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OPINIÓ

La Química, la meva passió

Una passió que compartim tots els químics. I és que per mi la química és
l’essència de totes les coses. Tot el que ens envolta és matèria que es relaciona
per transformar-se en energia i aquesta és el la base de la vida. Fins i tot les
emocions i  els sentiments responen a reaccions químiques.

Quan vaig optar per estudiar aquesta carrera, el que en realitat pretenia, era
entendre el sentit de la vida. Malgrat la societat ens vegi com a aquells
químics que només pensen en àtoms, de cada vegada se’ns valora com el
que som. Persones que volem millorar la nostra vida quotidiana.

Som uns incompresos? No ho crec, tan sols que els altres encara no han
arribat a sentir la passió per la vida.

M. José Molina
Degana Col·legi Oficial 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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Necessito reciclar-me !!!!!
Josep M. Natta
GRUPO TUNEL

Aquest article sorgeix arran  d’una visita que vaig  fer, ara fa
quasi cinc mesos, a una destacada fàbrica d’aromes i fragàncies
per alimentació localitzada a Barcelona.

Parlava amb els tècnics sobre la possibilitat de millorar l’aroma
d’un suc de magrana. Ells no n'estaven molt convençuts, i per
contra, jo cada vegada hi estava més:

- No pot ser tan complicat! Posam el suc de magrana en un
dissolvent orgànic i fem l’extracció dels aromes. Amb l’embut de
decantació separam les dues fases i començam a “punxar” al
cromatògraf de gasos acoblat a un espectròmetre de masses ...

En aquell mateix moment vaig veure que em miraven amb uns
ulls com a plats, vaig aturar-me de parlar i els vaig demanar
què passava...

- “El embudo de decantación es una técnica ya obsoleta. Ahora
se usa la SPE y la SPME”.

Quan vaig sentir aquestes paraules, el que va posar uns ulls
com a plats vaig ser jo. A dins meu va començar un monòleg
que superava les regles de la termodinàmica (anava més aviat
que la velocitat de la llum...):

- Què és això de SPE i SPME? Com és que no ho coneixes?
“Tio”, has perdut el tren!

- Tranquil, és normal, tu fabriques licors i no aromes: “Zapatero
a tus zapatos”, és normal que no ho hagis sentit abans.

- Noooo, malgrat que la fabricació d’aromes no sigui  el meu
camp, hauria de  conèixer aquestes tècniques! Jo utilitzo
aromes a diari i parlo amb aromistes  cada dia.

- Sí, els utilitzes, però no els fabriques, és normal que no
coneguis la tècnica.

- Saps que et dic Pepet, que no en vull parlar més del tema,
en arribar a Mallorca, el primer que faré és posar-me les piles,
he d’aprendre totes aquestes tècniques.

- Serà una bona feina, no te’n penediràs...

- Pots estar ben segur.

En arribar a casa, vaig començar a estudiar aquestes tècniques
metòdiques, i de passada, unes quantes més sobre l’extracció
de components aromàtics en fruites i vegetals:

• SPE – Solid phase extraction
• SPE Vacuum Manifold
• SPME – Solid Phase Microextraction
• Headspace dinàmic – SPE
• Headspace al buit
• Destil·lació/extracció Likens-Nickerson

Vaig començar a llegir articles, pàgines web, llibres, etc. I resulta
que no és tan complicat com sembla, el que passa és que
posen un noms “rimbombants” i un s’assusta...

Mentre anava llegint, pensava dins jo mateix :

- Quina llàstima, un vol estar al dia però veig que és impossible.
Quan surts del teu petit redol, estàs perdut! El món va massa aviat!

- I dóna gràcies que ara tenim internet. Fa vint anys hagués estat
 impensable poder accedir a aquesta informació. El primer ordinador
que vaig veure a la meva vida era un HP que es trobava al laboratori
de pràctiques de Química Tècnica (parlam de l’any 85). Funcionava
amb el sistema operatiu MS-DOS.

- Eiiisssss, rectifica, que no es diu Química Tècnica,  ara es diu
Enginyeria Química.

