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Una nova etapa
A començament del present mes de gener ha tengut lloc la presa de possessió de
la nova Junta de Govern del Col·legi Oficial de Químics. Per tercera vegada torn
a encapçalar la seva llista. Pensava que hauria estat convenient que un altre
col·legiat o col·legiada hagués ocupat el meu lloc. Però bé, el fet és que per diverses
circumstàncies torn a tenir aquesta responsabilitat i esper que durant aquest nou
període pugui contribuir a aconseguir que cada vegada la nostra Entitat estigui més
arrelada a la societat de les Illes i també que tots els companys de professió s'hi
trobin ben representats i la sentin com a seva, independentment de l’ús que en
puguin fer. El Col·legi tractarà d’estar sempre al seu costat de manera que no sigui
un ens aliè, sinó la veu dels professionals de la química, sigui quina sigui la seva
especialitat.

No vull desaprofitar aquesta oportunitat per agrair profundament la col·laboració
que han prestat els companys que han ocupat durant aquests darrers anys llocs de
responsabilitat dins la Junta. Sense la seva il·lusió i l’aportació, de manera totalment
desinteressada, d’una bona part del seu temps lliure no hauria estat possible el
desenvolupament de tota l’activitat que el Col·legi duu a terme. Així mateix agraeixo
la confiança dipositada en la meva persona per part dels companys que continuen
acompanyant-me durant aquesta nova etapa amb les seves responsabilitats així
com als que s’incorporen nous. Sense la suma de tots aquests esforços el col·lectiu
de professionals de la química no podríem fer sentir la nostra veu davant les
administracions i la societat.

Finalment vull desitjar-vos a tots un feliç any 2008 i que aquest serveixi per enfortir
la presència de la imatge real de la química i de la importància de les aportacions
dels seus professionals per millorar la vida quotidiana de la societat de les Illes.

Enrique Gómez Benito de Valle
Degà del Col·legi Oficial de Químics
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Ja fa tres anys que vàrem iniciar aquesta secció a la nostra revista i encara no
havíem entrevistat cap company dedicat a la docència. Aquesta situació venia
propiciada pel fet que volíem fer present moltes altres ocupacions distintes a
aquesta que sempre ha semblat com la sortida més escollida pels professionals
de la Química a les Illes. Hem demanat la col·laboració a companys i companyes
que treballen a clíniques, a bodegues, a empreses de begudes carbòniques, de
control de qualitat, de prevenció de riscs i de productes químics, a l’administració
autonòmica, i fins i tot a un company que participa en l’administració europea.
Ja és l’hora d’abordar a un company dedicat des de fa un caramull d’anys a
ensenyar química als adolescents i a presentar-los aquesta ciència com una
contribució a la millora de la qualitat de vida al nostre planeta Terra. Vaig coincidir
amb Àngel Cortés en una activitat del Programa DemoLab, acompanyant un grup
d’alumnes del seu Institut, i vaig proposar-li entrevistar-lo, cosa que va acceptar
 fer amb l’amabilitat que el caracteritza.

Entrevista a Àngel Cortés
Químic i professor d’ensenyament secundari

Va cursar la seva llicenciatura en Ciències Químiques a la Universitat de les Illes
Balears. A quina promoció pertany? Quins són els records dels seus estudis universitaris?
A la promoció de la Universitat de Palma de Mallorca, del 1973 al 1978, essent Rector
el Dr. Antoni Roig. Molts són els records d’aquella etapa, i la majoria molt agradables.

La seva va ser una de les primeres promocions de químics a la UIB, quina valoració
fa de la seva formació acadèmica?
Encara, com he dit abans, no érem de la UIB, si no de la de Palma. Record la dedicació
entusiasta dels professors i també el seu grau de competència en les seves matèries.

Una vegada acabada la llicenciatura, quin va ser el seu primer lloc de feina com a
químic?.
A Mallorca, en aquells anys, no hi havia gaire infraestructura industrial, era bàsicament
turística, després de complir el servei militar, em vaig incorporar a la docència.

La seva incorporació a la docència era un projecte vocacional o fruit de la situació
del mercat de treball.
En un principi volia treballar en un laboratori industrial, això suposava el fet de
sortir de Mallorca. Paradoxalment, vaig aprovar les oposicions a Catalunya i m’hi
vaig estar cinc anys treballant per a la  Generalitat.

