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Cap al Museu de la Ciència
Aquest any el tema central de la recent celebrada Fira de la Ciència a les Illes
Balears ha estat el Museu de la Ciència i Tecnologia. A més, segur que molts de
vosaltres heu anat a la carpa que es va instal·lar a la plaça d’Espanya amb la
denominació de Cap al Museu de la Ciència. Es tracta d’una iniciativa que aplaudim
i que delata la intenció de crear d’una vegada un Museu de la Ciència de les Illes,
que podria servir com a recurs per als docents i també com a reclam turístic.

I ara us demanareu quina relació té el nostre col·lectiu amb el Museu. Bé, pot ser
que no ho sapigueu o no ho recordeu però el dia 18 de maig de 2004, amb motiu
de la celebració del Dia Internacional del Museu, l’Associació de Químics de les
Illes Balears presentà als mitjans de comunicació la intenció d’impulsar dins el
mateix any la creació d’una Associació d’Amics del Museu de la Ciència que,
pensàvem que de ben segur, havia de ser una eina eficaç per catalitzar tota una
sèrie d’actuacions envers la creació d’un Museu de la Ciència i de la Tècnica de
les Illes Balears.

Feta la primera passa, el 18 d’octubre de 2004 tingué lloc, a l’edifici Son Fuster
de Sa Nostra, una primera trobada amb totes les persones interessades en l’Associació
d’Amics i finalment el 18 de gener de 2005, a l’edifici Sa Riera de la UIB, s’aprovà
el text definitiu dels estatuts i es formà la Junta Directiva provisional. Aquest camí
no va ser gens senzill, moltes converses, moltes reunions i algunes vegades desànim,
però uns anys més tard ens enorgulleix poder veure que s’estan donant ja unes
condicions per poder veure d’aquí a un futur no gaire llunyà el desitjat Museu de
la Ciència i també poder recordar aquell granet d’arena aportat per l’Associació
de Químics de les Illes Balears que va servir d’estímul inicial.

Juan Frau Munar
President de l'Assiciació de Químics
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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 número de col·legiació.
Demanau-lo a la secretaria per telèfon o correu
electrònic!!!

Mateu orfila i Rotger
Col·legi de Químics de Balears
Col·legiat núm. 000
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XIII Premis Sant Albert

L’Associació i el Col·legi de Químics han convocat la XIII edició dels premis Sant Albert,
que inclouen el “Premi al millor treball d’Investigació Química” i el “Premi a la millor
llicenciatura”. El termini de presentació de candidatures finalitza el dia 10 d’octubre
de 2008. Podeu consultar les bases a la web www.quimibal.org.

Nou format de la pàgina web
El Col·legi i l’Associació de Químics actualitzam la nostra web (www.quimibal.org) que,
com a principals novetats, té una secció de notícies a la pàgina d’Inici i la possibilitat
de fer consultes sobre el fons de la nostra biblioteca i sol·licitar el préstec de llibres.
Esperam la vostra visita i que aquest nou format resulti més atractiu i útil.
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Bal ENTREVISTA PARLAM  AMB ELS NOSTRES PROFESSIONALS

Vàrem saber de l’existència de la Fundació Químics Sense Fronteres
(FQSF),  una Fundació constituïda el maig de l’any 2007, amb seu
social a l'Il·lustre Col·legi de Químics de la Comunitat Valenciana
i que va néixer amb el desig de contribuir a la cooperació per al
desenvolupament de poblacions en situació precària mitjançant
l'aportació personal del col·lectiu de químics i membres de cossos
relacionats amb la Química.

La Junta Directiva del Col·legi de Químics de les Illes Balears
consideràrem que havíem de difondre entre els col·legiats les
seves activitats i donar a conèixer la persona de Jesús Candenas,
president i cofundador d’aquesta fundació que resumeix els ideals
que molts compartim dedicant  els nostres coneixements i
experiència adquirida professionalment al benefici de la societat,
i aquesta vegada d’una societat distant geogràficament però molt
propera a les persones que se senten solidàries amb poblacions
en situació precària. Decidírem que una manera de transmetre
aquets  valors era entrevistar Jesús Candenas.

Entrevista a Jesús Candenas
Químic sense fronteres

Gabriel Cànaves

Jesús Candenas va néixer a Baracaldo i es va llicenciar en Ciències
Químiques a la Universitat de Granada l'any 1969. Durant 35 anys
ha desenvolupat llocs directius de responsabilitat a empreses
químiques. Actualment, als 61 anys, forma part com a Conseller
d'una empresa valenciana dedicada a enginyeria i consultora del
medi ambient.

Com va néixer la seva inquietud  per temes de cooperació amb
els països menys desenvolupats?
La preocupació pel desenvolupament sempre ha format part de
mi. Ja a l'època d'estudiant a la Facultat vaig escriure articles de
premsa en els quals considerava que la Ciència podia acabar amb
la fam al món. Posteriorment, per raons professionals, vaig viatjar
no sols a països de l'Occident, sinó que vaig passar estades llargues
a països com Índia, Mèxic i Líbia. Sempre he gaudit de conviure
amb les persones del lloc on vaig a treballar, i he pogut constatar
que la causa més important de les diferències entre Nord i Sud,
és el fet que la Ciència no arriba al Sud, per nombroses causes.
Això em motiva a aportar el meu particular gra d'arena en aquests
caos.