- És veritat, tot avança. El tren va “a toda pastilla” i no el vull
perdre. Mira si hi va aviat, que fins i tot al meu redol ja vaig perdut.
Aquesta és la  darrera que he trobat: sabies que la filtració amb
carboni actiu de determinats aiguardents (com el vodka) ja està
“passada de moda”?

- I ara que em  dius! I com ho fan per purificar-lo?

- “Idò” resulta que els russos han trobat un element químic nomenat
platí que catalitza determinades reaccions d’hidrogenació i de
reducció. Ara filtren el vodka amb columnes que porten platí i
eliminen les impureses que té l’aiguardent:  compostos aromàtics,
acetals, esters,  alcohols superiors, etc.

- Animals!, qui anava a dir que utilitzarien platí per purificar el
vodka!

- No em ve tant de nou. Fa molts, molts d’anys, per purificar el
vodka utilitzaven permanganat de potassi. Hi havia un vodka
anomenat MENDELEYEVSKAYA (Dimitri Mendeléyev és qui va dir
que la proporció ideal aigua/etanol per al vodka eren els 40º
alcohòlics) que a l’any 1894 va passar a nomenar-se Moskovskaya
especial, que es purificava d’aquesta manera. Al cap d’un temps
començaren a utilitzar carboni actiu de fusta de pomera o de
bedoll (abedul en castellà); i  ara tal vegada platí.

- Sí que és veritat que hem perdut el tren, hi ha tantes i tantes
coses per aprendre... Sort que tenim companys que fan feina en
diferents camps laborals i, quan fa falta, et poden donar un cop
de mà.
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Continuació...

- Sí, en aquestes situacions els químics som molt solidaris, sempre ens
donam un cop de mà els uns amb els  altres quan fa falta.
Recordo que fa uns quants anys (devers el 2006), el Col·legi Oficial de
Químics va editar un llibre titulat “Els professionals de la Química a les
Illes Balears” en el que es va fer un estudi de la situació professional dels
químics a la nostra comunitat, i recordo també les paraules d’uns companys
de la junta del Col·legi que deien: podríem fer un curset de reciclatge pels
que fa uns quants anys que hem acabat.

- Home, això deu ser difícil d’organitzar però seria molt "guapo” fer aquest
curset o jornades de reciclatge per poder tornar a agafar el tren que molts
hem perdut.

- I ara, que et veus a tu assegut en un “pupitre” i estudiant?

- Eiiiii, “al tanto”, fora exàmens!. Anam a aprendre i a recordar coses, no
a fer unes oposicions per entrar a l’Agència Espacial Europea (ESA).

- Uep, ja veig per a on vas tu. Unes jornades amb un  bon coffee-break
per fer una xerradeta amb els antics companys i un càtering de luxe...

- I  que no et sembla bé?

- El que em sembla és que organitzar aquesta proposta durà molta i molta
de feina. Els nostres companys de la junta directiva van a “esclata bufeta”
i ja no els hem de  carregar amb més coses.

- Tens tota la raó, podem fer una altra cosa: fer una crida a tots els
companys químics per tal que col·laborin en el QUIMIBAL. Un espai petitó
de 200 paraules com a màxim en el que podrien explicar alguna curiositat
innovadora. Que trobes?

- Ho trobo de primera, una molt bona idea.

Anam a celebrar-ho? Et convido a un cafetet i acabam de parlar-ne.

-Au idò, dit i fet...

Conveni amb el Gabinet de psiquiatria i
psicologia Omnia Centre

El passat mes de juliol, el Col·legi Oficial de Químics
de les Illes Balears va signar un conveni de
col·laboració amb el Gabinet de psiquiatria i
psicologia Omnia Centre amb el qual volen reforçar
els seus llaços i el gabinet ofereix els seus serveis
en condicions preferents als col·legiats.
Arran de la signatura d’aquest conveni, tots els
col·legiats disposaran de condicions especials en
els serveis del gabinet, entre els quals podem
trobar:  primera visita gratuïta (consulta de
psicologia o psiquiatria), preus especials per tallers
i grups i programació d’activitats especials per al
col·legi (informació, formació, tallers).

