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OPINIÓ

Una nova etapa comença. El mes de desembre es varen celebrar eleccions
a l’Associació de Químics i, resultat d’aquest procés, el que subscriu continuarà
quatre anys més com a president. Voldria, en primer lloc, agrair a tots aquells
que han deixat la junta de l’Associació per la seva disposició completament
desinteressada i també donar la benvinguda als nous representants.

És tracta d’una etapa de continuïtat però amb molts de reptes. Una etapa
que requereix una visió de futur dels canvis que poden esdevenir. Volem
arribar més lluny i fer més visibles les activitats de l’Associació a nivell local
i de l’ANQUE a nivell nacional. L’Associació té un únic objectiu, aglutinar els
químics de Balears i oferir un espai de diàleg, de posada en comú d’idees,
de formació, etc. Com a químics ja sabem que som molt versàtils i flexibles.
Si pensam un poc, trobarem químics en qualsevol àmbit de la vida social i
econòmica. Aquesta heterogeneïtat no ens ha de dispersar sinó que tot el
contrari ens ha de servir per a mantenir-nos més units i per tant les seves
idees i impressions ens poden servir a tots. Poc a poc anirem posant en
coneixement de tothom les activitats amb les quals ja hem començat a fer
feina esperant que siguin del vostre grat.

Juan Frau
President de l’Associació de Químics

Editorial

Cartas al director
Propostes i suggeriments

Aquesta secció resta oberta a tots els que vulgueu expressar la vostra opnió
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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COL·LABORACIÓ

Eiviciència és un nou projecte de divulgació científica
que intenta ensenyar la ciència, i sobretot la química,
d'una manera diferent, divertida i pràctica. Aquest
projecte s'ha posat en marxa recentment a l'illa d'Eivissa,
amb l'objectiu de fomentar la ciència des de diferents
aspectes, amb tallers de ciència pels més joves, així
com altres activitats, com ara un tast científic de vins
i d'herbes, pels no tant joves. La impulsora d'aquest
projecte és la doctora en Química, Eva Tur, que és la
representant a Eivissa del Col·legi Oficial i de l'Associació
de Químics de les Illes Balears, i que és una apassionada
de la ciència.

L'objectiu principal dels tallers amb els joves, és
fomentar i acostar-los la ciència des d'una perspectiva
diferent. Els més joves són els què tenen una actitud
més crítica i científica del perquè de tot el què els
envolta. S'ha d'aprofitar aquesta edat, ja que són futures
vocacions científiques. Un dels tallers que més èxit està
tenint als centres de secundària és el taller de "química
i cuina". Tota una sèrie d'experiències que tenen lloc
dia a dia amb el menjar, mesclat amb una cuina
innovadora, donen als joves una visió més amable del
que és química. Des de fer unes esferificacions de cola,
estudiar la tensió superficial de la llet o fins i tot degustar
uns gelats instantanis, aprofitant nocions de física i
química, permet als joves degustar una mica més
aquesta química quotidiana que ens envolta. Aquest
taller, permet comprendre i promoure que la química
resulta fonamental en molts els aspectes del nostre dia
a dia.

Un altre esdeveniment que va tenir lloc el passat mes
de març, va ser un tast científic d'herbes eivissenques
i vins de la terra d'Eivissa, que va tenir molt d'èxit i va
comptar amb  uns ponents excepcionals.
El primer dia, dijous 13 de març, la doctora en química
Cristina López Vázquez, del departament d'anàlisi
sensorial del Parc Tecnològic del Vi de Falset (Priorat),
experta en anàlisi sensorial de vins i begudes
espirituoses i formadora de panells de tast, va realitzar
una interessant conferència sobre "les herbes
eivissenques, les essències de les aromes del camp
d’Eivissa i Formentera". Va realitzar també una tast
guiat d'herbes eivissenques.

