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Fa vint anys de Olimpíades

Hem començat un nou any amb energies renovades i amb una fita a la qual pot ser
no li donam la importància que té. Aquest any se celebrarà la XX edició de les Olimpíades
de Química.
Es tracta de les Olimpíades més veteranes a la nostra comunitat, després de les proves
de matemàtiques, i a més han estat les pioneres i la referència de les noves olimpíades
que han nascut els darrers anys (Biologia, Història de l’Art, Dibuix Artístic, Economia,
etc.). Per aquest motiu, pens que hauríem de valorar-les com cal i pensar que el fet
de ser capdavanteres implica que la idea inicial va ser molt bona i que la progressió
ha estat positiva. Any darrere any hem intentat anar introduint millores i noves activitats,
sempre amb un objectiu final: donar un caire lúdic a aquest dia i fer veure la Química
des d’una altra perspectiva.

Aquesta reflexió amb veu alta em dur a la següent conclusió: és necessari potenciar
la Química i donar a conèixer tot el que representa per a la societat. Des de l’Associació
i el Col·legi de Químics sabem que és prioritari, però també sabem que com més idees,
més aportacions, més potencial humà tenguem molt millor. Som nosaltres, els químics,
els que hem de donar la primera passa i per tant necessitam una Associació i un Col·legi
amb més gent, amb més professionals per aconseguir aquest objectiu.

Juan Frau
President de l’Associació de Químics de les Illes Balears
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F. Javier Albertí Casellas
Director gerent de "Laboratorio Balear para la Calidad SL".

Gabriel Cànaves
Ja fa més de 30 anys que hi ha estudis universitaris de Ciències Químiques
a les Illes, i per tant son molts els químics que s’han format i que han
decidit desenvolupar la seva vida professional a la nostra Comunitat . La
revista Quimibal ha volgut donar a conèixer a tots els col·legiats els nostres
companys  que treballen en molts d’àmbits de la Química, i en sectors
privats i governamentals. Recentment el nostre Col·legi ha publicat el
llibre “Els professionals de la Química a les Illes Balears” mostrant a la
societat un ampli ventall de treballs a l’alimentació, a l’assessoria de
qualitat i de medi ambient, a la docència, a la investigació, al laboratori
de control, a la preservació del medi ambient, a la prevenció de riscs
laborals i a la química sanitària, que contribueixen a millorar la qualitat
de vida dels ciutadans.
Entre els col·legiats hi ha un professional dedicat al control de la qualitat
en edificació i en  enginyeria civil, es tracta del Sr. Francisco Javier Albertí
Casellas, actualment Director gerent del “Laboratorio Balear para la Calidad
SL. LBC”, i amb més de vint anys d’experiència en estudis de sol, de
formigó, d’asfalts i de la qualitat i de la preservació del medi ambient.

Vaig considerar interessant conèixer les seves vivències en aquesta
activitat . Molt amablement va accedir a que l’entrevistéssim  a
la seva empresa.

Va cursar la seva llicenciatura en Ciències Químiques a la Universitat
de les Illes Balears, i pertany a la promoció de l’any 1982.  Quins
son els seus records?.
En aquella època la Universitat encara era la de Palma de Mallorca,
varen canviar el nom per Universitat de les Illes Balears després
de que jo em llicencies. Record que quan vaig començar només hi
havia l’edifici de la facultat de química i érem tan pocs que fins
i tot podíem aparcar el cotxe sota cobert. El fet d’ésser tan pocs,
crec que va fer que el nostre rendiment fos major que el que
s’assolia a universitats massificades de Barcelona o  de Madrid
amb més de 100 alumnes a algunes de les seves classes.

Quina valoració fa de la seva formació universitària?
La nostra  formació considero que va ésser bàsica, sòlida i suficient
per a enfrontar-nos a qualsevol repte en el sector industrial, fins
i tot vàrem rebre formació en programació d’ordinadors perquè
ja s’intuís la importància que  tendrien en el futur.

L’any 1984 l’empresa Laboratorio Balear para la Construcción va
iniciar la seva activitat en el control de qualitat del formigó, quins
varen ser els camins que el varen conduir a treballar en l’àmbit de
la construcció?
En el mes de juliol de 1984, els tres majors laboratoris de control
de qualitat a la construcció en Espanya, Laboratorios Proyex de
Saragossa, Euroconsult de Madrid y Cemosa de Màlaga, decidiren
unir-se per a constituir el Laboratorio Balear para la Construcción
S.A.. La meva incorporació en el mes de  febrer de 1985 va ésser
casual a través de la borsa de treball del que, en aquell temps,
era el Col·legi de Llicenciats en Ciències i Filosofia i Lletres si no
ho  recordo malament.