Per a més informació podeu consultar la web:
www.omniacentre.com, al blog:
 www.omniacentro.wordpress.com i al facebook:
Gabinete Psiquiatría Psicología Omnia

Conveni amb Caixa d'Enginyers
El passat dia onze de juny, Caixa d’Enginyers i el Col·legi Oficial de Químics de les Illes
Balears van signar un conveni de col·laboració pel qual aquesta entitat ofereix els seus
productes i serveis en condicions preferents als col·legiats. A l’acte de la signatura van
estar presents Joan Cavallé, Director General de Caixa d’Enginyers, i Maria José Molina
Bordoy, Degana del Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears.

Arran de la signatura d’aquest conveni, tots els col·legiats que es facin clients de Caixa
d’Enginyers disposaran de condicions especials en els productes i serveis de l’entitat,
entre els quals podem trobar: finançament per a professionals, línies ICO, targetes
col·legials, préstecs d’estudis per postgraus i màsters, així com nombrosos serveis
exempts de comissions. Per a més informació podeu consultar el web www.caixa-
enginyers.com.

L’Oficina d’Atenció Personalitzada (OAP) ubicada a Palma de Mallorca, que cobreix
tota la zona de Illes Balears, va obrir les seves portes l’any 2011 i la seva directora és
Xisca Oliver.

Caixa d’Enginyers ha estat qualificada com la millor entitat bancària d’Espanya en
qualitat de servei a les oficines de l’any 2013 segons l’informe EQUOS, que es realitza
anualment per avaluar l’atenció a potencials clients.
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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.

- El dia 25 de setembre, a la Sala de Graus de l’Edifici Antoni Maria Alcover, els alumnes María Esperança
Dalmau, Laura Mariño, Alba González, Rubén Martínez, Melisa Rodas i Joana Palou van exposar i defensar
públicament els seus projectes de Fi de Màster. El tribunal, format pels Drs. Pere Mª Deyà (president), Joan
Gabriel March, Gemma Turnes, Susana Simal Miquel Adrover (secretari), els va concedir a tots ells els 30
crèdits necessaris per a l’obtenció del títol de Màster. Enhorabona!!

Màsters

- El dia 23 de maig el Dr. Carlo Bonarriba va defensar la seva tesis doctoral, titulada: “L’origen dels càlculs
d’oxalat càlcic monohidratatpapi·lar”. La tesis fou dirigida pel doctor Fèlix Grases del Departament de Química,
i pel doctor Enrique Pieras.

- El dia 10 de Juny el Dr. Simón Adrover Obrador va defensar la seva tesis doctoral, titulada: “Influencia del
entorno agroclimático sobre la calidad del aceite de oliva. Nuevas estrategias para su conservación y para
el aprovechamiento de los subproductos de la industria oleícola”. La tesis fou codirigida pels doctors Antoni
Femenia i Carme Garau, ambdós del Departament de Química.

- El mes de juliol la Dra. Àfrica Castell Palou va defensar la seva tesis doctoral, titulada: “Uso de RMN de campo
bajo para el análisis de procesos de transferencia de materia. Aplicación al secado-maduración de queso”.
La tesis fou codirigida per les doctores Carme Rosselló i Susana Simal.

- El mateix mes, el Dr. Carlos Palomino Cabello defensà també la seva tesis doctoral, titulada “Estudio
espectroscópico y termodinámico de la adsorción de gases en redesmetalo-orgánicas”, la qual fou dirigida
per la doctora Gemma Turnes.

Enhorabona a tots els nous doctors en Química!!

- El passat 15 de juliol tingué lloc a l’Aula Magna de l’edifici Arxiduc Lluís
Salvador, l’acte de graduació de la Facultat de Ciències, on es lliuraren els
títols de Graduat en Química als alumnes, Clara Oliver, Aitor Antón, Bàrbara
Crespí, Alberto León, Rafael Ramis, Santi Canyelles, Beatriz Rayo, Catalina
Rigo, Albert Fiol, Javier Llorente, Jaume Moreno, Mateu Salom, Francina
Payeras i Mateu del Río. A tots ells la nostra més cordial enhorabona!!

