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Any  de la Ciència 2007
L’Any de la Ciència 2007 és una iniciativa del Govern espanyol que té com a finalitat
promoure un seguit d’activitats relacionades amb la difusió i divulgació de la ciència
i la tecnologia i adreçades al conjunt de la societat, i especialment al nostre jovent,
per tal que es pugui entendre millor el paper imprescindible de la ciència en la nostra
vida quotidiana.

Tant el Col·legi com l’Associació de Químics s’adhereixen a aquesta proposta, com
no podia ser d’altra manera, i volem aportar la nostra experiència en l’organització
d’activitats que mostrin la importància cabdal de la química com a ciència central
i essencial per al desenvolupament de les altres. En aquest sentit no podem oblidar
que les nostres Entitats participen des de fa anys tant a la Fira de la Ciència com a
la Setmana de la Ciència i la Tecnologia que s’organitzen anualment.

Ens agradaria que, en el cas concret de la nostra Comunitat, aquesta fita deixàs com
a resultat, a més d’un major reconeixement i enteniment de l’insubstituïble paper
que la ciència juga en les nostres vides, altres aspectes més tangibles com que tot
això es traduís per part de l’administració autonòmica en un increment significatiu
del pressupost d’I+D per als propers anys que ens situàs entre les capdavanteres de
l’Estat i en un compromís sobre un calendari per a la posada en marxa del reiteradament
demanat Museu de la Ciència i de la Tècnica de les Illes Balears.

Finalment vull animar-vos a visitar el web que a l’efecte s’ha creat (www.ciencia2007.es)
i també a que participeu o col·laboreu en tot allò que us resulti possible i que permeti
mostrar la tasca que els professionals de la química desenvolupam quotidianament
per aconseguir una societat millor.

Enrique Gómez Benito de Valle
Degà del Col·legi de Químics
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Sumari

Reforcem la nostra imatge corporativa!!!
El Col·legi de Químics de Balears ofereix
gratuïtament un segell automàtic amb el teu nom
i llinatges i el nombre de col·legiació.
Demanau-ho a la secretaria pel telèfon o correu
electrònic!!!

Mateu orfila i Rotger
Col·legi de Químics de Balears
Col·legiat núm. 000

In memoriam
El passat 29 d’abril va morir als 91 anys a Oviedo Siro Arribas Jimeno, catedràtic de Química
Analítica i lluitador infatigable per aconseguir la dignificació dels estudis i la professió química.
Entre altres treballs seus cal destacar la “marxa analítica dels carbonats” que va permetre
eliminar dels laboratoris docents universitaris del nostre país els olors pestilents dels sulfurs
que es produïen en la separació dels grups 2 i 3b dels cations que, afortunadament, les generacions
més joves no han hagut de patir.

Només uns dies abans, el 20 d’abril, ens va deixar Ferran Pujalte, víctima d’un aneurisme
cerebral als 44 anys. Ell, amb el seu entusiasme, ha estat un dels pilars de l’Associació d’Amics
del Museu de la Ciència i de la Tècnica i probablement l’associació ara no existiria sense ell.
Va ser motor d’idees i de projectes, amb una gran curiositat per totes les coses, col·leccionista
de quasi tot, interessat per tot i sense limitacions a l’hora d’escometre qualsevol programa.

Descansin en pau
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Gabriel Cànaves

La revista Quimibal ha entrevistat a molts col·legiats que s’han format
en la Universitat de les Illes Balears, però a la nostra comunitat també
hi ha professionals que provenen d’altres Universitats i que tenen
càrrecs de responsabilitat en indústries químiques a les Illes. Pensam
que es interessant conèixer l’opinió i las vivències d’un col·legiat que
ja fa uns anys que viu a Mallorca, el Sr. Ángel Quindós, director gerent
de la planta de producció de Carburos Metálicos situada al polígon de
Marratxí. Ens varem posar en contacte amb ell i molt amablement va
accedir a col·laborar amb la revista Quimibal i compartir les seves
opinions amb els nostres lectors.

Va cursar la llicenciatura en Ciències Químiques a la Universitat d’Oviedo.
Quins són els records de la seva etapa universitària?
En el meu cas el començament dels estudis a la Universitat d’Oviedo
va suposar el primer desplaçament “professional” ja que som natural
del Bierzo, i una de las millors etapes de la meva vida per al meu
desenvolupament personal i formatiu.