Com a cofundador de FQSF, ha viscut el desenvolupament d'aquesta
inquietud solidària d'un grup de professionals de la química fins
a la constitució d'una Fundació nacional. Podria descriure'ns la
creació de FQSF?.
Miri, és evident que en tot col·lectiu de professionals hi ha la
idea d'ajudar poblacions més desfavorides, i des de l'any 2005
aquesta idea va aparèixer a la Comunitat Valenciana, igual que
va ocórrer a Andalusia. A València vàrem tenir la sort de comptar
entre les nostres professionals amb la Dra. en Enginyeria Química
Pilar Mateo, que ja treballava a títol personal en cooperació
internacional, i amb uns resultats excel·lents,  tant des de l'aspecte
científic com l'aspecte humà. Ella va ser l'impuls que necessitàvem.
Des que vàrem tenir coneixement de la seva activitat a finals de
l'any 2006, tots els que teníem aquesta inquietud, amb el suport
del degà del Col·legi, Sr. Juan Antonio Gabaldón, que ens va oferir
la seu col·legial com a punt de trobada, vàrem donar forma a
l'organització, en reunions en què configuràrem el patronat i els
estatuts. Dia 28 de maig de l'any 2007 vàrem signar davant un
notari la seva constitució, i després dels tràmits administratius
per enregistrar-la com una fundació per a la cooperació per al
desenvolupament, que tenim des de dia 22 d'octubre de l'any
2007.

Als  estatuts de la Fundació Químics Sense Fronteres (FQSF)
apareixen de forma detallades les activitats en què el nostre
col·lectiu pot ajudar la població d'aquests països. Quina activitat
destacaria?

Jesús Candenas

L'explotació dels recursos naturals, entre els quals hi ha l'aigua
i l'energia, i la formació per explotar-les de forma sostenible.
És fonamental per al desenvolupament de les poblacions més
desfavorides , que evitin els grans errors que ha comès la nostra
civilització. Hem creat una subsistència amb una dependència
total de fonts externes d'energia i aliments. Són moltes les
poblacions del món que disposen de greix animal per alimentar-
se i no coneixen el sabó. Tenen moltes hores de sol al dia i no
disposen d'energia per depurar l'aigua. Crec que en aquestes
coses i d'altres els químics tenim moltes solucions a aportar.

Els professionals coneixem els planes d’actuació per millorar les
condicions de salubritat d’una comunitat. Com podem lluitar
contra les causes que la provoquen?
Podem fer-ho duent la Ciència allà, els químics sabem tecnologies
de preservació i conservació dels aliments, coneixem els
components bàsics d’una alimentació saludable, sabem utilitzar
energies renovables netes, sabem conservar el medi ambient,
coneixem els productes per a la higiene, podem analitzar els
principis actius dels cultius, i un llarg etcètera. Totes aquestes
tecnologies en mans de comunitats, juntament amb la col·laboració
de professionals són actuacions imprescindibles per millorar la
salut.

Com a consultor tècnic en temes mediambientals deu haver
viatjat  molt per zones geogràfiques interessades en la seva
conservació, segurament es tracta de zones de països desenvolupats
econòmicament. Al Tercer Món hi  ha situacions flagrants de
degradació del medi ambient provocades per l’acció d'indústries
amb seus molt allunyades dels centres de producció. Es possible
aconseguir una sensibilització ciutadana que eviti aquesta situació?
Conec situacions reals en què està ocorrent, la majoria de vegades
és perquè els governs no varen tenir ni tenen unes exigències
com les nostres. La nostra obligació és conscienciar  primer les
indústries sobre la seva responsabilitat social envers la població.
En segon lloc sensibilitzar els governants de la necessitat de
preservar la salut i el medi ambient. En tercer lloc, sensibilitzar
i formar adequadament la ciutadania, dic adequadament ja que
conec casos en què s’ha sensibilitzat perquè s’oposin a unes
determinades situacions i n'acceptin d'altres que presenten els
interessos polítics o econòmics i que són pitjors que les condicions
que tenien.
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ACTIVITATS: Difusió de la Química

La FQSF és una associació jove, però que ha estat capaç en el seu
primer any d'iniciar un projecte de cooperació amb la població
guaraní de l'Alt i Baix Isoso, a Bolívia. Com es va concebre aquest
primer projecte?
Som una organització jove, però amb un patronat de professionals
amb molta experiència, que saben que el desenvolupament d’una
comunitat no es tracta de solucionar problemes particulars. Si les
solucions no s’aborden des d’una visió integrada del problema poden
ser contraproduents . La població indígena guaraní ja havia passat
l’experiència de vèncer el mal de Xangas, gràcies a l’aplicació d’una
pintura amb insecticida microencapçalat, descoberta per la Dra.
Mateo. Des de fa set anys no hi ha cap nin que agafi aquesta malaltia
i el nombre de morts ha anat disminuint. La comunitat guaraní va
demanar a la Dra. Mateo que contactés amb alguna associació no
governamental que els ajudés a la planificació del seu
desenvolupament, i així es va iniciar el projecte.