Ja fa molts d’ anys que és professor de Física i Química a un Institut i ha assolit una
gran competència pedagògica, quins records té dels seus inicis com a docent? Va
rebre una formació adient per  a aquesta activitat?
Els llicenciats no rebíem una preparació per a la docència, el qui volia presentar-
se a les oposicions havia de fer un curs d’adaptació pedagògica, CAP, que no et
preparava per al que realment trobaves a les aules.

Crec que tothom considera molt formatiu el seu pas pels centres educatius i ple
d’anècdotes, on apareix sempre la figura del professor com a amic, com a educador,
i de vegades com a inquisidor. Té qualque record de la seva etapa d’estudiant
d’ensenyament secundari?
Vaig estudiar al Col·legi de Montision i de tots els professors guard uns records
entranyables.

Hi va haver qualque professor que apareix com un referent per la docència?
Don Arturo Caro Fernández, tenia un carisma especial, és el responsable  que
m’agradàs la Química.

Som molts els docents que hem viscut tots els canvis educatius des de la promulgació
de la LOGSE. Ha estat senzill per al professorat aquest procés de canvi quasi continu?
Quines són les majors dificultats que s’ha trobat en aquesta etapa?.
No ha estat molt senzill, l’administració vol fer un programa a la carta, en funció
de les medalles que es pugui penjar per guanyar unes eleccions. Volen fer lleis noves,
però sense dotació econòmica, i no me referesc només  als sous del professors.
Invertir en educació reverteix tard o aviat en el futur d’un país.

L'educació és un terme molt utilitzat pels analistes de la societat, pels gestors de la
política i per molts de pares i mares preocupats pel futur dels seus fills i filles.
Considera que els agents socials consulten el seu parer als docents?.
No sé qui assessora els governs a l’hora de fer una llei d’educació, s’hauria de
consultar més els professors i les famílies, però, existeixen uns poders fàctics a la
societat que impedeixen tot progrés educatiu. Església? Partits reaccionaris?

La professió del docent es considera diferent a les
altres per motius d’horaris i de vacances. Considera
que és una dedicació professional ben valorada
socialment?.
Es fan moltes bromes al respecte, són els que no
veuen les constants reunions d’equips educatius,
els claustres ordinaris i extraordinaris, les
programacions generals d’aula i individualitzades,
les reunions amb els tutors, les sessions d’avaluació,
els cursos de formació permanent... i així
continuaríem, i això que no he mencionat les
correccions dels exàmens.

Tenen els professors una formació contínua per tal
d’actualitzar coneixements i aprendre noves
tècniques didàctiques?.
Efectivament, La Universitat, el CEP i els Col·legis
Professionals fan una tasca molt important al
respecte.

Considera que ensenyem els mateixos continguts
que vàrem aprendre quan  érem adolescents?
No, s’han reduït, tant a Física com a Química, en
la meva opinió s’hauria de fer el batxillerat en tres
anys i no dos com es fa ara, no hi ha temps per
assolir els continguts necessaris que demana la
Universitat.

Cada vegada que es publiquen estudis sobre
l’aprofitament de l’alumnat comparats amb altres
nacions o amb altres comunitats autònomes, el nivell
que assoleix l’alumnat de les Illes no és certament
l’idoni. Quina és la causa d’aquest baix aprofitament?.
Pens que en una comunitat com la nostra, les
oportunitats de treballar són majors, l’oferta
turística en algunes zones no afavoreix la necessitat
d’estudis superiors.

Segur que amb els anys de dedicació a l’ensenyament
té qualque situació divertida que ens pot relatar.
En un intercanvi amb un col·legi anglès, vengueren
uns alumnes simpatiquíssims de nivell de tercer
d’ESO. Els vaig dur al laboratori i férem una pràctica
de combustió d’un fruit sec per calcular les calories
que desprenia. Com que el meu anglès no és gaire
bo se me va escapar la paraula FOC en comptes de
dir FIRE i les rialles dels nins anglesos foren
espontànies, i jo, quan me'n vaig adonar, també
vaig riure una estona.

Vol afegir qualque cosa més?.
Engrescar-vos en aquesta tasca vostra que és molt
important. Amb la vostra revista teniu una ARMA
d’EDUCACIÓ MASSIVA; aprofitau-la.