Quin va ser el seu primer treball com professional de la química?
Considerava suficient la seva formació universitària per desenvolupar-
lo?
Tota la meva carrera professional s’ha desenvolupat en l’empresa
Carburos Metálicos, en diferents llocs i funcions. Vaig començar l’any
1989 a l’àrea de desenvolupament d’aplicacions, posteriorment vaig
introduir-me en la seva comercialització i vaig acabar finalment en
llocs de gestió.

El càrrec que actualment desenvolupa a l’empresa implica una activitat
de gestió empresarial. Tenim els químics capacitats organitzatives per
aquest  tipus de funcions? Ha tingut que aprendre nous coneixements
per al seu  desenvolupament?
Normalment el químic, quan surt de la facultat, no disposa de formació,
ni per suposat experiència per ocupar llocs de gestió. A més a més en
molts casos existeix la creença que els llocs de gestió no són de la
seva competència. En aquest sentit trob  molt positiva la iniciativa
que ha tingut el Col·legi d’organitzar unes xerrades sobre las distintes
sortides professionals que té la nostra carrera als efectes de mostrar
l’ample ventall de  funcions que pot desenvolupar un llicenciat de la
nostre branca.
Per ocupar llocs de gestió entenc que seria recomanable tenir un
coneixement i experiència prèvia de l’empresa i  dels processos que
en ella es  desenvolupen. Si és possible en distints departaments per
adquirir els coneixements necessaris per gestionar l’empresa, la resta
ho dona la formació i l’experiència.

Quants anys fa que resideix a la nostra comunitat? Quina va ser la
primera impressió que va tenir al iniciar la seva estada a l’Illa?
Duc quasi sis anys residint a Mallorca i tant la meva família com jo a
nivell personal estam encantats per haver escollit aquesta destinació.
A nivell professional em preocupa l’elevada i creixent dependència
que té la nostra economia del sector turístic.

La nostra comunitat té fonamentalment una economia basada en el
turisme. Com evoluciona el sector industrial de les Illes? Creu que pot
desaparèixer completament?
El sector industrial, excepte el sector alimentari que també depèn en
gran mesura del turisme, se està reduint molt significativament en
part degut a la centralització de les activitats productives i en part
a la venta dels principals negocis familiars a grans grups nacionals o
multinacionals que substitueixen els centres productius per magatzems
que fan d'operadors logístics i que redueixen significativament el nivell
d'ocupació a la nostra comunitat.

L'estacionalitat  del sector turístic condiciona l'activitat industrial?
És junt amb la dependència del transport marítim el gran inconvenient
que té la nostra activitat, ja que per a respondre a la punta de
demanda que s'origina a la temporada d'estiu, es fa necessari reforçar
la nostra plantilla amb personal temporal extern i donada la qualificació
que es precisa per treballar al nostre sector a vegades es vertaderament
complicat.

Carburos Metálicos té una divisió Mèdica. És un sector important a les
Illes?
Carburos Metálicos es el principal subministrador de gasos medicinals
en el  sector hospitalari i domiciliari a les nostres illes i recentment
hem signat un acord de col·laboració amb la Fundació Caubet-Cimera
per al finançament de la investigació a l'àmbit de la atenció terapèutica
i diagnostica a pacients amb patologies respiratòries com l'asma o
l'apnea.

Quina importància tenen les mesures de seguretat a la seva activitat?
A la nostra empresa la seguretat és el primer, tant a la nostra planta
d’envasat com a les instal·lacions i subministres que realitzam a les
dependències dels nostres clients i per suposat és un aspecte prioritari
a l'hora d'abordar qualsevol aspecte en el nostre negoci.

Quins productes s'elaboren a la planta de Marratxí? Quines mesures es
prenen per a la protecció del medi ambient?
La nostra planta de Marratxi és d'envasat de tot tipus de gasos de
l'aire (N2,  O2, argò i les seves  mescles), gasos destinats al sector
alimentari (CO2, N2, gel sec  i mescles per a l'envasat d'aliments) i
gasos per al sector hospitalari. La resta de gasos que es comercialitzen
des de la nostra planta (refredants, amoníac, clor, etcètera) s’envasen
a la península i es distribueixen des de la nostra planta de Marratxí.
Respecte al medi ambient la  planta està dotada de les mesures
necessàries i els acords pertinents amb els gestors de residus autoritzats
 per garantir el compliment de la legislació local, nacional i comunitària
en tot el referent a renous, emissions i residus.