Per conèixer in situ les necessitats del poble guaraní la FQSF hi va
desplaçar una delegació d’experts al mes d’octubre de l’any 2007.
Quines varen ser les seves impressions personals de la realitat indígena
del poble guaraní?
És un poble molt castigat al llarg de la seva història, la seva
autoestima estava molt baixa ja que estaven condemnats a
desaparèixer com a ètnia a causa de la malaltia de Xangas, no rebien
cap ajuda del seu govern i tampoc d’organitzacions internacionals,
malgrat que en els seu territori hi ha els jaciments més grans de
gas natural i de petroli, explotats per multinacionals. També disposen
d’uns dels majors boscos de Sud-amèrica, són una reserva de la
bioesfera , l’únic bosc explotat exclusivament per la comunitat
indígena que ha rebut premis internacionals per la seva conservació.
Encara que viuen en estat de pobresa, són capaços de produir els
aliments per poder subsistir amb limitacions. Volen difondre i ampliar
la seva cultura per poder accedir a estaments amb representació
governamental. Són molt generosos amb les persones que els duen
l’esperança de millorar, detesten tota forma de violència i no es
coneix cap guaraní que delinqueixi per robatori, agressió o tràfic
de drogues.

Quina és l’ activitat que considera primera la FQSF en aquest projecte
de cooperació amb el poble guaraní?
Una que no té res a veure amb la química, però és fonamental
perquè la Química i la resta de la Ciència arribi a ells, es tracta de
dotar-los d'infraestructures per comunicar-se entre ells i amb
l’exterior, també infraestructures de subministrament i sanejament
d’aigua.

La presidenta vitalícia i coofundadora de la FQSF és la química Sra.
Pilar Mateo, que ja havia ajudat la població guaraní. Quins trets de
la seva personalitat destacaria?

Lliurament d'una placa conmemorativa al Gran Capità de l'Alat i Baix
Isoso, Sr. Bonifacio Barrientos

A part del seu ampli coneixement científic, destaca la seva
generositat amb els necessitats, la seva vitalitat infatigable i per
últim, la seva clara visió del futur de la Humanitat, ja que ha viscut
directament els problemes de molts pobles indígenes com els
guaranís i també conviu amb problemàtiques de països desenvolupats.

Estic segur que l’activitat de FQSF genera un interès participatiu
entre la comunitat espanyola de professionals de la química . Com
s’ha desenvolupat aquesta fase inicial de difusió de la seva activitat?
Jo diria que amb sorpresa i molta il·lusió. Sorpresa per part de
persones que no havien reflexionat sobre la versatilitat i
multidisciplinarietat de la nostra professió, treballaven en sectors
fonamentals com són la indústria, la investigació, l’ensenyament,
l’Administració, i desenvolupaven activitats en molts camps
 diversos. No estam parlant d’una professió que té molt a dir en
temes de cooperació internacional? Quan els professionals han fet
aquesta reflexió han manifestat la seva il·lusió per poder aportar
idees que nosaltres inicialment no havíem pensat. També hem
trobat persones que rebutgen la Química com a ciència positiva,
els hem fet veure que el sabó, els teixits sintètics, els plàstics, les
pintures i moltes coses més son una realitat gràcies a la Química,
encara que pensen que no és tan dolenta, crec que no estan
convençuts que podem fer molta feina en cooperació.

Existeixen associacions internacionals afins  integrades per
professionals  de la química?
Només tenim coneixement d’una organització a Califòrnia anomenada
Chemist Withoutborders, sembla ser que els seus fins són més
d’assistència que de desenvolupament. Ens hi posarem en contacte
per conèixer-las més a fons.

Vol afegir qualque cosa més?
Ha estat un plaer poder conversar amb vostè i aprofito per dirigir-
me a tots els professionals de la Química i ciències afins, d’aquestes
meravelloses Illes, per animar-lo que s’uneixen a nosaltres. Poden
fer-ho a l’apartat d’afiliacions de la nostra pàgina web www.fsqf.org.
Moltes de gràcies.
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INTRODUCCIÓ
Aquest treball ha estat realitzat a l’IES Son Rul·lan durant els mesos de març i abril a
l’assignatura de Tècniques experimentals, matèria optativa de primer curs del batxillerat
de Ciències de la naturalesa i la salut, amb la finalitat d’aplicar una de les tècniques –la
volumetria- desenvolupades durant el curs a l’anàlisi de la duresa de l’aigua d’una sèrie
de mostres aportades a l’atzar per l’alumnat. L’autoria d’aquest estudi ha anat a càrrec
de: Vanesa Cunill, Margalida Frau, Federico Prieto, Victoria Sobrino, Victoria Sevillano,
Sara Camacho, Tania Álvarez, Rosa Roig, Rafel Rosselló, Elvis Balle, Ismael Portillo, Guillem
Calvó i Alfredo Ríos.

