una sortida professional
Dia 8 de novembre, a les 12.30 h, a l’aula 1 de la Facultat de
Ciències Universitat Illes Balears. Ctra. Valldemossa, km 7.5.
Palma.
Adreçada al públic en general.
A càrrec del Dr. José Costa López. catedràtic d’Enginyeria Química
de la Universitat de Barcelona i degà del Col·legi de Químics de
Catalunya

Las claves de la vida
Dia 15 de novembre, a les 19.30 h, a la sala d'actes del Col·legi
Sant Francesc (plaça Sant Francesc, s/n, Palma).
Adreçada al públic en general.
A càrrec de la Dra. Margarita Salas Falgueras, Investigadora del
Centre de Biologia Molecular “Severo Ochoa” de la Universitat
Complutense de Madrid, Premi d’Investigació Jaume I i membre
de la Real Academia de la Lengua Española. Aquest dia també
es farà el lliurament de les insígnies de plata als col·legiats amb
vint-i-cinc anys de professió i dels premis Sant Albert a la millor
llicenciatura i al millor treball d’investigació.

Un any més, i ja són onze, l’Associació i el Col·legi
de Químics han convocat, amb motiu del Dia de
la Química, els premis Sant Albert.

Per una banda, l'Associació vol premiar l'activitat
investigadora i innovadora dels seus associats
amb una nova edició del "Premi a la Investigació
Química 2006", dotat per  Banca March amb 1200
euros. Per altra, el Col·legi reconeix els recents
titulats en Química, Bioquímica o Enginyeria
Química de les Illes Balears durant el curs
acadèmic 2005-2006 amb el “Premi a la millor
llicenciatura”, dotat per Caixa de Balears, "Sa
Nostra" amb 500 euros. Els veredictes d’ambdós
premis es faran públics a l’acte institucional que
tindrà lloc el proper dia 15 de novembre.

Simultàniament, la nostra Associació organitza
un conjunt d’activitats, coincidint amb la Setmana
de la Ciència i la Tecnologia i amb el suport de

la Direcció General d’R+D+I de la Conselleria
d’Economia, Hisenda i Innovació, amb l’objectiu
de  contribuir amb la divulgació de la nostra
ciència.

Per una part es desenvoluparà un cicle de
conferències adreçades a diferents sectors
(estudiants de batxillerat, comunitat universitària
i públic en general). A més,  entre els dies 7 i
16 de novembre, també s’organitza el curs “Fites
de la Química en el desenvolupament científic”
per donar a conèixer les principals aportacions
d’aquesta disciplina.

Finalment, i amb motiu del 20è aniversari de la
creació del Col·legi de Químics a les Illes es
presentarà el dia 15 de novembre a les 12,30 h
a la Facultat de Ciències de la UIB el llibre “Els
professionals de la química a les Illes Balears”.

Menorca

Química i seguretat vial. Cap al 0,0
Dia 8 de novembre, a les 12.00 h. IES Pasqual Calbó i Caldés.
Maó.
A càrrec de Josep M. Natta. Departament de qualitat.
Destil·leries Antonio Nadal SA
Adreçada als  estudiants de batxiller.

Química i seguretat vial
Dia 8 de novembre, a les 19.00 h. Ateneu de Maó (Sa Rovellada
de Dalt, 25. 07703 Maó)
A càrrec de Josep M. Natta. Departament de qualitat.
Destil·leries Antonio Nadal SA
Adreçada al públic en general.

Eivissa- Formentera:

Química i seguretat vial. Cap al 0,0
Dia 7 de novembre, a les 12.00 h, a l’Auditori de l’Edifici
Polivalent del Consell Insular d’Eivissa i Formentera (Cas Serres,
07800 Eivissa).
A càrrec de Josep M. Natta. Departament de qualitat.
Destil·leries Antonio Nadal SA
Adreçada als  estudiants de batxiller

Programa cicle de conferències Dia de la Química
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La pilota oficial del Mundial de futbol d’Alemanya, fabricada per Adidas, presenta
molts d’avanços tecnològics. És una peça quasi esfèrica construïda amb només 14
peces en forma d’helix, sellades tèrmicament i sense costures amb una tecnologia
desenvolupada a la Universitat anglesa de Loughborough. Destaca la seva baixa
absorció d’aigua, que és cent vegades inferior l' estàndard  de la FIFA, ja que
utilitza els materials desenvolupats per Bayer Material Science. La pilota presenta
quatre capes de matèrial plàstic. Una capa interior microesferes d’espuma de
poliuretà adherides a un teixit,una capa de protecció de resina alifàtica i una capa
d’acabat amb un material que no sofreix desgast per abrasió, denominat  “Ipranil”.
El resultat és una pilota esfèrica, elàstica, indeformable i impermeable.