- Prèviament, el dia 27 de juny tingué lloc l’exposició i defensa dels treballs
de fi de grau dels alumnes Clara Oliver, Aitor Antón, Bàrbara Crespí, Alberto
León, Rafael Ramis, Santi Canyelles, Beatriz Rayo, Catalina Rigo i Mateu
del Río. A tots ells se’ls va concedir els 6 crèdits necessaris per  superar
l’assignatura.

- Posteriorment, el 12 de setembre, tingué lloc l’exposició i defensa dels
treballs de fi de grau dels alumnes Javier Llorente, Mateu Salom, Francina
Payeras, Albert Fiol, Jaime Moreno i Jaume Servera. Igualment, tots ells
varen obtenir els 6 crèdits necessaris per  superar l’assignatura.

Fi de Grau 2014

Tesis doctorals
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- El passat mes de maig, la Facultat de Ciències organitzà una exposició de minerals amb
la finalitat d’adherir-se a la celebració de l’Any Internacional de la Cristal·lografia. L’exposició
fou preparada pel nostre company, el Dr. José Ramón Bergueiro -membre del Departament
de Química i diplomat en Gemmologia - L’exposició es pogué visitar des del 5 fins al 26
de maig.

- Els dies 16 i 17 de maig tingué lloc al Campus de la UIB l’activitat “Ciència per a tothom”,
una iniciativa nascuda del professorat de la Universitat de les Illes Balears per tal de
fomentar les vocacions científiques entre els joves. Més de 1.800 alumnes de primària i
secundària de vint centres educatius de Mallorca participares a l’activitat i gaudiren de
diferents experiments relacionats amb la química, la física, la biologia, la bioquímica, les
matemàtiques, la informàtica i la tecnologia.

Altres Noticies del Departament de Química

- El passat mes de maig, membres del grup de recerca de Química
Supramolecular, publicaren un article d’investigació en col·laboració
amb investigadors del grup d’Investigació Clínica i Traslacional, del
Departament de Biologia de la UIB. En ell, demostraren la utilitat de
l’ús de nanopartícules magnètiques de ferro unides a diferents fàrmacs
antitumorals en la lluita contra l’adenocarcinoma de pulmó humà A549.
L’article fou publicat a la revista RSC Advances, de la Royal Society of
Chemistry.

- Membres del grup de recerca en Anàlisi per Injecció en Flux i Anàlisi
de Traces del Departament de Química han desenvolupat un nou sistema
automatitzat que permet avaluar en temps real la fracció bioaccessible
de metalls pesants (per exemple, el plom) en mostres sòlides ambientals.
El treball fou publicat el mes de juny a la revista científica Environmental
Science and Technology, de l’American Chemical Society, una de les
més prestigioses i de més impacte en l’àmbit de les ciències i tecnologies
ambientals.

-  Investigadors del grup de Química Supramolecular publicaren el passat
mes de juny un article a la prestigiosa revista científica Chemistry. A
EuropeanJournal. En ell, demostraren el paper del catió magnesi com
un potencial inhibidor d’un enzim relacionat amb la virulència dels
bacteris de la família Mycobacterium tuberculosis, causants de la
tuberculosi.

- Investigadors del grup de Reactivitat i Disseny de Fàrmacs publicaren
el passat mes de setembre un article a la prestigiosa revista científica
Biomacromolecules. En ell aportaren noves evidencies del mecanisme
molecular que fa que les persones amb diabetis presenten una major
predisposició a desenvolupar malalties neurodegeneratives.

Algunes publicacions recents



Els quatre alumnes millors classificats en l’olimpíada nacional de química participen
posteriorment cada any en l’olimpíada internacional i la iberoamericana. Entre aquests
alumnes figurava enguany Bartomeu Llopis, de l’IES Son Pacs, com a representant de les
Illes Balears.

La 46a Olimpíada Internacional de Química va tenir lloc a Hanoi (Vietnam) entre els dies
20 i 29 de juliol de 2014. En aquesta edició han participant al voltant de 300 estudiants
d’uns vuitanta països. Entre els quatre representants d’Espanya, l’alumne de València va
obtenir una medalla de bronze. Posteriorment, entre els dies 28 de setembre i 5 d’octubre
es desenvolupà la fase iberoamericana en Montevideo (Uruguai). En aquesta ocasió el
nostre representant; Bartomeu Llopis, va obtenir també una medalla de bronze.

