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Quina és la finalitat de la col·legiació?

Molts de vosaltres us deveu haver demanat per què és
important estar col·legiats, i és que la majoria desconeixem
totalment quina és la funció del Col·legi, doncs ara intentarem
aclarir-vos-ho.

Per començar, heu de saber que el Col·legi és la representació
exclusiva del professionals químics i la defensa dels seus
interessos professionals. El col·legi vetlla perquè l’activitat

- Internet:

. Pàgina web: www.quimibal.org , és la web on  pots
consultar tot el relacionat amb les nostres coses.
Tenim servei gratuït webmail de servei electrònic.

. Facebook de nova creació.

- Borsa de treball:
. Rep i cursa sol·licituds de treball. Tant a nivell de
Balears com a nivell nacional.

. 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)

. Assistència sanitària amb asseguradores de qualitat:
Adeslas i Sanitas.

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

. Banc Sabadell

. Caixa de Balears “Sa Nostra”

. Caja del Mediterráneo (CAM)

- Assessoria jurídica:
. Assessor jurídic per als col·legiats que atén visites
concertades al Col·legi. La primera visita és gratuïta.

- Serveis d'assegurances:
. Seguros Caudal (Grupo Zurich)
. Assegurança de responsabilitat civil (voluntària)

Algunes d’aquestes opcions potser val més no haver-les de fer servir, altres ens poden
ajudar en el nostre futur laboral i d’altres , simplement, ens fan la vida més senzilla o
divertida.

La col·legiació és pel bé de tots, tant del professionals com de la societat.

- Altres serveis al Col·legi:
El  Col·legi té subscrits diversos convenis amb entitats
comercials, d’oci i esportives que permeten aconseguir
condicions especials com són la UIB i Can Domenge
(Sala d’actes del Lluís Vives).

- Serveis a empreses:
. Borsa de treball de col·legiats.
. Cursos de formació per a treballadors.

. Assessoria professional.

. Tramitació de peritatges legals.

. Pràctiques de formació.

Us pareixen poques raons per estar col·legiats?

-  Serveis  professionals:
. Visat de projectes i reconeixement de signatura,
avalant-los.
. Impresos oficials de certificats.
. Certificacions i compulsa de documents.
. Defensa jurídica professional.
. Peritatges legals per processos judicials.
. Actualització legislativa.

-  Departament de formació:
. Organitza cursos d’actualització professional i es procura
assistir a les demandes de cursos dels col·legiats.

. Quimibal: és l’òrgan de difusió de Col·legi de Químics
de les I. Balears, on  surt tot el que està relacionat amb
els químics en la nostra comunitat, tant  a nivell
professional com a nivell d’oci.

. Química i indústria: revista del Consell General de Col·legis
Químics d’Espanya, on et podràs posar al dia del que
succeeix al món químic al nostre país.

- Publicacions:

dels professionals s’adeqüi als interessos de la societat.
Això implica evitar possibles intrusismes i intentar fer lloc
als químics a treballs que fins fa poc els estaven vetats
i on un químic pot exerciruna gran funció.

El Col·legi ofereix al col·legiat una sèrie de serveis que
en qualque moment de la vida professional ens poden
ésser d’interès:

Col·legi de Químics, junts podem
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Presentació de la nova degana

Després de dotze anys encapçalant la llista de la Junta de Govern del Col·legi Oficial
de Químics, el nostre company Enrique Gómez ha desitjat que la seva tasca sigui
continuada per un altre membre de la nostra comunitat. I així ha estat, per primera
vegada el Col·legi compta amb la representació d’una dona.

Així doncs, vull agrair la confiança dipositada en la meva persona a tots els membres
de la Junta i especialment a n’Enrique, que sense la seva inestimable ajuda aquest camí
seria molt més difícil de recórrer. Per tots aquells que no em coneguin, vull dir-vos que
el meu camí personal, des que em vaig llicenciar en química, ha passar per sanitat, per
medi ambient i actualment per educació. La meva feina dins del Col·legi va començar
l’any 2009 com a secretària de la Junta de Govern i el contacte amb totes les activitats
desenvolupades ha estat constant.

La col·laboració desinteressada que han prestat tots els companys amb bona part del
seu temps lliure, des que es va crear el Col·legi, ha estat la clau mestra de tots els èxits
de les lluites per defensar els drets dels col·legiats. A dia d’avui vivim en temps difícils,
marcats per canvis legislatius que afecten directament els Col·legis Professionals, i tots
sabem que nos ens queda altre remei que millorar per aconseguir adaptar-nos al que
pareix ve essent un entorn hostil per a la col·legiació. Per això, ens serà necessari tota
la imaginació possible i col·laboració per part de tots.

Existeix una gran feina feta per part dels antics degans, és la meva responsabilitat seguir
amb aquesta feina i desenvolupar-la de la millor manera possible. No ens hem d’oblidar
que com més implicació hi hagi per part dels col·legiats, més èxits professionals
aconseguirem.

