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Paradoxes de la Química

Darrerament la química ha estat al capdavant dels noticiaris locals i nacionals. El motiu
ha estat la detenció d’un individu amb 125 kg de nitrat amònic i quantitats menors de
nitrat potàssic, àcid sulfúric i àcid nítric. Una empresa catalana va servir tot aquest
material i segons ha comunicat pensaven que era per a un grup d'investigació d’una
universitat. De totes maneres, el lliurament el fan a una casa particular, a una persona
de forma individual. Sembla que el procés de compra va ser massa senzill i sense cap
tipus de control encara que la quantitat de nitrat amònic, que  és un component bàsic
d’una sèrie d'explosius bastant habituals, era considerable.

Paradoxes d'aquesta ciència que la fa tan apassionant és que el nitrat amònic és un dels
adobs més comuns i per tant una font de vida. Aquesta dualitat, aquest ús molt divers
dels processos químics es manifesta en moltes ocasions desequilibrat cap a l’ús il·lícit
o be l’ús que pot dur conseqüències negatives. Nostra és la feina de tornar equilibrar
la balança i aquesta feina es pot fer des de qualsevol àmbit professional. L’educació
científica, l'educació química segur que podria evitar fets com el succeït aquests darrers
dies.

Juan Frau Munar
President de l’Associació de Químics

.
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Editorial

Planta incineradora de Mallorca



L'any 1989 el Parlament de les Illes Balears va prendre la
decisió que el tractament a donar als residus urbans de
Mallorca seria la incineració, a Menorca el triatge/
compostatge i a Eivissa i Formentera l'abocador. Els
organismes responsables de dur a terme la gestió d'aquests
tractaments serien els corresponents Consells.

En el cas del Consell de Mallorca es va decidir realitzar
aquest encàrrec mitjançant gestió indirecta, és a dir, a
través de concessió administrativa que, després del
corresponent concurs públic, va ser adjudicada a l'empresa
Tirme. Aquesta concessionària va concloure el muntatge
de les dues primeres línies de la planta d'incineració l'any
1996. Sàviament, el Govern de les Illes Balears, en
col·laboració amb la UIB, va prendre la decisió de començar
a realitzar mesures de fons dels potencials contaminants
que podia generar la incineradora i així poder avaluar
l'impacte ambiental que podia produir després de la seva
posada en marxa.

Una altra de les decisions que va prendre el Consell de
Mallorca va ser la d'encarregar a la UIB, com a institució
neutra, l'aplicació del Pla de vigilància ambiental elaborat
pel Govern Balear. Es va constituir un Comitè Tècnic
encarregat d'anar avaluant periòdicament els resultats
que s'anaven obtenint, i un comitè "polític/social", constituït
per representants de partits polítics, grups ecologistes,
associacions de veïns, col·legis professionals, i en definitiva
per tot aquell que estigués interessat a participar-hi, amb
l'objectiu de realitzar una avaluació anual de l'impacte
produït per l'activitat de la incineradora.

Amb el temps es va anar diversificant el tractament dels
residus urbans a Mallorca, incorporant sistemes de selecció
d'envasos lleugers, compostatge, metanització, assecat
solar de fangs, etc., la qual cosa va implicar una revisió
i ampliació dels plans de vigilància per tal d' avaluar i
garantir el correcte impacte ambiental de les noves i
antigues instal·lacions, a més de tenir present les noves
directives imposades per la Unió Europea i el Govern
espanyol, com ara, per exemple, la disminució dels nivells
màxims tolerats d'emissió de clorur d'hidrogen i òxids de
nitrogen.

La realitat és que, atès que es tracta d'un sistema de
tercera generació,els nivells de concentració de totes les
espècies potencialment contaminants han estat molt per
sota dels valors permesos per la legislació. A títol d'exemple,
en les gràfiques 1 i 2 es poden veure els nivells de
concentració de dues espècies significatives considerades
en el Pla de vigilància ambiental, dades obtingudes a la
cabina de monitorització de l'Hospital Joan March i extrets
de la "Memòria Anual UIB: Immissions i Sòls 2011 ".