Gabriel Cànaves
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El cicle Art i Ciència, un èxit.

Ha finalitzat el cicle Art i Ciència organitzat per la Conselleria d’Economia,
Hisenda i Innovació del Govern de les Illes Balears amb motiu de la declaració
de l’any 2007 com Any de la Ciència. L’Associació de Químics de les Illes Balears
va participar en quatre activitats adreçades al públic en general. Després de
finalitzar el cicle és l’hora de fer-ne una valoració, creiem que ha estat un èxit
imaginatiu i un repte organitzatiu coordinar en un temps reduït un gran nombre
d’actes. Podem afirmar que ha estat un èxit i que a les Illes hi ha prou persones
i entitats capacitades per omplir el programa d’activitats anual d’un futur Museu
de la Ciència que tots desitjam.

En primer lloc es va desenvolupar el cicle de seminaris “La ciència a l’art”,
principalment adreçat a professorat d’Educació Secundària, on en set sessions
es varen exposar al Club de Banca March en Palma temes amb aquest fil conductor.
Així experts de diferents àmbits varen parlar, per exemple, sobre el paper de la
química en la conservació del patrimoni historicoartístic, de la música de la
química, dels aspectes científics de les intervencions per a la conservació de les
obres d’art, de com ajuda la ciència a la conservació del patrimoni monumental
i també sobre els metalls en la joieria.

Dissabte dia 10 de novembre de bon matí unes setanta persones esperaven a la
porta de l’Almoina de la Seu per participar en l’activitat, Les matemàtiques i
la Química en la Seu, organitzada conjuntament amb la Societat Balear de
Matemàtiques(SBM). El cel estava un poc ennuvolat però finalment vàrem poder
veure com els raigs del sol entraven per la rosassa de llevant i es formava la
imatge davall de la de ponent. La visita va estar guiada per representants de la
SBM que explicaren les característiques geomètriques dels elements constructius
de la Seu. Posteriorment, la Dra. Mercè Gambús del Departament de Ciències
Històriques i Teoria de las Arts de la UIB va posar de manifest la importància de
la llum com a símbol visual de l’arquitectura religiosa, destacant el paper dels
mestres picapedrers en la construcció de la Seu, l’evolució dels estils, la reforma
de l’arquitecte Gaudí i l’ornamentació recent de la Capella del Santíssim, obra
de l’artista Miquel Barceló.

Dia 12 de novembre juntament amb l'Associació d’Amics del Museu de la Ciència
i la Tecnologia, vàrem participar en el cicle de cinema i ciència: vàrem organitzar
la projecció comentada de la pel·lícula “Erin Brockovich”, dirigida per Steven
Soderbergh l’any 2000 i protagonitzada per Júlia Roberts, on es relata un cas real
de contaminació aquosa provocada pels abocaments de crom hexavalent per part
d’una central elèctrica.

També s’organitzaren un cicle de quatre conferències teòriques, una visita a un
laboratori i al Museu Diocesà, emmarcades en el seminari sobre Béns Culturals:
Degradació i Conservació. Destacam l’activitat desenvolupada el dia 4 de desembre,
on la Dra. Catalina Genestar, professora titular del Departament de Química de
la UIB i el Dr. Ferran Hierro, responsable de las tècniques microscòpiques dels
Serveis Cientificotècnics de la UIB, mostraren de primera mà instrumentació i
mostres utilitzades habitualment en l’estudi de la conservació del patrimoni. Les
trenta persones assistents a continuació es desplaçaren a una sala on el Dr. Màrius
Vendrell, professor del Departament de Cristal·lografia, Mineralogia i Dipòsits
Minerals de la Universitat de Barcelona i responsable del grup Patrimoni-UB, va
impartir una conferència sobre la conservació de la Catedral de Palma.

Distribució dels diferents tipus de pedra de la Catedral de Mallorca.

FAÇANA  NORD

Un any més arriba l’Olimpíada de Química, i ja
són 17 anys seguits organitzant la fase local a
les Illes, que es desenvoluparà el proper 21 de
febrer. La fase nacional tindrà lloc a principis
del mes de maig  a Castelló i la fase internacional
es durà a terme a Budapest durant el mes de
juliol i la iberoamericana a Costa Rica durant el
mes d'octubre.