Hi ha qualque  anècdota curiosa a la seva vida professional?
Evidentment en tants d'anys de professió sorgeixen infinitat d'anècdotes
però s'hem fa molt difícil en aquest moment destacar alguna d'elles.

Durant la seva vida professional haurà estat a col·legis professionals
d'altres comunitats. Ha trobat diferències significatives de funcionament?
Efectivament, anteriorment vaig pertànyer al Col·legi de Químics
d'Astúries i més que diferències  he trobat  similituds en tot el referent
a la implicació d'alguns col·legiats que amb una tasca sorda i a vegades
poc agraïda aconsegueixen donar una major difusió a la nostra professió
i faciliten l'entrada en el món laboral dels recent llicenciats.

Quimi
BalENTREVISTA: Director gerent de "Carburos Metálicos".
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Entrevista a Angel Quindós
Director gerent de Planta de Carburos Metálicos a Marratxí
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Avui en dia, se sent parlar molt del canvi
climàtic, de les causes i com afectarà els diversos
indrets de la Terra. Són moltes les opinions,
més o menys alarmistes al respecte i, si bé hom
pot qüestionar alguna que altra informació que
amb freqüència es publica en mitjans de
comunicació, és cert que les emissions de gasos
d’efecte hivernacle lligades a activitats humanes
han anant augmentant des de l’era industrial
del segle XIX.  Aquestes emissions poden
ocasionar un canvi climàtic a escala global que
se superposa al canvi que ja experimenten de
forma natural les condicions climàtiques del
planeta.
Davant la complexitat d’aquest fenomen l’Estat
Espanyol creà, l’any 2003, l’Oficina Espanyola
del Cambio Climático.
A la nostra comunitat autònoma la Direcció
General de l’Oficina del Canvi Climàtic es crea
pel Decret 3/2005, de 28 de gener de 2005 (BOIB
núm. 17,01-02-2005 ) com a òrgan dependent
de la Conselleria de Medi Ambient per coordinar
les funcions i actuacions que, a l’àmbit de la
comunitat autònoma, s’executin en matèria de
canvi climàtic.

http://oficinadelcanviclimatic.caib.es

En concret exerceix les funcions següents:
analitzar i promoure les activitats d’investigació sobre el canvi climàtic.
     - S’ha firmat un conveni de col·laboració amb l’Observatori del Clima
de la UIB en matèria de canvi climàtic i evolució del clima
     - Actua d’interlocutora amb el Ministeri de Medi Ambient per elaborar
el Programa Coordinat d’investigació en matèria d’Impactes i Adaptació al
Canvi Climàtic i, centrat actualment en els sectors d’agricultura, salut,
turisme i boscs.
     - S’ha posat en funcionament la Xarxa balear d’Aerobiologia amb 5
estacions repartides per totes les illes. Cada setmana es pengen els resultats
a la pàgina web per a informar a la població dels nivells de pol·len de la
setmana.
el control de la contaminació atmosfèrica: emissions de contaminants per
instal·lacions industrials i qualitat de l’aire. Cada dia es penja a la pàgina
web l’índex de qualitat de l’aire (IQAIB) de les estacions fixes gestionades
directament pel Govern Balear i es penjaran les de control d’instal·lacions
industrials.
exercir les funcions atribuïdes a les Comunitats Autònomes per la Llei
1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets
d’emissió de gasos d’efecte hivernacle i per la normativa que regula el
Registre Nacional de Drets d’emissió.
el compliment de les obligacions internacionals i comunitàries d’informació
inherents a les emissions contaminants, de gasos d’efecte hivernacle i de la
qualitat de l’aire dins l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears;
seguiment i evolució del clima: s’ha implantat la Xarxa Climatològica Balear
formada per 12 estacions meteorològiques repartides per tot l’arxipèlag
balear (7 Mallorca, 2 Menorca, 2 Eivissa, 1 Formentera). L’objectiu principal
de la xarxa és fer un seguiment de les tendències climatològiques a les IB
fent un estudi a llarg termini de les variables climatològiques mesurades.
Les dades que es van rebent contínuament es posaran a disposició del públic
a la pàgina web.
Promoure i realitzar activitats d’informació i divulgació en matèria de
canvi climàtic, d’acord a l’establert a l’article 6 de la Convenció Marc de
Nacions Unides sobre el canvi climàtic :
     - Punt d’informació del canvi climàtic
     - Campanyes:

