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OOPPIINNIIÓÓ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EEddiittoorriiaall  

Nova imatge de la revista 
 
Com ja vos haureu donat compte, la nostra revista Quimibal canvia d’imatge per donar un nou aire i 
aprofitar per donar-vos més informació de les nostres activitats. 
 
La revista és de tots i per això volem que participeu amb noticies o continguts que vos resultin d’interès per 
difondre entre tots el col·legiats.  Vos recordam que tots aquells que vulgueu posar publicitat a la revista de 
les vostres empreses teniu l’espai per fer-ho. 
 
La difusió, des de fa temps, es fa digital amb l’estalvi que suposa la impressió, així i tot sabeu que al col·legi 
tenim uns quants exemplars en paper i que s’envien per correu ordinari a tos aquells col·legiats que ho 
desitgin.  
 
Dir-vos també que estam preparant més continguts i activitats que esperam siguin del vostre interès.  
 
 

Mª José Molina Bordoy 
Degana Col·legi Oficial de Químics 

CCaarrtteess  aall  ddiirreeccttoorr    

PPrrooppoosstteess  ii  ssuuggggeerriimmeennttss  

 
 
 
 
 

 
Aquesta secció resta oberta a tots els que vulgueu expressar la vostra opinió i comentaris 

sobre qualsevol tema relacionat amb l’àmbit de la Química, o sobre qualsevol anècdota que 
ens vulgueu contar. Podeu enviar les vostres cartes al correu electrònic:  

secretaria@quimibal.org   
 

La revista no s’identifica necessàriament amb l’opinió dels autors. 
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AACCTTUUAALLIITTAATT  
 

EEll  DDeeppaarrttaammeenntt  ddee  QQuuíímmiiccaa  ii  eellss  SSeerrvveeiiss  CCiieennttiiffiiccoottèèccnniiccss  ddee  llaa  UUIIBB  rreeuunniirreenn  aallss  

eexxppeerrttss  iinntteerrnnaacciioonnaallss  eenn  gglliiccoopprrootteeïïnneess  eenn  eell  EEMMBBOO  WWoorrkksshhoopp  
 

Els dies 24 al 26 d’abril va tenir lloc la inauguració del EMBO Workshop: 
Glycoproteins from Structure to Disease. Al congrés es reuniren els principals 
experts internacionals en glicoproteïnes amb l’objectiu d’afavorir que 
investigadors de diferents àrees posin en comú els seus coneixements per 
examinar diferents aspectes del comportament de les glicoproteïnes i les 
seves implicacions en malalties.  
 

Varen intervenir la doctora Annalisa Pastore, investigadora del National Institute for Medical Research (Regne Unit); 
la doctora Josefa Donoso, professora del Departament de Química de la UIB; y la doctora  Catalina N. Juaneda, 
vicerectora de Internacionalització i Cooperació de la UIB. 
 
El EMBO Workshop l’organitzà conjuntament entre el Departament de Química, els Serveis Cientificotècnics de UIB i 
EMBO, una organització internacional integrada per més de 1.500 investigadores de tota Europa que té per objectiu 
estimular l’intercanvi científic, ajudar a construir un espai europeu de investigació i donar suport als investigadors 
destacats en les diferents etapes de la seva carrera. 

 

  

EElleecccciioonnss  ppeerr  aa  llaa  rreennoovvaacciióó  ppaarrcciiaall  ddee  lleess  JJuunntteess  ddeell    

CCooll··lleeggii  ii  ll’’AAssssoocciiaacciióó  ddee  QQuuíímmiiccss  
 
Estam d’eleccions! El proper dia 17 de desembre de 18 h a 20 h estan convocades les eleccions per a la renovació 
parcial de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Químics i de la Junta Directiva de l’Associació de Químics. Els 
càrrecs que s’han d’elegir són: 
 

Col·legi de Químics Associació de Químics 

Vicedegà 2n 
(ocupat pel Sr. Joan Jesús Fiol Arbós) 

Vicedegana 3r  
(ocupat per la Sra. Magdalena Ferrer Rosselló) 

Vicedegà 4t 
 (ocupat pel Sr. Joan Perelló Bestard) 