Les proves es realitzaran al matí. A Mallorca a
l’Edifici Mateu Orfila del Campus ; a Menorca a
Can Salord (Alaior); i a Eivissa i Formentera a
l’Extensió Universitària de la UIB d’Eivissa.
Enguany com a novetat, i atès que els darrers
anys s’ha detectat que són molts els participants
que no poden quedar-se a les activitats de
l’horabaixa per motius personals, s’ha decidit
ajustar les activitats al matí. El Departament
de Química de la Universitat de les Illes Balears
ofereix, un cop acabat l'examen, un berenar a
tots els participants i al professorat acompanyant,
i a continuació organitzarà unes activitats
divulgatives. També es modifica el sistema
d’inscripció que es realitzarà únicament a través
d’Internet en el web www.uib.es/olimpiades.
Per altra part s’està negociant un finançament
per tal de poder convidar els millors alumnes
de Menorca i d’Eivissa-Formentera al lliurament
dels premis, el dia 17 de març a les 19 hores a
l' auditori del Centre de Cultura de “Sa Nostra”
de Palma. Tota la informació referent a
l’Olimpíada la podeu trobar a la nostra web
www.quimibal.org/oquimic.html.

Aprofitam també per anunciar que, atès la bona
acollida de les tres 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.

XXI Olimpíada de Química a les
Illes Balears (2008)

ACTIVITATS: Difusió de la Química
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Més enllà del fet que els materials amb què estan fets els instruments
i els suports d'emmagatzematge musicals són objecte d'estudi per part
de la química, en aquesta nota analitzem algunes relacions indirectes
entre ambdós móns que ens permeten redescobrir músiques interessants
i posar acompanyament musical a l'ensenyament de la química.

D'entre els químics que han estat músics notables,1 el més conegut és
Aleksandr Borodin, destacat químic orgànic i un dels més importants
compositors russos del seu temps.2  Entre altres casos menys coneguts
trobem dos químics-compositors de principis del segle XX, Georges
Urbain (1872-1938), professor de química a la Universitat de París i
descobridor del luteci,3 i Emil Votocek (1872-1950), professor de
química experimental a la Universitat Tècnica de Txèquia, a Praga.4

Més recentment Lejaren Hiller (1924-1994), professor de la Universitat
d'Illinois i expert en polímers va desenvolupar la composició musical
per ordinador.  Un cas semblant és el de Josep Maria Mestres Quadreny
(Manresa, 1929), qui estudià química a la Universitat de Barcelona i
esdevingué director d'una indústria de silicones, càrrec que li va
permetre dedicar-se a la composició i a la promoció de la música
contemporània.5  A l'inrevés, hi ha hagut compositors musicals que
han tingut la química com a afició, com Francesco Maria Veracini
(1690-1768), magnífic violinista i compositor barroc gairebé embogit
per l'alquímia, o com Edwin Elgar (1857-2934), portaestendard de la
música britànica de finals del segle XIX que cultivà l'afició per la
química i es va fer instal·lar un laboratori a casa seva.6

Hi ha també personatges que han fet tasques de mecenatge musical
o que s'han dedicat professionalment a la música gràcies als beneficis
d'una indústria química o químico-farmacèutica.  Sir Thomas Beecham
(1879-1961), per exemple, va ser un director d'orquestra autodidacta
de prestigi gràcies a la fortuna familiar resultant de l'invent de les
píndoles Beecham pel seu avi.  Aquest remei gairebé universal va
donar lloc a una potent empresa químico-farmacèutica, que ha
evolucionat fins a l'actual gegant farmacèutic Glaxo-Smith-Klein.7  En
el cas de l'empressa Kodak, a part de la fundació de la Eastman School
of Music a la Universitat de Rochester per part de George Eastman
(1854-1932), cal destacar el cas de Leopold Godowsky Jr. (1900-1983)
i Leopold D. Mannes (1899-1964), tots dos músics professionals (el
primer d'ells, a més, cunyat dels germans Georges i Ira Gershwin) amb
estudis universitaris de física i química, que van iniciar pel seu compte
la recerca d'un sistema de fotografia en color i, contractats per Kodak,
van desenvolupar la película Kodachrome que sortí al mercat l'any
1935.8  Per últim hem d'esmentar Paul Sacher (1906-1999), qui es va
casar amb Maja Hoffmann-Stehlin, propietària de l'empresa farmacèutica
Hoffmann-La Roche. La fortuna familiar li va permetre asumir un paper
de mecenes del món musical i encarregar obres a compositors com
Igor Stravinsky, Bela Bartók, Frank Martin, Paul Hindemith, Richard
Strauss, Elliott Carter, Pierre Boulez, Luciano Berio o Cristóbal Halfter.
L'impressionant llegat  de documents relacionats amb la música del
segle XX que va acumular es troba a la fundació que va crear ell
mateix, la Sacher Stiftung.9