Aquests anys treballant en LBC amb un equip multiprofessional de
geòlegs, d’arquitectes i d’enginyers. Quina és la seva imatge d’un
químic?
El reglament que regula l’acreditació de laboratoris per part del
Ministeri de Foment indica que les titulacions vàlides son arquitecte,
arquitecte tècnic, enginyer, enginyer tècnic i llicenciats en física,
geologia i química. Tan mateix  considero que només els llicenciats
en química estan capacitats per a realitzar tots els assajos inclosos

en les acreditacions, pues nosaltres podem fer tant els assajos
químics com els físics i els mecànics,  tan mateix no crec que els
altres  professionals estiguin capacitats  per a fer els assajos
químics. Crec,  per tant, que els llicenciats en química som
imprescindibles per aquesta classe de laboratoris.

Durant la seva formació universitària, va rebre una preparació
específica en el control de qualitat de materials de construcció?
En un pla d’estudis de cinc anys no hi ha temps per a tantes
assignatures. A més a més crec que els materials de construcció
i el seu control de qualitat se expliquen més en carreres com
enginyeria tècnica o com arquitectura tècnica. En aquest sentit
des de fa tres anys els estudiants d’ arquitectura tècnica de la UIB
han fet varies visites de pràctiques a LBC. Evidentment seria útil
per a els futurs professionals que se impartissin assignatures
damunt control de qualitat o normes d’assaig UNE o internacionals
ISO, ASTM, DIN, etc o inclús damunt reglamentació en general dels
 diversos sectors, però no crec que cinc anys de carrera fossin
suficients.

Com va adquirir els coneixements necessaris per desenvolupar la
seva feina?
Els coneixements els he adquirit al mateix temps que els  nostres
clients han sol·licitat nous assaigs. Els mètodes  d’assaig en aquest
tipus de laboratoris estan publicats en normes tant nacionals (UNE)
com internacionals. La col·lecció de normes, i instruccions tècniques
d’assaig ha anat creixent contínuament a LBC des de 1984. Des de
l’existència d’Internet, l’obtenció d’informació i de normes d’assaig
és immediata. També he assistit a diversos seminaris sobre patologia
de l’edificació a l’ Institut Eduardo Torroja i he tingut
l’assessorament continuo de professionals de Laboratorios Proyex
de Saragossa y CEMOSA  de Màlaga.

A la nostra comunitat durant aquests darrers anys hi ha hagut un
gran volum de construcció d’edificis i execució de grans
infraestructures d’obra civil Hi ha un espai empresarial per laboratoris
d’àmbit local?
En 1984 només hi havia dos laboratoris de l’ Administració, el de
carreteres i el de la habitatge, i uns altres dos de privats, Ingeniería
de Sondeos i LBC. Des de 1995 s’han constituït  al menys vuit  nous
laboratoris d’àmbit local. Quatre  a Mallorca, dos a Eivissa i dos
a Menorca, suficients per a satisfer la demanda de control de
qualitat.
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Quin es el seu secret per poder competir amb empreses nacionals
o multinacionals?
Els grans laboratoris de la península han estat treballant només en
obres concretes i no s’han  establert a les Illes. Tan mateix això
pot canviar en qualsevol moment. El nostre secret només consisteix
en donar un bon servei.

L’any 2003 es produeix un canvi amb la denominació de la empresa,
conserva el logotip LBC, però es denomina “Laboratorio Balear para
la Calidad S.L.”. Quin reptes va plantejar en la seva activitat
professional aquests canvis?
Davant el plantejament de que per a mantenir un desenvolupament
sostenible és convenient  frenar la construcció, protegir més el
medi ambient  i augmentar els nivells de control de qualitat a tots
els sectors, decidirem canviar la paraula “construcción” per a
“calidad”, lo qual ens ha permès ampliar el nostre objectiu social
i incloure qualsevol  actuació d’anàlisis, assaigs, estudis  o control,
sense necessitat de que estiguin relacionat amb la construcció. En
aquest sentit en el 2001 i en el 2002 varis químics de LBC vàrem
cursar un Màster en Gestió i Auditories Ambientals i vàrem posar
en funcionament el nostre  departament de medi ambient en el
qual ja s’han realitzat, entre altres coses , varis estudis d’ impacte
ambiental i estudis de contaminació de sòls.

Actualment quina es la feina que realitza a LBC, laboratori, assessoria,
avaluació, gestió, formació o auditoria?.
A LBC ja som 50 persones, incloent 7 químics, personalment cada
vegada faig menys treballs tècnics  . La major part del meu temps
està dedicat a la gestió per a mantenir uns nivells adequats
d’eficàcia amb la màxima eficiència possible de tota l’organització.

