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10 anys de QuimiBal
Amb aquest número la nostra revista, òrgan de difusió del químics de les Illes, compleix
deu anys. Els inicis varen ser durs, amb molts pocs mitjans. La Junta de Govern que
 hi havia en aquell moment, encapçalada per Miquel Palou, va creure que era necessari
disposar d’un mitjà de comunicació que donàs a conèixer tant al nostres col·legiats
com a la resta de la societat les notícies més importants relacionades amb la nostra
professió. Vàrem cercar un nom i va sorgir QuimiBal, proposat pel company Ferran
Bàdenas que realitzava aleshores la “prestació social substitutòria” al Col·legi i que
ens donava una mà amb tasques administratives. Durant aquests deu anys la capçalera
QuimiBal s’ha consolidat i és prou reconeguda a diferents àmbits de la nostra societat.

En una primera època, la revista –més bé un full de difusió- es realitzava amb fotocòpies
i amb una maquetació casolana, feta per nosaltres mateixos amb il·lusió, però sense
complir amb totes les nostres expectatives. En la segona època, a partir del número
12, vàrem cercar una empresa de disseny gràfic –MK, grup de comunicació- i el suport
publicitari d’entitats i empreses que compensàs l’important cost que aquesta millora
de qualitat i d’imatge suposava. També la revista es va començar a publicar a la nostra
web. En la tercera època, des del número 21, amb una nova empresa editora
–VisióGlobal, comunicació i disseny-  es va decidir modernitzar el disseny i millorar
la maquetació.

Durant aquests deu anys QuimiBal ha difós les principals activitats del nostre col·lectiu
i al mateix temps li ha fet arribar les informacions destacades tant del Col·legi com
de l’Associació de Químics. Les seves pàgines han informat de notícies importants
com la creació de l’Associació de Químics de les Illes Balears, el reconeixement de
les especialitats sanitàries per a químics, l’Assemblea nacional de l’ANQUE a Palma,
el 50è aniversari de la creació del Consell General de Col·legis de Químics d’Espanya
o també de les 1es Jornades nacionals sobre l’Ensenyament de la Química que es
varen realitzar a Palma organitzades per la nostra associació. Però també han informat
periòdicament sobre activitats de formació o de divulgació científica (Fira de la
Ciència, Setmana de la Ciència i la Tecnologia, etc), entre altres.

Desitjam que tot això hagi estat d’utilitat per als nostres destinataris i que en els
propers anys pugui continuar el procés de creixement i de millora de la publicació
ja que serà un símptoma que la química – que ens ajuda a tots a millorar dia a dia
la nostra qualitat de vida– està cada vegada més present a la nostra societat. Finalment,
no podem deixar d’agrair al coordinador de la revista –Gabriel Cànaves-, a tots els
nostres col·laboradors, a les empreses de disseny i maquetació i a les empreses o
entitats anunciants la seva inestimable ajuda, sense la qual QuimiBal no podria existir.

Juan Frau                                                                 Enrique Gómez Benito de Valle
President Associació de Químics                               Degà Col·legi Oficial de Químics
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Reforcem la nostra imatge corporativa!!!
El Col·legi de Químics de Balears ofereix
gratuïtament un segell automàtic amb el teu nom
i llinatges i el número de col·legiació.
Demanau-lo a la secretaria per telèfon o correu
electrònic!!!

Mateu orfila i Rotger
Col·legi de Químics de Balears
Col·legiat núm. 000
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ENTREVISTA

Quin ha estat el seu camí per augmentar any rere any la seva
competència professional en múltiples camps com enginyeria
química, prevenció de riscos professionals i darrerament enologia?
Reciclar-me fent molts de cursos de formació (abans no hi havia
Internet) i aprenent molt de proveïdors i companys d’empreses
afins.

Ha defensat sempre les begudes tradicionals de les Illes, coneix
totes les tradicions que les envolten i ha col·laborat amb les
autoritats autonòmiques en la seva difusió. Però de totes les begudes
tradicionals, per quina sent més devoció?
Pel Palo, sense cap dubte.

L’empresa on treballa ja no és una empresa artesana tradicional,
actualment exporta licors a tota Europa. Quines són les majors
dificultats per complir els requisits d’aquesta producció tan regulada?
Jo no m’ho pensava mai, les majors dificultats són els tràmits
burocràtics i documentació: fitxes tècniques del producte, bulletí
d’anàlisi, certificats sanitaris, certificats, certificats i més
certificats...

Està tot inventat en el món dels licors?. Podem crear noves aromes,
sabors i textures?
Sempre aprens coses noves però és una realitat que tot està
inventat. Ara es tracta bàsicament de treballar amb els diferents
sabors, colors, textures, etc. i combinar-los amb saviesa.

La seva empresa, ja fa diversos anys, va decidir convertir-se en un
productor i elaborador de vi important a Mallorca, i va confiar en
 el seu assessorament en aquest nou camp, com va ser aquesta
nova passió pel vi?
Amb molta d’il·lusió i a la vegada respecte. Estic aprenent molt
en tots el camps: viticultura, gestió, controls analítics i processos
específics del vi...