Què és una aigua “dura” i una aigua “blana”?
En la terminologia química es denomina duresa de l’aigua a la concentració de sals solubles
de calci, magnesi i ferro com ara carbonats, bicarbonats, clorurs, sulfats i, de vegades,
nitrats. La presència d’aquests ions -Ca2+, Mg2+ i Fe2+- donen lloc a la formació de
precipitats insolubles quan bullim l’aigua o li afegim sabó per rentar, la qual cosa representa
un problema domèstic i industrial.
Una duresa elevada, a part que dóna mal gust a l’aigua potable, provoca que en calderes
i altres sistemes refrigerats per aigua, es produeixin incrustacions en el conductes i una
pèrdua d’eficiència en la transferència de la calor.
La major part dels suministres d’aigua potable tenen una mitjana de 250 mg/L de duresa.
Concentracions majors a 500 mg/L no són adequats per a l’ús domèstic (vegeu la taula)*.

La duresa es pot percebre segons la manera en què reacciona amb el sabó. És
important eliminar les substàncies responsables de la duresa de l’aigua si la volem
emprar per rentar. L’eliminació d’aquests ions metàl·lics es coneix com “ablaniment
de l’aigua”.

Tipus de duresa
Duresa temporal: ve determinada per la presència de carbonats i bicarbonats de calci i
de magnesi. Pot esser eliminada per ebullició de l’aigua o per l'addició de cal (hidròxid
de calci). El bicarbonat de calci és menys soluble en aigua calenta que en aigua freda,
així que quan escalfam l’aigua, precipita el carbonat de calci que podrem eliminar per
filtració.

Duresa permanent: aquesta duresa no pot ésser eliminada de la mateixa forma que la
duresa temporal. És causada per la presència de sulfats i/o clorurs de calci i magnesi en
l’aigua, que són més solubles quan augmenta la temperatura. Pot ser eliminada utilizant
el mètode SODA (sulfat de sodi). També és denominada “duresa de no carbonat”.

ESTUDI DE LA DURESA DE L'AIGUA
Miquel Palou, Catedràtic de Física i Química. IES Son Rul·lan (Palma)

tipus d’aigua

suau
poc dura

dura
molt dura

duresa expressada com
a CaCO3 (mg/L)

0-75
75-150
150-300

>300

Diferents maneres “d’ablanir” l’aigua
1. Afegir-hi grans quantitats de sabó.
2. Bullir l’aigua.
3. Precipitar el Ca2+.
4. Per intercanvi d’ions: substituir els ions  Ca2+  i/o Mg2+,  per un altre ió innocu com el Na+.

Què és un sabó?
El sabó generalment és el resultat de la reacció química entre un alcalí (generalment
hidròxid de sodi o de potasi) i àcid gras; aquesta reacció es denomina saponificació. El
sabó és soluble en aigua i, per les seves propietats detergents, serveix comunament per
rentar o netejar.Tradicionalment és un material sòlid, encara que també és habitual veure'l
en forma líquida o en pols. En realitat la forma sòlida és el compost "sec". La forma líquida
és el sabó  en aigua, en aquest cas la seva consistència pot ser molt viscosa o molt fluida.

Breu història del sabó
El naixement del primer sabó es perd a l'antiguitat. Aquest article de neteja existeix
d’ençà. Els sumeris, (3000 a. C.) ja en fabricaven bullint diverses substàncies alcalines i
aprofitaven el seu residu per rentar-se. Els antics egipcis utilitzaven un producte sabonós
que consistia en una mescla d'aigua, oli i ceres d'origen vegetal o animal, fórmula que fou
utilitzada també pels grecs i els romans. Plini el Vell, historiador romà, menciona un
ungüent de cendra de faig i greix de cabra que els gals utilitzaven com a untura per als
cabells.
Al segle VII ja es coneixia a quasi tot el sud d'Europa i, en concret, a Espanya i Itàlia
n’existia una potent indústria. Fou precisament a la ciutat italiana de Savona on es va
començar a elaborar un sabó d'oli d'oliva que també feien els musulmans. A l'Edat mitjana
el sabó ja era un article d'ús general.
Al segle XV apareix el sabó de Marsella, el precursor dels sabons actuals, preparat amb
una mescla d’ossos (rics en potassi) i greixos vegetals. La indústria sabonera florí a les
ciutats costaneres de la Mediterrània, a causa de l'abundant presència de l'oli d'oliva i la
sosa càustica natural. Cap a la fi del segle XVIII, el procés Leblanc per a la preparació del
carbonat sòdic va permetre el pas de la fabricació casolana a la industrial.
Modernament, tot i que la saponificació d’olis i greixos naturals amb sosa o potassa continua
essent la base per a la fabricació del sabó, ja hi intervenen altres additius. Per exemple,
durant la Segona Guerra Mundial, els americans desenvoluparen un tipus de sabó que podia
utilitzar-se amb aigua de la mar pensant en els “marines” destinats al Pacífic: així nasqué
el sabó dermatològic, el menys agressiu de tots els sabons per a la pell.

PART EXPERIMENTAL A
Mitjançant els procediments de les proves 1, 2 i 3 que
es descriuen tot seguit, s’ha comprovat de forma
qualitativa la duresa de les diferents mostres d’aigua
que tenim, segons com han reaccionat amb el sabó:
com més dura és l’aigua menys escuma produeix.