Al camp de la música popular mereixen la nostra atenció les anomenades
cançons filk, que es basen en la música d'una peça folk o popular, a
la qual s'adapta una lletra relacionada amb la ciència o amb la ciència-
ficció.10  És el cas de les cançons de Lynda Williams, que es

presenta com The Physicist Chanteuse, amb títols com
Carbon is a Girl's Best Friend, o les de Michael Offutt
recollides al disc Chemistry Songbag (2002), que inclou
Mendeleev, Redox Blues o Electron Configuration Polka.
Aquest músic polivalent és autor de la música i lletra,
fa de cantant i toca la guitarra, el banjo i els teclats.
En territori proper trobem el disc del grup Artichoke
dedicat a 26 científics, entre els quals hi ha Galileu,
Einstein, Heisenberg, Marie Curie o Lord Kelvin, al qual
se li pot reconèixer, si més no, la bona intenció.  També
en aquest territori hi ha una peça esbojarrada, The
Chemists' Drinking Song de Seamus Kennedy, cançó de
taverna amb aires de folklore irlandès.  Dins d'aquest
apartat podem mencionar per últim uns quants discs
pensats per a introduir conceptes de ciència als més
petits, en anglès, que es pot trobar en una pàgina de
web dedicada a aquests temes.11

Entre els artistes que han expressat el seu interès per
la ciència hi ha el brasiler Gilberto Gil, que en el seu
disc Quanta parla de la relació entre l'art i la ciència i
s'acosta al món quàntic.  També el xilè Alfonso Letelier
(1912-1974), que en el segon moviment de la simfonia
El hombre ante la ciencia reflexiona sobre el concepte
d'entropia.  En general, però, a la ciència se li reconeix
un paper secundari en relació amb temes realment
importants com l'amor.  Aquesta és la idea de la cançó
Wonderful World que cantà Sam Cooke i que recordem
a la pel·lícula Únic Testimoni, protagonitzada per Harrison
Ford.  La química apareix a cançons populars o de jazz
com a sinònim d'empatia, bona relació o, sobretot,
enamorament: Delicious Chemistry de Juliet Kelly o
Your Molecular Structure  de Mose Allison.

Té música la química?
Santiago Álvarez, Departament de Química Inorgànica, Universitat de Barcelona

Figura 1. El cantaor gadità Diego Carrasco.
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Figura 2.  Fragment del quintet per a piano de Schumann que es creu que
podia haver estat font d'inspiració per al sistema periòdic de Mendeléiev.

Els elements, constituents bàsics de la matèria de
la mateixa manera que les notes ho són de la
música, han estat ocasionalment font d'inspiració
musical.  Jean Féry Rebel (1666-1747) va composar
Les élémens, una suite per a orquestra de la qual
es pot resaltar l'impressionant primer moviment,
titulat Cahos.  Aquesta obra fa referència als
elements aristotèlics: terra, aigua, aire i foc.  El
mateix succeeix amb obres d'André Cardenal
Destouches (1672-1749) i Antoni L'iteres, aquest
últim originari d'Artà i que desenvolupà la seva
carrera musical a Madrid.  Fins i tot al segle XX,
compositors occidentals de música clàssica com
el suís Frank Martin (1890-1974) dediquen obres
als quatre elements, no als elements químics,
mentre que els compositors d'origen xinès s'inspiren
en els cinc elements de la seva tradició: metall,
fusta, aigua, foc i terra, com en el cas de Zhou
Long.  Per trobar peces musicals dedicades a un
o més elements químics hem de recórrer a la
música popular, tal com s'ha comentat amb més
detall en un article recent.12  Destaquem aquí tan
sols tres títols recomanables que fan referència a
un bon grapat d'elements: The Demi de Pete Seeger,
versió irònica d'un exercici de laboratori de química
analítica, The Elements de Tom Lehrer, divertit
recitat musicalitzat dels 92 elements coneguts
aleshores i La química del cantaor gadità Diego
Carrasco, imaginatiu joc de paraules amb els noms
dels elements químics.