4 FONT J.A. Riera. Diario de Ibiza



COL·LABORACIÓ

El segon dia del tast, el ponent fou el doctor en Biologia Alfonso
Carrascosa, enòleg i científic del CSIC que realitzà la ponència "El
vino y la ciencia". Un excel·lent divulgador de la ciència i el vi, va
comentar-nos moltes de les seves experiències sobre la ciència que
hi ha darrera l'elaboració del vi i tot el què la ciència és capaç de fer.
Ha obtingut, juntament amb els seus companys, la medalla d'or a
la investigació enològica 2007, el premi de la real acadèmia gallega
de les ciències 2009 o el premi internacional en enologia 2012. És
per tant, un gran coneixedor de ciència i enologia. Després de la
ponència, n'Enrique Vega, sommelier de la Vinoteca Vilavins, va fer
un tast guiat de vins de la Terra d'Eivissa.

Finalment, el dissabte 15 de març, vam comptar amb la presència
de n'Andreu Oliver, químic i enòleg mallorquí, dels cellers de can
Majoral i Es Verger. La seva ponència va ser sobre a l'elaboració del
vi "de la vinya a la taula", i ens explicà diferents aspectes importants
que cal tenir en compte a l'hora d'elaborar un bon vi, com ara clima,
terra i quines són les reaccions que tenen lloc en l'elaboració del vi.
Després de la conferència, Alex Cardona, sommelier de Comercial
Buscastell, realitzà un introducció al maridatge, seguit de la degustació
d'uns vins amb pinxos.

Per a més informació sobre les activitats que es duen a terme per
part d'Eiviciència, es pot consultar el web www.eiviciencia.com
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Amb aquesta nova secció volen fer-vos arribar les principals novetats de la nostra universitat, especialment
aquelles relacionades amb l’activitat científica i, de manera més específica, amb la química.

Reconeixement a nivell estatal de la UIB i dels
estudis de Química

Recentment es va publicar l’U-Ranking de la
Fundació BBVA i l’IVIE, el qual classifica les diferents
universitats estatals. Així, dins aquesta classificació,
la UIB fou considerada la segona universitat de
l’Estat en recerca, la sisena en productivitat, la
vuitena en docència i la divuitena en innovació i
desenvolupament tecnològic.  Així mateix volem
destacar que segregant els resultats per titulacions
la de química va obtenir la segona millor posició
entre totes les universitats públiques.

Creació de la UIB solidària

Al començament de 2014 s’ha constituït la Universitat Solidària Illes Balears, una organització integrada per
PAS, PDI i estudiants que té la finalitat de promoure la igualtat d'oportunitats en l'accés a l'educació
universitària, a més de facilitar l'accés als estudis universitaris a tothom que tingui aptituds i no disposi de
mitjans econòmics suficients.

Podeu trobar més informació a: http://usib.uib.cat/ o en Facebook (https://www.facebook.com/usibalears).

Conferències

El dia següent, el Dr. Víctor Cerdà, catedràtic de Química Analítica de la UIB i responsable del grup
d’investigació de Medi Ambient i Automatització, impartí la conferència titulada “Optimización mediante
los métodos SIMPLEX y del Gradiente”.

Finalment, el 28 de març, tingué lloc la conferència titulada “Biologically Active Pyrazines of Natural and
Synthetic Origin”, a càrrec del Dr. Martin Dolezal, professor de la Charles University, de la República Txeca.

El passat 19 de febrer, el Dr. André Grand,  del Commissariat à l’Energie
Atomique et aux Energies alternatives de Grenoble (França) impartí la
conferència titulada “Regional selectivity in organicchemistry:
someinsigtsfromelectronegativity”.

Per altra banda, el 11 de març, el Dr. Jesús Jiménez Barbero,  màxim responsable
del grup d’investigació RMN i reconeixement molecular del CSIC i president de la
Reial Societat Española de Química, impartí la conferència titulada
“ResonanciaMagnética Nuclear y Reconocimiento Molecular”.