Secretari  
(ocupat pel Sr. Luis Merino Sabater) 

Vicesecretària 2n  
(ocupat per la Sra. Catalina Martí Pujol) 

Vocal 1r  
(ocupat per el Sr. Gabriel Cànaves Quetglas) 

Vocal 2n  
(ocupat per la Sra. Marisa Forcén Núñez) 

Vocal per Eivissa i Formentera 
 (ocupat per la Sra. Eva Tur Tur) 

 

President  
(ocupat pel Sr. Juan Frau Munar) 

Vicesecretària  
(ocupat per la Sra. Francisca Mas Torres) 

Tresorera  
(ocupat per la Sra. Matilde Fernández Socías) 

Vocal 1r  
(ocupat pel Sr. Miquel Palou Sampol) 

Vocal 2n  
(ocupat pel Sr. Joan Jesús Fiol Arbós) 

Vocal per Eivissa i Formentera 
(ocupat per la Sra. Eva Tur Tur) 

 

 
Per a un millor funcionament de les nostres entitats resulta imprescindible la implicació de tots els col·legiats i 
associats tant en les votacions com en la presentació de candidatures. Participau-hi!! 
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FFiirrmmaa  ddee  ccoonnvveenniiss  aammbb  eellss  CCllúússtteerrss  
 

Amb aquests acords marc, es permetrà, entre d'altres accions, la realització de pràctiques del col·lectiu de 

col·legiats a empreses i entitats associades al Clúster Biotecnològic i Biomèdic de les Illes Balears i al 

Clúster de la Industria Química de les Illes Balears amb l'objectiu de facilitar la inserció laboral d'aquest 

col·lectiu a un sector incipient però molt actiu como son el biotecnològic i el biomèdic a les Illes Balears.   

 

 

  

             Pep Lluís Pons, director de Bioib                               

Joan Miquel Matas, director de CliQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QQuuíímmiiccss  aallss  FFaacceebbooookk  
 

Ja som 238 amics al Facebook des de que fa 2 anys varem obrir-nos pas dins les xarxes socials. Amb 

aquest portal aconseguim arribar a tots aquells que sense tenir la formació com a químics, s’interessen per 

les noticies i activitats de desenvolupa el col·legi i per suposat tots aquells químics que sense estar 

col·legiats aprofiten els cursos que organitzam mantenint-se en tot moment informats de les novetats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperam la vostra visita si encara no sou “amics”! 
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AARRTTIICCLLEESS  

Or líquid: el tast d’olis d’oliva verge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estem acostumats a escoltar parlar sobre tasts de vins, de pernil, de formatges… Se'ns il·lumina la cara quan ens 
imaginem el plaer que s'ha de sentir en assaborir aquests productes. Però, sabem alguna cosa sobre tast d'olis?  
 
De l’oliva es coneix del seu us en el Paleolític Superior, però no és fins a l'any 2000 a.C, on es comença a aprofitar l'oli 
com a ingredient cosmètic a Egipte. A Espanya, es té constància de l'aparició i posterior ús de l'olivera sobre l'any 1200 
a.C, amb l'arribada dels pobles fenicis. No sabien, per aquella època, que el nostre país es convertiria, al cap dels anys al 
país amb més superfície d'oliveres i major producció a nivell mundial, seguides per Itàlia i Grècia. 
 
Una oliva té entre un 18-25% d'oli, i un 50% d'aigua, per la qual cosa podem imaginar la quantitat de quilos d'oliva que 
necessitem per obtenir litres d'oli. Per això, cal tenir especial cura en l'elaboració del mateix. 
El Tast d'oli és fonamental ja que d'aquesta anàlisi depèn la seva qualificació i acceptació. 
 
Per realitzar el tast existeixen una sèrie de condicions. Els recipients usats en aquests tastos solen ser unes copes de 
color taronja o blau, tapades amb vidre de rellotge, per evitar així, perdudes d'olor. El fet que les copes no siguin 
transparents és per evitar que el catador es deixi enganyar amb el seu color (des de groc a verdós), ja que aquest no 
afecta en absolut en la qualitat de l'oli. La copa estarà a una temperatura de 28ºC, és la temperatura que consideren 
més beneficiosa per obtenir les olors i sabors característics de la mostra a tastar.  

