
núm. 26
Octubre 2007

Revista del Col·legi Oficial i de l'Associació  de Químics de les Illes Balears

ENTREVISTA
Mario Grau Blasco, Laboratori Quimiotest

COL·LABORACIÓ
Art i Química per Gabriel Cànaves

ACTIVITATS
II Jornades sobre l'Ensenyament de la Química
Dia de la Química 2007





GENER 2005. PÀGINA  QUATRE

Quimi
BalEDITORIAL

Edita: Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears, Òrgan de difusió del Col·legi i de l'Associació de Químics de les Illes Balears  *
Redacció: C/ de Josep Róver Motta, 8-baixos B - 07006 Palma - Tel.: 971 775 373 - Fax: 971 775 372 - a/e: secretaria@quimibal.org
- web: www.quimibal.org  *  Disseny i maquetació: www.visioglobal.com  *  Impressió: Impresos y Diseños Palma, S.L.  *  Dipòsit
Legal: PM 1609-1998  *  ISSN: 1695 - 8705 *  Tiratge: 600 exemplars.

Quimibal no es responsabilitza de les opinions expressades en els articles signats.
Amb el suport del Consell de Mallorca.

Pàg. 3  EDITORIAL
Seminaris Art i Ciència

Pàg. 4-5   ENTREVISTA
Mario Grau Blasco. Director Tècnic del Laboratori
Quimiotest

Pàg. 7  COL·LABORACIÓ
Art i Química
Química i Poesia

Pàg. 9  ACTIVITATS
II Jornades sobre l'Ensenyament de la Química
Dia de la Química
Enhorabona!
Sopar de Sant Albert

Pàg. 10  QUIMINOTÍCIES
La seguretat de l'airbag és química
La degradació dels plaguicides deixa de ser un
misteri
La química i la cuina
Gerhard Ertl. Premi Nobel 2007 de Química

Pàg. 11  SERVEIS i FORMACIÓ

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

Eleccions per a la renovació parcial de les Juntes Directives

El proper dia 19 de desembre de 18 h a 20 h estan convocades les eleccions
per a la renovació parcial de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Químics
i de la Junta Directiva de l’Associació de Químics.
Per a un millor funcionament de les nostres entitats és molt important la
participació de tots els col·legiats i associats tant en les votacions com amb
la presentació de candidatures. Per correu, electrònic o postal s’han enviat
a tots els membres les corresponents convocatòries.
Participau-hi!!

Seminaris Art i Ciència
Com tots sabeu l’activitat prioritària de l’Associació de Químics de les Illes
Balears és potenciar la difusió de la Química i intentar que la Química positiva
arribi a tothom. Fa molts d’anys que organitzam i col·laboram amb cursos,
seminaris, fires, olimpíades, etc., tot intentant destacar que la Química fa
importants aportacions a la nostra societat.

En aquest sentit, enguany, aprofitant que el 2007 és l’any de la Ciència, la
Conselleria d’Economia i Hisenda del Govern de les Illes Balears ha organitzat
un cicle anomenat Art i Ciència. Als darrers mesos hem estat col·laborant,
juntament amb altres entitats (Amics del Museu de la Ciència i de la Tecnologia,
Físics de les Illes Balears, Societat Balear de Matemàtiques, Col.legi Oficial
de Biòlegs de les Illes Balears i Museu de Mallorca) per confeccionar un programa
prou atractiu. Les activitats varen començar a finals del mes de setembre i
es prolongaran fins al mes de gener. La nostra associació participa directament,
o conjuntament amb una altra de les entitats esmentades anteriorment, en
cinc activitats: Les Matemàtiques i la Química a la Seu; Tertúlies en el Cafè-
Ciència; Seminaris d’Art i Química; Cicle de Cinema i Ciència: realitat vs.
ficció; Bens Culturals: degradació i conservació. Des d’aquestes línies us anim
a participar en les activitats i a seguir donant-nos suport perquè des de
l‘Associació puguem cont inuar  preparant accions  s imi lars.