Hi ha qualque anècdota curiosa en la seva vida professional?
Uns dels  esdeveniments que crec que puc contar es la caiguda
d’ un pont a la Via de Cintura de Palma a principis dels anys
noranta. Mentre cinc conductors anaven col·locant camions de
40 tones de càrrega, cada un damunt el tauler del pont, la missió
d’un company químic i meva era mesurar la flexió en el mig del
mateix i la davallada damunt de les columnes. Quan el xofer del
cinquè camió va acabar de col·locar el seu vehicle, varem sentir
un cruixit i quan varem veure que les bigues se començaven a
rompre, varem començar a córrer. Gràcies a Deu érem baix de
la  vertical de l’última biga i els pocs metres que vàrem poder
recorre varen ésser suficient per a no quedar atrapats. La furgoneta
del laboratori va quedar totalment esclafada i també tot
l’instrumental de mesura. Això me va demostrar que les
construccions poden caure i que els controls de qualitat son
imprescindibles.

Ja son més de tres-cents els col·legiats al Col·legi de Químics i
a vegades es fa difícil arribar a tots els professionals de la Química.
Gràcies per acceptar aquesta entrevista. Vol afegir qualque cosa
més?
Només donar les gracies per haver pensat amb jo per a la publicació
dels professionals de la química a les Illes  Balears i que som
conscient de que en aquest catàleg falten bastants de companys
químics que ocupen càrrecs directius en empreses privades molt
reconegudes tant provincials com nacionals i multinacionals que
no han pensat en col·legiar-se. Hauria de sorgir qualque idea per
a que estiguéssim col·legiats tots els que som.
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“Aquest vi té química”. Segurament molts haureu
sentit aquesta frase en alguna ocasió; una
expressió utilitzada, normalment, per desqualificar
un vi en concret i amb la qual es fa creure que
la química i el vi són incompatibles, i que la feina
que feim els químics dins d’un celler és la de fer
vi a partir de “polvos” i no a partir de raïm. Res
més lluny de la realitat, ja que el vi és un dels
aliments preparats que podeu trobar en el mercat
amb menys additius.

L’enologia ( del grec oinos: vi i logos: coneixements
) és la ciència, tècnica i art de produir vi. Un
enòleg és el responsable tècnic de dirigir el procés
d’elaboració del vi en tots els seus processos:
vinya, celler, laboratori i, si sou espabilats,
comercialització. Per tant, és fonamental conèixer
la composició del raïm i del vi per comprendre
els fenòmens que intervenen en la seva elaboració
i conservació,.
La relació entre l’enologia i la química és molt
estreta ja que gràcies a les investigacions
científiques, bàsicament en el camp de la química,
s’ha pogut desenvolupar l’enologia d’una manera
espectacular . L’avenç científic d’aquests segles
a afectat de ple tots els àmbits de la nostra vida
i també a fet canviar el sector enològic. Si no
coneixem la matèria prima ni el procés natural
de fermentació no obtindrem el vi desitjat. Amb
la investigació química d’aquests darrers segles
actualment coneixem molt bé el raïm, el vi i el
procés de fermentació, i és per això que podem
controlar la seva elaboració i fer que el vi sigui
de major qualitat.

A través de la química podem entendre tot una
sèrie de fenòmens que ocorren durant tot el
procés. Fenòmens com la química de les
fermentacions, l’evolució dels polifenols, les
precipitacions de sals tartàriques, la floculació,
etc. I el que és més important, podem influir
perquè el resultat final sigui aquell que nosaltres
desitjam.

Per  tot això, i per moltes qüestions més, els
químics hem de continuar fent més aportacions
en el món del vi, tant en el camp de la investigació
com en l’elaboració de vins, sense oblidar que
treballam amb una de les més antigues creacions
de la humanitat.

El vi a les Illes Balears

A les Illes Balears el sector bull i des de fa 10 anys surten cellers com a
bolets.  Cada vegada més, aquest sector pren més força i es necessiten
tècnics qualificats, com són els químics. Actualment la superfície conreada
amb vinyes supera les 1300 Ha, amb una producció de quasi 6 milions de
Kg de raïm, existeixen més de 60 cellers i unes 50 empreses embotelladores.
La producció vitivinícola representa el 15 % del total del PIB agroalimentari
i podem trobar dues denominacions d’origen.

Denominació d'Origen Binissalem
Geogràficament comprèn els pobles de Binissalem, Consell, Santa Maria,
Santa Eugènia i Sencelles. La zona es caracteritza per un clima suau,
protegida dels vents forts per la serra Nord, per una relativament baixa
pluviositat ( 500mm) i per estius calorosos. Els sòls són terrosos o terrosos
calcaris. L’extensió de vinya en producció inscrita al 2005 en el registre
del consell regulador és d’unes 596.74 ha, de les quals, 504.17 ha
corresponen a varietats negres.
La varietat autòctona denominada manto negre és la base dels vins negres
de la comarca, en què participen en l’elaboració d’aquests almenys un 50
%. La resta de varietats negres autoritzades són callet, ull de llebre,
monestrell, cabernet sauvignon, merlot i syrah. Quan a les varietats
blanques, les principals són l’autòctona moll ( premsal blanc) i moscatell;
la resta de varietats blanques autoritzades són: macabeu, parellada i
chardonnay.- Per l’elaboració dels vins blancs, la D.O. Binissalem exigeix
un mínim d’un 50 % de les varietats moll o moscatell.