Ens queden més temes al tinter: música relacionada
amb l'alquímia, des del barroc fins a la música
New Age; cançons sobre la termodinàmica, música
feta pels àtoms o les molècules; la relació de
Mendeléiev o de Mateu Orfila amb la música;
personatges famosos que després d'estudiar química
la van deixar per a dedicar-se a la música; el
misteri de les raons que han tingut nombrosos
compositors per a donar títols químics a obres
instrumentals; grups, bandes, orquestres, equips
d'alta fidelitat i segells discogràfics amb noms
químics.  Al capdavall, sembla que la resposta al
títol d'aquesta nota es SÍ, la química té més música
del que sembla a primera vista.
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L’Associació de Químics de les Illes Balears ha organitzat un any més una sèrie
de conferències en el marc de la Setmana de la Ciència i Tecnologia SCT-2007
(5 al 18 de novembre de 2007), amb el suport de la Conselleria d'Economia,
Hisenda i Innovació (Direcció General d'R+D+I) del Govern de les Illes Balears i
la col·laboració de l’Institut Menorquí d’Estudis i del Departament de Química
de la UIB. Ja és el cinquè any que celebram el Dia de la Química amb una sèrie
d’actuacions per potenciar la cultura científica de la societat de les nostres
illes i donar a conèixer l’estreta relació de la química amb diferents aspectes
de la nostra vida quotidiana.

A Eivissa, el Dr. José Costa López, catedràtic d’Enginyeria Química de la
Universitat de Barcelona i degà del Col·legi de Químics de Catalunya, dia 7 de
novembre a l’Auditori de l’Edifici Polivalent del Consell Insular d’Eivissa, va
impartir la conferencia Química Forense i CSI, explicant la contribució que pot
fer la química a la investigació judicial a 150 estudiants de batxillerat de cinc
instituts de l’Illa.

A Mallorca, la Dra. Silvia Moreno García-Luengo, investigadora del Departament
de Química de la Universitat de les Illes Balears, va impartir la conferència.
Quines solucions ens aporta la Ciència davant un vessament d’hidrocarburs?,
aquesta activitat anava dirigida a l’alumnat de batxillerat i es va realitzar a
dos llocs diferents. Dia 8 de novembre en el Casal de Cultura d’Inca, amb
l’assistència d’uns 60 estudiants i dia15 de novembre a la Sala d’actes de l’edifici
La Misericòrdia de Palma que comptà amb la presència d'uns 150 alumnes de
batxiller de sis centres de Palma i voltants. La temàtica d’aquestes conferències
de Palma i Inca va ser de l’agrat dels estudiants que varen mostrar el seu interès
en forma de preguntes per alguns aspectes comentats a la xerrada, i que varen
comprovar com la Química dona solucions per lluitar contra la contaminació.
Dia 21 de novembre a l’Edifici Mateu Orfila de la UIB es va organitzar una
conferència adreçada als estudiants i professorat de la Facultat de Ciències,
impartida per el Dr. Juan Riego Sintes, coordinador del departament de Mètodes
d’assaigs, unitat de toxicologia i substàncies químiques de l’European Chemicals
Bureau a Itàlia, que amb el títol de Nova legislació europea sobre substàncies
químiques, arribant a REACH, 80 persones  varen poder conèixer de primera
mà la recent normativa europea sobre els productes químics. El mateix dia a
l’horabaixa a la Edifici Sa Riera de Palma, el Dr. Juan Riego va impartir una
sessió tècnica adreçada a professionals que pogueren conèixer aspectes més
tècnics de la nova normativa de REACH.

A Menorca, el Dr. José Costa López repetia la conferencia Química Forense i
CSI, a dos llocs i a dos  auditoris diferents. Dia  14 de novembre a l’Institut
Menorquí d’Estudis de Maó va comentar una sèrie de casos reals on el peritatge
d’un professional de la Química havia ajudat a aclarir el cas. Hi assistí un
nombrós públic. Dia 15 de novembre a l’IES Josep Maria Quadrado de Ciutadella
la conferència s’adreçà a un centenar d’estudiants de batxillerat de dos instituts
de l’Illa.