Juan Frau
President de l’Associació de Químics de les Illes Balears
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Entrevista a Mario Grau Blasco
Director Tècnic del Laboratori Quimiotest
Gabriel Cànaves

Cada any surt una fornada de nous llicenciats: alguns es queden a la Facultat continuant la
seva formació investigadora amb estudis de doctorat; d'altres s’incorporen al cos docent
d’ensenyament secundari, però també n'hi ha altres que s’insereixen com a professionals en
diferents activitats relacionades amb la química a les Illes, com per exemple assessor o en
laboratoris de control de qualitat.
Són pocs els que individualment o amb un petit grup de companys inicien l’aventura de crear
una nova empresa i ser propietaris del seu propi destí. Entre aquests companys que han fundat
un laboratori ja fa quasi vint anys hi ha  un professional que a més a més va adquirir una
formació específica en un camp atractiu, el món dels aliatges i dels metalls preciosos. Segur
que són molts els col·legiats que ja saben que m’estic referint a Mario Grau. Pensant que era
interessant conèixer les seves vivències vàrem anar a visitar-lo a la seva empresa on ens va
atendre molt amablement.

Va cursar la seva llicenciatura en Ciències Químiques a la Universitat
de les Illes Balears, i pertany a la promoció de l’any 1988.  Quins
són els seus records d’aquella etapa?

Els records són molts i molt variats, però més que amb records
em quedo amb sensacions, com la d’haver cursat una llicenciatura,
amb un professorat, que en la majoria de vegades, potser per la
joventut de la Facultat, i pel nombre reduït d’alumnes per aula,
feia que es comportessin més com a tutors que com a professors.
Coneixien i es preocupaven per les nostres inquietuds i problemes.
Vist amb la perspectiva dels anys passats, és una conducta que
agraeixo.

Quina valoració fa de la seva formació universitària?

Crec que amb el pas del temps, i avaluant la trajectòria que
aqueixa m’ha permès realitzar, es va tractar d’una formació
notable i sobretot d’una formació molt basada en la pràctica i
l’estada als laboratoris, fet que m’ha permès desenvolupar
l’activitat en la qual treballo ara. Pens que es va tractar d’una
formació molt interactiva, amb molta participació per part de
l’alumne en els diferents departaments.

Una vegada acabada la llicenciatura, quin va ser el seu primer lloc
de feina com a químic?

Inicialment, i durant els dos darrers anys de carrera, vaig treballar
en el laboratori de control de qualitat de Schweppes, a les ordres
de J. Antonio Garcia Raso. Una vegada finalitzada la meva
llicenciatura el mes de juny de l’any 1988, decidírem juntament
amb uns companys, en una ostentació d' inconsciència, intentar
l’aventura de posar en marxa el nostre propi laboratori, Quimiotest.

Com es  va fundar la seva empresa Quimiotest?

Com ja he dit abans, crec que fruit de la inconsciència i de
l’empenta que ens donava la nostre edat, després d’acabar la
carrera universitària la meva esposa, Marimar, també química i
Àngel, company de promoció, decidírem arrencar un projecte que
ens feia il·lusió. En els primers anys havíem de treballar, a més,
en altres tasques per poder mantenir-lo. En un primer estadi el
projecte de creació del laboratori era de rendibilitat negativa.
Però aquí estam, amb el mateix laboratori i amb la mateixa il·lusió
dels seus inicis, i poder treballar en el que realment ens agrada
i ens omple.

Tots els professionals de la química aprenem a identificar la
presència de cations de metalls preciosos en dissolucions i
tenim coneixements bàsics de cristal·lografia, però són pocs
els que es formen en metalls preciosos i gemmes. Con va néixer
la seva inquietud per aquest camp? On va rebre la formació
que l’acredita com a expert?