Sobren bodegues a les Illes? Hi ha un excés de vinya sembrada
actualment?
Jo trob que no. Si ens fixam en les estadístiques de consum de vi
a la nostra comunitat, resulta que encara hi ha un consum molt
gran de vins que no són de les Balears. Malgrat el que he dit, és
molt important que hi hagi vins d’altres comunitats i països, però
tal vegada en una diferència no tan desmesurada com la que hi ha
ara.

Qui fa el bon vi? L’agricultor que el cultiva o el cellerer que
l’embotella?
Jo crec que el treball de camp és fonamental. En depèn que el
nostre plat sigui un peix fred o un peix congelat. El cellerer és el
qui fa la salsa que condimenta el peix. No ha de fallar ni la salsa
ni el peix.

Les persones vinculades a la Junta de Govern del Col·legi coneixem
la seva participació activa durant molts d’anys com a Secretari del
Col·legi i com a president de l’Associació de Químcs. Quin records
té d’aquella època? Quines són les funcions que valora més del
Col·legi?
Varen ser temps molt bons. Guard molts de records i molt bones
amistats. Em vaig apuntar al Col·legi quan era estudiant de 3r de
Químiques. Estava en un local del carrer Horts. Més tard, ja al
carrer Arxiduc Lluis Salvador, vaig entrar com a secretari i més
tard com a president de l’Associació. He viscut canvis molt importants
com l’assemblea general de l’ANQUE a Palma, la compra (i mudança)
de l’actual seu del Col·legi, la constitució de l’Associació de Químics
de les Illes Balears, veure amb gran alegria la creació de l’Associació
d’amics del  Museu de la Ciència i de la Tècnica. de les Illes
Balears...

Vol afegir-hi alguna cosa més?
Vull agrair la gran labor que estan desenvolupant el Col·legi i
l’Associació. És molt grat veure que hi ha una continuïtat i que de
cada vegada va a més. Vull animar també la resta de companys de
professió a col·laborar amb les nostres institucions i amb les
seccions tècniques.

PARLAM  AMB ELS NOSTRES PROFESSIONALS

Entrevista a Josep M. Natta
Cap de control de qualitat i enòleg de les Bodegues Antonio Nadal

Tots els companys que coneixem en Pep sabem que té una personalitat
molt inquieta, un mestre de les essències i dels colorants, capaç de
fer una anàlisi gustativa i olfactiva de qualsevol  espirituós i fins i tot
aconseguir deduir la formula magistral del seu sabor. És un químic que
ha fet tota la seva trajectòria professional en el món de la indústria
de les destil·leries i als darrers anys també dedicat a l’enologia. Sap
tots els secrets de l’elaboració artesana dels licors tradicionals de les
Illes, i de fet sap obtenir essències i colorants com es feia fa alguns
segles. La seva entrevista era una omissió imperdonable en aquesta
secció de la revista dedicada a conèixer els nostres col·legiats, així
que contactàrem amb ell i com sempre ha fet va acceptar la proposta
amb l’amabilitat que el caracteritza.

Com i quan va néixer la seva vocació pels estudis de Ciències Químiques?
Quan jo era un poc més jove –devers els 10 anys- vaig veure un joc de
química al mostrador d’una tenda. Des de llavors sempre m’han atret
les ciències i els laboratoris.

Va estudiar la llicenciatura a la Universitat de les Illes Balears. A quina
promoció pertany? Quins són els records de la seva època universitària?
Vaig acabar l’any 1989. Guard molts bons records de la meva època
a la UIB. Quan començàvem els estudis de Química record la gran
companyonia  que hi havia: els dinars, les excursions i les partides de
truc. Als darres anys record que érem més pocs i les classes eren
realment seminaris. N’apreníem molt i crec que teníem un tracte
privilegiat (respecte de la resta d’universitats) amb els professors.
Les pràctiques de laboratori eren sensacionals, als darrers anys cada
alumne tenia una taula del laboratori per a ell tot sol. A dia d’avui
encara tenc contacte  amb companys d’estudis i fins i tot amb els que
ens feren la clàssica “novatada” a començament de primer de químiques.
Reim molt cada cop que ho recordam.

Quina va ser la seva primera ocupació com a químic? Considera que
estava capacitat per accedir al món professional?
Quan estudiava, vaig treballar de becari  un estiu a l’àrea de Química
Orgànica i després dos estius d’estudiant en  pràctiques en un laboratori
privat  per adquirir experiència i nous coneixements. ANTONIO NADAL
SA (grup Túnel) va demanar al laboratori si coneixia algún químic per
treballar a la destil·leria. Jo m’acabava de llicenciar  i vaig ingressar
a Túnel. Vaig tenir la sort de ser al lloc adequat en el moment adequat.