 
 

Els components de l'oli que són responsables d'aquestes característiques, tenen un alt poder antioxidant, que frena 
l'oxidació cel·lular. En olis d'acidesa entre 0.4-1 hi ha pocs antioxidants, perduts en el procés de refinació. Els 
components del sabor amarg, juntament amb àcids grassos monoinsaturats, vitamina I, donen estabilitat a l'oli i triguen 
més a oxidar-se. Com a atributs negatius, podem reconèixer sabor a ranci, a floridura, agre, avinagrat, àcid, etc… El 
sabor ranci ho apreciarem en un oli que ha sofert una oxidació amb l'aire. El sabor a floridura es pot obtenir simplement 
després d'un rentat de l'oliva i posterior triturat sense que s'hagi assecat prou. 
 
No cal dir que l'oli d'oliva és beneficiós per a la salut. És més aromàtic i saborós en comparació dels olis de llavors; està 
recomanat per fregir, ja que és el que millor aguanta les altes temperatures sense descompondre's. En la seva 
composició trobem, sobretot, àcid oleic i linoleic. L'àcid oleic augmenta el colesterol HDL, i transporta el colesterol LDL 
al fetge perquè sigui eliminat. Entre els seus beneficis trobem la seva propietat protectora de la pell, del cor, aparell 
digestiu, prevenció de la arteriosclerosi…  
 
Realitzant un curs de tast d'olis d'oliva vaig aprendre a assaborir i emmagatzemar olors “de camp”; molt dolent no ha 
de ser si ens porta la naturalesa a la ciutat només tancant els ulls i deixant-nos portar pels aromes… 
 

 

Les olors que podem treure són alguns com: herba verda, tomàquet, ametlla, poma, 
plàtan; aquests són considerats com a positius a l'hora de valorar un oli verge. D'altra 
banda, existeixen olors desagradables deguts al seu mal emmagatzematge, elaboració, 
recol·lecció o qualitat de l'oliva; són: fusta, floridura, metàl·lic, cremat, ranci, etc. 
 
Els sabors que atribueixen com a positius són amarg, picant, dolç, astringent. L’amargor i 
picantor, encara que sembli defecte, en l'oli es considera com a positiu, i és la causa de la 
varietat de l'oliva. 
 

Mª José Molina Bordoy 
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AACCTTIIVVIITTAATTSS  

XXVI Olimpíada de Química 
El passat 27 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 126 alumnes de 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 volem manifestar l’agraïment dels 
organitzadors de l’Olimpíada a totes les empreses i 
entitats col·laboradores, sense les quals no seria 
possible celebrar l’Olimpíada.  
 
El lliurament de premis es va celebrar el 26 de març a 
l’auditori del Centre de Cultura “Sa Nostra”, al carrer 
Concepció de Palma. 
 
El nostre president de l’Associació de Químics, Dr. Juan 
Frau, va dedicar unes paraules a tots els assistents i tot 
seguit, es passà al lliurament de premis als alumnes i 
centres guanyadors d’aquesta edició de l’Olimpíada. 
 
 

 
Classificació 

1r Felipe Cano Córdoba. Col·legi Sant Pere (Palma) 

2n Aleksandar Rasevic Lukic. IES Berenguer d’Anoia 

(Inca) 

3r Iago Arribas Castro. Col·legi Montision (Palma) 

 

Accèssits 
Patricia Marra-López Vidal. IES Joan Ramis i Ramis (Maó) 

Coloma Grau van Laak. Col·legi Montision (Palma) 
Lorena Ferrer Riera. Col·legi Mestral (Eivissa) 

 
 
 

Classificació per Centres 
1r Col·legi Montision (Palma) 

2n IES Berenguer d’Anoia (Inca) 

3r IES Ramon Llull (Palma) 

 

Accèssits 
IES Joan Alcover (Palma) 

IES Joan Ramis i Ramis (Maó) 
Col·legi Mestral (Eivissa) 

 

Col·legi Montision (Palma) IES Ramon Llull (Palma) IES Berenguer d’Anoia (Inca) 
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Curs 
TAST i MARIDATGE DE VINS DE MALLORCA 

 
 
El passat dia 23, 28 i 31 de gener es va realitzar aquest 
curs per aportar als participants els coneixements 
bàsics sobre el tast dels vins de Mallorca i sobre el seu 
maridatge amb productes autòctons. 
 