- amb Eroski i s’han fet pòsters, punts de llibre, tragamòbils, cunyes
de ràdio amb consells pràctics,

- S’ha col·laborat amb la Direcció General d’Energia a la realització
de campanyes de control de les emissions de vehicles particulars en un taller
     - Educació escolar: conferències a centres; joc interactiu per a nins de
8-13 anys, material didàctic per a l'educació secundària.
     - Divulgació social:

- S’ha publicat el decàleg de consells per a l’estiu mitjançant pòsters
que s’han distribuït a diferents administracions públiques.

- S’han editat les guies de bones pràctiques de canvi climàtic les
quals han estat repartides per tots els Ajuntaments de les Illes Balears

- S’han realitzat els cursos de conducció eficient impartits pel RACC
i dirigits a taxistes i a autoscoles de les Illes Balears.

- S’han editat 7 models de fulletons explicant els efectes i les
conseqüències del canvi climàtic.

- S’ha participat a diferents fires
- S’ha dissenyat una calculadora de CO2 perquè el ciutadà pugui ell

mateix avaluar les emissions de CO2 associades al seu estil de vida i adoptar
els consells o recomanacions que es fan.

http://oficinadelcanviclimatic.caib.es/calculadoraCO2

L’OFICINA DEL CANVI CLIMÀTIC I L’ESTRATÈGIA BALEAR:
PRINCIPALS ACTUACIONS I MAGNITUDS

José C. Cerro. Cap de laboratori de l’atmosfera. D.G. Oficina del Canvi Climàtic
Francisca Mas. Tècnic Superior de la Conselleria de Medi Ambient
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Estratègia Balear contra el canvi climàtic

Les emissions de CO2 des de l’any 1990, any que es considera
de referència, han manifestat un fort augment arrel,
principalment, del creixent increment de la demanda
energètica que comporta l’actual nivell de vida.

La coordinació, seguiment i impuls d’actuacions per mitigar
les emissions de gasos d’efecte hivernacle es realitza a
través de la Comissió Interdepartamental de Canvi Climàtic
a la qual participen totes les Conselleries implicades. Les
principals actuacions que des del Govern Balear s’està
duent a terme per a la reducció d’emissions de gasos
d’efecte hivernacle són:

Pla director sectorial d’energia
Pla d’eficiència energètica
Pla d’impuls d’energies renovables

Pla director sectorial de transport
Pla de reforestació
Promoció d’habitatges bioclimàtics de l’IBAVI
Codi de bones pràctiques agrícoles

Si bé Espanya ha fixat com a objectiu no augmentar les
emissions de gas hivernacle més del 15% en 2008-2012
respecte a les de l’any 1990, l’estratègia Balear contra el
Canvi Climàtic estableix com objectiu reduir les emissions
de CO2 en 2,1 milions de tones en el termini 2008-2012. Es
pretén la reducció en 1,3 Mt amb el Pla director sectorial
d’energia, gràcies al gas natural i l’impuls d’energies
renovables (solar, eòlica i biomassa) i les altres 0,8 Mt amb
la resta d’actuacions a l’any 2012.
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A fi d’avaluar l’eficàcia d’aquestes mesures es duu a terme
un inventari propi de les emissions de gasos d’efecte
hivernacle de les Illes Balears que s’avalua amb el que
elabora el Ministeri de Medi Ambient. El darrer inventari
és el corresponent a l’any 2005 que estima unes emissions
totals de CO2 a les Illes d’unes 9.700 kilotones amb la
distribució per sectors que apareix a la figura.