El dia 15 de novembre, el Dr. Enrique Tortosa Martorell, director del Instituto
Español de Oceanografía, en el marc de la celebració institucional del Dia de
la Química, va impartir a la sala d'actes de l’edifici de la Misericòrdia de Palma,
amb el títol “La Química i la mar”. L’acte va comptar amb la presència del Sr.
Pere Oliver, Director General d’R+D+I de la Conselleria d’Economia, Hisenda i
Innovació, que va fer la presentació del Dr. Enrique Tortosa, la Dra. Catalina
Genestar, subdirectora del Departament de Química de la Universitat de les
Illes Balears, el Dr. Enrique Gómez, degà del Col·legi Oficial de Químics de les
Illes Balears i el Dr. Juan Frau, president de l’Associació de Químics de les Illes
Balears. La conferència va complir amb totes les expectatives i els 80 assistents
aproximadament varen poder gaudir de les explicacions i anècdotes del Dr.
Tortosa. Durant l’acte es va fer el lliurament de les insígnies de plata als
col·legiats amb vint-i-cinc anys de professió i el lliurament dels premis Sant
Albert al millor treball d’investigació, lliurat per el Sr. Oliver, que va recaure
en el senyor Miquel Adrover Estelrich, pel seu treball “La piridoxamina bloquea
los compuestos de Amadori, compuestos clave en el desarrollo de las patologías
asociadas a la diabetes”, i a la millor llicenciatura, lliurat per la Dra. Genestar
que va obtenir el Sr Daniel Escudero Masa.

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
16 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 distès, per enfortir les relacions personals
entre els companys de professió.

Conferència de Silvia Moreno a estudiants de batxillerat

Conferència de Juan Riego sobre el REACH

Membres de la mesa presidencial del Dia de la Química
amb els Premis Sant Albert i les insígnies de plata
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Un record a la Química. L’enllaç metall-metall més curt.

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!!!

Ferran Adrià, un dels restauradors de més prestigi internacional i col·legiat d’honor del Col·legi
de Químics de Catalunya, va ser investit Doctor Honoris Causa el 17 de desembre al Paranimf
de l'Edifici Històric de la Universitat de Barcelona, per les seves aportacions a la ciència i a la
química dels aliments i per la projecció del seu treball a escala mundial. El padrí de la cerimònia,
presidida pel rector Màrius Rubiralta, va ser el catedràtic del Departament d'Enginyeria Química
de la UB, Claudi Mans, que en el seu parlament  (www.ub.edu/gpre/docs/honoris/200712_honoris
_fadria_laudatio_cmans.pdf)

Ferran Adrià ha estat investit Doctor Honoris Causa per la Universitat de Barcelona.

L’European Union Science Olympiad, (EUSO), és una competició entre estudiants de 16 anys (
primer de batxillerat o equivalent) en matèries de Ciències (Física, Química i Biologia), en què
cada país pot presentar dos equips  de tres estudiants. L’any 1998 Michael A.Cotter, coordinador
nacional de l’olimpíada internacional de química a Irlanda, va fundar aquesta competició amb
l’objectiu de fomentar l’interès per la Ciència entre els adolescents i a la vegada servir per
preparar els futurs participants a l’olimpíada internacional l’any vinent. La primera convocatòria
de l’any 2001 es va ajornar per motius sanitaris fins a l’any 2003, que es va celebrar a Dublín.
Espanya ha participat des del seu inici, a l’EUSO 2007 els dos equips espanyols varen obtenir
medalles d’or i de plata. Entre els dies 11 i 17 de maig de l’any 2008 es celebrarà a Nicòsia la
EUSO 2008. Espanya per primera vegada organitzarà aquesta competició, i serà a la Universitat
de Múrcia  entre els dies 29 de març i 6 d’abril de l’any 2009, amb la col·laboració del Ministeri
d’Educació i Ciència, la Conselleria d’Educació, les Reials Societats de Física i Química i
l’Associació de Químics d’Espanya. Per a més informació: http://www.ucm.es/info/euso09/