Un dels problemes generats per les reivindicacions dels
grups ecologistes va ser que en lloc de construir les quatre
línies d'incineració previstes, només se'n van muntar dues,
completament insuficients per absorbir els residus urbans
generats a Mallorca, de manera que s'havia de dur una part
dels residus a abocador , situació considerada per la Unió
Europea com la menys desitjada de totes les alternatives.

Els valors màxims permesos en immissió per a les mitjanes
anuals són 20 •g/m3 en el cas del SO2 i 40 •g/m3 en el cas
del NO2, s'observa que s'està molt per sota d'aquests valors.

Després dels anys d'experiència i com a resultat de l'anàlisi
de l'impacte ambiental obtingut en l'aplicació del programa
de vigilància ambiental, es va decidir construir les dues
línies d'incineració addicionals inicialment previstes i així
poder clausurar definitivament tots els abocadors de
Mallorca.

Després d'aquesta decisió, un dels problemes que han sorgit
posteriorment és que, a causa de la crisi, s'ha reduït
significativament, d'una banda, la quantitat de residus
urbans generats i, d'una altra i molt més important, la de
residus no perillosos procedents del tractament de RCD
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i RV que també es tracten a la planta incineradora
amb recuperació d'energia. La conseqüència
econòmica de tot això és que la manca de
rendibilitat de la planta d'incineració, que condueix
a una situació problemàtica relacionada amb
l'amortització de les inversions i amb les tarifes
que han de suportar els ciutadans.

Una de les solucions proposades per evitar aquesta
difícil situació ha estat adoptar la pràctica usual
de diversos països, curiosament considerats com
els més avançats ambientalment, com són
Alemanya, Holanda, Dinamarca, Suècia i Noruega.
Aquesta pràctica consisteix a importar d'altres
països que actualment no disposen de les
infraestructures adequades per al tractament dels
residus urbans un material degudament tractat.

Aquest material és el resultat de realitzar el triatge
representat a la figura 3 aplicat a les escombraries.
Després d'eliminar material orgànic compostable,
metalls com alumini i coure, plàstics clorats, etc.,
I després de reduir el contingut en humitat, resulta
un material d'elevat contingut calorífic que pot
ser incinerat per a la producció d'energia elèctrica.
Una de les característiques d'aquest material és
que la seva incineració és menys contaminant que
els combustibles fòssils utilitzats en la generació
d'electricitat.
Com a conclusions es poden citar les següents:

- L'aplicació del Pla de vigilància ambiental indica
que des de la posada en marxa de la incineradora
de tercera generació no hi ha hagut una variació
significativa dels potencials contaminants en el
medi ambient

- L'ús del material resultant del triatge de les
escombraries procedents d'altres països presenta
un elevat contingut calorífic i la seva utilització
com a combustible en la producció d'electricitat
és menys contaminant que l'ús de combustibles
fòssils, com el carbó o gasoil

- L'ús d'aquest material permetria desestacionalitzar
la producció d'electricitat de la incineradora per
a la producció d'electricitat, evitant un increment
de la taxa d'incineració repercutida als ciutadans.

COL·LABORACIÓMedi ambient i sostenibilitat

Figura 3. Criteris aplicats per a la producció del combustible
final resultant del triatge dels residus sòlids urbans

Residuo/s entrante/s PROCESO TRATAMIENTOS/EQUIPOS

¿Dimensiones
adecuadas?

¿Materia orgánica
estable?

¿Residuos con baja
concentración en

Cl y/o Hg?

¿Ausencia de
metales?

¿Ausencia de
otros impropios?

¿Residuos con
humedad adecuada?

Presentación Comercial

CDR/CSR

Acondicionamiento

Secado

Eliminación de impropios

Reducción del tamaño
de la partícula

Estabilización de la
materia orgánica

Eliminación de materiales
que contienen cloro y/o

mercurio

Eliminación de metales
magnéticos y/o no

magnéticos

No

No

No

No

No

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Granel, balas, briquetas,
pellets

Tratamientos mecánicos
(centrifugado, prensa, etc.) o

térmicos (secado térmico)

Selección, cribado,
separadores automáticos, etc.