La meva incursió en el món de la joieria fou com una SN2. Algú
dóna una opció, algú l’activa, i finalment es forma una unió
més o menys consistent. El tema va sorgir durant una reunió
amb professors, diria més bé amb companys, que en una reunió
del Col·legi de Químics informaren que a la fi un químic
treballaria professionalment en el control de qualitat en
metalls preciosos. A partir d’aquest coneixement, vaig recopilar
informació, vaig avaluar les necessitats del sector i finalment
vaig contactar amb aquesta persona per presentar-li una
proposta de futures col·laboracions. Per adquirir la formació
específica inicial, vaig anar a Madrid. En el que era abans la
Societat Espanyola de Metalls Preciosos, on sota l’assessorament
de D. Jesús Laso, ens iniciàrem en el món dels assaigs en
metalls preciosos, després el dia a dia, els fracàs en molts de
casos i la paciència dels nostres clients han fet el que resta
per aprendre. Com pot veure hem estat molt autodidactes.

Sabem que ha realitzat peritatges per encàrrec dels jutjats.
Quin tipus de particularitat tenen aquestes actuacions
professionals?

Els peritatges són temes complexos i s’han d’abordar amb
criteris molt clars. Primer cal ser capaç de reconèixer la pròpia
capacitat d’acceptar o refusar la tasca encomanada, ja que
de vegades la informació que ens arriba abans de decidir és
minsa o esbiaixada. Després d' interpretar de forma clara quin
és l’objecte de la nostra peritació, no es tractava de redactar
una tesina i cal tenir molt en compte la persona a la qual va
dirigida, que en la majoria de vegades no es tracta d’un
especialista en la matèria. Per últim, requereix un exercici
d'honestedat i d’objectivitat, ja que sol ocórrer que qui ens
comana el peritatge havia posat unes expectatives que finalment
no es compleixen. Els peritatges són feines molt enriquidores
que ens apropen a la realitat, i ajuden que la societat valori
els químics no com a responsables de fets negatius, i sí com
a professionals que aporten solucions i donen pautes de millora
a problemes reals i quotidians que ens afecten.
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Després d’anys treballant amb altres professionals de diferents
camps de la ciència, quina imatge creu que tenen d’un químic?

Si li he de ser franc, crec que seguim suportant la imatge que la
resta dels mortals té de nosaltres, d' aparentar ser uns éssers
excèntrics, estranys i responsables de tots els problemes de la
contaminació i degradació del nostre medi ambient i de l’alimentació
insana. Segur que haurà sentit més d’una vegada que “aquest
producte , ... és tot química”. Una llàstima, però és una realitat.
I la majoria de vegades en què un químic resol un problema que
ens afecta, ho ven tan malament, que és un altre professional no
químic el que s’enduu les medalles. Ens queda molt per aprendre
i aconseguir millorar la percepció que té de la nostre professió
la societat. Hem de treballar dintre la societat per resoldre
problemes que ens afecten i deixar ben clar a qui pertany la seva
solució. Hem de valorar la nostre labor.

Durant aquesta darrera dècada hi ha hagut un impuls molt fort per
augmentar els nivells de seguretat alimentària. Com ha viscut
aquest procés? Han assolit les empreses del sector alimentari un
nivell òptim de seguretat?

Si, he pogut seguir de prop l’evolució dels plantejaments sobre el
control de la seguretat alimentària. Pens que les idees actuals són
bones, però massa complexes per implantar-les a molts dels nostres
productors. Com molts d’altres canvis es requereix un temps
d’adaptació que permeti canviar el fet de treballar a l’àmbit de
la seguretat alimentària per complir la norma per la situació de
complir la norma per tenir seguretat alimentària.

La qualitat és un valor afegit que cerquen totes les empreses. Amb
la seva experiència com a assessor en aquest tema, considera que
el seu increment implica una forta inversió a l’empresa?

És imprescindible l’adaptació i l’aportació de medis materials i
humans per a la millora de la qualitat, i això implica una major
inversió. De fet a totes les declaracions de política de qualitat,
les empreses exposen el seu desig d' incrementar els medis necessaris
per aconseguir-ho i moltes vegades aquestes millores representen
fortes inversions.

