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2012. L’any després de l’ Internacional de la Química

2011, Any Internacional de la Química. Ha estat un any molt intens, però del
que estam molt satisfets. L’elevada participació a totes les activitats ens ha
encoratjat a tots i és de justícia reconèixer-ho i agrair-ho.

2012, I ara què? La tornada a la realitat és dura i és precisament en aquests
moments quan els químics ens necessitem més, i més units hem d’anar. Aquesta
circumstància es conjuga amb la renovació de les juntes directives del Col·legi
i de l’Associació. Tots tenim molta il·lusió i som conscients de les dificultats i
també de les noves necessitats actuals.

No voldria acabar aquestes línies sense fer referència a n’Enrique Gómez.
Després de dotze anys com a degà, n’Enrique ha deixat una empremta indeleble
al Col·legi. Continua com a vocal, el que encara és més d’agrair.

Juan Frau
President de l’Associació de Químics
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Cartes al director-Propostes i suggeriments

Aquesta secció resta oberta a tots els que vulgueu expressar la vostra opinió sobre
qualsevol tema relacionat amb l'àmbit de la Química. La revista no s'identifica
necessàriament amb l'opinió dels autors.

Editorial

Neu i herbes a les teulades
Autor: Enric Calafell

El nostre assessor jurídic es presenta
Noves Juntes del Col·legi i de l'Associació
Signatura conveni col·laboració amb Lluís Vives
XXV Olimpíades de Química a les IB
Juan Frau, nou catedràtic
Presentació del llibre, "XX Olimpíades
de Química a les IB"
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GENER 2012. PÀGINA QUATRE

La Química sempre ha estat present en totes les activitats de la
humanitat, bé partint de la química de base o de la més sofisticada
genètica o nous materials, a més ha hagut de fer grans esforços
en mostrar la bondat dels seus productes i processos en una
valoració del seu impacte mediambiental. Com a conseqüència,
tot aquest nou escenari ha donat lloc a noves disciplines i
especialitats en la nostra formació, algunes d'elles adquirides en
la llicenciatura i d'altres en postgrau o en la mateixa carrera
professional.

No obstant això, la globalització dels mercats està donant lloc a
un nou entorn socioeconòmic on s'obren noves oportunitats. Els
mercats s'han tornat més exigents i sol·liciten professionals amb
millor i més selectiva formació però també estan afavorint l'aparició
de químics emprenedors. Persones el compromís de les quals amb
la creació de riquesa va més enllà del desenvolupament de la seva
carrera professional com a assalariat o funcionari i busquen en
l'emprenedoria el desenvolupament de les seves idees, inquietuds
i somnis.

Si hi ha hagut canvis en l'actitud de la societat civil, de la Universitat,
de l'administració i dels mateixos científics, la situació actual, no
ja de crisi sinó d'un nou escenari de treball i progrés, fa que siguin
necessaris aquests professionals- emprenedors per aconseguir nous
models productius i de creixement. Les empreses estan realitzant
canvis importants en els seus models de gestió de tota la cadena
de valor des de la R + D + i fins al mercat. Aspectes que abans
tenien una ponderació mitjana de importància en dita cadena,
avui s'han tornat essencials per poder seguir creixent. La recerca
i desenvolupament és un d'ells. Per exemple, la indústria
farmacèutica està confiant cada vegada més en l' "espurna-
creativitat" de petites empreses emprenedores start-up
d'universitats, de centres d'R+D o de les mateixes empreses, que
no en les seves pròpies i de vegades en vies d'obsolescència pròpies
estructures de recerca, reservant per a elles els aspectes de
desenvolupament del producte (fases preclíniques i clíniques)
d'acord amb les exigències dels ens sanitaris reguladors.
L’Administració també ho entén així i amb aquests canvis bàsics
(empreses, societat civil i administració) ja tenen les primeres
bases per potenciar i estimular el tercer jugador, l'emprenedor.

Per la nostra formació, l'emprenedor
quimicotecnològic pot ser i és una
realitat. Fruit del nivell científic i de
les inquietuds personals cada vegada
hi ha més persones que intenten
transformar tecnologia i ciència en
riquesa, entenent aquesta no només
en l'aspecte monetari sinó també en
la creació de llocs de treball, patents,
mercats, plantes productives, etc. No
és l'únic però sí que és un dels canvis
que la societat necessita per al seu
futur.