Trituradora, molino,
machacadora, etc.

Tratamientos biológicos
aerobios o anaerobios y/o

secado

Selección manual o
mecánica

Separador de metales
(magnéticos, no magnéticos,

etc.)

Combustible sòlid recuperat

760 M€ *

Valorització energètica

ALEMANYA

HOLANDA

DINAMARCA

SUÈCIA

NORUEGA

ITÀLIA

ANGLATERRA

IRLANDA

FRANÇA

Regions més avançades
ambientalment

Zones amb dèficit
d'infraestructures

* Total del mercat europeu estimat per als pròxims quatre anys
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Taller de Tast de
Vins i Maridatge
novembre de 2012, de 19 a 21 h.
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Miquel Palou
Catedràtic de Física i química d’Educació Secundària

Tot i que encara és prest perquè només disposam de
l’avantprojecte, la LOMCE ens augura nous canvis en el nostre
sistema educatiu (SE) de perspectives del tot incertes. Sembla
que, més que la promulgació d'una nova llei, el que farà el MECD
és reformar alguns dels articles de la LOE, incorporar-ne de nous
i afegir diverses disposicions addicionals, transitòries i finals.

Alguns dels canvis claus en l’estructura general del SE poden
resumir-se en els següents apartats:

• Els elements del currículum resten integrats pel conjunt de
competències bàsiques, continguts, metodologia i criteris
d’avaluació. No s’inclouen els objectius.

• L’estat passarà a fixar el 75% dels continguts comuns del
currículum front al 65% que fixa actualment.

• A les comunitats autònomes amb llengua pròpia, els percentatge
anterior serà del 65% front al 55% actual.

• L’ESO s’organitza en dos cicles acadèmics, un de tres anys i
un altre –propedèutic- d’un any.

• Hi haurà avaluacions de l’alumnat per a tot el SE de l’Estat
després del sisè curs de primària (de caire orientador, però sense
efectes acadèmics), després del quart curs de secundària i
després del segon curs de batxillerat. Les comunitats autònomes
també hauran d’avaluar l’alumnat en acabar el primer cicle de
l’ESO.

• El govern central fixarà els criteris d’avaluació i les
característiques generals de les proves a què es refereix l’apartat
anterior i després de consultar les comunitats autònomes.

• La qualificació final del batxillerat haurà de ponderar un mínim
del 60% quan les universitats estableixin procediments d’admissió
per a alguna titulació oficial.

Perspectives davant la nova reforma educativa de la LOMCE (I)

Pel que fa als ensenyaments que impartim els químics, les novetats
que presenta l’avantprojecte són:

• Als dos primers cursos de l’ESO, les assignatures de ciències passaran
a tenir aquesta denominació: Ciències de la naturalesa: Biologia i
geologia (1r d’ESO); Ciències de la naturalesa: Física i química (2n
d’ESO).

• Al tercer curs de l’ESO, l’assignatura de ciències de la naturalesa es
desdoblarà en dues: Biologia i geologia i Física i química.

• L’avantprojecte no especifica de quina manera s’impartiran els
ensenyaments de Física i química al quart curs de l’ESO.

• El batxillerat restarà organitzat en modalitats. La de ciències disposarà
de dues vies: Ciències i enginyeria i Ciències de la salut.

• Dins les matèries obligatòries a cursar al batxillerat, a cap dels dos
cursos no es contempla l’assignatura de Ciències per al món contemporani
que actualment s’imparteix al primer curs.

• Al primer curs, l’assignatura de Física i química apareix a
l’avantprojecte com a assignatura específica a cursar a les dues vies
de la modalitat de Ciències.

• Al segon curs, l’assignatura de Química apareix a l’avantprojecte
com a assignatura específica a cursar a la via de Ciències de la salut
i la de Física a la de Ciències i enginyeria.

• L’alumnat haurà de cursar una matèria optativa a cadascun dels dos
cursos del batxillerat.