Denominació d'origen Pla i Llevant
Comprèn 18 municipis: Algaida, Ariany, Artà, Campos, Capdepera, Felanitx,
Llucmajor, Manacor, Maria de la Salut, Montuïri, Petra, Sant Joan, Sant
Llorenç, Santa Margalida, Sineu i Vilafranca. En total hi ha unes 317,74
hectàrees de vinya amb 107 viticultors i 11 cellers inscrits. El clima és de
caràcter mediterrani, amb una temperatura mitjana de 16ºC i amb hiverns
lleugerament freds i estius secs i calorosos. El règim de brises marines
durant l'estiu influeix de manera important en aquests terrenys propers
a la costa. La tardor és l'estació més plujosa i la mitjana anual de
precipitacions se situa entre els 450 i els 500 mm.
La terra està formada per roques calcàries, que donen sòls de caràcter
calis-argilós. Les tonalitats rojes d’aquestes terres són a causa de l’òxid
de ferro. D'altra banda, les argiles i carbonats de calci i magnesi donen
un color blanquinós que també es pot veure a la vinya.
L'elaboració de vins emparats per la D.O. es realitza amb raïm de les
varietats següents, en el cas de les blanques: moscatell, premsal blanc,
macabeu, parellada, chardonnay i riesling. En el cas de les varietats negres:
callet, fogoneu, ull de llebre, manto negre, monestrell, cabernet sauvignon,
merlot, syrah i pinot noir.
A part d’aquestes 2 denominacions d’origen també tenim 5 denominacions
 “vi de la terra” ( vi de la terra Illes Balears, vi de la terra d’Eivissa, vi
de la terra Serra de Tramuntana-Costa Nord, vi de la terra illa de Menorca
i vi de la terra de Formentera).

LA QUÍMICA I EL VI

Andreu Oliver Tril
Químic i llicenciat en Enologia
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El passat dia 15 de novembre, Dia de la Química es va presentar el llibre “Els professionals
de la Química a les Illes Balears” que ha editat el Col·legi Oficial de Químics. L’acte va
tenir lloc a la Facultat de Ciències de la UIB i va estar presidit pel Director General
d’Universitat, la Directora del Departament de Química i el Degà del Col·legi.
Aquesta iniciativa s’ha dut a terme amb ocasió del 20è aniversari de la creació del Col·legi
a les Illes i ha comptat amb el suport de la Direcció General d’Universitat de la Conselleria
d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.

La publicació pretén mostrar la imatge real del treball que desenvolupen els professionals
de la química en la nostra Comunitat a camps tan diversos com la protecció del medi
ambient i de la nostra salut, el control de la qualitat, la indústria, la prevenció de riscs
laborals, la investigació o també l’ensenyament a les futures generacions dels rudiments
d’aquesta ciència. Es a dir, podem comprovar que darrera la immensa majoria de les
accions i necessitats de la nostra societat estan els professionals de la química que, amb
el seu treball quotidià, contribueixen sense cap tipus de dubte a que tots puguem tenir
una vida més fàcil i còmoda. El llibre consta d’una sèrie de fitxes de d’alguns dels
professionals dels diferents sectors d’activitat i als quals el Col·legi agraeix la seva
col·laboració enviant les seves dades. Podrien figurar molts altres però pensam que la
mostra és prou representativa. A més, a l’apartat de conclusions s’ha fet un estudi
estadístic sobre els tipus d’activitats que desenvolupen el conjunt dels nostres col·legiats
i que mostra aspectes desconeguts fins ara.

Tots aquells col·legiats interessats poden recollir gratuïtament un exemplar a la seu del
col·legi. Aquells que resideixin fora de Palma poden sol·licitar que se’ls enviï per correu.

Els professionals de la
Química a les Illes Balears

HOSPITAL

C2H5OH
ASSESSORIA

Col·legi Oficial de Químics
de les Illes Balears

“Els professionals de la Química a les Illes Balears”

Un any més arriba l’Olimpíada de Química, i
ja son 16 anys seguits organitzant la fase local
a les Illes, que es desenvoluparà el proper 22
de febrer. La fase nacional tindrà lloc el mes
d'abril a Córdoba i la fase internacional es durà
a terme a Moscou (Rússia) durant el mes de
juliol i la iberoamericana a Rio de Janeiro
(Brasil) durant el mes de setembre.
Igualment que anys anterior les proves es
realitzaran al matí i després del dinar es durà
a terme una jornada de portes obertes del
departament de Química de la UIB. S’està
negociant un finançament per tal de poder
convidar als millors alumnes de Menorca i
d’Eivissa-Formentera a realitzar una visita al
Campus de la UIB. Els premis seran lliurats el
dia 27 de març a les 19 hores a lÁuditori del
Centre de Cultura de “Sa Nostra” de Palma.
Tota la informació referent a l’Olimpíada la
p o d e u  t r o b a r  a l  n o s t r e  w e b :
www.quimibal.org/oquimic.html.