No li serà fàcil i tindrà molts moments
de soledat però en conjunt el viatge
haurà estat gratificant i ple d'il·lusions
i passions. ÀNIM!

L'emprenedor Quimicotecnològic
Dr. Antonio Parente, cofundador Grup Lipotec

Ponent conferència I FORUMQUIM-IB
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Representants Illes Balears
1r classificat: Carlos Jiménez Jiménez. Col.legi Sta Maria (Palma)
2n classificat : Miquel Jeroni Fiol Mir. IES Berenguer d'Anoia (Inca)
3r classificat: Antoni Cañón Santos. IES Mossén Alcover (Manacor)

El nostre nou assessor jurídic es presenta

Salutacions i bon any a tots el que formeu part del Col·legi i de
l’Associació de Químics de les Illes Balears,

Aprofito aquest espai que em varen oferir l’exdegà, Sr. Enrique
Gomez, i la nova degana, Sra. Maria José Molina, anomenada en
les eleccions del passat mes de desembre, per tal de presentar-
me públicament a tots el col·legiats i associats.

En primer lloc, el meu nom és Juan Mulet Alonso, i som misser
del Col·legi d’Advocats de les Illes Balears fa 10 anys i nou assessor
jurídic del Col·legi Oficial de Químics. El meu, que també es el
vostre, despatx professional està situat al carrer Jaume III núm.
20, 3r de Palma, del qual formam part set advocats o missers.

La meva tasca d’assessor no variarà molt de la que el meu
company feia fins al meu nomenament, ja que com és normal,
dins l’àmbit que correspon a la vostra tasca dins la societat i
l’empresa teniu una sèrie de matèries que us afecten directament,
i serà aquí, amb la vostra col·laboració, on mes possibilitat tenim
de fer feina, per tal de ser profitosa per als interessos de la
vostra professió i matèria.

Estic obert a qualsevol suggeriment, així com comentaris vers
els temes que us interessin, però crec que el principal motiu per
acudir a mi serà d’intrusisme, competència deslleial, i qualsevol
acte o disposició administrativa que vagi en contra dels vostres
interessos professionals; no obstant això qualsevol assumpte o
matèria que trobeu que ens pugui afectar, sol·licito la vostra
col·laboració per tal de poder obtenir un resultat òptim, ja sigui
a través des Col·legi o a mi directament.

Per altra banda, tal com succeïa abans, mitjançant el Col·legi
teniu la possibilitat de fer consultes particulars, tant de caire
professional com privat, per a les quals la primera visita serà
gratuïta i pot tenir lloc tant a la seu del Col·legi com al meu
despatx; per tal de concretar la reunió podreu contactar amb
mi a les dades facilitades.

A mes a més, com ja vaig dir als membres de la Junta,
m’agradaria poder, mitjançant la meva feina, ampliar entre
els missers i justícia en general el coneixement que es té de
la vostra professió i possibilitats de col·laboracions, fent per
exemple un llistat del pericials, dictàmens, informes... que
podeu fer per si fossin necessaris a un procediment, així com
demanar-vos un llistat de membres que vulguin, si escau,
figurar a un llistat del Col·legi d’Advocats i del Jutjats per si
han de fer qualque peritatge o anàlisi..., per la qual cosa us
demano col·laboració i si teniu qualque idea al respecte.