Quin és el principal tipus d’activitat que realitza actualment
Quimiotest?

Avui en dia i seguint la trajectòria des que va néixer la nostra
empresa, el gruix de la nostra activitat se centra a l’anàlisi d’aigües
d’aliments, a la qual cose se suma el control en el sector de la
joieria. També desenvolupam una tasca encaminada a l’anàlisi en
el sector de la higiene industrial, i en la verificació d’equips. Sense
oblidar les activitats de peritatge i assessorament que moltes
vegades acompanyen les analítiques i el seus resultats.

Hi ha qualque anècdota curiosa en la seva vida professional?
No deixa de ser una anècdota que a mi em facin una entrevista.

Vol afegir qualque cosa més?

No som qui per poder donar consells, però sí m'agradaria que els
químics afrontin amb il·lusió i amb ganes molts de reptes que la
societat i el sector industrial demanan, i que tenguin la certesa
que la seva formació  i la seva capacitat són , com a mínim,
idèntiques a les dels altres professionals possibles competidors.
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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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QUÍMICA i POESIA

ART i QUÍMICA
Gabriel Cànaves

Com ja sabeu l’any 2007  és, per iniciativa del Govern de l’Estat
espanyol, l’Any de la Ciència, al llarg del qual s’han organitzat un
seguit d’activitats per afavorir una major presència de la ciència
a la nostra societat. La Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació
del Govern  de les Illes Balears ha organitzat una activitat
extraordinària enguany, el cicle Art i Ciència, que tindrà lloc a les
nostres Illes de setembre a gener. Són molts i molt diversos els
actes organitzats; hi ha conferències, tallers i seminaris. Us anim
a participar-hi, i si voleu una informació més detallada la trobareu
a la web http://www.balearsfaciencia-org .

L’Associació de Químics col·labora participant en l’organització de
les activitats:
- Cicle de cinema i ciència: Realitat vs. Ficció, amb la projecció
comentada de dia 12 de novembre “ Erin Brockovich”
- Curs “La ciència a l’art”, en què durant set sessions s’abordaran
a l’Associació de Químics diferents interaccions entre la ciència i
l’art i especialment a les aportacions de la química en la conservació
del nostre patrimoni historicoartístic. A aquesta activitat es culminarà
dia 10 de novembre amb una  visita guiada a la Seu de Palma, on
es podrà, si les condicions meteorològiques  ho permeten, observar
un fenomen òptic anual.
- Tertúlies en el cafè-ciència, on voltant una taula i compartint
l’objectiu d’escoltar i de xerrar sobre ciència, ens trobarem al Cafè
Plaça l’horabaixa de dia 22 de novembre.
- Les matemàtiques i la química a la Seu, on en una visita guiada
ens explicaran la base matemàtica i els elements químics que
apareixen a la seva construcció.
- Béns culturals: degradació i conservació, on al llarg d’un cicle
de conferències teòriques on  ens aproparan als conaixements
qímics, f’isics i històrics necessaris per la conservació del nostre
patrimoni.
És, per tant, un programa d’activitats molt atractiu per a totes les
persones interessades en la divulgació de la ciència i en la seva
relació amb l’Art, en qualsevol de les seves expressions.

La química és matèria i existeix a tot l’Univers, on hi ha matèria
hi ha energia, moviment i vida. Els químics som artistes de la
matèria d’on treim colors, olors i poesia. Sí, la química té ritme,
és imaginativa i creativa. Segur que si feim una recerca històrica
trobarem artistes que són químics i també químics que són artistes.
Al Col·legi tenim a Àngel Terrón, company meu de promoció que
l’any 1977 em va sorprendre amb un tractat, Iniciació a la química.
No era un llibre d' estudi era un recull de poesies sobre matèria,
química i sensacions, des d’aquell any ja són diversos els tractats
quimicopoètics que ha publicat. De la seva darrera obra he recollit
unes poesies on química i poesia són una mateixa ciència.