Aprofitant també per anunciar que, atès la
bona acollida de les dues primeres
convocatòries, enguany continuarem amb
l’organització de la Miniolimpíada de Física i
Química que es realitzarà, igual que anys
anteriors, el mes de maig. Us mantindrem
informats.

XX Olimpíada de Química a les Illes Balears (2007)

El passat tres de gener el BOE
publicava el nomenament de la
nostra companya Dra. Carmen
Rosselló Matas com a catedràtica
d’Enginyeria Química de la
Universitat de les Illes Balears. A més
d’informar als col·legiats, volem
aprofitar aquest espai a la revista
Quimibal per donar-li l’enhorabona
per aquest èxit professional que
afegeix al seu currículum després de
tota una carrera formativa, docent
i investigadora feta, des dels seus
inicis de la llicenciatura fins avui, a
la nostra Universitat. Com a
responsable del grup d’investigació
d’Enginyeria dels Aliments ha
contribuit a conèixer, millorar i
caracter itzar  e ls  productes
agroalimentaris de les Illes.

Carmen Rosselló, nova
catedràtica del
Departament de Química

FOTO
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Dia de la Química 2006
El 15 de novembre de 2006 s'ha tornat a organitzar a nivell de tot
l'Estat un any més, i ja és el quart any consecutiu, el Dia de la
Química que preten donar a conèixer a la societat les aportacions
fonamentals d’aquesta ciència. Per aquest motiu, l'Associació de
Químics de les Illes Balears, juntament amb el Col·legi de Químics,
ha dut a terme una sèrie d'actes commemoratius amb el suport
de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació (Direcció General
d'R+D+I) del Govern de les Illes Balears i del Departament de
Química de la UIB.

Els actes es varen desenvolupar en el marc de la Setmana de la
Ciència i la Tecnologia SCIT/06 i atesa la bona acollida de l’any
passat, enguany s’han organitzat, a més de a Palma, a Eivissa,
Manacor i Maó.

A Mallorca el Dr. José Costa, degà del Col·legi de Químics de
Catalunya i expert en Química forense va impartir dues conferències
adreçades a estudiants de batxillerat que portaren per títol
“Química forense i CSI”. La primera va tenir lloc a la sala d’actes
de Banca March de Manacor el 6 de novembre i el dia següent es
va realitzar a l’auditori del Centre de Cultura de  “Sa Nostra” de
Palma. El 8 de novembre a la Facultat de Ciències de la UIB el
mateix conferenciant, davant un públic format fonamentalment
per professorat i estudiants, va parlar sobre "Ciència i Enginyeria
forenses. Una sortida professional”.

A Menorca, el dia 8 de novembre el Sr. Josep M. Natta, cap del
Departament de qualitat de les destil·leries Antoni Nadal SA,
parlà sobre “Química i seguretat vial. Cap al 0,0”, explicant els
tipus de begudes alcohòliques, els seus mètodes de producció i
els efectes tòxics que poden produir. Va repartir un material
didàctic relacionat amb la matèria. Aquesta activitat es va
desenvolupar al matí a l’IES Pasqual Calbó i Caldés, adreçada a
alumnes de batxillerat i, posteriorment, a les 19 h, a l’Ateneu de
Maó, per al públic en general. Aquesta mateixa conferència es va
repetir posteriorment el 15 de novembre, a l’Auditori de l’Edifici
Polivalent del Consell Insular d’Eivissa i Formentera, també per
alumnes de batxillerat.

El dia 15 de novembre, Dia de la Química, es va fer l’acte
institucional obert a tot el públic, a la sala d’actes del Col·legi
Sant Francesc de Palma, amb la presidència del conseller
d’Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les Illes Balears,
del virector de Política Científica de la UIB i dels màxims
responsables de les nostres Entitats. En primer lloc es varen
imposar les insígnies de plata als col·legiats amb vint-i-cinc anys
de professió: Joan Cantallops, Margalida Capó, Maria Far, Margalida
Llinàs, Antoni Montserrat, Joan Mora i Joan Riego i, a continuació,
es lliuraren els XI Premis Sant Albert. Posteriorment vàrem tenir
el privilegi de comptar amb la presència de la prestigiosa científica
a nivell internacional dins el camp de la bioquímica, la Dra.
Margarita Salas Falgueras, que impartí la conferència “Las claves
de la vida”. En finalitzar l’acte es va servir una copa de cava als
assistents.