Esper que aquesta nova etapa sigui profitosa i fructífera per
a tots.
Cordialment

Juan Mulet
Aset Abogados

Tfn: 971 495 864 / 971 729 609
Fax: 971 715 026
C/ Jaume III, 20, 3r
Palma
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Junta de Govern del Col·legi de Químics
Degana: Mª José Molina Bordoy
Vicedegà 1r: Juan Frau Munar
Vicedegà 2n: Joan Jesús Fiol Arbós
Vicedegana 3ra: Magdalena Ferrer Rosselló
Vicedegà 4t: Joan Perelló Bestard
Secretari: Luis Merino Sabater
Vicesecretària: Catalina Martí Pujol
Tresorera: Matilde Fernández Socias
Vocal 1r: Gabriel Cànaves Quetglas
Vocal 2n: Mª Luisa Forcén Nuñez
Vocal 3r: Agustí Vergés Aguiló
Vocal 4t: Enrique Gómez Benito de Valle
Vocal 5è: Marta Torres Juan
Vocal per Eivissa-Formentera: Eva Tur Tur
Vocal per Menorca: Jeroni Capella Díaz

Junta Directiva de l'Associació de Químics
President: Juan Frau Munar
Vicepresidenta: Mª José Molina Bordoy
Secretari: Luis Merihno Sabater
Vicesecretària: Francisca Mas Torres
Tresorera: Matilde Fernández Socias
Vocal 1r: Miquel Palou Sampol
Vocal 2n: Joan Jesús Fiol Arbós
Vocal 3r: Miquel Adrover Estelrich
Vocal 4t: Agustí Vergés Aguiló
Vocal 5è: Josep M. Natta March
Vocal per Eivissa-Formentera: Eva Tur Tur
Vocal per Menorca: Jeroni Capella Díaz

Constitució de les noves
Juntes del Col·legi i de
l’Associació de Químics

Després de la proclamació de
les candidatures a la Junta i
Assemblea General del passat
20 de desembre i posterior
constitució el dia 11 de gener,
les noves Juntes del Col·legi i
de l’Associació de Químics de
les I l les Balears resten
integrades per les següents
persones:

GENER 2012. PÀGINA SIS

Signatura de conveni de col·laboració amb el Col·legi
Lluís Vives

El passat 15 de desembre el Col·legi de Químics signà un conveni de
col·laboració amb el Col·legi Lluís Vives de Palma, a través del qual els
col·legiats i associats poden gaudir de condicions especials com
descomptes en el preu de matrícula i possibilitat d’utilització de les
instal·lacions. Simultàniament el personal del Col·legi Lluís Vives podrà
participar gratuïtament en activitats de formació organitzades pel
Col·legi de Químics i finançades a través de la Fundació Tripartita.

Moment de la firma del Conveni

Noves Juntes del Col·legi i l'Associació.
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XXV Olimpíada de Química a les
Illes Balears
Un any més arriba l’Olimpíada de Química que es
desenvoluparà el proper 24 de febrer. La fase nacional
tindrà lloc entre els dies 28 i 29 d’abril a Madrid i
la fase internacional es durà a terme del 21 al 29
de juliol a Washington (USA) i la iberoamericana del
25 de setembre al 10 d’octubre a Santa Fe
(Argentina).

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. Després, el
Departament de Química de la Universitat de les
Illes Balears organitzarà unes activitats divulgatives.
La inscripció es realitzarà a través d’Internet en el
web: www.uib.es/olimpiades.

Tota la informació referent a l’Olimpíada la podeu
trobar al nostre web:
 www.quimibal.org/ACT_OlimpiadaQuimica.aspx.

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

Juan Frau, nou catedràtic del
Departament de Química
El passat 2 de desembre de 2011 el BOE
publicava el nomenament del nostre
company Dr. Juan Frau Munar com a
catedràtic de l’àrea de coneixement de
Química Física de la UIB. A més d’informar
els col·legiats volem aprofitar aquest mitjà
de la nostra revista QuimiBal per donar-li
l’enhorabona per aquest èxit professional
que afegeix al seu currículum després de
tota una carrera docent i investigadora  a
la nostra universitat. Com a membre de
l’àrea de Química Física ha participat en
diferents projectes relacionats amb el camp
de la modelització de nous fàrmacs,
éscoordinador de les PAU de Química de la

El passat 31 de gener tingué lloc a una de les aules del Centre de Cultura “Sa  Nostra” de Palma,
la presentació del llibre “XX Olimpíades de Química a les Illes Balears” els autors del qual són
Mercè Dopico, Juan Frau, Enrique Gómez, Miquel Palou i Agustí Vergés.