Aquestes olimpíades presenten un molt elevat nivell, motiu pel qual els alumnes participants
prèviament es concentren durant una setmana a la Universitat Politècnica de Madrid i
un professorat de Química s’encarrega de realitzar una preparació intensiva, especialment
de tipus pràctica al laboratori.

Des de les nostres entitats volem fer arribar a tot l’equip, i especialment al representant
de Balears, una sincera felicitació i enhorabona.

ACTIVITATS
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Olimpíades internacionals de Química

L’Associació de Químics de les Illes Balears va organitzar el
passat mes de maig, i ja són deu edicions, la Miniolimpíada
de Física i Química de les Illes Balears corresponent a l’any
2014, 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
Profesional del Govern de les Illes Balears i del Col·legi Oficial
de Químics. El passat dia 20 de maig, de forma simultània i
amb una gran participació de 126 alumnes realitzaren les
proves: 106 a la Facultat de Ciències de la UIB (Mallorca), 6
a Can Salord (Menorca) i 15 a l’Extensió Universitària d’Eivissa-
Formentera, d' un total de 41 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. Posteriorment, el dia 28 de maig
va tenir lloc a la sala d’actes de Son Lledó de la UIB l’acte de
lliurament dels premis presidit pel Dr. Llorenç Huguet, rector
de la universitat.

Un any més aquesta activitat ha estat un èxit de participació,
la qual cosa demostra l’interès del professorat implicat i dels
nostres alumnes cap a les matèries experimentals. Esperam
que tot això serveixi per potenciar la seva continuació cap al
batxillerat de ciències i tecnologia i posteriorment als estudis
de Física o de Química a la UIB.

X Miniolimpíada de Física i Química

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

Classificació individual
Primer classificat. Joan Muntaner González. Col·legi Montision (Palma)
Segon classificat. Carlos Palou de Comasema Buñola. Col·legi Montision (Palma)
Tercer classificat. Pere Munar Vallespir. Col·legi Beat Ramon Llull (Inca)
Quarta classificada. Cristina García Sánchez. IES Bendinat (Calvià)
Cinquè classificat. Nicolau Jorge del Pozo Lérida. Col·legi Montision (Palma)

Classificació per centres
Primer classificat.Col·legi Montision (Palma)
Segon classificat. IES Bendinat (Calvià)
Tercer classificat. Col·legi Beat Ramon Llull (Inca)

Enhorabona a tots els guanyadors!!!

Realització de la prova. Eivissa Realització de la prova. Mallorca Realització de la prova. Menorca

Acte de lliurament del premi al primer classificat



ACTIVITATS

9

Celebració del Dia de la Química i de la festivitat de Sant Albert

L’Associació de Químics de les Illes Balears ha organitzat un any més el Dia de la
Química (15 de novembre). Amb aquesta activitat volem potenciar la cultura científica
de la societat de les nostres illes i donar a conèixer l’estreta relació de la química
amb diferents aspectes de la nostra vida quotidiana.

En aquest marc, el passat 11 de novembre, a les 13 h,  tingué lloc a l’Edifici Sa Riera
de la UIB en Palma l’acte oficial del Dia de la Química que va ser presidit pel Sr. Joan
Jesús Fiol, director del Departament de Química de la UIB i pel Sr. Juan Frau, president
de la nostra Associació.

L’acte començà amb el lliurament de les insígnies de plata als col·legiats que enguany
celebren els vint-i-cinc anys en la professió química: Maria Marroig, cap de laboratori
de l’Institut Biotecnològic de les Illes Balears; Josep M. Natta, responsable de Qualitat
de l’empresa Antonio Nadal, SA; i Antoni Salvà, professor d’educació secundària i del
Departament de Química de la UIB. A continuació la senyora Amàlia Cerdà, en
representació de l’empresa TIRME realitzà el lliurament del premi Sant Albert al
millor treball d’investigació, que va recaure en el treball “B12-Riboswitch de Kleibsiella
pneumoniae: Estudi de la interacció amb adenosilcobalamina mitjançant in-line
probing i calorimetria” desenvolupat per Joana Palou Mir,  i la senyora Francisca
Oliver, en representació de Caixa d’Enginyers lliurà el premi a la millor llicenciatura
o grau 2013-14 a la senyora Catalina Rigo Rigo.