Múrcia acollirà la VII Olimpíada Europea de la Ciència EUSO 2009

Un grup de químics de les universitats de Delaware i de Wisconsin han publicat un article
(J. Am. Chem. Soc., 129 (46), 14162 -14163, 2007) on descriuen un compost de coordinació
per unió de dos àtoms de Cr a dos nitrògens cadascun, que pertanyen lligands de diazadiene
amb grups diisopropilfenil, es tracta d’una estructura Cr2N4, amb la particularitat que
la distancia entre els àtoms de crom determinada per difracció de raigs X és de 1.8028-
Å. L’objecte de les seves investigacions era estudiar nous catalitzador de Cr, però aquest
nou compost cristal·lí té una particularitat molt interessant, els càlculs  li assignen un
ordre d’enllaç de 4.28, quasi un quíntuple enllaç.

El projecte ESASSI és la contribució espanyola a la iniciativa internacional SASSI (Synoptic
Antarctic Shelf Slope Interactions study) per a l'estudi de la dinàmica marina en les costes
antàrtiques. Investigadors de l’institut d’investigació IMEDEA del CESIC-UIB, participaran durant
les tres setmanes de l'estiu austral en una campanya oceanogràfica a bord del vaixell BIO
Hespérides, navegaran per la confluència Weddell-Scotia, entre les illes Shetland del Sud i
les Orcadas del Sud, a l’Antàrtida. L’ESASSI compta amb un projecte educatiu força interessant,
on aprofitant la coincidència de l'Any Polar Internacional i de l'Any de la Ciència, amb l’objectiu
de fomentar la divulgació científica, involucra  l’alumnat dels centres educatius en els projectes
de recerca que l'IMEDEA durà a terme durant l'Any Polar Internacional. Podeu consultar més
informació a la web: www.uib.es/depart/dfs/apl/aac/aa/Antartida/index.htm.
Si voleu consultar tota la contribució espanyola a l’Any Polar Internacional 2007-2008, es
recomana la web: www.api-spain.es/.

«Ferran Adrià és vist com a artista científic, ja que utilitza la ciència com a font d'idees i de creacions artístiques».«la creació
de El Bulli taller és un concepte ben poc habitual en el món culinari: un equip de professionals científics, químics, de ciències
dels aliments, nutricionistes i d'altres camps investiga sobre temes suggerits pels creatius, per tal de proporcionar-los els
instruments tecnològics que els poden solucionar tècnicament els seus desitjos». Ferran Adrià va fer un discurs
(www.ub.edu/gpre/docs/honoris/200712_honoris_fadria_disc_fadria.pdf), i va agrair «el gest valent de la UB, no per haver-
me escollit a mi, sinó per haver triat un cuiner»; «he lluitat tota la meva carrera perquè la cuina sigui cultura»; «la química -a
través de la cuina- també alimenta l'ànima».

L’IMEDEA participa a l’Any Polar Internacional 2007-2008
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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.

Tenint en compte l' actual interès pels temes del medi ambient i a petició dels
nostres col·legiats es va organitzar la segona edició del curs de Gestió Mediambiental
de 50 hores, durant els mesos de setembre i octubre de 2007. Aquesta activitat
formativa gratuïta (subvencionada pel Govern Balear) i dirigida preferentment a
persones en situació d’atur, va ser coordinada juntament amb la CAEB. Els ponents
varen ser Mª Teresa Oms (Gemax. Estudios Ambientales, SL), Martí Llobera, Miquel
Colom, José Carlos Cerro,  Juan Antonio Amengual i Maria Far (Conselleria de Medi
Ambient), Magí Terrassa (Institut Biotecnològic de les Illes Balears), Isabel Socías
i Marina Martínez (TIRME). L'activitat es va complementar amb dues visites guiades:
al Parc de Tecnologies Ambientals i a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals I de
Palma. Aquest curs va ser acreditat amb 5 crèdits de lliure elecció per la UIB.

 Marisa Forcén. Coordinadora

DARRERES ACTIVITATS DE FORMACIÓ

Previsió de cursos 1r semestre 2008

El Departament de Formació del Col·legi de Químics està preparant la programació
dels propers cursos de formació.

Durant el primer trimestre de l’any se'n preveu un sobre Microbiologia d’aliments
i un 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 en figura un amb el títol
“Recursos informàtics aplicats a l'ensenyament de la Química en Secundària" que
es realitzaria també durant el primer trimestre de l’any.