Continuant amb la tradició de celebrar la festivitat de Sant Albert,
el nostre patró, i a mode de cloenda dels actes del dia de la
Química ens vàrem reunir el 17 de novembre per sopar junts i fer
balanç de les activitats realitzades darrerament per les nostres
Entitats. Aquesta trobada anual serveix, amb un ambient més

Mesa presidencial Acte Dia de la Química

Conferència Dr. Costa

La conferenciant Dra Margarita Salas

Públic assintent a la confèrencia



XI Premis Sant Albert

Premi d'Investigació Química 2006

El jurat d’aquest premi, otorgat per l’Associació de Químics de
les Illes Balears, acordà que els guanyadors d’enguany resultaren
ser la senyora Francisca Albertí Aguiló i el senyor Andrés Tasada
Lozano (certificat i 1200 Eur, dotat per Banca March) pel seu
treball conjunt “Las pirimidinas como unidades estructurales
de interés en el campo de la Arquitectura Molecular”.

Premi a la millor llicenciatura 2006

El senyor Josep Antoni Moyà Navarro, llicenciat en juny de 2006
ha obtingut el premi atorgat pel Col·legi Oficial de Químics i
dotat per Caixa de Balears "Sa Nostra" amb 500 Eur.
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Durant el mes d’octubre de 2006, el Col·legi Oficial de Químics va organitzar, juntament amb la CAEB, l’activitat de
formació anomenada Gestió en qualitat i seguretat alimentària. La norma ISO 22000 (30 hores), curs gratuït subvencionat
pel Govern de les Illes Balears i adreçat a treballadors en actiu. El coneixement i la implantació posterior de la norma
ISO 22000, aprovada recentment (01/09/2005), permetrà que les empreses agroalimentàries de les Illes Balears adaptin
els processos implicats en la cadena de producció i el subministrament a les exigències d’aquesta nova normativa
internacional, per garantir la qualitat i la seguretat del producte elaborat.

Els professionals encarregats d’impartir el curs foren: Teresa Pina, consultora freelance i auditora responsable de
l’assessorament tècnic de la implantació de sistemes de gestió de la qualitat, medi ambient i seguretat alimentària
(indústria, serveis, alimentació, laboratoris d’anàlisis, etc.); Josep Natta, responsable de fabricació i control de qualitat
dels sectors d’olis, vins, begudes espirituoses i refrescants de l’empresa Túnel SA, i Susana di Giacomo, tècnica superior
del Departament de Qualitat de Carma s. XXI, SA.

També durant el mes d’octubre va tenir lloc a la seu del Col·legi de Químics el curs Contaminació de sòls (18 hores),
organitzat juntament amb la CAEB i adreçat a estudiants en situació d’atur (subvencionat pel Govern de les Illes Balears).
Aquest tema ha adquirit un gran interès a causa de l’entrada en vigor del Reial decret 9/2005, del sòls contaminats, que
estableix obligacions de gestió i control per a moltes activitats industrials, des de tallers mecànics fins a empreses de
transformació, de tractament de residus, etc. Per tant, hi ha una necessitat d’assessorament tècnic de les empreses de
la nostra comunitat que hi estan implicades. La professora responsable del curs va ésser M. Teresa Oms (consultoria Gemax,
Estudios Ambientales SL).

Per altra banda, durant el mes de novembre l’Associació de Químics va organitzar el curs Fites de la química en el
desenvolupament científic (10 hores), dins el cicle de conferències organitzades amb motiu del Dia de la Química,
emmarcades en la Setmana de la Ciència i la Tecnologia. El curs anava adreçat a professors i estudiants d’àrees relacionades
amb la ciència o amb la història de la ciència. Vàrem comptar amb la col·laboració com a ponents de José Antonio Marina
(químic i filòsof professor de l’IES Politècnic de Palma i professor associat de la UIB), Antoni Roig (catedràtic emèrit de
química i física del Departament de Química de la UIB) i Àngel Terrón (professor titular de química inorgànica del Departament
de Química de la UIB).