- Sabó líquid i sabó en escates
- Solució de clorur de calci (CaCl2)
- Clorur de magnesi (MgCl2)
- Sulfat de calci (CaSO4)
- Carbonat de sodi (23)

Tub A
H2O desionitzada

+ sabó:
MOLTA ESCUMA

Tub B
H2O de l'aixeta

+ sabó:
POCA  ESCUMA

Tub C
H2O amb Ca2+ i Mg2

++ sabó:
MOLT POCA ESCUMA

PROVA 1

Explicació:
El sabó és un estearat de sodi (NaC17H35COO), que a
l’aigua es dissocia en ions sodi (Na+) i en ions d’estearat
(C17H35COO-) . Quan aquests ions s’afegeixen a una
aigua que conté ions Ca2+, es forma estearat de calci,
que precipita perquè és insoluble:

Ca2+ + 2 C17H35COO-
 + 2 Na+  Ca (C17H35COO-)2  + 2 Na+

TUB A: com que no hi ha ions, tot el sabó s’utilitza
per fer escuma. No es produeix cap precipitat.

TUB B: part dels ions de l’estearat estereat precipiten
el Ca2+ en forma d’estearat de calci. Per tant, s’obté
poca escuma.

TUB C: quasi tot l’estearat precipita els ions Ca2+. Per
això es produeix tan poca escuma.

Material i reactius utilitzats
- Tubs d’assaig i gradeta
- Espàtula
- Aigua de l’aixeta
- Aigua desionitzada
- Aigua dura

* TAULA DURESA

Amb aquesta col·laboració de didàctica de la química
obrim aquesta secció a experiències didàctiques
diverses. Animau-vos a enviar els vostres treballs!
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Tub A
H2O de l'aixeta
sabó + CaCl2:

Tub B
H2O de l'aixeta
sabó + MgCL2:

POCA  ESCUMA + PRECIPITAT

Tub C
H2O de l'aixeta + sabó:

ESCUMA

PROVA 2

Explicació:
TUB A: com que en aquest tub hi afegim CaCl2, el que fem és
augmentar-ne la duresa, ja que hi incorporem ions Ca2+. Per això es
produeix poca escuma i l’estearat de calci precipita (sòlid de color
blanc).

TUB B: hem realitzat el mateix procediment que al tub A, però en
lloc d’afegir ions calci  (Ca2+)hi afegim ions magnesi (Mg2+). Per tant,
es produeix el mateix efecte: poca escuma i l’estearat de magnesi
forma un precipitat de color blanc.

TUB C: com que aquest tub només conté aigua de l’aixeta i sabó,
sense cap ió afegit, es produeix menys precipitat que als anteriors.
Els únics ions que precipitaran són els que conté la pròpia aigua.

PROVA 3

Tub A
H2O de l'aixeta

+ CaSO4

+ 2-3 gotes de sabó líquid

MOLT POCA ESCUMA

Tub B
H2O de l'aixeta

+ CaSO4

+ 2-3 gotes de sabó líquid
+ Na2CO3

MOLTA ESCUMA

Procediment 
Pipetejam 20 mL de cada mostra d’aigua en un erlenmeyer de 100 mL;
afegim, amb proveta, 3 mL de dissolució reguladora de pH=10 i 3 gotes
de la dissolució alcohòlica de l’indicador NET; valoram amb EDTA fins a
observar un viratge del color púrpura (propi del complex Ca-Mg-NET) a
un color blau verdós (propi del complex Ca-Mg-EDTA).

Càlculs per obtenir la duresa total (Ca2+ i Mg2+)

Duresa total (mg CaCO3/L) = Vc x M x 105/Vm
on:

Vc= volum consumit d’EDTA
M= molaritat de la dissolució d’EDTA
Vm= volum de la mostra valorada

Per tant, al nostre cas: Duresa total (mg CaCO3/L) = Vc x 500

Resultat obtinguts

CONCLUSIONS
Amb aquesta pràctica hem estudiat les característiques d’una aigua
dura, així com els possibles mètodes per poder ablanir-la.
També hem dut a terme la determinació quantitativa de la duresa de
diferents mostres d’aigua recollides de diverses zones de Palma i localitats
pròximes. S’observa com, en general, la duresa de l’aigua de les mostres
analitzades és elevada i, en alguns casos, s’aproxima a límits no desitjables
per a l’ús domèstic.