Els enòlegs Josep M. Natta i Andreu Oliver, Celler de 
Tianna Negre i Vins Can Majoral, respectivament, amb 
Julio Torres, Sommelier de Bodegues Galmés i Ribot, 
varen fer una introducció a la química enològica i ens 
parlaren de les propietats organolèptiques dels vins i 
del seu anàlisi sensorial.  
 
El tast de vins de Mallorca suposar la part del curs més 
divertida. 
 
 

CURS  
ACTUALITZACIÓ DE NOMENCLATURA QUÍMICA INORGÀNICA  

 
El curs que tingué lloc els dies 14, 16 i 21 de maig, var ser tot un èxit en quant a participació. Es pretenia donar a conèixer les 

normes més recents de la IUPAC sobre la nomenclatura química inorgànica i actualitzar el professorat en aquesta nova 

normativa. Això va permetre donar a conèixer les principals modificacions respecte les utilitzades anteriorment  i aportar 

materials didàctics per a l'ensenyament de la nomenclatura química utilitzant els criteris actuals.  

El curs, de 8 hores de durada, va tenir lloc a la seu del Col·legi de Químics i va ser impartit pels professors Juan Frau, 

catedràtic de Química Física de la UIB, Enrique Gómez, catedràtic de Física i Química de l’IES Bendinat i Agustí Vergés, 

professor del màster de Formació del professorat de la UIB i de l’IES Joan Alcover. 

 

 

Curs 
L’AULA DIGITAL PER A L’ENSENYAMENT DE LA 

FÍSICA I LA QUÍMICA 
 
Aquest curs de 8 hores, específic per a professorat 
d’àrees científiques d’Educació Secundària, tingué lloc 
els dies 4, 6, 11 i 13 de febrer a l'IES Politècnic (Palma).  
 
Bartomeu Bonet, professor de l’IES Berenguer d’Anoia 
(Inca) i coordinador del programa Xarxipèlag i Antoni 
Salvà, professor de l’IES Binissalem ens varen fer 
conèixer i valorar les possibilitats didàctiques de les 
pissarres digitals interactives (PDIs) enfocades a 
l'ensenyament de la química i la física.  
 
A més, ens varen orientar per crear materials didàctics 
amb la distribució Ubuntu de Linux  fent servir el 
programari de codi obert dels ordinadors Xarxipèlag 
2.0. 
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AAnneemm  dd’’eexxccuurrssiióó!!  
 

 

 

 

 

 

 

 

Data prevista: Novembre 
Ruta: De Coma-sema al Puig de sa Rateta 
Distància: Uns 8 km. 
Desnivell: Uns 600 metres  positius 
Temps: Unes 6 hores (sense comptar les aturades) 
Grau de dificultat: Mitjana 

Abans de començar  aquesta ruta clàssica, 

tindrem l’oportunitat de visitar la preciosa 

possessió de Coma-sema, situada al mig de 

l’encisadora Vall d’Orient. Podrem accedir a 

la tafona que antigament s’usava per fer oli i 

conèixer els diferents oficis que es duien a 

terme fa unes quantes dècades. 

Després de la visita, agafarem el camí que es 

dirigeix al Coll des Bosc. Passarem vora un 

talaiot i continuarem la pujada  per dins 

l’alzinar fins arribar al coll. Aquí, girarem cap 

a l’esquerra per emprendre el camí de 

nevaters que ens pujarà fins al cim del puig 

de sa Rateta, des del qual podrem gaudir 

d’unes vistes espectaculars. 