En un proper article, i amb més coneixement de la concreció d’aquest
avantprojecte, podrem analitzar les conseqüències professionals que
tendrà la LOMCE per al nostre col·lectiu: currículums, hores a impartir
de les matèries obligatòries a l’ESO i al batxillerat, situació de les
matèries optatives, etc.

Normativa més important relacionada amb l'educació des de la LGE

Disposició

Llei 14/1970, de 4 d'agost, general d'educació i finançament de la reforma educativa LGE 6 d'agost de 1970

Acrònim BOE

Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació LODE 4 de juliol de 1985

Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, general del sistema educatiu LOGSE 4 d'octubre de 1990

Llei orgànica 9/1995, de 20 de novembre, de la participació, l'avaluació i el govern
dels centres docents LOPEGCE 21 de novembre de 1995

Reials decrets 3473/2000 i 3474/2000, de 29 de desembre, sobre la reforma de les humanitats -- 16 de gener de 2001

Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de la qualitat de l'educació LOCE 24 de desembre de 2002

Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació LOE 4 de maig de 2006

Avantprojecte de llei per a la millora de la qualitat de l'educació (2012) LOMCE --
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La nostra Finestreta Única

La Llei  Omnibus ha establert un marc regulador del
sector serveis amb la finalitat de flexibilitzar-lo, apropar-
lo al consumidor i potenciar la lliure circulació de
professionals entre els estats membres de la Unió
Europea. Així la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre
Col·legis Professionals, queda modificada amb la
incorporació d’un nou article que fa referència a la
finestreta única.

Es tracta d’un  a través del qual els professionals poden
realitzar tots els tràmits necessaris per a la col·legiació,
el seu exercici i la seva baixa en el Col·legi, mitjançant
un únic punt, per via telemàtica i a distància. Això vol
dir que els professionals podrem:

· Obtenir la informació i formularis necessaris per a l’accés
a l’activitat professional i el seu exercici.

· Presentar tota la documentació i sol·licituds necessàries,
fins i tot la col·legiació.

· Conèixer l’estat de tramitació dels procediments, rebre
les notificacions i la resolució pel Col·legi.

· Convocar els col·legiats a les Juntes Generals Ordinàries
i Extraordinàries i posar en coneixement seu l’activitat
pública i privada del Col·legi Professional.

D’igual forma, els usuaris públics disposaran de:

· L’accés al Registre de col·legiats actualitzat, on qualsevol
podrà comprovar si un professional està col·legiat, la seva
titulació, domicili professional i tipus d’habilitació, entre
d’altra informació.

· L’accés al registre de societats professionals.

· Les vies de reclamació i els recursos que es podran
interposar en cas de conflicte entre el consumidor o
usuari i un col·legiat o el col·legi professional.

· Les dades de les associacions o organitzacions de
consumidores i usuaris on els destinataris dels serveis
professionals poden dirigir-se per a obtenir assistència.

· El contingut dels codis deontològics.

El Consell General de Col·legis Oficials de Químics
d’Espanya va posar en marxa la xarxa de les Finestretes
Úniques de tots els col·legis oficials de químics i que es
pot accedir des de:  www.vuquimicos.org.

També hi podem accedir directament a través:
www.vuquimicos.org/IllesBalears

Amics químics al Facebook!

Encara no coneixeu el nostre perfil de Facebook? Ja
ens hem reunits més de 200 amics en poc més d’un
any.  Com ja sabem, els grups uneixen persones amb
els mateixos interessos, i quin millor interès que la
química per unir-nos entre tots.  La química ens
agrada, ens apassiona, i perquè no estar al dia amb
notícies i curiositats que hi estan relacionades?

Aquí trobareu les publicacions relacionades amb les
activitats del col·legi, cursos, convocatòria de premis,
d’assemblees, sopars, oposicions, noves normatives,
informació general... I el que és més important, podeu
publicar tot allò que considereu que pot interessar a
la resta de companys.

Tenim oberts tres grups públics, un de propi com és
el GEQ – Grup Excursionista Químic on es publiquen
les excursions que fem i d’altres a les quals ens han
convidat com són la Real Sociedad Española de Química
(RSEQ) i el grup Química.