NOTÍCIES UIB

7

Màsters

El dia 28 de febrer a la Sala de Juntes de la Facultat de Ciències els alumnes Francisca Orvay Pintos, Cristina
Cerezo Bretón i Víctor López Rechac van exposar i defensar públicament els seus projectes de Fi de Màster. El
tribunal, integrat pels Drs. Pere Mª Deyà (president), Joan Gabriel March, Gemma Turnes, Susana Simal i Miquel
Adrover Estelrich (secretari), els va concedir a tots ells els 30 crèdits necessaris per a l’obtenció del títol de
Màster. Enhorabona!!

Tesis doctorals

El passat 18 de febrer, a la sala d’actes de Cas Jai, al Campus UIB, el col·legiat
Rodrigo Casasnovas Perea  defensà la seva tesis doctoral, titulada:
“Theoreticalstudies on pyridoxal 5'-phosphate-catalyzed reactions of
biologicalrelevance”. La tesis fou dirigida pels doctors Francisco Muñoz i
Juan Frau, ambdós de l’àrea de Química Física i va obtenir la màxima
qualificació. Des de la nostra revista volem trametre-li la nostra enhorabona.

Altres Notícies del Departament

El passat 2 d’abril l’Hospital de Manacor acollí una jornada on el grup de recerca
en Litiasi Renal i Biomineralització presentà una nova eina informàtica de suport
al diagnòstic de la litiasi renal. Aquesta ha estat desenvolupada en el marc de
la tesi doctoral del Dr. Joan Maria Benejam, dirigida pel Dr. Felix Grases. A la
vegada, en aquest mateix acte, es presentà també el llibre “Cálculos renales.
Tipos y prevención”, una guia d’orientació que ofereix un coneixement complet
de la litiasi renal amb la finalitat de millorar l’atenció dels que la pateixen. Aquest
llibre ha estat editat pels doctors Fèlix Grases, Antònia Costa i Rafael Prieto, tots
ells investigadors del grup Litiasi Renal i Biomineralització.

Ciència per a tothom

Aquesta nova activitat, que tindrà lloc els propers dies 16 i 17 de maig
al campus de la UIB,  neix de la inquietud del professorat de la
Universitat de les Illes Balears per fomentar les vocacions científiques
entre els joves i té com a destinataris els estudiants de primària i
secundària i el públic en general.

Les activitats què es podran gaudir són experiments de ciència
relacionats amb la química, la física, la biologia, la geologia, la
bioquímica, les matemàtiques, la informàtica i la tecnología i seran
presentades i desenvolupades per universitaris que actualment cursen
els estudis de grau.

Per a més informació podeu consultar el web:

http://seras.uib.cat/ciencia/

El mateix dia el senyor Christian Solís Calero també va defensar la seva tesis doctoral, titulada: “Estudio DFT
de la reactividad sobre superficies aminofosfolipídicas. Mecanismos de reacciones relacionadas con la generación
de productos de glicación avanzada(AGEs)”, dirigida pels doctors Francisco Muñoz i Joaquin Ortega, de l’àrea
de Química Física.



El passat 25 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 104 alumnes de 31 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.

Posteriorment, el dia 25 de març al Centre de Cultura de Sa Nostra de Palma
es va realitzar l’acte oficial de lliurament dels premis als guanyadors, que
va ser presidit pel Dr. Joan Jesús Fiol, director Departament de Química de
la UIB i la Sra. Mª José Molina, degana del Col·legi Oficial de Químics. També
participaren el senyor Juan José Cortés, en representació de l’empresa Fisher
Scientific i la senyora Susana Canyelles, responsable de Negoci de Particulars
de BMN-Sa Nostra. El nostre president de l’Associació de Químics, Dr. Juan
Frau, va dedicar unes paraules a tots els assistents i tot seguit els participants
varen recollir  els obsequis i els corresponents premis.