Marisa Forcén
Cap del Departament de Formació. Col·legi Oficial de Químics

DARRERES ACTIVITATS DE FORMACIÓ
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La Reial Acadèmia de les Ciències ha decidit concedir el Premi Nobel en Química del 2006 a Roger
D. Kornberg , de 59 anys, Catedràtic de Medicina a Stanford University, CA, USA “pels seus estudis
sobre la base molecular de la transcripció eucariòtica”. La transcripció es el procés de copia i
transferència cap el exterior de les cèl·lules de la informació emmagatzemada en els gens, per
produir així les proteïnes que construeixen un nou organisme. Roger Kornberg va ser el primer en
descriure el mecanisme de la transcripció a nivell molecular. Si s’atura aquest procés ja no es
transfereix la informació genètica i l’organisme mor en un parell de dies. La comprensió d’aquest
mecanisme té una importància mèdica fonamental ja que el càncer, les malalties cardíaques i cert
tipus de inflamacions alteren la transcripció. La comprensió d’aquest procés ens ajudarà en el
desenvolupament de les aplicacions terapèutiques de les cèl·lules mare.
Ha descrit com es copia la informació genètica des del ADN al ARN missatger, per poder transportar-
la fora del nucli cel·lular, aconseguint detallades imatges del procés on es pot veure el nou fil d’ARN
desenvolupant-se gradualment així com el paper d’altres molècules implicades, fins i tot quins son
els àtoms que intervenen.
Aquest Premi també aporta una situació curiosa ja que Roger fa quaranta-set anys va assistir amb
12 anys d’edat al lliurament d’aquest guardó al seu pare Arthur, Premi Nobel en Fisiologia o Medicina,
ex aequo amb el científic espanyol  Dr. Severo Ochoa a l’any 1959  “ pels seus estudis sobre el
procés de transferència de la informació genètica d’una molècula d’ADN a una altra”.  Roger es
el setè científic fill d’un guanyador o guanyadora d’un Premi Nobel que repeteix aquesta gesta.
Casualitat o herència genètica?

Roger Kornberg reb el Premi Nobel de Química 2006

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!!!

Registre, Avaluació i Autorització
de productes Químics (REACH)
Dissabte dia 30 de desembre de l’any 2006 es
va publicar en el Diari Oficial de l’Unió Europea
(DOUE) el reglament (CE) n. 1907/2006 del
Parlament Europeu i del Consell aprovat dia
18 de desembre de 2006 relatiu al registre,
l’avaluació, l’autorització i la restricció de
les substàncies i preparats químics  (REACH).
Es tracta d’un document dens de 852 pàgines
on només la introducció ja té 131 paràgrafs.

Què és el REACH?. Un nou reglament que
regularà la producció i comercialització de
substàncies químiques a Europa, i substituirà
a més de 40 textos legislatius que fins avui
regulaven el tema. L’objectiu és un major
control sobre els productes químics perillosos,
i intentar substituir-les per substàncies menys
nocives per la salut i per el medi ambient. El
seu tràmit parlamentari ha estat llarg, fa vuit
anys que es va iniciar, i difícil ja que es poden
considerar uns 1500 els productes més
perillosos i afecten a la rendibilitat del Sector
Químic de l’UE. Per tant s’han de complir dos
objectius, assegurar la competitivitat de les
indústries químiques i la viabilitat de seguir
subministrant substàncies que millorin la nostra
qualitat de vida, però garantint els màxims
nivells de seguretat pels consumidors i per el
medi ambient. És un repte que assumim tot
els professionals de la Química.

Po
210

L’ús del Poloni-210, per matar a l’ex-espia rus Alexander Litvinenko, ha commocionat
a tothom. Els serveis de policia científica i els inspectors sanitaris no aturen de trobar
residus d’aquest isòtop radioactiu. De forma breu que sabem d’aquest Po(210)?.
El poloni junt amb el radi va ser descobert l’any 1898 pel matrimoni Curie, que el
varen obtenir a partir de minerals d’urani, ocupant la casella 84 a la Taula Periòdica.
L’any 1943 la isòtop Po(210) es va utilitzar com emissor de neutrons per iniciar la
fissió nuclear en el disseny de la bomba atòmica. Fins l’any 1944 no va ser possible
aïllar Po(210) pur en quantitats apreciables. S’obtenia a partir de minerals d’urani,
de vanadi i de radi, però la seva abundància era mínima. Una tona d’urani tenia
només cinc micrograms de poloni. Es va abandonar la via d’obtenció a partir de fonts
naturals per la via de la síntesi artificial bombardejant amb neutrons el bismut.
El Po(210) es un radioisòtop emissor de partícules alfa, amb un període de
semidesintegració de 138 dies, per tant emet molta intensitat de radiació però de
naturalesa corpuscular positiva que fa que tengui un efecte ionitzant molt alt però
que sigui molt poc penetrant en la matèria. Es un metall químicament parescut al
Tel·luri, es conenixen òxids i halurs. En estat metàl·lic es parescut al Tl, Pb i Bi.
Com molts de radioisòtops emissor alfa es molt perjudicial per la salut si penetra a
l’interior del cos, hi ha dues vies per ingestió i per inhalació. El poloni es soluble en
la sang i per tant pot recórrer tots els organismes del cos. Es sap que molts d’adobs
comercials de fosfast de calci, tenen impureses d’urani que es desintegra en uns sèrie
radioactiva en la que hi ha el poloni, la comunitat científica especula en la possibilitat
que el poloni arribi com impuresa en el tabac tractat amb adobs fosfatats i que es
liberi en forma de gas durant el consum d’una cigarreta, arribant així als pulmons i
actuant com un agent cancerígen.
Es clar que l’espia rus va morir per la ingesta de una quantitat apreciable de Po(210),
ja que les diferents patologies que li causaren la mort i els resultats analítics d’orina
i vísceres així heu ha confirmat però ens sorprèn la quantitat de restaurants, d’habitatges
i d’avions on s’han trobat restes d’aquest radioisòtop, fins i tot la Ministre de Sanitat
i Consum, Elena Salgado va emetre un comunicat de premsa tranquil·litzador dia u
de desembre sobre la possible contaminació als ciutadans espanyols que varen viatjar
en avions de la companyia British Airways. Aquest missatge tranquil·litzador especificava
possibles símptomes, nàusees, vòmits, diarrea, salivació excessiva i deshidratació.
Iniciant un protocol de recollida de mostres d’orina dels afectats i la seva remissió
a un laboratori de referència del Centre d’Investigacions Energètiques, Mediambientals
i Tecnològiques (CIEMAT) de Madrid, i facilitava un telèfon i una pàgina web d’informació.