Mª José Molina Bordoy
Degana del Col·legi Oficial de Químics

.
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Introducció
Aquest treball ha estat realitzat a l’IES Son Rullan durant els mesos d’abril i maig
a l’assignatura de Tècniques experimentals, matèria optativa de primer curs del
batxillerat de Ciències de la naturalesa i la salut, amb la finalitat d’aplicar una de
les tècniques –la volumetria- desenvolupades durant el curs a l’anàlisi de l’acidesa
del vinagre de diferents tipus d’aquest. L’autoria d’aquest estudi ha anat a càrrec
de: Julio Andrés, Alberto Bonet, Tomás Busquets, Laura Capitán, Xisco Comas, Oscar
Garau, Vanesa Huerga, Carlos Pagán, Christian Rizos, Cristian Sánchez, Joshua
Zammit. Hi han col·laborat: Francisca Gayà, alumna del Màster en Formació del
Professorat de la UIB, i Miquel Palou, professor de l’assignatura.

ESTUDI DE L'ACIDESA DEL VINAGRE

Breu història del vinagre
El vinagre ha format part de l’alimentació humana des de l’antiguitat com a
condiment i conservador d’aliments, i com a base de remeis senzills per l’home.
Les referències més antigues de l’ús del vinagre daten de l’any 5000 a.C. en la
cultura babilònica.

Fou aïllat a causa d'un accident en el procés de vinificació. Les tècniques rudimentàries
vinícoles feren que bona part del vi que es consumia estàs més pròxim del vinagre
que del vi. Durant segles, l’acetificació del vi constituïa un fet absolutament
misteriós per als vinaters.

L’àcid acètic que conté el vinagre fou, durant segles, l’àcid més fort del qual es
disposava. Els romans el mesclaven amb aigua i l’empraven com a beguda refrescant.

En el segle XIX, el científic francès Louis Pasteur identificà el microorganisme
Mycoderma, responsable de la fermentació acètica i l’anomenà aceti.

De l’elaboració fortuïta i no desitjada del vinagre, es passà després a un controlat
procés d’elaboració, el qual actualment abarca una gran indústria.

Química del vinagre
Anomenem vinagre un líquid miscible en aigua, amb sabor agre, resultat de l’oxidació
de l’etanol fins àcid acètic per mitjà d’una fermentació acètica produïda per bacteris
acètics. La composició química del vinagre és tan variada i complexa com l’origen
del substrat de partida, el tipus de fermentació amb el qual s’ha elaborat o el mètode
seguit per al seu envelliment. Ara bé, el contingut en acidesa total dels vinagres,
que s’expressa en àcid acètic, no pot ser inferior a 50 grams/litre, exceptuant en
el vinagre de vi, que serà d’un mínim de 60 grams/litre (mirau la taula 1):

Àcid acètic
Acidesa fixa
Etanol
Acetaldehid
Acetat d'etil
Metanol
Aminoàcids totals
Prolina
Extracte sec total
Clorurs
Sodi
Polifenols totals

> 60 g/L
50-100 mg/L

0,1 - 1,5 % (v/v)
30-400 mg/L
40-1500 mg/L

< 400 mg/L
50-100 mg/L

150-250 mg/L
0,07 - 0,15 mg/L

1 g/L
60 mg/L

200-600 mg/L

Glicerina
Acetoïna
Diacetil
Minerals totals
Mercuri
Arsènic
Plom
Coure i Zinc
Sulfats
Potassi
Calci
Ferro

1-3 g/L
10 - 150 mg/L
5 - 15 mg/L
1,3 - 3,5 g/L
< 0,5 mg/L
< 0,5 mg/L
< 0,5 mg/L
< 10 mg/L

2 g/L
100 - 250 mg/L
50 - 180 mg/L
15 - 21 mg/L

Composició mitjanaComposició mitjana

TAULA 1 Composició mitjana
del vinagre de vi

Quins tipus de fermentació esdevenen durant l'elaboració del
vinagre?
El vinagre s’obté com a resultat d’una doble fermentació alcohòlica i acètica de
productes d’origen agrari que contenguin sucres i substàncies amilàcies. En la
fermentació alcohòlica, els llevats Saccharomyces transformen els hidrats de carboni
(per norma general sucres: glucosa, fructosa, sacarosa, midó, etc.) en alcohol en
forma d’etanol, diòxid de carboni en forma de gas i molècules d’ATP que consumeixen
els propis microorganismes en el seu metabolisme cel·lular energètic anaeròbic.
L’etanol produït durant aquest primera etapa, esdevé el substrat que requereixen
les bactèries acètiques per a dur a terme la segona fermentació, la fermentació
acètica.

La fermentació acètica és un procés bioquímic de respiració, entenent com a tal la
ruta metabòlica per mitjà de la qual uns composts de partida són oxidats a CO2 i
H2O. El que ocorre és que els bacteris acètics constitueixen un cas particular

en què l’oxidació no és completa fins CO2 i H2O, sinó
que es produeix oxidació parcial dels nutrients orgànics
de partida fins a una sèrie de productes intermedis,
entre els quals destaca l’àcid acètic.

Què caracteritza a els bacteris
Acetobacter?
Els acetobàcters comprenen un grup de bacteris
gramnegatius, bacils i aeròbics, que realitzen una
oxidació incompleta d’alcohols, i prodrueixen una
acumulació d’àcids orgànics com a productes finals.
Quan el substrat és etanol, es produeix àcid acètic.

Tenen tolerància a l’acidesa, la majoria de ceps
poden créixer a pH inferiors a 5, la qual cosa resulta
essencial perquè un organisme produeixi gran
quantitats d’àcid.