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

Classificació individual

Primer classificat. Bartomeu Llopis Vidal.   IES Son Pacs (Palma)
Segon classificat. Pedro Pons Villalonga.   IES Joan Ramis i Ramis (Maó)
Tercera classificada. Aina Forteza Gómez.  IES Joan Alcover (Palma)

Accèssits
Lluís Villalonga Rodríguez. IES Joan Ramis i Ramis (Maó)
Daniel Caballero González. Col·legi La Salle (Palma)
Adrià Pérez Calm. Col·legi Pius XII (Palma)

Classificació per Centres

Primer classificat. IES Joan Ramis i Ramis (Maó)
Segon classificat. Col·legi La Salle (Palma)
Tercer classificat. Col·legi Montision (Palma)

Primer Accèssit. IES Joan Alcover (Palma)
Segon Accèssit. Col.legi Pius XII

Enhorabona a tots els guanyadors!!

ACTIVITATS

8 Guanyadors dels premis amb els membres de la Mesa

Els representants de l’IES Joan Ramis i Ramis de Maó

Mesa presidencial de l’acte de lliurament dels premis

Lliurament de premis de la XXVII Olimpíada de Química de les Illes Balears
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Fase estatal de l’Olimpíada de Química

Els passats dies 25, 26 i 27 d'abril va tenir lloc a Oviedo
la fase nacional de l'Olimpíada de Química. En
representació de les Illes Balears varen participar Aina
Forteza de l'IES Joan Alcover de Palma, Bartomeu Llopis
de l'IES Son Pacs de Palma i Pedro Pons de l'IES Joan
Ramis i Ramis de Maó.

Els resultats enguany han estat altra vegada molt brillants,
ja que Bartomeu Llopis -alumne del programa de
batxillerat internacional- va quedar classificat en 4t lloc,
amb una medalla d'or, i participarà en l’Olimpíada
Internacional què es realitzarà a Hanoi (Vietnam) entre
els dies 20 i 29 de juliol i posteriorment en la
Iberoamericana de Montevideo (Uruguai).
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Cal afegir que aquest alumne també ha estat guardonat amb una medalla de plata a l'Olimpíada espanyola de Física. A
més Pedro Pons va guanyar una medalla de bronze i l’alumna Aina Forteza un diploma. En aquest sentit volem destacar
que també l’any 2013 l’alumne Felipe Cano, representant a les Illes Balears va participar en l’Olimpíada Internacional de
Moscou (Rússia). Des de les nostres entitats volem posar de manifest aquests magnífics resultats i felicitar a l’alumnat
participant i al seu professorat.

Després de la proclamació del passat mes de desembre de les candidatures corresponents a la renovació de part dels
seus membres, les noves Juntes del Col·legi i de l’Associació de Químics de les Illes Balears resten integrades per les
següents persones:

Junta de Govern del Col·legi de Químics
Degana: M. José Molina Bordoy
Vicedegà 1r: Juan Frau Munar
Vicedegà 2n: Joan Jesús Fiol Arbós
Vicedegana 3ra: Magdalena Ferrer Rosselló
Vicedegà 4t: Joan Perelló Bestard
Secretari: Luis Merino Sabater
Vicesecretària:  Catalina Martí Pujol
Tresorera: Matilde Fernández Socías
Vocals:

Agustí Vergés Aguiló
Enrique Gómez Benito de Valle

Vocal per Eivissa-Formentera: Eva Tur Tur
Vocal per Menorca: Jeroni Capella Díaz

Junta Directiva de l’Associació de Químics
President: Juan Frau Munar
Vicepresidenta: M. José Molina Bordoy
Secretari: Luis Merino Sabater
Vicesecretari:  Miquel Adrover Estelrich
Tresorera: Matilde Fernández Socías
Vocals:

Miquel Palou Sampol
Joan Jesús Fiol Arbós
Alejandro Si l lero Benavente
Agustí Vergés Aguiló
Josep M. Natta March