'Teamgeist', una pilota amb molta química

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  capa protectora d'ozó es recupera

La Universitat de Sevilla contracta premis Nobel
Des de finals del mes de maig, el prestigiós químic Robert Huber ( Munich,
1937), que va ser guardonat amb el Premi Nobel de Química l’any 1988,
per la seva contibució en l’estructura d’un centre actiu en una reacció
fotosintètica d’una proteïna. El Profesor Honorari impartirà la seva docència
en el Programa de Doctorat, “Estructura i funció de les Proteïnes”.

La reducció del 95 % de l’emissió de gasos clorofluorocarbonis (CFC) , segons el Premi Nobel
de Química en 1995 Dr Mario Molina, és la causa directa de la recuperació natural de les
capes altes de l’atmosfera on s’ha observat aquets darres anys un canvi de tendència en
la concentraciò de l’ozó troposfèric, que ha deixat de disminuir. Aquest expert en química
atmosfèrica senyala que el protocol de Montreal és un exemple de decisions polítiques
basades sobre observacions científiques per resoldre un problema global.

La neteja química del Guggenheim
Una alteració de la pel·lícula natural d’òxid de titani a causa del agents atmosfèrics,
havia modificat l’aspecte exterior del Museu Guggenheim. Es feia necessària una
neteja de les 42.875 escates de titani que recobreixen uns 30.000 m2 de superfície.
El Titani és un metall que es pasiva creant una finíssima capa protectora transparent
de tres nm que evita la corrosió i li proporciona un aspecte de brillantor i color
característic, la capa havia crescut i estava afectada per l’acció de la pols de
silice depositada durant la construcció de l’edifice que junt amb la humitat i
altres agents atmosfèrics provocava una degradació progressiva. Evidentment
desmuntar peça a peça el recobriment i fer una neteja mecànica estava descartat.
INASMET, fundació d’empreses metal·lúrgiques i entitats del País Basc, varen
desenvolupar una tecnologia específica per aquest edifici singular, un decapat
selectiu amb àcid seguit d’un esbandit amb aigua. Un equip d’escaladors amb
pulveritzadors varen depositar una capa d’espuma estable amb un àcid, que
deixaven actuar durant uns minuts, i deprés la neutralitzaven anb una altra espuma
i finalment les eliminaven per aspiració.
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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
- Actualització legislativa

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 20,00 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

MALLORCA

CURS “FITES DE LA QUIMICA EN EL DESENVOLUPAMENT CIENTIFIC” * Atorgats els crèdits de formació permanent del
Professorat a la Conselleria d’Educació i Cultura i els de lliure elecció a la UIB (10  hores)
Destinataris: Professorat i estudiants d’àrees relacionades amb la ciència o la seva història. Altres persones interessades
en la història de la ciència.
Dates previstes: 7, 8, 9, 14 i 16 de novembre 2006.
Horari: de 18 a 20 h.
Inscripció: Fins al dia 27 d’octubre 2006 (les places s’adjudicaran per ordre d’inscripció).

CURS “Per al Manteniment Higiènicosanitari d'Instal·lacions de Risc davant la Legionel·la”. Homologat per la Conselleria
de Salut i Consum (25  hores)
Destinataris: Professionals encarregats d’operacions de manteniment higiènic i sanitari d’instal·lacions de risc. Personal
de laboratoris que realitzin controls sanitaris. Titulats i estudiants de Químiques, Bioquímica i altres titulacions de l’àrea
de les Ciències de la Salut.
Dates previstes: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 i 30 de novembre 2006.
Horari: de 17 a 20 h, excepte els dies 27 i 28 (de 17 a 19h) i el dia 30 (avaluació, de 17 a 18 h).
Inscripció: Fins al dia 14 de novembre 2006 (les places s’adjudicaran per ordre d’inscripció).