Quins tipus de vinagres podem trobar
actualment?
- Vinagre de vi: s’obté exclusivament per fermentació
acètica del vi blanc, negre o espumós. Es produeix
en els països mediterranis, majoritàriament en
bioreactors i amb cultiu submergit.
- Vinagre de fruites: s’obté a partir de fruites, el
contingut en sucres de les quals sigui elevat.
- Vinagre de sidra o de poma: s’obté a partir de
sidra. Gran Bretanya n’és el major productor. Pareix
que ajuda a metabolitzar les grasses. Menys àcid que
el de vi, s’empra en l’elaboració de plats dolços.
- Vinagre d’alcohol: s’obté per mitjà de la
fermentació acètica de l’alcohol destil·lat d’origen
agrícola. Majoritàriament, procedeix de la canya de
sucre, blat de moro o melasses. S’empra en
l’elaboració d’escabetxos o salses comercials.
- Vinagre de cereals: s’obté de la doble fermentació
alcohòlica i acètica de qualsevol cereal: arròs, blat,
sorgo. Molt freqüent en països asiàtics.
- Vinagre de Malta: s’obté a partir de l’ordi. És un
dels tipus de vinagre de major consum a Gran Bretanya
i el que més s’exporta a Estats Units. El seu
envelliment té lloc dins depòsits plens d’encenalls
que li confereixen al vinagre una aroma més intensa.
- Vinagre de mel:  s’obté a partir de la mel. Molt
aromatitzat, sol emprar-se per adobar verdures i
ensalades.
- Vinagre balsàmic de Mòdena: s’obté a partir de
most de raïm de varietat blanca. Durant la seva
fabricació, va passant per barrils de diferent capacitat,
per a concentrar-lo, i de diferent tipus de fusta
(cirerer, morera, roure, castanyer...), per adquirir
aromes diverses.
- Vinagre concentrat de neteja: de major acidesa
que els anteriors, s’empra per a eliminar la cal de
les aixetes, netejar les rajoles, abrillantar els vidres
i metalls, etc.
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PART EXPERIMENTAL
L’objectiu d’aquesta experiència és determinar
mitjançant experiments i càlculs matemàtics
l’acidesa de diferents tipus de vinagres
–balsàmic, de poma, de neteja i de vi blanc- i
compararem el resultat obtingut amb el teòric
registrat per la marca.

MATERIAL
· Bureta de 25 mL
· Erlenmeyers de 250 mL
· Pipetes de 10 mL
· Pera de goma
· Vasos de precipitats de 100 mL
· Suport, nou, pinces i embut de vidre
· Placa calorífica amb agitador magnètic
· Proveta de 30 mL
· Pipeta Pasteur
· Matràs aforat de 100 mL

REACTIUS UTILITZATS
· Mostres de vinagres comercials
· Fenolftaleïna i blau de bromotimol
· NaOH 0,1 M

Procediment
En primer lloc, en un matràs aforat, preparam
una dissolució diluint 10 mL del vinagre
comercial per a neteja fins a 100 mL amb aigua
destil·lada. D’aquesta forma el color del vinagre
no emmascararà el viratge de l’indicador.

Amb una pipeta agafam 10 mL de la dissolució
anterior i els posam dins un vas de precipitats
de 80 mL, afegim uns 25 mL d’aigua destil·lada,
3 o 4 gotes de fenolftaleïna o de blau de
bromotimol i un agitador magnètic. Omplim la
bureta amb NaOH 0,1 M i l’enrasam.

Valoram la mostra de 10 mL de la dissolució de
vinagre diluït fins al viratge de la fenolftaleïna
(d’incolor a rosa) o del blau de bromotimol (de
groc a blau).  Anotam el volum utilitzat de
NaOH. Repetim el procés dues o tres vegades
amb cada indicador i feim una mitjana
descartant els valors amb més dispersió respecte
a la mitjana.

Repetim el mateix procés per a la resta de
vinagres balsàmic, de poma i de vi.

Tractament dels residus
Hem eliminat el vinagre i l’hidròxid de sodi sobrants mitjançant el seu abocament pel
desguàs amb molta aigua per diluir-los de forma adient.

Càlculs per a la determinació del grau d'acidesa del vinagre
L’estequiometria entre l’acètic i l’hidròxid de sodi és 1:1:

HAc + NaOH = NaAc + H2O

Per tant, al punt d’equivalència de la valoració el nombre de mols d’acètic i de sosa que
han reaccionat és el mateix.

a) molaritat de l'àcid acètic contingut al vinagre diluït:
Exemplificarem els càlculs amb el vinagre de neteja.  En aquest cas,  hem consumit 14,1
mL de sosa fins al viratge de l’indicador.  Per tant:

14,1 mL NaOH 0,1 mols de NaOH 1 mol HAc 1000 mL vinagre

1000 mL de NaOH 1 mol NaOH 1 L vinagre
x x x = 0,141 M

10 mL de vinagre

0,141 mols del diluït 100 mL del diluït 100 mL del concentrat

1000 mL del diluït 10 mL del concentrat 1 L vinagre
x x = 1,41 M

b) molaritat de l'acètic contingut al vinagre concentrat:
Per fer la dilució hem agafat 10 mL del concentrat i els hem diluït fins a 100 mL, aleshores:

c) transformació de la Molaritat a percentatge en p/v:

1,41 mols HAc 60 g
100 mL de vinagre comercial

1000 mL de vinagre 10 mL HAc
x x = 8,46 g d'acètic per cada

100 mL de vinagre
comercial = 8,46º d'acidesa

Resultats obtinguts:

MOSTRA Tipus o procedència
del vinagre

Volum de NaOH 0,1 M
consumit (en ML)

Acidesa total en g d'acètic/100
mL de vinagre comercial

1
2
3
4

balsàmic
de poma
de vi
per a neteja

2
8,9
10,7
14,1

1,2º
5,3º
6,4º
8,5º

CONCLUSIONS:
Amb aquesta pràctica hem estudiat la manera de calcular l’acidesa de diferents vinagres
comercials per poder comparar-los entre ells. La tècnica que hem utilitzat és la volumetria
àcid-base.
Dels resultats obtinguts podem observar que el vinagre de neteja és el que presenta una
acidesa més elevada; per contra, el vinagre balsàmic és el que conté un percentatge en
àcid acètic inferior.