Les emissions de les Illes Balears suposen el 2,58 % de les
emissions nacionals i entre generació d’energia i transport
(terrestre, marítim i aeri) sumen el 86,1% mentre que el
sector residencial i serveis (combustió no industrial)
produeixen directament el 4,6% de les emissions de CO2.
Aquesta distribució és lleugerament diferent a la del conjunt
de l’estat a causa de la menor incidència de la indústria
a les Illes i a la “total” dependència de combustibles fòssils
en la generació d’energia.

Per altra banda, la Llei1/2005, de 9 de març, per la qual
es regula el règim del comerç d’emissions de gasos d’efecte
hivernacle afecta a les nostres illes 10 instal·lacions
industrials. L’any 2005 es verificaren un total de 5.530.908
Tones de CO2 que suposen el 58% del total de les emissions
de CO2 que segons els inventaris s’estima que són emeses
a les Illes Balears.
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Difusió de la Química

MAIG 2007. PÀGINA VUIT

XX Olimpíada de Química a les Illes Balears

El passat 22 de febrer, a la Facultat de Ciències de la Universitat
de les Illes Balears, es varen realitzar les proves corresponents a
la fase local de l’Olimpíada de Química. Enguany han participat
108 alumnes de 32 centres educatius d’Eivissa, Mallorca i Menorca.
L’examen va tenir lloc el matí, i posteriorment tots els participants,
alumnes i professors, varen gaudir d’un dinar de companyonia al
menjador de l’Escola d’Hoteleria i durant l’horabaixa realitzaren
una visita guiada pels laboratoris del Departament de Química.

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 27 de març 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. Francisco Muñoz, vicerector de la
UIB. Varen poder assistir també una alumnes d’Eivissa i de Menorca,
amb el seu professor, gràcies a la col·laboració del Consell d’Eivissa
i Formentera i de Caixa de Balears “Sa Nostra”.

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

Primera classificada. Roser Borras Tudurí. IES Joan Ramis i Ramis (Maó)
Segon classificat. Bartomeu Monserrat Sánchez. IES Felanitx (Felanitx)
Tercera classificada. Maria Prats Tudurí. IES Joan Ramis i Ramis (Maó)
Primer accèssit Mallorca. Margalida Pons Perelló. IES Felanitx (Felanitx)
Segon accèssit Mallorca. Salvador Marcús Xamena. IES Berenguer d'Anoia
(Inca)
Accèssit Eivissa-Formentera. Pau Capilla Guasch. IES Sa Colomina (Eivissa)
Accèssit Menorca. Rosa Prats Tudurí. IES Joan Ramis i Ramis (Maó)

Classificació per Centres

Primer classificat. IES Joan Ramis i Ramis (Maó)
Segon classificat. IES Felanitx
Tercer classificat. IES Berenguer d'Anoia (Inca)
Primer accèssit Mallorca. IES Marratxí
Segon accèssit Mallorca. Col·legi Lluís Vives (Palma)
Accèssit  Eiv issa-Formentera. IES Sa Colomina (Eivissa)
Accèssit Menorca.  IES Josep Miquel Guàrdia (Alaior)

Enhorabona a tots!!!

Enguany els nostres representants varen viatjar acompanyats
per la professora Brigitte Sintes, de l’IES Joan Ramis, a Còrdova,
on entre els dies 27 i 30 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 Moscou

Els guanyadors amb les autoritats

Roser Borras, guanyadora de la XX Olimpíada

Públic assistent a l'acte

(Rússia) i a la fase iberoamericana el  mes  de setembre
a Rio de Janeiro (Brasil). Els resultats dels nostres
representants un any més han estat molt satisfactoris:
Bartomeu Montserrat i Roser Borras han obtingut  medalles
de bronze.

FASE NACIONAL DE LA XX OLIMPIADA NACIONAL
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BalACTIVITATS: Difusió de la Química

III MINIOLIMPÍADA DE FÍSICA I QUÍMICA A LES ILLES
BALEARS

L’Associació de Químics de les Illes Balears ha convocat,
juntament amb l’Associació de Físics de les Illes Balears la III
Miniolimpíada de Física i Química de les Illes Balears,  adreçada
als alumnes de quart d’ESO que cursen la matèria de Física i
Química, amb la col·laboració dels Departaments de Química
i de Física de la Universitat de les Illes Balears, 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 del Consell de Mallorca.