Us animem a formar part d’aquesta petita comunitat i participar-
hi activament. Col·legiats i no col·legiats, estudiants i jubilats,
tot aquell que dugui la química al seu cor és benvingut.

Feu-vos-en amics!
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El dia 16 de novembre, divendres, a les 21 h, tindrà
lloc com és costum el sopar anual de companyonia
de Sant Albert. La reserva de places la podeu realitzar
fins al 12 de novembre per telèfon o correu electrònic,
i heu d’indicar el nombre de persones que hi assistireu.

Us hi esperam!!!

Sopar de Sant Albert 2012

Dia de la Química – Sant Albert 2012
(15 de novembre)

Acte oficial
Data: 13 de novembre, 19 h

Lloc: sala d’actes del Col·legi
Oficial d’Enginyers Industrials
de Balears
Carrer de Jesús, 3. Palma

Conferència
“La identitat dels vins:
Denominacions d’origen
protegides”

a càrrec de la Dra. Carmen
Rosselló Matas, catedràtica
d’Enginyeria Química de la
UIB i investigadora principal
de l  g rup  de  rece rca
“Enginyeria agroalimentària”

A continuació tindrà lloc el
lliurament dels premis Sant
Albert 2012 a la Investigació
Química i  a la Mi l lor
llicenciatura i també de les
ins ígnies de plata als
col·legiats amb 25 anys de
professió.
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Resolta l’equació química sobre la compensació en catàlisi heterogènia després
de cent anys

Per primera vegada un equip europeu format per científics de l'Institut Català d'Investigació
Química (ICIQ) i dels centres FHI (Alemanya) i ETH (Suïssa) ha demostrat experimentalment
l’origen de la compensació en catàlisi heterogènia, fenomen descrit per F.H. Constable i E.
Cremer, al començament del segle passat, on hi havia una equació que relacionava dos paràmetres
d’una reacció, l’entalpia i l’entropia.
L’article publicat a la revista Nature Chemistry  és el primer on es realitzen proves experimentals
per justificar els fenòmens de compensació, per descriure la reacció de formació de clor a
partir de l’oxidació de l’àcid clorhídric mitjançant catàlisi heterogènia d’òxid de ruteni: la
denominada reacció de Deacon.

“Els receptors acoblats a les proteïnes G (GPCRs), Nobel 2012”.

El Premi Nobel de Química 2012 serà atorgat a  Robert J. Lefkowitz (Duke University) i Brian
K. Kobilka (Stanford University), pels seus estudis sobre un tipus de receptor situats a la
membrana cel·lular, els anomenats receptors acoblats a les proteïnes G (GPCRs). A la família
d’aquests GPCR trobem receptors per a l’adrenalina, la dopamina, la serotonina, la llum, l’olor,
el gust… La majoria dels processos fisiològics tenen lloc mitjançant els GPCRs. I cal destacar
que al voltant del 50 % dels fàrmacs actuals actuen mitjançant la interacció amb aquests
receptors. Per tant, el seu estudi porta a unes línies de recerca molt interessants pel que fa
a la medicació dirigida i selectiva. Aquets estudis començaren l’any 1968, quan  Lefkowitz va
marcar amb iode radioactiu diverses hormones i en va poder localitzar els receptors. Kobilka
a la dècada dels anys 80 va aïllar el gen que codifica el receptor •-adrenèrgic a partir del
genoma humà. L’any 2011 es va capturar una imatge de l'instant exacte en què el receptor
s’activa per la interacció química amb l’hormona i s’activa el metabolisme cel·lular.