COL·LABORACIÓDidàctica de la química
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8. El jurat emetrà el veredicte durant l’acte públic que
es realitzarà amb motiu del Dia de la Química de 2012.

9. La presentació del treball al premi suposa que el
candidat coneix i accepta aquestes bases.

PREMI A LA MILLOR LLICENCIATURA 2012

Atorgat pel Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears

Dotat per

BASES

1. El premi està adreçat als llicenciats en Química o
Bioquímica i als Enginyers Químics de les Illes Balears que
hagin finalitzat els seus estudis en el curs acadèmic 2011-
12 i es premiarà el conjunt dels seus mèrits acadèmics o
d’altres que es considerin rellevants (investigació,
pràctiques, cursos de formació...). L’expedient acadèmic
es valorarà amb un 75 % del total, les pràctiques i
col·laboracions amb un 15 % i altres cursos de formació
científica amb un 10 %.

2. És condició imprescindible per presentar-se al premi
estar vinculat al Col·legi Oficial de Químics de Balears
amb un mínim de sis mesos d’antiguitat comptador des
de la finalització del termini de presentació de les
candidatures.

3. Els candidats hauran de presentar a la seu del Col·legi
un currículum de mèrits (justificats) amb una certificació
de notes de la llicenciatura fins al dia 11 d’octubre de
2012.

4. El XVII Premi Sant Albert a la millor llicenciatura està
dotat amb diploma i 500 € (quantitat pendent de
confirmació).

5. El jurat estarà constituït per un president i dos vocals.
La presidenta serà la degana del Col·legi de Químics de
les Balears o la persona en qui delegui. Els vocals seran
designats per la Junta de Govern del Col·legi. El secretari,
sense vot, serà el del Col·legi.

6. Les decisions del jurat es prendran per majoria de vots.
El veredicte serà inapel·lable.

7. El jurat emetrà el veredicte durant l’acte públic que
es realitzarà amb motiu del Dia de la Química de 2012.

Quimi
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MAIG 2012. PÀGINA SIS

XVII Premis Sant Albert

L’Associació i el Col·legi de Químics convoquen la XVIIa edició
dels premis Sant Albert, que inclouen el “Premi al millor treball
d’Investigació Química” i el “Premi a la millor llicenciatura”
amb les bases següents:

PREMI A LA INVESTIGACIÓ QUÍMICA 2012

Atorgat per l’Associació de Químics de les Illes Balears

Dotat per

BASES

1. El premi està adreçat als doctors o llicenciats en Química,
Bioquímica o Enginyeria Química de les Illes Balears que durant
els anys 2011 o 2012 hagin realitzat algun treball d’investigació,
pura o aplicada, o d’innovació en qualsevol àmbit professional
relacionat amb la ciència o tecnologia química, tant teòric
com pràctic: docència a qualsevol nivell, recerca, indústria,
medi ambient...

2. És condició imprescindible que els autors dels treballs
pertanyin al Col·legi de Químics de Balears o a l’Associació de
Químics de les Illes Balears almenys amb un any d’antiguitat
comptador des de la finalització del termini de lliurament dels
treballs.

3. El premi serà indivisible i només s’acceptarà un treball per
candidat o grup de candidats. No s’admetrà la presentació de
cap treball que ja hagi estat presentat a convocatòries anteriors
d’aquest premi.

4. El jurat estarà format per un president i quatre vocals. El
president serà el de l’Associació de Químics de les Illes Balears
o la persona en qui delegui. Els vocals seran designats per la
Junta Directiva de l’Associació de Químics de les Illes Balears.
Actuarà de secretari del jurat, sense vot, el de l’Associació
de Químics.

5. El veredicte serà inapel·lable. Si a criteri del jurat cap dels
treballs presentats mereix la seva consideració, el premi podrà
declarar-se desert.

6.El XVII Premi Sant Albert a la Investigació Química està dotat
amb diploma i 1.200 € (quantitat pendent de confirmació).

7. Els treballs, degudament enquadernats amb el títol i el nom
de l’autor o autors a la portada, estaran redactats en una de
les dues llengües oficials de les Illes Balears, tindran una extensió
màxima de 40 pàgines i aniran acompanyats d’un resum d’una
pàgina. Es lliuraran per triplicat a la seu de l’Associació de
Químics de les Illes Balears, carrer de Josep Rover Motta, 8
baixos B, de Palma, fins al dia 11 d’octubre de 2012.
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El Departament de Química de la UIB i el Col·legi oficial de Químics, en el marc
de les actuacions de l’Any Internacional de la Química, varen acceptar la proposta
de la Societat Catalana de Química per organitzar a les illes la Setena Trobada de
Joves Investigadors dels Països Catalans. Finalment es decidí que aquesta tindria
lloc a Palma els dies 16 i 17 de febrer de 2012.