Posteriorment es va realitzar una taula rodona adreçada principalment a alumnat
de química de segon curs de batxillerat de diferents centres educatius amb el títol
“Els professionals de la Química a les Illes Balears” a càrrec dels tres companys que
varen rebre la insígnia de plata als vint-i-cinc anys de professió. Després de les
intervencions dels ponents els assistents varen realitzar nombroses preguntes sobre
la professió química.

 Mesa presidencial de l’acte del Dia de la Química

Moment de la taula rodona

Assistents a l’acte Lliurament del premi Sant Albert d’investigació 2014 Lliurament del premi Sant Albert a la millor
llicenciatura-grau 2013-14

SOPAR DE SANT ALBERT

El passat 14 de novembre, tingué lloc el tradicional sopar de Sant
Albert que cada any organitza el nostre Col·legi-Associació.

El lloc escollit per dur a terme la trobada anual dels químics fou el
mateix dels darrers anys -l’Hotel Araxa, ubicat al barri de Son Armadams.

Dins un ambient de màxima cordialitat, afavorit per l’entorn de pau i
tranquil·litat que proporciona l’Araxa, la trobada ens permeté
intercanviar distintes impressions sobre algunes novetats en el camp
de la química, especialment les relacionades amb la nova nomenclatura.

Molts d’anys a tots els químics.

Moment del sopar de germanor
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Nobel de la química per als creadors del nanoscopi
La Reial Acadèmia de les Ciències de Suècia ha atorgat  el Premi Nobel de Química de 2014 als  investigadors
nord-americans Eric Betzig  i William E. Moerner, juntament amb l’alemany Stefan W. Hell  pel desenvolupament
de la microscòpia fluorescent. Les seves investigacions han fet possible la microscòpia òptica en la nanodimensió
o nanoscòpia que permet estudiar molècules individuals dins de cèl·lules vives. El jurat ha explicat que aquest
avanç ha contribuït a l’estudi de malalties com l’Alzheimer i el Parkinson, així com l’ anàlisi de processos cognitius
en les neurones del cervell.  L'Acadèmia Sueca de les Ciències ha afirmat que ha premiat dos "principis" impulsats
pels guardonats. Els nanoscopis  utilitzen dues tècniques. El microscopi STED (de Reducció Estimulada de
l'Emissió), desenvolupat per Stefan Hell el 2000 i basat en la feina de dos raigs làser, un per fer brillar les molècules
fluorescents i un altre per a ocultar tota fluorescència llevat de les de mida nanomètrica.

El segon mètode és el microscopi de molècules simples desenvolupat pels professors estatunidencs Eric Betzig
i William Moerner, que es basa en la possibilitat de tornar fluorescents a determinades molècules, finalment
superposen les imatges per aconseguir una imatge nítida a nanoescala.

El videoclip  de L’Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona
L’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) ha llançat al portal YouTube un vídeo musical protagonitzat
per científics del centre, és l’element principal d’una campanya de micromecenatge destinada a un públic ampli
per explicar els reptes científics i la raó de ser de l‘IRB amb un llenguatge no tradicional, per transcendir els
circuits científics i institucionals en els que s’acostumen a moure els centres de recerca. La producció del vídeo
ha estat finançada íntegrament per proveïdors del centre i han participat en la seva producció més de 100
persones. El sistema de donació es basa en que amb cada visionat a YouTube, l’IRB rep una donació per a la
seva recerca, donació sufragada per dos patrocinadors principals. Els membres de l’IRB Barcelona es mouen
al ritme de “Safe and Sound” (Sans i estalvis), la popular cançó de 2011 del grup nord-americà Capital Cities,
de qui Sony/ATV i Universal Music han cedit los drets de reproducció. El títol del vídeo és “Scientists in Barcelona
dance for cancer, Alzheimer's and diabetes research (music video)”.