Vocal per Eivissa-Formentera: Eva Tur Tur
Vocal per Menorca: Jeroni Capella Díaz

Constitució de les noves Juntes del Col·legi i de l’Associació de Químics
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El concurs “Menudo elemento” és una iniciativa per a la difusió de la Química entre els més
joves organitzada per l’Associació Nacional de Químics d’Espanya (ANQUE). Es tracta d’un
concurs de vídeos curts dirigit a estudiants on el missatge és la Química, i el mitjà són les
principals xarxes socials, un llenguatge natural, i les eines que  tinguin al seu abast.

El concurs consta de tres modalitats: El vídeo més votat, el vídeo  premiat pel jurat de l’organització
i un premi al professor que més ha  sabut motivar els alumnes. Aquest any el Col·legi Lluis Vives
de Palma ha acaparat els tres premis. El premi al millor professor ha estat per a Lluís Vallcaneras
Nebot, el  qual ja va obtenir aquest guardó en l’anterior edició.

Un grup de investigadors dirigits per Gérard Liger-Belair, de la  Universitat de Reims (França), ha publicat un estudi
al  Journal of Physical Chemistry B , sobre el nombre de bombolles que es formen en una copa de cava, on han
descobert que les partícules de gas adherides al vidre actuen punts de nuclealització i formen les columnes ascendents
de bombolles. A l’estudi s’ha determinat el nombre de bombolles formades a diferents temperatures, que es d’un
milió corregint el valor anterior estimat de 15 milions per cada copa de cava. El nombre de bombolles augmenta amb
la temperatura i el màxim s’obté a 18 ºC, recomanant servir-lo inclinant la copa i fer-ho en una copa tipus flauta.

CO2, la nova matèria prima

Un equip d’investigadors de Bayer ha trobat la
forma d’utilitzar el diòxid de carboni com a
matèria prima per a l’obtenció de plàstics de
primera qualitat. Fins ara l’escuma de poliuretà
s’obtenia a partir de derivats del petroli, aquets
projecte d’investigació anomenat Production
Dream ha aconseguit que des de principis de
2011 en una planta pilot de Leverkusen facin
servir el diòxid de carboni del gas de combustió
d’una planta de generació d’energia de Colònia,
on es liqua i transporta fins aquesta planta pilot
per sintetitzar poliol, un component del
poliuretà. Els estudis demostren que hi ha una
eficiència energètica millor i evidentment una
disminució de les emissions de diòxid de carboni.
Un èxit en el camí de nova industria química
verda.

Carles Puente, investigador i professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, juntament amb
el seu equip de l’empresa Fractus és finalista al Premi a l’Inventor Europeu 2014, que atorga l’Oficina
Europea de Patents (EPO). La nominació de l'equip investigador es basa en tres innovacions que
han desenvolupat en l'àmbit de les telecomunicacions: la tecnologia d’antenes Multilevel, la
tecnologia Space-Filling i l’Agrupació d’antenes de doble banda i doble polarització. Aquestes
tecnologies d’antenes són uns component importants en els dispositius sense fil com els mòbils,
els ordinadors portàtils, les tauletes o els dispositius de navegació, perquè permeten desenvolupar
aparells menys voluminosos, dotats de les últimes característiques multimèdia i de connectivitat
a Internet d’alta velocitat.  La primera patent d'invenció sobre antenes fractals per a comunicacions
mòbils va ser presentada el maig de 1995 per l’investigador Carles Puente. El 1999, Fractus es va
constituir com a empresa i, des d’aleshores, la companyia sorgida de la UPC disposa d’una cartera
de més de cinquanta invencions, protegides per més de cent cinquanta patents i sol·licituds de
patents als Estats Units, Europa i Àsia, i ha venut més de trenta-cinc milions d’antenes a tot el món.
Els guanyadors d’aquest any s’anunciaran a Berlín el disset de juny, esperam que sigui el guardonat.