Així, amb aquesta Trobada, la Societat Catalana de Química (SCQ) va donar
continuïtat a la sèrie de reunions científiques biennals iniciada el gener del 2000
a Sitges amb els objectius següents:

• Facilitar el coneixement dels temes d'investigació en curs dels diferents grups
de recerca que treballen en química als Països Catalans.
• Incitar els joves investigadors a ser els protagonistes de la transmissió del seu
treball a la resta de la comunitat científica.
• Promoure la comunicació entre els investigadors que treballen en les diferents
disciplines de la química.

Per assolir els objectius esmentats, no només va ser necessària la participació dels
joves investigadors, sinó també la dels responsables dels grups de recerca i la de
molts de químics que treballen en el món de la recerca científica.
El programa es va estructurar en dues jornades amb tres conferències plenàries,
vuitanta-nou comunicacions orals de quinze minuts distribuïdes en quatre sessions
paral·leles i una taula rodona.

Les comunicacions orals es varen organitzar en nou simposis: Teoria i modelatge,
Metodologia sintètica de compostos orgànics i inorgànics, Materials i química de
l’estat sòlid, Biomolècules, metal·lobiomolècules i biomimetisme, Catàlisi,
Metodologia analítica, Medi ambient i qualitat de vida i Didàctica de la química.
Un total de cinc professors del Departament de Química de la UIB hi varen participar
com a moderadors de les sessions.

Les conferències plenàries varen ser impartides pels professors Carlos Otero Areán
del Departament de Química de la UIB,  Philippe Garrigues de la Universitat de
Bordeaux i la professora Concepció Rovira de l’Institut de Ciència de Materials de
Barcelona.

La taula rodona va tractar el tema de la Investigació sector públic vs sector privat
en la qual varen participar el Director General d’Universitats, Recerca i Transferència
del Coneixement del Govern de les Illes Balears, Dr. Miguel J. Deyà Bauzà així com
el Dr. Víctor Cerdà Martín, Vicerector de política científica i innovació de la UIB.
Com és habitual en aquestes trobades el Comitè Organitzador va quedar constituït
pels membres  de la Junta de la Societat Catalana de Química, i el Comitè
Organitzador Local pels professors del nostre Departament de Química: Dra. Josefa
Donoso Pardo, Juan Frau Munar, Joan Jesús Fiol Arbós, Miquel Barceló Oliver i
David Quiñonero Santiago. Per part del Col·legi de Químics de les Illes Balears hi
va participar el Dr. Enrique Gómez Benito de Valle.

Setena Trobada de Joves Investigadors dels Països Catalans

Participants en la setena trobada

Acte d’inauguració en la UIB

XXV Olimpíada Nacional Química a l'Escorial

Els nostres representants foren els tres primers classificats de la fase local: . Lorenzo Goñalons
Olives de l' IES Joan Ramis i Ramis de Maó; Alejandro Cunillera Pérez del Col·legi San Cayetano
de Palma i Guillermo Servera Negre del  Col·legi Lluís Vives de Palma

Aquests alumnes es desplaçaren a l'Escorial el passat 27 d’abril amb la professora Brigitte Sintes.
El dia 28 se celebraren les proves de la fase estatal a ESCORIAL-NATURA convention & Resort de

La trobada va tenir ressò dintre dels àmbits científics i químics tant
de les Illes com de fora. A la pàgina web de la Societat Catalana de
Química i la del Departament de Química es pot trobar informació
addicional sobre aquest esdeveniment.

Creiem que la feina feta des del Comitè Local ha tingut resposta i
hem pogut gaudir d’un excel·lent congrés de Joves Investigadors a
la Universitat de les Illes Balears. La Societat Catalana de Química i
el seu president Romà Tauler varen trametre la felicitació per la bona
organització de la trobada.

Lorenzo Goñalons junt amb a altres participants
en l’olimpíada nacional.

Els representants de Balears amb la
professora acompanyant i el president de la

Secció Tècnica d’Educació.

el Escorial amb aquesta distribució horària:
de 10 h-13 h examen de problemes, descans
per dinar, de 16 h-19 h examen de qüestions.

Paral·lelament a l'examen, es va realitzar la VII
trobada nacional de professors de química en
la qual, desprès de molts debats, es va elaborar
una declaració que, en forma de conclusions,
s'enviarà al Ministerio de Educación per si vol
tenir en compte les reivindicacions d'aquest
col·lectiu de professors

Finalment, dia 29 d'abril tingué lloc l’acte de
clausura i el lliurament de premis. Els alumnes
Alejandro Cunillera i Guillermo Servera
obtingueren dues medalles de bronze. Abans del
lliurament de premis es va realitzar una visita
guiada al monestir de l'Escorial. Després d’un
aperitiu de comiat, la nostra delegació tornà a
Palma a l'horabaixa del mateix diumenge.

Volem donar l'enhorabona als tres alumnes, de
forma especial als guardonats i als seus professors
de química.