Un element químic a primera plana



MALLORCA

CURS  per al manteniment higienicosanitari d’instal·lacions de risc davant la legionel·la
(25  hores)
Destinataris: professionals que realitzin operacions de manteniment higienicosanitari de les instal·lacions
susceptibles de legionel·losi. Personal de laboratori encarregat dels controls sanitaris. Llicenciats en
química, bioquímica, biologia i altres titulacions afins.
Dates previstes: del 26 de febrer al 12 de març de 2007
Inscripció: fins al 9 de febrer de 2007
Curs homologat per la Conselleria de Salut i Consum

CURS de productes agroalimentaris de les Illes Balears (30  hores)
Destinataris: professionals en actiu relacionats amb el sector alimentari: químics, bioquímics, biòlegs,
veterinaris, farmacèutics, enginyers agrònoms, etc. i, en general, persones interessades a conèixer
els productes típics de les Illes Balears.
Dates previstes: del 12 al 28 de març de 2007
Inscripció: gener-febrer de 2007
Curs gratuït subvencionat pel Govern de les Illes Balears

CURS d’actualització mediambiental per a docents (15 hores)
Destinataris: professorat d’Educació Secundària.
Dates previstes: març de 2007
Inscripció: gener-febrer de 2007
Curs gratuït per a col·legiats. Altres persones: 30€
Es sol·licitaran els corresponents crèdits de formació permanent del Professorat a la Conselleria
d’Educació i Cultura.

CURS de realització de projectes químics (20  hores)
Destinataris: persones en situació d’atur. Llicenciats o estudiants dels darrers cursos de química,
enginyers químics, industrials, etc. interessats en l’adquisició d’una formació específica sobre la
realització de projectes químics.
Dates previstes: del 20 al 27 de març de 2007 (matins)
Inscripció: gener-febrer de 2007
Curs gratuït subvencionat pel Govern de les Illes Balears

CURS de Manipulació de productes químics a l 'entorn sanitari  (30  hores)
Destinataris: Professionals sanitaris en actiu, personal de laboratori, metges, higienistes, tècnics en
seguretat, etc. i altres titulats interessats en el  tema.
Dates previstes: del 16 al 30 d’abril de 2007
Inscripció: febrer-març de 2007
Curs gratuït subvencionat pel Govern de les Illes Balears

MENORCA

CURS d’actualització mediambiental per a docents (15  hores)
Destinataris: professorat d’Educació Secundària.
Dates previstes: març  2007.
Inscripció: gener-febrer 2007.
Curs gratuït per a col·legiats. Altres persones: 30€
Es sol·licitaran els corresponents crèdits de formació permanent del Professorat a la Conselleria
d’Educació i Cultura.

CURS de gestió de la qualitat i la seguretat alimentària (20  hores)
Destinataris: professionals en actiu. Llicenciats en química o altres llicenciatures en ciències de la
salut. Gestors tècnics superiors d’empreses o d’altres organismes que tenguin implicacions en la
seguretat i la qualitat dels aliments.
Dates previstes: maig  2007.
Inscripció: març-abril 2007.
Curs gratuït subvencionat pel Govern de les Illes Balears

EIVISSA

CURS d’actualització mediambiental per a docents (15  hores)
Destinataris: professorat d’Educació Secundària.
Dates previstes: març  2007.
Inscripció: gener-febrer 2007.
Curs gratuït per a col·legiats. Altres persones: 30€
Es sol·licitaran els corresponents crèdits de formació permanent del Professorat a la Conselleria
d’Educació i Cultura.

Quimi
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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

ATENCIÓ:
AMPLIAM L' HORARI DE SECRETARIA

El nou horari d’atenció al públic és:
Matins: dimarts i divendres de 10 h a 13 h
Horabaixes: de dilluns a dijous de 16,30 a 20,00 h.
El dia d’atenció al públic de la Junta de Govern
és, com de costum, el dilluns de 18 a 21 h.
Tel: 971 775373  Fax: 971 775372

VOLEM POTENCIAR L’ÚS DE LA BIBLIOTECA

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