La pretensió d’aquesta publicació és la de fer un recull de la documentació i  dels esdeveniments
més importants que hem viscut durant aquests vint anys d’Olimpíades de Química celebrades
a la nostra comunitat: participants –alumnat, professorat i centres-, proves d’examen, tribunals
qualificadors, actes de lliurament dels premis... i, també, la de facilitar la preparació de futures
olimpíades als alumnes participants i al seu professorat. L’edició del llibre s’acompanya
opcionalment d’un CD.

L’acte de dia 31 fou presidit pel Dr. Víctor Cerdà, vicerector de Política Científica i Innovació
de la UIB, al qual acompanyaren el senyor Joan Alenyar, director de Col·lectius de Caixa de
Balears “Sa Nostra” i els nostres companys Joan Jesús Fiol, director del departament de Química
de la UIB, Juan Frau, president de l’Associació de Químics i Enrique Gómez, en representació

UIB, subdirector de l’Escola Universitària de Química Teòrica i director del
Màster Universitari de Formació del Professorat. A més col·labora des de fa
anys amb les nostres institucions i actualment és president de l’Associació de
Químics i vicedegà del Col·legi Oficial de Químics.

Presentació del llibre “XX Olimpíades de Química a les Illes Balears”

Durant la presentació, es mostraren els cartells de les vint edicions,
dissenyats pel senyor Jaume Falconer i també una selecció de fotografies
d’aquestes vint olimpíades, fet que divertí molt als assistents que pogueren
observar com el temps ens passa factura a tots... Durant aquest petit
reportatge, es comentaren entre els assistents les dificultats d’enllestir
les primeres edicions de la nostra Olimpíada –pionera de la resta d’olimpíades
d’altres matèries del batxillerat- solucionades gràcies a la iniciativa dels
primers coordinadors Àngel Terrón i Joan March.

Després d’unes breus paraules de les persones que formaven part de la
mesa presidencial, el nostre company i president de l’Associació de Químics
Juan Frau tancà l’acte fent esment a tot el conjunt d’activitats realitzades
durant el passat 2011, Any Internacional de la Química, que donam per
tancat amb la presentació d’aquest llibre.

Tots els col·legiats-associats poden sol·licitar un exemplar gratuïtament
a la secretaria del Col·legi. Així mateix altres persones o entitats poden
adquirir-lo en la nostra seu.
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Sopar i lliurament dels premis Sant Albert

El passat 18 de novembre tingué lloc en un conegut restaurant del Passeig marítim
de Palma, el tradicional sopar de Sant Albert que cada any organitza el nostre Col·legi-
Associació.

Com de costum, a les darreries, es lliuraren els premis a la millor llicenciatura,
atorgat pel Col·legi de Químics, que enguany ha recaigut en la nostra nova col·legiada
Lucía Frau Tascán, amb un brillant expedient acadèmic a més d’un ampli conjunt
d’activitats formatives complementàries i al millor treball de recerca de l’any en
curs atorgat per l’Associació de Químics a Eva Tur Tur pel seu treball “Desarrollo de
métodos analíticos para la determinación de myo-inositol hexafosfato en muestras
biológicas: validación en plasma de rata”. A ambdues la nostra més sincera enhorabona!!

Sens dubte, un dels temes motiu de comentaris i satisfacció de la vesprada fou el
recent accés a càtedra del nostre president de l’Associació i vicedegà del Col·legi
Juan Frau, després d’aprovar de forma brillant el concurs-oposició corresponent.
Durant la reunió, molt concorreguda, en Juan ens comentà alguns detalls d’interès
sobre el procés de les proves.

Dins un ambient de màxima cordialitat, la trobada ens permeté agrair un cop més al
nostre amic i company Enrique Gómez, degà durant el període 1999-2011, la seva
dedicació a les nostres institucions durant aquests dotze anys.

Fins al proper Sant Albert.

Inauguració de "La Taula periòdica entre tots"

El passat 15 de novembre, coincidint amb el Dia de la Química, es va inaugurar al
vestíbul de l'Edifici Mateu Orfila de la UIB, seu del Departament de Química, "La
Taula Periòdica entre tots". A l'acte hi van assistir, a més dels participants i els
representants de les entitats organitzadores, la rectora de la universitat, Dra.
Montserrat Casas, i la directora general de Planificació, Inspecció i Infraestructures
Educatives, Sra. Mercedes Celeste.