Quimi
BalACTIVITATS

MAIG 2012. PÀGINA VUIT

Lliurament de premis de la XXV Olimpíada de Química de
les Illes Balears

El passat 23 de febrer, a la Universitat de les Illes Balears, es varen
realitzar les proves corresponents a la fase local de l’Olimpíada de
Química. Enguany hi han participat 110 alumnes de 34 centres educatius
de les quatre illes.
L’examen va tenir lloc a les diferents seus universitàries al matí, i
posteriorment tots els participants, alumnes i professors, varen gaudir
d’unes demostracions sobre experiments de divulgació química.
Una vegada més els organitzadors de l'Olimpíada volem manifestar
l'agraïment a totes les empreses i entitats col·laboradores, sense les
quals no seria possible celebrar l’Olimpíada.
Posteriorment, el dia 20 de març, al Centre de Cultura de Sa Nostra de
Palma, es varen lliurar els premis als guanyadors de les proves d’enguany
i un obsequi a cada participant. L’acte va ser presidit per la Il·lma. Sra.
Mercedes Celeste, directora general de Planificació, Inspecció i
Infraestructures Educatives de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears, el Dr. Joan Jesús Fiol, director
del Departament de Química de la UIB i la Sra. Mª José Molina, degana
del Col·legi Oficial de Químics. També hi participaren la Dra. Catalina
Genestar, en representació del tribunal qualificador i el senyor Joan
Alenyar, director de Col·lectius de Caixa de Balears “Sa Nostra”.

VIII Miniolimpíada de Física i Química
L’Associació de Químics de les Illes Balears ha convocat, juntament
amb l’Associació de Físics de les Illes Balears, la VIII Miniolimpíada de
Física i Química de les Illes Balears, adreçada als alumnes de 4t d’ESO
que cursen la matèria de Física i Química, amb la col·laboració dels
Departaments de Química i de Física de la Universitat de les Illes Balears,
de la Direcció General d'Ordenació, Innovació i Formació Professional
del Govern de les Illes Balears i del Col·legi Oficial de Químics.
El passat dia 21 de maig, de forma simultània i amb un rècord de
participació, 133 alumnes realitzaren les proves: 98 a la Facultat
de Ciències de la UIB (Mallorca), 14 a Can Salord (Menorca) i 21 a
l’Extensió Universitària d’Eivissa-Formentera, d' un total de 45 centres.
Després de les proves els Departaments de Química i de Física de la UIB
varen oferir la realització d’algunes demostracions pràctiques als
participants.
Un any més aquesta activitat ha estat un èxit de participació, la qual
cosa demostra l’interès dels nostres alumnes cap a les matèries
experimentals. Esperam que tot això serveixi per potenciar la seva

Mesa presidencial de l’acte de lliurament dels premis

Els alumnes i centres guanyadors d’aquesta edició de l’Olimpíada han
estat:

Classificació individual
• Primer classificat. Lorenzo Goñalons Olives. IES Joan Ramis i Ramis
(Maó)
• Segon classificat. Alejandro Cunillera Pérez. Col·legi San Cayetano
(Palma)
• Tercer classificat. Guillermo Servera Negre. Col·legi Lluís Vives
(Palma)
• Primer Accèssit
Iria Florit Vidal. IES Joan Ramis i Ramis (Maó)
• Segon Accèssit
Sergi Torres Serra. Col·legi Mestral (Eivissa)

Classificació per Centres
• Primer classificat. IES Joan Ramis i Ramis (Maó)
• Segon classificat. Col·legi Lluis Vives (Palma)
• Tercer classificat. Col·legi San Cayetano (Palma)

• Primer Accèssit. IES Mossèn Alcover (Manacor)
• Segon Accèssit. IES Marratxí (Marratxí)

continuació cap al batxillerat de ciències i tecnologia i posteriorment
als estudis de Física o de Química a la UIB.

Els alumnes i centres guanyadors d'aquesta edició han estat:

Responsables de la facultat de Ciències dirigeixen unes
paraules als participants

Vista de l’aula on es realitzà la prova Demostracions experimentals de química

Assistents a l’acte Lliurament del premi al segon centre classificat

Classificació individual
Primers classificats. Daniel Caballero González. Col·legi La Salle (Palma)
i Marco Sánchez Beeckman. IES Son Ferrer (Son Ferrer)
Tercer classificat. Bartomeu Llopis Vidal. IES Son Pacs (Palma)
Quarta classificada. Joana Adrover Vidal. IES Felanitx (Felanitx)
Cinquè classificat. Nicolau Conti Gost. IES Santa Margalida (Santa
Margalida)

Classificació per centres
Primer classificat.IES Baltasar Porcel (Andratx)
Segon classificat. Col·legi La Salle (Palma)
Tercer classificat. Col·legi San Cayetano (Palma)

Enhorabona a tots els guanyadors!!!
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Darreres sortides del Grup Excursionista Químic: El camí de l'Estaca

El passat 26 de febrer realitzàrem l’excursió corresponent
al primer trimestre del grup excursionista del Col·legi.
Després de partir de l’aparcament de Valldemossa i agafar
la carretera que baixa cap al port començàrem la caminada
en el seu quilòmetre 4.

Seguírem la còmoda pista planera amb magnífiques vistes
fins a la finca de l’Estaca.  Després anàrem davallnat per
un fort pendent fins arribar a les cases de l’Estaca, que
formen un llogaret ben pintoresc, amb carrerons
estretíssims i cases penjades sobre les roques.