Fira de la Ciència 2007

El Col·legi i la Associació, seguint la tradició d’anys anteriors,
i amb el suport de la Direcció General d'R+D+I del Govern de
les Illes Balears, hem participat a la Fira de la Ciència 2007.
Enguany la VI Fira ha tingut lloc a Maó entre els dies 8 i 10 de
març i, posteriorment, a Palma els dies  29, 30 i 31 del mateix
mes.

A Menorca vàrem presentar experiències sobre diferenciació
d’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. També vàrem voler mostrar
certes propietats curioses dels plàstics com la  gran reducció
de volum del poliestirè quan es dissol en acetona, la gran
capacitat d’absorció d’aigua dels bolquers i la solubilitat en
aigua de les borses de polietenol.

A Palma presentarem experiments sobre les Ciències de la
Salut, temàtica central de la Fira d’enguany, amb experiències
tal com la determinació de la vitamina C als cítrics o el fonament
d’un alcoholímetre. Així mateix es presentaren demostracions
sobre el funcionament de kits de determinació ràpida (embaràs,
SIDA, drogues, legionella i catalasa). També vàrem preparar
un cartell per tal de mostrar el paper que desenvolupen els
professionals químics en el camp de la salut. Com podeu veure
a les imatges els nostres estands varen estar molt concorreguts
amb la participació de persones de totes les edats.

L'alcoholímetre va despertar gran interès

Els més petits gaudeixen amb la ciència

Determinant la concentració de vitamina C

El dia 17 de maig, de forma simultània s’han
realitzat les proves a la Facultat de Ciències
de la UIB (Mallorca), a Can Salord (Menorca)
i a l’Extensió Universitària d’Eivissa-
Formentera.
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Bal QUIMINOTÍCIES

La multinacional Merck ha editat a internet una taula periòdica interactiva amb
una orientació didàctica, transmet coneixements científics, curiositats i un joc de
classificació amb diferents nivells de dificultat i amb un llistat de les millors
puntuacions. La pàgina web http://pse.merck.de , està disponible en  espanyol,
anglès, francès i alemany

Una taula periòdica interactiva

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!!!

L’aspirina té dues formes cristal·lines. La forma I es pot aïllar pura i es
considera la forma termodinamicament més estable, però hi ha una
segona forma cristal·logràfica, la forma II, on la distribució de les
molècules en capes és diferent, però no es pot obtenir pura, en un mateix
cristall coexisteixen les dues formes capa a capa, la relació màxima de
la forma II obtinguda en un cristall és del 85% i pareix ser una constant
en el mètode d’obtenció, És el primer cas de polimorfisme que coexisteixen
en un mateix cristall. Per veure'n més: Roland Boese et al.; "On the
Polymorphism of Aspirin"; Angewandte Chemie International Edition 2007,
46, No. 4, 615-622. www.chemie.de/news/e/60461

L’aspirina, un mal de cap per als cristal·logràfics
àcid acetilsalicílic

Les vendes de biocarburants a Espanya varen augmentar l’any 2006 un 19%, però aquest
increment és insuficient per absorbir l’augment del 44% en la producció de bioetanol i
de biodièsel. Aquest desequilibri només té una solució sostenible que és afavorir el consum
d’aquests combustibles per incrementar la xifra de consum intern des del 0,53 % actual
fins a l’objectiu del 5,75 % de l’any 2010. No és una solució sostenible en el temps
l’exportació ja que els receptors no poden absorbir aquest excedent. L’any 2006 es varen
produir 445.577 tones de  biocarburants, un 72% de bioetanol (321.00 tones) a 4 plantes
 i la resta de biodièsel (62.909 tones) a 12 plantes. En termes energètics de tones
equivalents de petroli (tep) el bioetanol representa el 1,57% de les benzines  i el biodièsel
el 0,23% del gasoil d’automoció. Es fa necessari impulsar la demanda interna d’aquests
combustibles més respectuosos amb el medi ambient.