En la construcció d'aquesta macrotabla periòdica de 3,6 m x 2,5 m hi han participat
prop de trenta centres públics i privats d'Educació Secundària de les quatre illes.
Durant l'últim trimestre del curs 2010-11 grups d'alumnes dels centres inscrits van
confeccionar imatges creatives sobre els 118 elements de la Taula Periòdica.
Posteriorment, a partir dels treballs seleccionats, s'han elaborat els panells giratoris
-en una cara hi figuren les dades de cada element i en l'altra la imatge confeccionada
pels alumnes- i l'estructura metàl·lica que les subjecta.

Aquesta activitat es va fixar com a objectiu fomentar l'interès dels joves estudiants
per la Química així com generar entusiasme pel futur creatiu d'aquesta ciència. La
taula periòdica, que a partir d'ara s'exposarà de manera permanent en aquest edifici,
servirà com a element de referència i commemoratiu de l'Any Internacional de la
Química per a les futures generacions.

El desenvolupament de l'activitat, des del punt de vista econòmic, ha estat possible
gràcies a un ajut obtingut de la FECYT - Ministeri de Ciència i Innovació. També hi
han col·laborat l'Obra Social de Caixa de Balears "Sa Nostra" i la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears.

Lliurament del premi d'Investigació Lliurament del premi a la millor Llicenciatura

Moment del sopar

Alumnat assistent a l'axte d'inauguració

La Taula periòdica desenvolupada per l'alumnatLa Taula periòdica desenvolupada per l'alumnat
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Descripció de l’itinerari: Per la carretera que davalla al Port de
Valldemossa just abans del punt Km 4, a la dreta, trobem una barrera
oberta d’on surt el camí de s’Estaca, amb un indicador de S’Estaca-
Font Figuera.

Seguim la pista planera o en davallada suau i amb magnífiques vistes
sobre la costa passem un parell de cases. La pista segueix de pujada,
fins a la finca de l’Estaca.

Estem en el punt més elevat de l’itinerari i hem passat just per sobre
de les cases blanques de construcció singular de s’Estaca. El camí va
davallant, passa a fer unes voltes i a ser encimentat fins arribar a
una cruïlla. Més tard seguirem per la pista sense asfaltar de la dreta,
entre dues petites columnes.

Deixem els camins sense asfaltar i seguim avall pel que està encimentat
o asfaltat i que davalla ràpidament cap al mar. La pista passa a ser
un caminoi i una petita escala que ens du a les primeres cases de
s’Estaca, que formen un llogaret ben pintoresc, amb carrerons
estretíssims i cases penjades sobre les roques.

Arribem al mar amb els típics escars, refugis per a les barques. Després
desfem el camí fins arribar a la cruïlla.

Prenem per la pista que ara surt cap a l’esquerra entre dues petites
columnes d’antiga tanca i que, entre alzines, un altre cop segueix
paral·lel al mar. Anem passant noves tanques.

Arribem a una última tanca de la pista amb botador. No deixarem el
camí fins arribar al Guix, zona que va ser de banys de l’Arxiduc Lluís
Salvador, i on el camí empitjora.

Hi trobem una taula de pedra amb un lloc on fer foc i magnífiques
vistes sobre sa Foradada.

Desfem el camí fins al punt de partida, ara deixant de banda la
baixada a s’Estaca.

(Opcional: es pot arribar a Sa Foradada per les pedres vora la mar)

Consells: Com sempre, bon calçat per caminar i per dinar, "pa i
taleca". Si fa mal temps, impermeable.

Animau-vos a venir i, si voleu, podeu participar-ho a les vostres amistats
perquè també s'hi apuntin.

Propera excursió: El camí de s'Estaca (Valldemossa)

Organitzat pel Col·legi de Químics de les Illes Balears

Data: 26 de febrer de 2012

Inscripció: per mail o telèfon al Col·legi de Químics fins al 22 de febrer.