Davant dels escars, refugis per a les barques, vàrem fer
el berenar per recuperar forces i fer la pujada de tornada
a la pista que continua fins al Guix. Aquí finalitza el camí
i vàrem baixar fins a les roques devora la mar on dinàrem
amb un sol magnífic d’hivern. Sobre les tres de l’horabaixa
vàrem abandonar unes de les millors vistes de Mallorca
i tornàrem cap al punt de partida.

El dia 20 de maig vàrem realitzar l’excursió corresponent al segon
trimestre que consistí en una caminada des de Cala Agulla a Cala
Mesquida. Afortunadament no es varen complir les previsions de
pluja i vàrem poder gaudir d’un magnífic dia primaverenc.
En primer lloc passàrem per El Gulló, caló molt a prop de la cala
grossa en direcció al nord. Des d’aquí vàrem travessar  un pinar on
on hi ha diferents elements que abans formaven part de la vida rural
gabellina: un forn de calç, barraques de pastors,...
Anàrem fent la volta al Puig del Telègraf, on hi ha una torre de
defensa amb unes vistes espectaculars de les dues cales, i en poc
menys d’una hora arribàrem al sistema dunar de Cala Mesquida

De Cala Agulla a Cala Mesquida

on no va ser possible nedar, perquè a causa del vent de tramuntana
hi havia bandera vermella. Malgrat això vàrem realitzar una
passejada per les passarel·les que protegeixen les dunes i
posteriorment, dinàrem a la platja.
Finalment tornàrem cap a Cala Agulla, férem  un cafetó a Cala
Rajada i després alguns encara aprofitaren per voltar un poc pel
mercat medieval de Capdepera que anualment es realitza per
aquestes dates.
Amb aquesta sortida donam per finalitzada aquesta temporada
i esperam poder reiniciar-la després de l’estiu.

Arribada als escars

Dunes de Cala Mesquida Passarel·les que protegeixen el sistema dunar La torre de vigilància

Davant les cases del llogaret de S’Estaca

Recuperant forces vora la mar
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Políedres químics que poden atrapar altres molècules en el
seu interior

Investigadors de l’Institut Català d'Investigació Química (ICIQ), a
Tarragona, han dissenyat unes macromolècules nanoscòpiques amb
forma globular que podrien encapsular altres molècules en el seu
interior mitjançant interaccions químiques.
Aquesta mena d'esferes químiques estan constituïdes per altres
molècules més petites que interaccionen amb un reactiu metàl·lic,

Tèxtils intel·ligents que permetran
conèixer dades sobre la nostra salut

L’investigador Francisco Andrade lidera
un projecte de recerca que afegeix una
nova funció a les fibres tèxtils,
convertint-les en detectors de
substàncies químiques.

La roba s’impregna d’una tinta de
nanotubs de carboni, un fet que provoca
que la peça es torni elèctricament
conductora. D’aquesta manera el tèxtil
pot detectar diferents substàncies
químiques presents en fluids corporals
(com suor o orina) i transformar-les en
senyals elèctrics que poden ser
monitoritzades. Francisco Andrade forma
part del grup de Quimiometria,
Qualimetria i Nanosensors de la
Universitat Rovira i Virgili.

Per a més informació:
http://www.ceics.eu/news/actualitat
//cat/1/quimica-i-energia

de silenita Després d'anys d'investigació, un equip, liderat per Juan Manuel García Ruiz,
professor d'investigació de l’Institut Andalús de Ciències de la Terra i director del Laboratori
d'Estudis Cristal·logràfics, ha determinat el ritme de creixement d'aquests gegants de guix:
el grossor d'un pèl cada cent anys. Aquesta investigació va començar l’any 2000 i es recull
en un film científic El Misterio de los cristales gigantes (2010). Més informació:

Web de la pel·lícula http://elmisteriodeloscristalesgigantes.com
Tràiler http://www.youtube.com/watch?v=Q32WomEOZQY
Web dedicada als cristalls de Naica http://garciaruiz.com/Naica/Naica.html
Però aquest grup d’investigació ha profunditzat en els mecanisme de cristal·lització del guix
i ha descobert que la bassanita, sulfat de calci hemihidratat (CaSO4·½ H2O), que és una pols
blanca que una vegada hidratada conforma el guix, es pot obtenir sense fer necessari el
costós procés de deshidratació industrial. El seu estudi ha estat portada de la revista Science.
El guix de cantera és sulfat de calci dihidratat , i els investigadors amb l’ajuda de la microscòpia
electrònica han observat que durant el procés de la cristal·lització natural del guix a
temperatura ambient es forma bassanita, i que durant uns quaranta minuts és la forma
estable, i s’hidrata posteriorment per transformar-se en el guix de cantera, si poden estabilitzar
aquesta etapa amb qualque additiu s’abaratiria molt l’obtenció industrial, ja que no es faria
necessari una deshidratació a 150 ºC.

 “The Role and Implications of Bassanite as a Stable Precursor Phase to Gypsum Precipitation”.A.
E. S. Van Driessche,et al.Science 6 April 2012Vol. 336 no. 6077 pp. 69-72

A.EINSTEIN  1       A.EREDITATO   0

El famós experiment Opera on els  neutrins viatjaven més ràpid que la llum, va camí de
convertir-se en una anècdota. Les dades experimentals que postulaven l’existència dels
neutrins superlumínics que entraven en contradicció amb la teoria de la relativitat d’Einstein
no eren concloents, les incerteses en la sincronització dels GPS i la seva connexió per fibra
òptica amb el rellotge principal deixen molts dubtes sobre el valor final de la velocitat del
neutrí. Aquest fet ha provocat un debat entre el caps dels grups de col·laboradors de
l’experiment Opera, i ha propiciat la dimissió del cap de l’Opera, el físic italià Antonio
Ereditato, i  del coordinador científic de l’experiment, Dario Autiero.