PART EXPERIMENTAL B

Tot seguit, s’ha dut a terme l’anàlisi quantitativa de la duresa total
(Ca2+ i Mg2+) de diferents mostres d’aigua aportades per l’alumnat
mitjançant valoració complexomètrica i d’acord amb el següent
procediment:
Material i reactius utilitzats
- Bureta amb el seu suport
- Nou i pinces de bureta
- Erlenmeyers de 100 mL
- Pipeta aforada de 20 mL
- Pera de goma
- Proveta de 10 mL
- Vas de precipitats de 100 mL
- Aigua desionitzada

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Palma Ponent 1
Palma Ponent 2
Palma Eixample
Marratxí
Pont d'Inca Vell
Palma Llevant 1
Palma LLevant 2
Palma Llevant 3
Indioteria

0,6
0,7
0,6
0,8
0,5
0,6
0,5
0,5
0,8

300
350
300
400
250
300
250
250
400

Volum d’EDTA 0,1 M
consumit (Vc en mL)

Duresa total en
mg/L de CaCO3

Zona de procedènciaMostra
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Explicació:
TUB A: hem afegit sulfat de calci, i per tant, hem endurit l’aigua que
contenia el tub. Com que ara conté més ions Ca2+, quan hi introduïm
el sabó líquid, l’ estearat precipita aquests ions. Per això produeix
molt poca escuma.

TUB B: en aquest cas, primerament hem introduït sulfat de calci, per
la qual cosa també hem endurit l’aigua. No obstant això, també hi
hem afegit carbonat de sodi (Na2CO3), que quan es dissocia els ions
carbonat (CO3

2- ) precipiten els ions Ca2+ en forma de carbonat de
calci de color blanc CaCO3.

SO4
2- + Ca2+ + 2 Na+ + CO3

2-    CaCO3  + SO4
2- + 2 Na2+

Per tant, hem eliminat els Ca2+ mitjançant la seva precipitació. És
per això que quan hi afegim el sabó, fa més escuma que en el cas A.

- Dissolució patró d’EDTA 0,1 M
- Dissolució de Negre d’Eriocrom T (NET) a l’1%
- Dissolució reguladora (tampó) de pH=1
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Fira de la Ciència 2008

El Col·legi i l'Associació, seguint la tradició d’anys anteriors,
hem participat a la Fira de la Ciència 2008 amb el suport
de la Direcció General d’R+D+I de la Conselleria
d’Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les Illes
Balears. La VII Fira ha tingut lloc a Palma els dies 17, 18
i 19 d’abril i, posteriorment, a Eivissa entre els dies 8 i
10 de maig.
Enguany l’organització ha triat com a tema central “Cap
al museu de la ciència” intentant simular el futur museu
de la nostra comunitat, el projecte del qual s’ha afirmat
que quedarà definit abans de finalitzar l’any en curs.
A Palma hi hem participat amb dues activitats, pensam
que força atractives. La primera, amb el títol “Entre tots
construïm la taula periòdica”, pretenia divulgar la
importància dels elements químics en la naturalesa i a
la nostra vida quotidiana.  Per altra part, amb “La química
a casa nostra” volíem mostrar la importància de les
característiques àcid-base de nombroses substàncies que
utilitzam sovint a la nostra vida quotidiana.
A Eivissa presentàrem experiments sobre les Ciències de
la Salut, com la determinació de vitamina C als cítrics
o el fonament d’un alcoholímetre. Així mateix es mostrà
informació sobre el funcionament d’alguns kits de
determinació ràpida (embaràs, SIDA, drogues, legionel·la
i catalasa). També vàrem preparar un cartell per tal de
posar de manifest el paper que desenvolupen els
professionals químics en el camp de la salut.
Com podeu veure a les imatges els nostres estands varen
ser molt concorreguts amb la participació de persones
de totes les edats.

El passat 21 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 hi han
participat 106 alumnes de 33 centres educatius d’Eivissa, Mallorca i Menorca. L’examen va tenir
lloc al matí, i posteriorment tots els participants, alumnes i professors, varen gaudir d’unes
demostracions sobre experiments de divulgació química a càrrec del nostre company Antoni
Salvà.
Una vegada més volem manifestar l’agraïment dels organitzadors de l’Olimpíada a totes les
empreses i entitats col·laboradores, sense les quals no seria possible celebrar l’Olimpíada.
El dia 17 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. Marià Torres, conseller de Política Educativa i Cultural del Consell d’Eivissa i per la
Dra. Josefa Donoso, directora del Departament de Química de la UIB. Hi varen poder assistir
també els guanyadors d’Eivissa i de Menorca, gràcies a la col·laboració del Consell d’Eivissa i
de Caixa de Balears “Sa Nostra”.

XI Olimpíada Nacional

Enguany els nostres representants varen
viatjar acompanyats per la professora Brigitte
Sintes, de l’IES Joan Ramis, a Castelló, on
entre els dies 1 i 4 de maig 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
Budapest 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: Antoni
Puertas i Enrique Macías han obtingut
medalles de plata.