Dificultat: Fàcil

Durada d'anada i tornada: 2:30 h (9 km)

Lloc de trobada a Palma: a les 10:00 hdavant el Conservatori Superior
de Música o a les 10:30 h a l'aparcament de Valldemossa (davant la
parada del bus de línia).

S'Estaca és un petit indret de la costa, al terme municipal de
Valldemossa, a mig camí entre sa Foradada i el Port de Valldemossa,
constituït per una vintena de casetes que, originàriament, eren
els habitacles on els pescadors valldemossins tenien el cau durant
les seves dures jornades de feina. Ara ja no hi romanen pescadors
ni mariners, però s'Estaca és, de segur, un dels llocs més bells,
suggerents i màgics de tota la Serra de Tramuntana.

L'Arxiduc ens descriu, a la seva obra Die Balearen, s'Estaca que
ell va conèixer, a la segona meitat del segle XIX, com un llogaret
de pescadors format per 14 casetes, que ell mateix havia autoritzat
construir. També conta que es va encarregar de millorar els
accessos a la cala per facilitar el trànsit de persones, especialment
quan anaven carregades amb els coves de peix per dur a vendre.
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Una llengua electrònica per tastar caves

Investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han desenvolupat
una llengua electrònica per a identificar diferents tipus de cava. Una combinació
de sensors basats en lectures voltamperomètriques  i adequades eines matemàtiques
permeten  diferenciar com un expert  sommelier inicialment els tres tipus bàsics
de cava: brut, brut nature i semisec.   El sistema permet esbrinar la quantitat de
sucre afegit a la segona fermentació del cava.
Xavier Cetó, i altres. “Voltammetric Electronic Tongue in the Analysis of Cava
Wines”. Electroanalysis 2011, 23(1), 72-78.

La Química motiu d'art popular

Encara que ja fa mesos de la festivitat del Corpus, en veure aquest reportatge on
la Ciutat de Blanes va dedicar les estores florals típiques a l’Any Internacional de
la Química. En el reportatge veureu com  models moleculars ( ADN, aigua i benzè),
material de laboratori, model atòmic de  Bohr, símbols dels elements i com podeu
suposar el logo de l'AIQ2011.

http://pepquimic.wordpress.com/2011/06/27/corpus-quimic-a-blanes-estores-

Un llibre de Química per tothom

A principis d’agost es va publicar “ El Mundo y la Química “ (ISBN: 978-84-9785-
741-3), al llarg de les 280 pàgines amb il·lustracions molt ben seleccionades  pels
autors, Javier Ordoñez  i Natalia Pérez-Galdós, ens endinsam en la màgia d’un
món on la química sempre ha estat present. Des de l'origen de l’Univers als
colorants, dels cosmètics als perfums de disseny,des del menjar que prens fins i
tot tu mateix, descobrirem que tot és química. L'obra ha estat publicada pel
Consell Superior d'Investigacions Científiques i l'editorial Lunwerg. La seva lectura
pot ser una de les millors maneres d'acabar l'any de la Química.

Un nou canal de TV científica

La Fundació Espanyola per a la ciència i la tecnologia (FECYT) ha impulsat el
naixement d’un  canal de televisió per Internet sobre ciència i innovació que
produirà i difondrà informació d’actualitat científica i interès social, per omplir
un espai on l’enquesta de percepció social de la ciència ha mostrat que l' interès
dels espanyols ha crescut un 36 % a l’any 2010. Es tracta d’un portal per donar a
conèixer al públic les investigacions de les nostres institucions i elaborar material
audiovisual divulgatiu.

Més informació a http://www.youtube.com/user/FECYT

L'any 2011 ens deixa un patrimoni químics

L’any 2011 finalitza, però hi ha mols de records d’activitats com cicles de
conferències divulgatives per donar a conèixer la importància social i cultural de
la Química i  el fòrum entre empreses, investigadors, emprenedors, professionals
i alumnat del sector Químic. La visió durant tot l’any de la pancarta gegant a
l’Edifici de Sa Riera. L’edició d’un calendari amb unes imatges molt creatives sobre
el paper social de la química. Ens deixa un patrimoni com l’escultura sobre
l’estructura del diamant exposada a l’estació Intermodal i el projecte d’una Taula
Periòdica de tots que culmina en la macrotaula que decora l’entrada de la Facultat
de Ciències, on els professors i alumnes participants recordaran quins elements
varen apadrinar. L’any ha acabat però ens deixa molt de material audiovisual a
moltes webs i moltes iniciatives que seguiran divulgant que tot és química.
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HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC:

De dilluns a dijous de 10 h a 13,30 h i de 16,30
a 20 h.