Una aportació a la divulgació
científica que no hem d’oblidar

Una de les moltes activitats de l’Any
Química 2011 que varen sorgir a tot arreu
d’Espanya va ser la publicació electrònica
del fascicle de la revista Andalucía Innova
, amb el títol Cien preguntas, cien
respuestas sobre Química, per iniciativa
de l’Associació de Químics d’Andalusia
(AQAANQUE). Es tracta d’un document
en format pdf molt ben elaborat, amb
una presentació atractiva per molts de
motius, la selecció d’imatges, la
presentació de les qüestions on la Química
és present en qualsevol aspecte que ens
envolta i amb un tractament rigorós i a
un nivell intel·ligible per qualsevol
alumne. Esperam que s’arribi a editar en
format de llibre.  Podeu consultar-ho:
http://www.andaluciainvestiga.com/es
panol/revista/revista.asp

un compost d'urani, de forma espontània i ordenada com si d'un trencaclosques tridimensional
es tractés. Depenent del nombre de molècules i metalls que interactuïn entre si, o peces
del puzle, es formaran esferes de major o menor grandària i la cavitat interna podrà
allotjar més o menys 'molècules hostes' segons la mida i les propietats químiques d'aquestes
últimes.

 Aquests políedres químics tenen unes propietats fotoluminiscents, fotoelèctriques i
fotocatalítiques molt interessants i es podrien utilitzar per eliminar molècules orgàniques
contaminants en determinades dissolucions mitjançant radiació ultraviolada.

La síntesi i caracterització d'aquests políedres químics dissenyats pel grup del professor
Javier De Mendoza (ICIQ) s'ha publicat a Nature Communications.
Sara Pasquale, Sara Sattin, Eduardo C. Escudero-Adán, Marta Martínez-Belmonte, Javier
de Mendoza. “Giant regular polyhedra from calixarene carboxylates and uranyl”. Nature
Communication 3: 785, 17 d’abril de 2012. Doi: 10.1038/ncomms1793.

Els cristalls de guix gegants de Naica i la bassanita
industrial

Situades en una zona semideserta del nord de Mèxic, concretament
al sud-est de Chihuahua, les Coves de Naica alberguen un dels
tresors més sorprenents de la geologia. A 300 metres de
profunditat, aquesta mina amaga colossals columnes de cristall
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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.

Properes activitats de formació

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

Informació sobre els convenis de col·laboració

Taller de cosmètica i demostració
Destinataris: Professionals o estudiants interessats en les normes bàsiques de
la cosmètica o que vulguin introduir-se en la matèria mitjançant un Màster.
Data i horari: 1 de juny, de 17 a 19 h. A continuació es realitzaran les demostracions.

Taller de Tast de Vins i Maridatge
Destinataris: Col·legiats, amics, familiars.
Data i horari: 15 de juny, de 19 a 23h.

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

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: 971 775 373
a/e: secretaria@quimibal.org

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

Banc Sabadell és el sisè grup bancari espanyol, integrat
per diversos bancs, marques, societats filials i societats
participades que abasten tots els àmbits del negoci
financer, amb un denominador comú: professionalitat i
qualitat.

Un equip humà jove i ben preparat, dotat dels recursos tecnològics i comercials
més moderns, i una organització multimarca i multicanal enfocada al client permeten
a Banc Sabadell ocupar una posició destacada al mercat en banca personal i
d’empreses.

Banc Sabadell manté des de l’any 1996 una estreta relació amb el Col·legi Oficial
de Químics de les Illes Balears, amb la finalitat de satisfer les necessitats financeres
d’aquest col·lectiu en condicions preferents. Aquesta col·laboració també inclou
el desenvolupament conjunt de projectes formatius i iniciatives de divulgació i
promoció de les seves activitats. Tot això amb una tasca contínua que busca una
relació dinàmica i permanent a través de professionals específicament dedicats a
la relació amb els col·lectius, per poder conèixer sempre les seves necessitats
específiques.

Disposa d’una oferta destinada a cobrir les seves necessitats, tant de l’economia
professional com de la particular i familiar. Destaquem de l’oferta el Compte
Expansió PRO, que li abona directament i anualment el 10% de la quota de col·legiat,
fins a un màxim de 100 euros, un avantatge que s’afegeix a la devolució del 3% dels
principals rebuts domèstics, fins a un màxim de 20 euros mensuals, i, evidentment,
exempt de comissions d’administració i manteniment; la Pòlissa de Crèdit Professional,
sense comissions d’estudi, no-disposició o cancel·lació anticipada, crèdit amb el
qual només es paguen interessos quan s’utilitza; el Préstec Inici, destinat al
finançament del 100% de la inversió per poder iniciar l’activitat professional en
condicions exclusives, i el Crèdit Curs-Crèdit Estudis/Màster, sense comissions i
amb un tipus d’interès molt reduït, per a la formació del mateix professional o dels
seus fills.

Si vol ampliar aquesta informació, adreci’s a qualsevol oficina SabadellAtlántico o
Solbank, truqui al 902 383 666 o bé entri a http://www.sabadellprofessional.com.