Els resultats de la fase local de l’Olimpíada han estat
els següents:
Primer classificat. Antoni Puertas Bennasar. IES Joan
Ramis i Ramis (Maó)
Segon classificat. Enrique Macías Quevedo. IES Joan
Ramis i Ramis (Maó)
Tercera classificada. Maria Teresa Coll Garcies. IES
Madina Mayurqa (Palma)
Primer accèssit Mallorca. Oliver Lluís Sirvent Burns. IES
Alcúdia (Alcúdia)
Segon accèssit Mallorca. José Carlos Gutiérrez Novo.
IES Marratxí (Marratxí)
Accèssit Menorca . Beatriz López Rosselló. IES Joan
Ramis i Ramis (Maó)
Accèssit Eivissa i Formentera. Vladimir Pablo Sánchez
Gonzaga. IES Sant Agustí (Eivissa)

Classificació per Centres:
Primer classificat. IES Joan Ramis i Ramis (Maó)
Segon classificat. IES Madina Mayurqa (Palma)
Tercer classificat. IES Berenguer d'Anoia (Inca)
Primer accèssit Mallorca. IES Joan Alcover (Palma)
Segon accèssit Mallorca. IES Marratxí (Marratxí)
Accèssit Menorca. IES Joan Ramis i Ramis (Maó)
Accèssit Eivissa i Formentera. IES Sant Agustí (Eivissa)

Enhorabona a tots!!!

L’Associació de Químics de les Illes Balears ha
convocat, juntament amb l’Associació de Físics
de les Illes Balears, la IV Miniolimpíada de
Física i Química de les Illes Balears,  adreçada
als alumnes de 4t 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'Administració, Ordenació i Inspecció
Educativa del Govern de les Illes Balears, del
Col·legi Oficial de Químics i el patrocini del
Consell de Mallorca.

El dia 15 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.

Després de les proves els Departaments de
Química i de Física de la UIB varen oferir la
realització d’algunes demostracions pràctiques
als participants, que també reberen un obsequi
per la seva participació a la miniolimpíada.
Un any més aquesta activitat ha estat un èxit
de participació, la qual cosa demostra l'alt
nivell i sensibilització cap a les matèries
experimentals dels nostres alumnes. Esperam
que això  condueixi a un augment dels estudiats
de Batxillerat i de futurs estudiants de Física
i de Química a la UIB.

XXI Olimpíada de Química a les Illes Balears
IV Miniolimpíada de Física i Química
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Constitució del registre de societats professionals del Col·legi Oficial de Químics de
les Illes Balears

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!!!

El doctor Fèlix Grases, catedràtic de Química Analítica de la UIB i director de l'Institut
Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut (UIB-CAIB) i del Laboratori d'Investigació
en Litiasi Renal de la UIB des de l’any 1998, va ingressar a la Reial Acadèmia de Medicina
de les Illes Balears, on va impartir la lliçó  «Dels càlculs renals a les calcificacions
cardiovasculars: cap a una teoria unificada de la calcificació patològica»,  que constitueix
la síntesi d’una recerca continuada durant més de 20 anys sobre els mecanismes de
formació de les calcificacions a l'interior de l’organisme. Després d’esbrinar quins són
els mecanismes al nivell molecular implicats tant en la formació de càlculs renals i
papil·lars com també en el cas de les calcificacions cardiovasculars, el doctor Grases i
el seu equip han constatat que la prevenció és essencial per aturar aquests processos en
les etapes inicials, una prevenció que passa per conèixer quins composts en són inductors
i quins en són inhibidors. Volem donar l’enhorabona a aquest company de professió que
amb la seva tasca continuada d’investigació ha aconseguit el reconeixement dels
professionals de la Medicina, i ha contribuït a consolidar a les Illes el fet legalment
reconegut que els químics som una professió sanitària.

Fèlix Grases, acadèmic de Medicina.

L’empresa fabricant d’avions Boeing va aconseguir enlairar i mantenir en vol durant 20
minuts una avioneta lleugera tripulada que volà a 1000 metres d’alçada i amb una
velocitat de 100 km/h,  amb un motor elèctric alimentat per una pila de cèl·lules
d’hidrogen. Aquesta tecnologia ja s’aplica als automòbils però la seva aplicació a l’aviació
és fruit de cinc anys d'investigació per aconseguir una relació pes/ potència adequada
i poder muntar tots els components a l’espai reduït d’una avioneta motoveler de 16,3
m d’envergadura i 870 kg de pes amb el pilot. Per poder enlairar-se a l’aeròdrom
d’Ocanya (Toledo) el dia 8 de març va necessitar una pila de liti suplementària i aconseguir
una potència de 40 quilovats, però va poder mantenir-se volant amb el consum d’un
quilogram d’hidrogen a 350 atmosferes de pressió. L’eficiència energètica d’aquest tipus
de propulsió és molt elevada i les emissions són de vapor d’aigua; per tant, si aconseguim
obtenir hidrogen a baix cost i reduir la contaminació per a la seva obtenció els motors
alimentats amb una pila d’hidrogen poden contribuir a frenar el canvi climàtic.

L'avió impulsat per hidrogen ja vola.

D’acord amb la Llei 2/2007 del 15 de març, de Societats Professionals, la Junta de
Govern en la seva reunió del passat 3 de març acordà constituir el Registre de Societats
Professionals del Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears, que estarà adscrit a
la Secretaria del Col·legi. En aquest registre s’hauran d’inscriure tant les societats
professionals constituïdes per professionals químics, que tinguin per objecte social
l’exercici d’activitats relacionades amb la química, com les societats multidisciplinars
en les quals figurin les químiques entre les diverses activitats professionals que
constitueixin el seu objecte social, amb domicili a l’àmbit territorial de les Illes Balears.