El dia d'atenció al públic de la Junta de govern
és el dimecres de 17,30 a 20 h.

Telèfon i fax: 971 775 372

C/ Josep Rover Motta, 8-baix B
07006 Palma

BIBLIOTECA DEL COL·LEGI

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.
A partir d'ara ja es pot consultar el catàleg en la pàgina web del Col·legi i sol·licitar el prèstec d'exemplars
per aquest mateix mitjà.
Esperam la vostra presència i suggeriments de novetats editorials.

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 + 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 Arquitectos y Químicos Españoles (HNA)
- Convenis d'assistència sanitària amb
ADESLAS i SANITAS

Serveis financers
Proporcionen als col·legiats avantatges
preferents en les seves gestions financeres
a través de les següents entitats:

Banc Sabadell
Caixa de Balears “Sa Nostra”
Caja del Mediterráneo (CAM)

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 (1er semestre 2012)

Per a més informació sobre les activitats de formació organitzades pel Col·legi Oficial o Associació
de Químics de les Illes Balears: secretaria@quimibal.org o www.quimibal.org

Conveni amb la UIB
A partir del conveni de col·laboració entre les entitats s’ofereixen els següents avantatges:

Utilització de les instal·lacions del Campus Esport
Els col·legiats i col·legiades poden gaudir de les instal·lacions i prestacions del Campus
Esport, amb les mateixes condicions que la comunitat universitària. Per poder accedir a
aquest tracte preferent heu de comunicar-ho a la Secretaria del Col·legi personalment o
per email, que enviarà un correu, autentificant la vostre condició de col·legiat, als serveis
de recepció del Campus Esport, on personalment podreu gestionar la vostra alta com a
soci.

Utilització de la Biblioteca de la UIB
La Universitat de les Illes Balears ofereix als membres del Col·legi Oficial de Químics de les
Illes Balears la possibilitat d’accedir al màxim nivell de prestacions que ofereix el Servei de
Biblioteca i Documentació. Aquestes prestacions consisteixen en:

• Informació bibliogràfica.
• Consulta del catàleg automatitzat.
• Lectura en sala en qualsevol de les biblioteques del campus, així com a les de les seus
de Menorca i Eivissa i Formentera.
• Préstec del fons documental de la UIB i préstec interbibliotecari.
• Accés a la biblioteca digital.
• Arxiu històric.
• Reprografia.
• Formació d’usuaris.
• Sala d’informació electrònica (SIE)

Informació sobre els serveis als col·legiats i associats
Obrim aquesta nova secció que informarà amb més detall sobre
alguns dels convenis amb altres entitats o empreses

Introducció als peritatges judicials per a químics
Durada: 4 hores
Data: 8 de març de 2012 de 16,30 h a 20 h
Impartit pel gabinet Aset Abogados
Dirigit a: titulats interessats a realitzar peritatges judicials.

Pràctiques de Física d’Educació Secundària (ESO i batxillerat)
Durada: 8 hores
Dates previstes: març-abril de 2012
Dirigit a: professorat d’Educació Secundària i altres titulats superiors interessats en la matèria.

Iniciació al Moodle
Durada: 10 hores
Dates previstes: abril-maig de 2012
Dirigit a: professorat d’Educació Secundària i altres titulats superiors interessats en la impartició
de formació a través d’aquesta eina informàtica.
(Se'n preveu realitzar posteriorment un altre de nivell avançat)

Educació per a la sostenibilitat
Durada: 16 hores (2 mòduls complementaris, independents, de 8 h)
Dates previstes: del 18 d’abril al 2 de maig de 2012
Dirigit a: professorat d’Educació Secundària i altres titulats superiors interessats en la matèria.