La tornada la farem per el mateix camí que 

hem emprat a l’anada. 
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QQUUIIMMIINNOOTTÍÍCCIIEESS  
 

 

 

 

UUnnaa  nnoovvaa  ffaammíílliiaa  ddee  ttrraannssppoorrttaaddoorrss  

aanniiòònniiccss  lllluuiittaa  ccoonnttrraa  eell  ccàànncceerr  
 

La Universitat de Barcelona lidera un treball que 

analitza el desenvolupament de nous 

transportadors d'anions a través de membranes 

lipídiques que es basen en l'estructura de 

productes naturals, com per exemple la urea i 

les tambjamines, uns alcaloides d'origen marí 

relacionats estructuralment amb les 

prodiginines. La troballa estableix que una 

major capacitat de transport també determina 

un augment de l'activitat anticancerosa. 

 

Aquest aspecte és de la màxima rellevància en 

la recerca de nous agents anticancerosos, i en 

particular, en la descripció de la relació entre les 

propietats de transport d'anions de les 

molècules i la seva toxicitat en cèl·lules 

humanes de càncer de pulmó de cèl·lula petita 

—un dels càncers més agressius— i també en 

cèl·lules de melanoma. 

 

EEll  CCAASS  rreeggiissttrràà  1100  mmiilliioonnss  ddee  ssuubbssttàànncciieess  eenn  1188  

mmeessooss  

El CAS (Chemical Abstracts Service) té el major i més complet 

registre de substàncies químiques del món. Al desembre de 

l'any passat la seva base de dades la formaven 70 milions de 

compostos. Però el més sorprenent és que en sols 18 mesos 

va augmentar de 60 a 70 milions. Com és possible un 

increment tan espectacular en tan poc temps? Els països 

asiàtics ho expliquen: s'han posat com a bojos a sintetitzar 

nous productes i a patentar-los. En un any, aquesta regió del 

món ha descobert el 63% dels productes registrats en el CAS. 

Per curiositat, aquesta és la substancia número 70 milions: 

UUttiilliittzzeenn  eexxttrraacctteess  vveeggeettaallss  ii  uullttrraassoonnss  ppeerr  ssiinntteettiittzzaarr  nnaannooppaarrttííccuulleess  dd''oorr 

Investigadors de la Universitat de Cadis han patentat un mètode de bio síntesi de nanopartícules d'or que presenta 

la particularitat d'emprar extractes vegetals i ultrasons d'alta potència. La principal novetat del procediment resideix 

que les nanopartícules obtingudes tenen una distribució regular, una grandària uniforme i forma esfèrica. A més, la 

síntesi es realitza utilitzant substàncies innòcues per als éssers vius i el medi ambient, reciclables i econòmiques, 

segons els científics.  

Les nanopartícules d'or tenen aplicacions en cosmètica, en biomedicina (marcadors tumorals) o en construcció per 

revestir façanes. En el procediment emprat s'empra un agent precursor (KAuCl4), com a agent reductor i 

estabilitzador per obtenir or metàl·lic s'utilitzen extractes vegetals de gerani, en un mitjà aquós i a temperatura 

ambient. A més, la síntesi es realitza mitjançant l’aplicació d'ultrasons. La despesa energètica requerida per 

desenvolupar la síntesi és petita.  

El seu número de registre CAS és 1411769-41-9 i el seu 

nom: N-[[5-(2-metilpropil)-1-fenil-1H-pirazol-3-il]metil]- 4-[3-

(trifluorometil)benzoil]-1-piperazinacetamida.  Aquest nou 

producte és un bloquejador dels canals de calci que pot ser 

aplicat en el tractament de l'epilèpsia i el Parkinson. Ho van 

sintetitzar a Corea.  

 

http://www.cas.org/
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AAGGEENNDDAA  
 

 
 
 
 
 
23, 28 i 31 Curs Tast de vins 
 

GENER 

L M M
i 

J V S D 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

       
 

 FEBRER 

L M M
i 

J V S D 
    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28    
 

 
 
 
4, 6, 11 i 13 Curs Pissarres digitals 
 
20  Termini inscripció Olimpíada  
27  Olimpíada de Química  
 

 
 
 
 
19  Assemblea i Junta Generals 
 

MARÇ 

L M M
i 

J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 
 

 ABRIL 

L M M
i 

J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      
 

 
 
 
 
 
24 al 26  Congrés Glycoproteins 
 
  

 

14, 16 i 21 Curs Nomenclatura 

 

 

 