L’any 2008 la Unió Europea (UE), dintre del VII Programa Marc d’Investigació, desenvoluparà el
Projecte DECARBit (decarbonise it, descarbonitza'l), amb un pressupost de més de 15 milions
d’euros. És una de les iniciatives més ambicioses per lluitar contra les emissions de diòxid de
carboni. Contempla diverses línies d’Investigació per poder capturar el CO2, però se centrarà
en la denominada precombustió. El carbó es gasifica per convertir-lo en monòxid de carboni i
hidrogen, posteriorment el CO es tracta en vapor d’aigua fins a convertir-lo en diòxid de carboni,
que se separa de la mescla. Es crema l'hidrogen, que no contamina l’atmosfera. El gas natural
es tracta cabalísticament fins a obtenir la mescla de monòxid de carboni i hidrogen. Posteriorment
aquest diòxid de carboni s’haurà de concentrar i transportar per injectar-lo en jaciments de
petroli o de gas natural exhaurits, o bé en aqüífers a gran profunditat, i fins i tot al fons dels
oceans. Les dificultats actuals són en reduir el cost econòmic i energètic que implica aquest
procés de captura. Emmagatzemar geològicament el CO2 ja es una realitat actual, a Austràlia
s’acaba de posar en funcionament una planta que capturarà i comprimirà 100.000 tones de diòxid
de carboni, i durant dos anys la injectarà a dos quilometres de profunditat, en una reserva
esgotada de gas natural. Amb aquesta darrera planta, són nou les plantes de geosegrestació en
funcionament a tot el món. Les altres són les de Sleipner (Noruega), Weyburn (Canadà), Minama
i Yubari (Japó), In Salah (Algèria), Frio (EEUU), K12B (Holanda) i CO2SINK (Alemanya).

Capturar i emmagatzemar el CO2
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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 i Indústria

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 (2n semestre)

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.
(juliol: de dilluns a divendres de 10 h a 13 h;
agost: tancat)
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

Ciències per al món contemporani
Amb aquesta activitat el Col·legi vol animar als professionals de la química que es dediquen a
la docència a impartir la nova disciplina comú del primer curs de batxillerat, “Ciències per al
món contemporani”. Consideram que aquesta matèria s’ha d’abordar des d’una perceptiva
interdisciplinar i divulgativa amb un sentit integrador i finalista que pretén ajudar tot l’alumnat
de batxillerat a bastir els fonaments necessaris per observar el món amb una mirada científica.
Per tant, qualsevol docent químic amb inquietud per abordar la problemàtica del món actual amb
una perspectiva científica està capacitat per impartir-la, i l’objectiu del curs que s’organitzarà
properament és aportar continguts i materials específics.

Gestió de residus
Duració: 20 hores.
Destinataris: Professionals en actiu relacionats amb el sector mediambiental, químics, bioquímics,
biòlegs, enginyers, etc. i en general persones interessades en la matèria.
Dates previstes: octubre 2008.

Manteniment de depuradores de la indústria alimentària
Duració: 15 hores.
Destinataris: Professionals en actiu relacionats amb el sector alimentari, químics, bioquímics,
biòlegs, enginyers, etc. i en general persones interessades en la matèria.
Dates previstes: novembre 2008.

Producció d’energia a partir de residus
Duració: 10 hores.
Destinataris: Professionals en actiu relacionats amb el sector mediambiental, químics, bioquímics,
biòlegs, enginyers, etc. i en general persones interessades en la matèria.
Dates previstes: desembre 2008.

Durant el mes d’abril el Col·legi Oficial de Químics ha organitzat el curs Recursos informàtics
aplicats a l’ensenyament de la química en educació secundària, de 18 hores, a Mallorca,
Menorca i Eivissa. L’activitat de formació anava dirigida al professorat de les àrees científiques
i de tecnologia de centres d’educació secundària. Els ponents varen ser: Bartomeu Bonet (professor
de Física i Química de l’IES Berenguer d’Anoia), Joan Frau (professor titular de Química Física
de la UIB) i Antoni Salvà (professor de Física i Química de l’IES Binissalem). Aquest curs va ser
acreditat per la Conselleria d’Educació i Cultura amb 2 crèdits de formació permanent del
professorat.

Finalment, a la seu del Col·legi i organitzat per la Conselleria d’Agricultura i Pesca del Govern
de les Illes Balears, s’ha realitzat els dies 22 i 23 de maig el curs Validació de Mètodes d’Anàlisi,
impartit pel Dr. Antoni Diaz, professor extraordinari de l’IQS, que consideram molt interessant
pels professionals de l’anàlisi químic.

 Marisa Forcén.
Responsable del Departament de  Formació

Entre els dies 12 i 26 de maig s’ha organitzat el curs Anàlisi
microbiològica d’Aliments i begudes, de 20 h de durada,
impartit per Joan Mora i Miquel Estrades, químics del laboratori
de l’Ajuntament de Palma, i per Vicenta Pérez, farmacèutica
i professora de l’IES Francesc de Borja Moll. En aquest curs es
proporcionaran els conceptes bàsics de microbiologia i tècniques
específiques per l’anàlisi de begudes i aliments.