Àngel Terrón Homar. À mon seul désir. Edicions El Tall ( octubre
2007)

EL PRINCIPI DE HEISENBERG (Novembre de 2005)
Quan un vol descriure la realitat, neix la ficció.

BRINDIS  (Agost de 2006)
Les il·lusions mortes, com les fulles, nodreixen el bosc dels
sentiments.

CIÈNCIA I POESIA (Maig de 2006)
L’all bord és en flor,
Els llargs peduncles acaben en una inflorescència blanca
Que oscil·la amb el vent suau.
Puc jo traduir en una única fórmula de molècula
El dibuix del meu olfacte íntim?
Qui va aspergir les llavors
Dins el jardí clos del coneixement?

EL CICLE DEL CARBONI (Juny de 2005)
El carboni flueix entre el sòl, els oceans i l’atmosfera,
Com també dels nostres forns, màquines o respiració.
La selva tropical o la mar, té cura de la invisible molècula:
Diòxid de carboni fixat com fusta o fulles del desig,
Estotjat com algues dins la marea de l’atzar,
Amagat a les closques dels mol·luscs,
Redimit als fractals dels coralls…
Les abelles xuclen l’emoció de les flors,
Una cadena tròfica com un trofeu real per al linx:
Una tórtora que abans menjava grans o insectes.
Així faig jo quan la mèrlera canta al jardí
Mentre recull les mongetes tendres per menjar:
Remoc les fulles mortes tot esperant els bacteris aeròbics
Que descompondran la matèria orgànica en humus negre,
Obscur com l’ocell, fosc com la nit, llor com el carbó
Que s’inflama en la nostra visió.

AL·LOTROPIES (Maig de 2006)
El nin juga a la terrassa, vora la cisterna,
entre els ramells de la casa i qualque sac de segó,
les gallines escaïnen i els conills roseguen alfals.
Serra amb cura una bombeta fusa,
l’aliatge de wolframi en espiral es va tallar
i ell cerca donar-li un ús.
Separa la part metàl·lica del vidre transparent,
és una operació difícil, cal que no es trenqui ni esquerdi,
ho aconsegueix: ja té el seu primer matràs.
No disposa de cap foguer Bunsen,
és sols un nin de tretze anys,
però emprarà una llauna rodona de tonyina ja buida
i l’esperit de la farmaciola com a combustible.
Afegeix dues o tres espatulades de sofre
dins l’improvisat estri de laboratori,
encén el foc i encaixa la llauna i l’esfera nítida:
el sofre, corones de vuit àtoms enllaçats,
comença a fondre’s.
El líquid palpitantment groc es va enfosquint lentament,
torna ostensiblement viscós,
les corones es trenquen, i es formen nous
anells de sis o quatre membres
i cadenes més llargues, més llargues
amb un radical a l’extrem que absorbeix la llum.
Ara és d’un roig intens i tan viscós que sembla com una goma.
Aboca el contingut dins un tassó d’aigua,
obté una mena de xiclet flexible.
El deixa refredar i l’observa dia rere dia.
Perd la flexibilitat, i amb el temps, sobre la superfície amorfa,
apareixen cristalls monoclínics i ròmbics:
flors del desig, escates del dragó vivent
que mai ningú no gosarà ferir.

À mon seul désir
Àngel Terrón Homar
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Acte d’inauguració de les Jornades amb la participació del rector de la
Universitat de Múrcia

Dia de la  Química

Sopar de Sant Albert

Enhorabona!!!

II Jornades sobre l’Ensenyament de la Química

Entre els dies 4 i 7 d’octubre s’han realitzat al campus de la
universitat de Múrcia les “II Jornades sobre l’Ensenyament de la
Química”, en les quals s’ha pres el relleu de les de l’any 2005 que
va organitzar la nostra Associació a Palma amb tan bona acollida.