Ununseptio, l’element 117 de la Taula Periòdica
L’any 2010 científics de Rússia i EE UU crearen l’ununseptio,  però feia falta que un altre grup independent
el tornés sintetitzar. Un equip de investigadors de quatre continents acaba de fer-ho a un centre nuclears
alemany. El ununseptio és el segon element més pesat dels sintetitzats fins ara en el laboratori, darrera el
ununoctio (amb 118 protons). Tots els elements amb número atòmic superior a 82 (plom) son inestables. La
vida mitjana dura escassos milisegons.
J. Khuyagbaatar et al. “Ca48+Bk249 Fusion Reaction Leading to Element Z=117: Long-Lived •-Decaying
Db270 and Discovery of Lr266”. Phys. Rev. Lett 112: 172501, 1 de mayo de 2014.

L’IES Felanitx premiat a la XV edició Ciència en Acció
Enhorabona a un grup d’alumnes de l’IES Felanitx, dirigits pel professor de Física i Química Antoni Salvà i
Tomàs,  que han aconseguit dos premis en el concurso «Ciència en Acció». La fase final d’aquest certamen
està organitzada com si es tractàs d’un congrés científic, en aquesta fase final varen assistir tres equips un
d’ells amb el treball sobre l’exoplaneta “Kepler-22b, i els altres dos varen rebre el primer premi ex aequo. Els
treballs guardonats  han estat en la  modalitat “Adopta una Estrella: Indaga en Astronàutica” (Premi INTA),
“Vi a l’espai” i “Cultiu hidropònic a l’espai”, on han aportat solucions enginyoses per produir vi i per cultivar
verdures en les condicions d’una estació espacial com la IIS, properament visitaran les instal·lacions del INTA
a Madrid. Enhorabona a tots el participants

Química en el Mundial de Futbol 2014
El baló oficial de la Copa del Món (Brazuca), així com l’equipament esportiu
dels jugadors, han estat dissenyats amb materials d’altes prestacions. La
superfície de Brazuca, , està feta de cinc capes de poliuretà de 1,1 mm de
gruix que la converteixen en una pilota precisa i duradora. La capa mitjana
conté un revestiment tèxtil elàstic de Impranil, que proporciona una superfície
resistent elàstica per garantir un toc de pilota òptim. Les cinc capes estan
unides tèrmicament per un adhesiu que la fa pràcticament impermeable. Més
de sis-cents jugadors professionals i trenta equips de deu països han provat
el baló, que ara compta només amb sis peces simètriques per conformar la
seva superfície esfèrica.



COVENIS + FORMACIÓ

Darreres activitats de formació

CURS “SEGURETAT I GESTIÓ DE RESIDUS EN EL LABORATORI DOCENT”

Aquest curs va tenir una molt bona acollida. Amb ell es pretenia donar a conèixer les normes més recents de la seguretat
en el laboratori i actualitzar el professorat en les normatives vigents. Això va permetre divulgar les principals novetats
i aportar materials didàctics per al seu ús d’acord amb els criteris actuals.

El curs, de vuit hores de durada, es va realitzar a la seu del Col·legi de Químics amb una gran participació i  va ser impartit
pels professors Silvia Moreno, tècnica superior en PRL i Agustí Vergés, professor del màster de Formació del professorat
de la UIB i de l’IES Joan Alcover i ambdós coautors del manual “Normes d’actuació, seguretat i tractament de residus
en el laboratori”.

Properes activitats de formació

Curs “English for Science”
Adreçat especialment a docents
Dates previstes: febrer 2015

Curs “Actualització de nomenclatura química inorgànica”
Adreçat especialment a docents
Dates previstes: març 2015

Curs “Química per a professionals no químics”
Dates i horari: pendent de confirmació

Curs “Estadística per a les ciències de la salut”
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 i 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

Gabinet de psiquiatria i psicologia Omnia Centre

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

Web: www.quimibal.org
Facebook: Químics de Balears

Assegurances Publicacions Internet

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