Només un 0,53 % de les benzines consumides són biocarburants
56

114

7.248

24.615
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Gasóleo
Gasolina
Biodiesel
Biometanol

Fuente: APPA y CORES

Consumo de carburantes
en España en 2006

(en miles de tep)

62 emissions filatèliques dedicades a la investigació i la ciència

El passat mes de febrer Correus, en el marc de 2007 Any de la Ciència, va posar en circulació dos
nous segells, un dedicat a la Química pel centenari de la mort de Dimitri Mendeléiev, i l’altre a
l'Astronomia en el 425 aniversari del calendari gregorià. El dissenyador d'aquest segell que presenta
la nova versió de la taula periòdica és el químic Javier García Martínez, investigador del programa
Ramón y Cajal a la Universitat d'Alacant. En aquesta emissió ha col·laborat estretament la Reial
Societat Espanyola de Química, que al llarg d'aquest any 2007 té previst organitzar diverses activitats,
entre les quals destaca l'edició d'un número especial de la seva revista Anales de Química, dedicat
a honorar la memòria de Mendeléiev, i un treball sobre filatèlia i química. L’acte de presentació del
nou segell va tenir lloc a la Residencia de Estudiantes amb la presidència del ministre de l'Interior
i doctor en químiques, Alfredo Pérez Rubalcaba, del president de la Reial Societat Espanyola de
Química, Nazario Martín León, i del president de CORREOS, José Damián Santiago Martín.
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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

PROPERES ACTIVITATS DE FORMACIÓ (maig-octubre 2007)

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC:

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

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 vostra presència i suggeriments de novetats editorials.

Durant el mes de març de 2007 el Col·legi Oficial de Químics va organitzar el curs Actualització
Mediambiental per a Docents a Mallorca, Menorca i Eivissa.

Aquesta activitat de formació, de 15 hores, anava adreçada al professorat de ciències de
la naturalesa i de física i química i també als coordinadors ambientals dels centres d’Educació
Secundària per tal d’actualitzar els coneixements sobre els processos tècnics més rellevants
de protecció mediambiental. Els continguts, especialment aplicats a l’àmbit de les Illes
Balears, foren els següents: característiques i tractaments d’aigües potables, industrials i
residuals, contaminació atmosfèrica i la seva prevenció, contaminació de sòls i la seva
prevenció i la gestió i tractament de residus. Els ponents varen ser: Magí Terrasa (IBIB),
Maite Oms (Gemax, Estudios Ambientales), Marina Martínez, Francisco Amaya, Gonzalo del
Valle (TIRME), Jeroni Capella (Grinlab) i Agustí Aguiló (Conselleria de Medi Ambient).

 Marisa Forcén. Coordinadora

MALLORCA

Curs de Manipulació de Productes Químics en el Entorn Sanitari
Duració: 30 hores.
Destinataris: Professionals sanitaris en actiu, personal de laboratori, metges, higienistes, tècnics
en seguretat i altres titulats interessats en el tema.
Dates previstes: del 21 de maig fins l’11 de juny 2007
Curs gratuït subvencionat pel Govern de les Illes Balears

     S’han sol·licitat els crèdits com a activitat de Formació Continuada a la Conselleria
       de Salut i Consum

Curs de Realització de Projectes Químics
Duració: 20 hores.
Destinataris: Persones en situació d’atur. Llicenciats o estudiants dels darrers cursos de química,
enginyers químics, industrials, etc. interessats en la adquisició de una formació específica damunt
la realització de projectes químics.
Dates previstes: juliol 2007
Inscripcions: juny de 2007
Curs gratuït subvencionat pel Govern de les Illes Balears
Convalidable per 2 crèdits de lliure elecció de la UIB

Curs de gestió ambiental
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 2007
Inscripcions: juliol 2007
Curs gratuït subvencionat pel Govern de les Illes Balears
Es sol·licitaran els corresponents crèdits de lliure elecció de la UIB

Curs de Productes Agroalimentaris de les Illes Balears
Duració: 30 hores.
Destinataris: Professionals en actiu relacionats amb el sector alimentari, químics, bioquímics,
biòlegs, veterinaris, farmacèutics, enginyers agrònoms, etc. i en general persones interessades
en conèixer els productes típics de les Illes Balears.
Dates previstes: octubre de 2007.
Inscripcions: setembre de 2007
Curs gratuït subvencionat pel Govern de les Illes Balears

DARRERES ACTIVITATS DE FORMACIÓ