Durant aquests dies 160 professors i professores d’ensenyament
secundari i d’universitat han debatut i intercanviat experiències
sobre la manera de millorar l’ensenyament de la química. La
necessitat de potenciar la cultura científica, l’anàlisi dels currícula,
l’adequació dels continguts, l’ús de les noves tecnologies i les
experiències de laboratori constituïren els principals temes tractats.
A la web www.colquimur.org/jeq podeu trobar una informació més
acurada sobre aquest esdeveniment.

Sembla que aquestes Jornades ja es conformen com un excel·lent
punt de trobada bianual entre els professionals de l’ensenyament
de la química i que es constitueixen com un referent a nivell
nacional.
Esperam que d’aquí dos anys puguem gaudir de nou d’aquesta
trobada i conèixer de primera mà les iniciatives més novedoses
que companys de les diferents comunitats autònomes desenvolupin
amb el seu alumnat.

Membres de la Secció tècnica d’Educació de l’Associació de químics de
Balears participant a les Jornades

La Junta de Govern del Col·legi de Químics felicita els col·legiats:

Joana Campomar Orell  pel seu nomenament com a secretària
general de la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori
del Govern de les Illes Balears (BOIB 13 de juliol de 2007)

Maria Teresa Taltavull Pons i Joan Ramonell Alzamora amb motiu
d’haver aprovat l’oposició d’accés al cos de Professors d’Educació
Secundària, especialitat Tecnologia (BOIB 18 de setembre de
2007)

Manuel Miró Lladó  que ha superat el concurs d’accés a Professor
Titular de la Universitat de les Illes Balears, àrea de coneixement
de Química Analítica (BOIB 2 d’octubre de 2007).

El dia 16 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 al 9 de novembre per
telèfon o correu electrònic indicant el nombre de persones que
hi assistireu.

Us hi esperam!!!

Els actes del Dia de la
Química d’enguany es
desenvoluparan en el marc
de l’Any de la Ciència 2007.
Per aquesta raó hem
preparat un programa més
ampli que anys anteriors que
inclou les ja tradicionals
conferències (per al públic
en general, a la Facultat de
Ciències de la UIB i per als
estudiants de batxillerat),
una jornada tècnica sobre el
REACH i l’acte oficial del Dia
de la Química amb el
lliurament dels XII Premis
Sant Albert (al millor treball
d’Investigació Química i a la
millor llicenciatura del curs
2006-2007).

Al tríptic que s’adjunta amb
aquest número trobareu una
informació més detallada de
tots els esdeveniments.
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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 seguretat de l’airbag és química

No és cap novetat que química i cuina són dues activitats molt lligades, tots els químics
“cuinam al laboratori” i els cuiners són “químics dels aliments”.  El departament
d’Higiene i Tecnologia dels Aliments de la Facultat de Veterinària de la Universitat
de Lleó i el prestigiós restaurant Cidón del Museu d’Art Contemporani de Castella i
Lleó (MUSAC) han organitzat recentment un curs teoricopràctic d’estiu adreçat a
estudiants universitaris, professionals de la restauració i amants de la cuina en general.
Han dedicat un total de 20 hores durant els primers dies de setembre a aprendre
química culinària, reologia, tècniques al buit i l’ús del nitrogen líquid. Esperam que
proliferin aquestes activitats que acompanyades d’un tast de formatges i embotits,
maridats amb bons vins i amb diferents xocolates, facin més atractiu l’aprenentatge
de la química.

La química i la cuina

María Ibáñez Martínez, investigadora de l’Institut universitari de plaguicides i aigües
(IUPA) de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló, ha publicat la seva tesi doctoral
on prova l’eficàcia d’una metodologia analítica que permet detectar la presència en
aigua de substàncies derivades dels processos de degradació dels productes fitosanitaris
d’ús habitual a l’agricultura.
Aquesta metodologia consisteix en una combinació de la cromatografia líquida i
l’espectrometria de masses que determina derivats de la fotodegradació del plaguicida,
després de la seva identificació en diferents mostres d’aigua superficial i subterrània,
comprovant que aquestes substàncies eren presents de vegades en concentracions
superiors als plaguicides origen del procés degradatiu. La investigació s’ha completat
amb la seva identificació en mostres de microsomes (cultius cel·lulars) i de teixits
de rates. Per tant, la metodologia desenvolupada permet la identificació, quantificació
i confirmació de productes de transformació i metabolits de plaguicides en mostres
mediambientals i biològiques.