El prestigiós químic Avel·lí Corma que lidera un equip de investigadors de l’Institut de
Tecnologia Química (ITQ), centre mixt de la Universitat Politècnica de València i el Consell
Superior d’Investigacions Científiques, en col·laboració amb Frank Hollmann de la Universitat
Tècnica de Delft (Holanda) han desenvolupat un nou sistema fotobiocatalític que podria
canviar substancialment els processos de preparació de molècules actives per fàrmacs
i, en general, la fabricació de productes de la indústria química basats en catàlisi. Aquest
grup ha publicat a la revista Nature Communications aquest sistema que utilitza enzims
com a catalitzadors, aigua com aportadora d’electrons i llum com a font d’energia. S’obre
així la porta de la viabilitat de las reacciones fotobiocatalítiques, bioredox amb aigua com
aportadora de electrons. L’oxidació de l’aigua s’ha aconseguit amb radiació ultraviolada,
la llum visible a través de fotocatalizadors simples basats en diòxid de titani. Una de les
avantatges més evidents és que la substància redox és aigua i no genera cap residu a
eliminar, es forma oxigen i l’aigua és un reactiu barat. Els que hem seguit la trajectòria
del professor Avel·lí Corma, sabem que en pocs anys aquesta nova patent haurà
desenvolupat nous processos d’obtenció de fàrmacs més econòmics i menys contaminants
que els actuals, i com és costum amb aquest il·lustre investigador els beneficis de les
patents els farà servir en finançar el seu equip d’investigació.
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Enhorabona a l’equip del Col·legi Lluís Vives, triples guanyadors del concurs
“Menudo Elemento”

Un enginyer espanyol premiat com el millor inventor europeu

Un estudi científic sobre les bombolles del cava

Un nou sistema catalític utilitza la llum com a font d’energia i  l’aigua como
aportadora d’electrons



COVENIS + FORMACIÓ

Darreres activitats de formació

CURS “ACTUALITZACIÓ DE NOMENCLATURA QUÍMICA INORGÀNICA”

Aquest curs ha resultat tot un èxit en quant a participació. Amb ell 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 vuit hores de durada, s’ha realitzat a la seu del Col·legi de Químics en tres edicions successives i també a la
illa d’Eivissa, amb una participació total propera al centenar d’assistents, 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.

Properes activitats de formació

Curs “Seguretat i gestió de residus en el laboratori docent”
Dates i horari: El curs, de 8 hores, tindrà lloc els dies 13 i 15 de maig de 18 h a 20,30 h i el 21 de maig de 2014,
de 18 h a 21 h, a la seu del Col·legi Oficial de Químics.

Curs “Estadística per a les ciències de la salut”
Dates i horari: pendent de confirmació

Curs “English for Science”
Adreçat especialment a docents
Dates i horari: pendent de confirmació

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

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

Promocions 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

Mutualitat General de Prevención
social de Arquitectos y Químicos

Españoles (HNA)

Convenis d'assistència sanitària amb
ADESLAS i SANITAS

Serveis professionals Serveis financers Serveis d'assistència

Borsa de treball de col·legiats
Cursos de formació per a treballadors

Assessoria professional
Tramitació de peritatges legals

Pràctiques de formació

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

· Rep i cursa sol·licituds de treball
· Informa de concursos, beques i
oposicions
· Tramita pràctiques a empreses per a
estudiants de segon cicle i llecenciats
de les dues darreres promocions

Serveis a empreses Assessoria jurídica Borsa de treball

Seguros Caudal (Grupo Zurich)
Assegurança de responsabilitat civil (voluntària)

Quimibal
Química e Industria

Químics de Balears

Assegurances Publicacions Borsa de treball

www.quimibal.org

Horari d'atenció al públic
De dilluns a dijous de 10 h a 13:30 i de 16:30 a 20h
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 11