MAIG 

L M M
i 

J V S D 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   
 

 JUNY 

L M M
i 

J V S D 
     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 
 

3, 5 i 6 Curs Nomenclatura  

(2a edició) 

 
 
 
 
 
 

Horari de juliol:  
Dilluns a Divendres de 9 a 13:30h 

 
 
 
 
 
 
 

JULIOL 

L M M
i 

J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     
 

 AGOST 

L M M
i 

J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

SETEMBRE 

L M M
i 

J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       
 

 OCTUBRE 

L M M
i 

J V S D 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    
 

1, 3 i 9 Curs Nomenclatura  

(3a edició) 
 
 
 

15 Celebració Dia de la Química 

NOVEMBRE 

L M M
i 

J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  
 

 DESEMBRE 

L M M
i 

J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      
 

 
 
 
 
17  Assemblea i Junta Generals
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Borsa de treball de col·legiats  
Cursos de formació per a treballadors 

Assessoria professional 
Tramitació de peritatges legals 

Pràctiques de formació 

Serveis a empreses 

                               www.quimibal.org 

Internet 

 Visat de projectes i reconeixement de signatura 
 Impresos oficials de certificats 
 Certificacions i compulsa de documents 
 Defensa jurídica professional 
 Peritatges legals 
 Actualització legislativa 

Serveis professionals 

 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.                                                              

Borsa de treball 

Promocionen als col·legiats avantatges preferents en les 

seves gestions financeres a través de les següents entitats: 

Banc Sabadell 

Caixa de Balears “Sa Nostra” 

Caixa d’Enginyers  

Serveis financers 

Seguros Caudal (Grupo Zurich) 

Assegurança de responsabilitat civil (voluntària) 

Assegurances 

Químics de Balears 

De dilluns a dijous de 10 h a 13:30 i de 16:30 a 20 h 
Atenció de la Junta de govern:  dimarts de 17:30 a 20 h 

Telèfon i fax: 971 775 373   a/e: secretaria@quimibal.org 
C/ Josep Rover Motta, 8 baixos B. 07008 Palma 

Horari d’atenció al públic 

Mutualitat General de Previsión Social de 

Arquitectos y Químicos Españoles (HNA) 

Convenis d’assistència sanitària amb ADESLAS i 
SANITAS 

Serveis d’assistència 

El nostre assessor atén visites concertades al 
Col·legi. La primera visita es gratuïta 

Assessoria jurídica 

Quimibal 

Química e Industria 

Publicacions 

mailto:secretaria@quimibal.org
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Una alíquota dels llibres a la vostra disposició... 

Métodos normalizados para el análisis de aguas potables y residuales. 

Ingeniería de aguas residuales. 

Técnicas analíticas para vinos. 

Bioquímica. Lehninger 

Quimiometría 

Métodos oficiales de análisis 

Curso de ingenieráa química 

Anàlisi química quantitativa 

Espectroscopia de química analítica 

Química e Investigación criminal 

Compendio de nomenclatura de química analítica 

Enología. Fundamentos científicos 

Química clínica 

 

Llistat de revistes: 

Química e Industria, Quimibal, NPQ, Alquímicos, Quimicos del Sur, Quimicosas, 

Anales de la química, ... 

Pots consultar el catàleg a la web del Col·legi i sol·licitar el préstec 

A més tens ordinador, impressora i escàner  



PROgressar:
Financem fins al
100%dels teus
projectes
professionals.
Vols progressar? Nosaltres t’ajudem a fer-ho. Financem fins al 100% dels
teus projectes professionals amb unes condicions exclusives, un tipus
d’interès preferent i unes comissions reduïdes.

Si ets membre del Col·legi Oficial de Quimics de Les Illes Balears i vols
promoure la teva feina, protegir els teus interessos o els teus valors
professionals, amb Banc Sabadell ho pots fer. Et beneficiaràs de les solucions
financeres d’un banc que treballa en PRO dels professionals.

Al cap i a la fi, som el banc de les millors empreses.
O el que és el mateix, el banc dels millors professionals: el teu.

Truca’ns al 902 383 666, organitzem una reunió i comencem a treballar.

sabadellprofessional.com

El banc de les millors empreses. I el teu.

Sabadell
Professional
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