Per a més informació:
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2012/popular-
chemistryprize2012.pdf

Un microscopi permet visualitzar els
enllaços

La revista Science set 2012 ha dedicat la portada
a la investigació d’un grup de la universitat de
Santiago de Compostel·la (USC) que
conjuntament amb científics del laboratori de
Zurich de la multinacional IBM i del Centre
Nacional de la Recerca Científica a Tolouse, han
pogut diferenciar per primera vegada enllaços
en molècules individuals utilitzant una tècnica
coneguda com microscòpia  de força atòmica
(AFM), aquest descobriment obre una sèrie
d’estudis sobre dispositius fabricats amb grafè.
Els investigadors varen aconseguir imatges en
fullerens i en dos hidrocarburs policíclics
aromàtics plans (PAHs), que son semblants al
grafè, aquests hidrocarburs de mida nanomètrica
varen ser sintetitzats pels investigadors de la
USC.
Referència bibliogràfica:
Leo Gross, Fabian Mohn, Nikolaj Moll,Bruno
Schuler, Alejandro Criado, Enrique Guitián, Diego
Peña, André Gourdon, Gerhard Meyer. “Bond-
Order Discrimination by Atomic Force
Microscopy”. Science Vol. 337, 14 de septiembre
de 2012, p. 1326-1329

Una pilota amb molta química

Tango 12, una pilota sintètica darrera
generació desenvolupada per Adidas
amb materials d'altes prestacions de
Bayer MaterialScience, va ser la pilota
oficial de l’Eurocopa 2012.

L'estructura està composta per cinc
capes d'1,1 mil·límetres de grossor. La
capa mitjana està feta d'escuma
d'Impranil, composta per milions de
microcèl·lules farcides de gas. Les
capes superiors de poliuretà
protegeixen l'escuma de les influències
externes i ajuden a mantenir la forma
de la pilota. També s'ha utilitzat una
tecnologia termo-adhesiva que la fa
impermeable. El disseny del Tango va
debutar a la Copa del Món l’any 1978
a Argentina.

Referència bibliogràfica:
Detre Teschner, Gerard Novell-Leruth, Ramzi Farra, Axel Knop-Gericke, Robert
Schlögl, László Szentmiklósi, Miguel González Hevia, Hary Soerijanto, Reinhard
 Schomäcker, Javier Pérez-Ramírez, Núria López. "In situ surface coverage
analysis of the RuO2- catalysed HCl oxidation reveals the entropic origin of
compensation in heterogeneous catalysis". Nature Chemistry, julio de 2012.
Doi:10.1038/nchem.1411.
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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: Tast de Vins i Maridatge
Durada : 6 hores
Destinataris: persones interessades en la matèria.
Data i horari: novembre de 2012, de 19 a 21 h.

Curs: Educació de la veu del professorat
Durada: 8 hores
Dates previstes: desembre de 2012
Destinataris: professorat d’Educació Secundària i altres persones interessades
Nota: se sol·licitarà el reconeixement dels corresponents crèdits de formació de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats

Curs: Aprofitament didàctic de les pissarres digitals i netbooks
Durada: 10 hores
Dates previstes: gener de 2012
Destinataris: professorat d’Educació Secundària i altres titulats superiors interessats en
la impartició de formació a través d’aquesta eina informàtica.
Nota: se sol·licitarà el reconeixement dels corresponents crèdits de formació de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.

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

Conveni amb la UIB

El Col·legi té signat un conveni de col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears (UIB)
que inclou la utilització dels serveis de biblioteca i campus esport per part dels seus col·legiats

Campus Esport:
Per gaudir de les instal·lacions i prestacions del Campus Esport amb les mateixes condicions
que la comunitat universitària heu de comunicar-ho a la Secretaria del Col·legi personalment
o per email a secretaria@quimibal.org, 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. A la web http://www.campusesport.net hi trobareu a l’apartat
d'informació general tot el que voleu saber.

Biblioteca:
La UIB ofereix als col·legiats la possibilitat d’accedir al màxim nivell de prestacions del
Servei de Biblioteca i Documentació, que inclou:
· Informació bibliogràfica
· Consulta del catàleg automatitzat
· Lectura en sala
· Préstec
· Préstec interbibliotecari
· Accés a la biblioteca digital
· Arxiu històric
· Reprografia
· Formació d’usuaris
· Sala d’informació electrònica (SIE)
Per poder obtenir aquestes prestacions, els col·legiats del COQIB han de sol·licitar donar-
se d’alta com a usuaris de la biblioteca de la UIB, i adjuntar un certificat de la secretaria
del  COQIB en el qual s’especifiqui que hi estan col·legiats.