La degradació dels plaguicides deixa de ser un misteri

Gerhard Ertl. Premi Nobel 2007 de Química
Ertl és un investigador alemany de 71 anys que va dedicar la seva carrera professional a
estudiar els fenòmens de superfície involucrats en molt de processos químics que tenen lloc
als catalitzadors heterogenis en processos importants a la indústria. A més de dissenyar models
matemàtics per als càlculs de les energies potencials de reacció, ha posat a punt mètodes
experimentals aplicats a la química de les superfícies, on eren d’una gran dificultat la netedat
de la superfície del catalitzador, mitjançant el buit, i la identificació dels intermedis de
reacció. Les va vèncer a l’estudi del mètode de Haber d’obtenció de l'amoníac i a la reacció
d’oxidació del monòxid de carboni, entre d'altres reaccions químiques. Per a més informació
consultau:

http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2007/info.pdf
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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

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC:

Matins: 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.

DARRERES ACTIVITATS DE FORMACIÓ

Jornada técnica

Nova legislació europea sobre substàncies químiques (REACH)
Dia 21, a les 18 h, a càrrec del Dr. Juan Riego Sintes. Coordinador
del departament de mètodes d'assaigs. Unitat de toxicologia
i substàncies químiques. European Chemicals Bureau. Itàlia.
Inscripció: Col·legi Oficial de Químics

Previsió de cursos 1r semestre 2008

El Departament de Formació del Col·legi de Químics està
preparant la programació dels  propers cursos.
Durant el primer trimestre de l’any es preveuen un sobre
Microbiologia d’aliments i altre sobre Biotecnologia mentre
que al segon trimestre es desenvoluparia un tercer sobre
Sistemes de qualitat industrial.
Per altra banda a l’apartat de formació per al professorat
figura un amb el títol Recursos informàtics aplicats a
l’ensenyament de la Química en Educació Secundaria que es
realitzaria a les tres illes també durant el primer trimestre de
l’any.

Durant el mes de maig  el Col·legi Oficial de Químics va organitzar juntament amb la CAEB el curs
“Manipulació de productes químics a l’entorn sanitari” de 30 hores de duració, dirigit a professionals
del sector en actiu (infermers, personal de laboratori, tècnics de seguretat, etc.) per tal de donar a
conèixer els riscs i danys per a la salut derivats de la manipulació de substàncies químiques i la
importància de la prevenció a l’entorn sanitari. Els ponents varen ser Nicanor Cárdenas i Mª Teresa Oms
tècnics superiors de l’assessoria GEMAX Estudios Ambientales SL. Aquesta activitat de formació va ser
acreditada per la Comissió de Formació Continuada de les Illes Balears de la Conselleria de Salut i
Consum amb 4,2 crèdits.

Per altra banda, el curs ”Realització de projectes químics” (20 hores) va tenir lloc en el mes de juliol,
també organitzat per nostre Col·legi i la CAEB. Anava destinat preferentment a estudiants dels darrers
anys o llicenciats en química interessats a adquirir una formació específica i complementària als estudis
acadèmics. Va ser impartit per Carme Rosselló (Catedràtica d’Enginyeria Química UIB), José Costa
(Catedràtic Emèrit d’Enginyeria Química UB) Francisco España (Professor Associat UB) i per últim Joan
Mateu (Departament de Projectes TIRME), que va considerar un cas pràctic aplicat a l’entorn balear.
El curs va ser acreditat per la UIB amb 2 crèdits de lliure elecció.

 Marisa Forcén. Coordinadora