CURS “PRODUCTES AGROALIMENTARIS DE LES ILLES BALEARS”  (30  hores)
Destinataris: Persones interessades a conèixer els aspectes relacionats amb l’elaboració, mètodes d’anàlisi i control de
qualitat, la legislació i les característiques sensorials dels aliments més típics de la nostra terra.
Dates previstes: segona quinzena de març  2007. Inscripció: febrer 2007.

CURS “MANIPULACIÓ DE PRODUCTES QUÍMICS A L’ENTORN SANITARI” (30  hores)
Destinataris: Professionals sanitaris en actiu, personal de laboratori, metges, higienistes, tècnics en seguretat, etc. i altres
titulats interessats en el  tema.
Dates previstes: segona quinzena d’abril 2007. Inscripció: març 2007.

MENORCA

CURS “GESTIÓ MEDIAMBIENTAL EN HOTELERIA” (20  hores)
Destinataris: Persones en actiu. Personal d’hoteleria: gerents, caps de qualitat, de control mediambiental, de serveis tècnics
i de qualitat, etc.
Dates previstes: primera quinzena de maig  2007. Inscripció: abril 2007.

CURS “GESTIO EN QUALITAT I SEGUETAT ALIMENTÀRIA” (20  hores)
Destinataris: Persones en actiu. Personal interessat relacionat amb el tema d’hoteleria.
Dates previstes: segona quinzena de maig  2007. Inscripció: abril 2007.

Entre els dies 22 i 29 de maig tingué lloc a Menorca el curs “GESTIÓ EN QUALITAT I SEGURETAT ALIMENTÀRIA. LA NORMA
ISO 22000” de 20 hores. Els participants provenien de sectors com l’hoteleria, consultoria sanitària i productes lactis. Els
professors varen ésser els senyors Jeroni Capella, consultor de l’empresa Grinlab S.C i Guillem Sintes, cap de qualitat de
RTM hotels. El temari tractà de definir aspectes claus en seguretat alimentària, com APPCC i traçabilitat fusionats amb
una gestió en forma d’ISO 9000. Aquesta fusió es la que defineix i se descriu a la nova ISO 22000.

es va organitzar el curs de Gestió Mediambiental de 50 hores, els mesos de setembre i octubre. Aquest curs gratuït
(subvencionat pel Govern Balear)  i dirigit a persones en situació d’atur, va ser coordinat juntament amb la CAEB. Els
ponents varen ser Amàlia Cerdà (TIRME), Martín Llobera (Conselleria de medi Ambient), Mª Teresa Oms (Gemax. Estudios
Ambientales, SL), Miquel Colom (Conselleria de Medi Ambient), José Carlos Cerro (Conselleria de Medi Ambient), Juan
Antonio Amengual (Conselleria de Medi Ambient), Magí Terrassa (Institut Biotecnològic de les Illes Balears) i Isabel Socías
(TIRME). El curs es va complementar amb dues visites: al Parc de Tecnologies Ambientals i a l’Estació Depuradora d’Aigües
Residuals I de Palma. Aquesta activitat va ser acreditada amb 5 crèdits de lliure configuració per la UIB.

Durant el mes de maig, a Palma,  va tenir lloc a la seu del
Col·legi Oficial de Químics el curs de Gestió de Residus
Químics i Biològics al laboratori de 30 hores, coordinat amb
la CAEB i subvencionat pel Govern de les Illes Balears, gratuït
i destinat preferentment a treballadors. Dins els continguts
teòrics es varen considerar aspectes de caracterització,
planificació de gestió i tractament dels diferents tipus de
residus, de legislació, d’actuació en cas de fugues i
abocaments i d’emmagatzemament de productes de
laboratori. Els alumnes varen elaborar un pla de gestió de
residus als diferents tipus de laboratori com a cas pràctic.
Els ponents d’aquesta activitat, són tècnics superiors vinculats
a empreses i organismes del sector de residus i riscs laborals:
Mª Teresa Oms (Gemax, Estudios Ambientals SL), Fernando
Vega (Hospital Son Dureta), Catalina Estelrich (Mutua Balear)
i Juan Pablo Boned (Servicio Balear de la Prevención).
Per altra banda,  tenint en compte l' actual interès pels
temes del medi ambient i a petició dels nostres col·legiats

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.

Jeroni Capella (Tècnic Superior Riscs Laborals GrinLab)Marisa Forcén (Cap de departament de formació)