Record haver-lo conegut ja fa molts d’anys a una destil·leria artesanal
a Bunyola on cobria totes les àrees, mestre licorer, producció i control
de qualitat. Quin records té d’aquella etapa tan enriquidora?
Són sensacionals. Vaig aprendre molts de camps importants a la
indústria: enginyeria i electricitat, producció, gestió d’estocs, tracte
amb el personal, legislació alimentària i tramitació d’expedients...

Com va aprendre tot el que sap sobre aquesta indústria de les destil·leries?
Amb moltes hores d’estudi tant a la feina com fora d’ella. Realment
no era una feina, era un hobby, una il·lusió, gaudia de llegir qualsevol
cosa relacionada amb destil·lació, licors i aiguardents, fos l’ hora que
fos i el dia que fos.
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El terme competència ha aparegut recentment en el món educatiu
amb gran força, segurament la seva  eclosió ha estat tan potent
perquè ve avalada per organismes internacionals com l’OCDE, que
aborda el tema en el projecte “Definició i selecció de competències”
(OCDE, 2002), la Unió Europea (Comissió europea 2004) o el
projecte PISA (Programa per a l’avaluació internacional dels
alumnes), que identifica les competències que seran avaluades
en les seves proves. Finalment la Unió Europea, en una resolució
de desembre de 2006, instava els països membres a introduir les
competències com a metes de l’aprenentatge en els seus sistemes
educatius.

resolució de problemes, actitud crítica, gestió d’emocions, iniciativa
creativa i presa de decisions.

A l’article 10 del Decret 73/2008, de 27 de juny, pel qual s'estableix
el currículum de Ciències de la Naturalesa de l'Educació Secundària
Obligatòria a les Illes Balears  es defineix competència “com  la
capacitat d’utilitzar els coneixements i les habilitats, de manera
transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen
la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers”. I
que tindran la consideració de competències bàsiques aquelles
que permetin l’alumnat assolir la seva realització personal, exercir
la ciutadania activa, incorporar-se a la vida adulta de manera
satisfactòria i ser capaç de desenvolupar un aprenentatge permanent
al llarg de la vida.

Al mateix decret s’enumeren les  competències bàsiques que
l’alumnat ha de treballar: “Competència en comunicació lingüística,
competència matemàtica, competència en el coneixement i la
interacció amb el món físic, tractament de la informació i
competència digital, competència social i ciutadana, competència
cultural i artística, competència per aprendre a aprendre i
autonomia i iniciativa personal”.

El terme competència sorgeix en l’àmbit de l’empresa, per designar
allò que caracteritza una persona capaç de realitzar una feina
concreta de forma eficient, des de llavors aquest terme s’ha anat
estenent de forma generalitzada, de manera que avui en dia
difícilment podem trobar una proposta de desenvolupament i
formació professional que no estigui estructurada entorn de les
competències. Ben aviat aquestes idees comencen a ser utilitzades

QUÍMICA I COMPETÈNCIES BÀSIQUES
MªAntònia Caimari. Química. Professora tecnologia IES Berenguer d’Anoia
Agustí Vergés. Químic. Professor Física i química IES Berenguer d’Anoia
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en el sistema escolar, inicialment en els estudis de formació professional
i a continuació a la resta d’etapes i nivells educatius i, de la mateixa
manera que s’identifiquen les competències que ha d’adquirir l’alumnat,
també s’associen les competències de què ha de disposar el professorat
per poder dur a terme l’entrenament dels alumnes en el seu assoliment.

La concepció del sistema educatiu amb un enfocament competencial
es relaciona amb la capacitat d’integrar coneixements, habilitats i
actituds per afrontar problemes o situacions diverses, reals o
simulades, d’una forma eficaç i en diferents contexts.

s’han de treballar totes les competències, tal com figura en l’apartat
“Contribució de la matèria a l’adquisició de les competències bàsiques”
de l’annex de l’esmentat decret.

Lògicament la competència més directament relacionada amb la
química és la capacitat per conèixer i interactuar amb el món físic.
Un coneixement correcte del món químic requereix l’aprenentatge
dels conceptes i procediments essencials i l’ús de les seves relacions.
A més, aquesta competència també requereix els aprenentatges
relatius a la manera de generar el coneixement sobre els fenòmens
naturals. És necessari, per això, aconseguir la familiarització amb les
diverses maneres pròpies del treball científic: discussió sobre problemes
d’interès social relacionats amb la ciència, la tecnologia i l’ambient;
plantejament de conjectures i inferències fonamentades; elaboració
d’estratègies per obtenir conclusions; planificació i implementació
de dissenys experimentals; anàlisi i comunicació dels resultats
mitjançant l’ús de la terminologia científica adient per a cada cas,
etc.

La competència matemàtica  es pot treballar a  partir de la  química
ja què en aquesta matèria sovint es presenten situacions  de resolució
de problemes, que exigeixen posar en joc estratègies associades a
aquesta competència i la utilització adequada de les eines
matemàtiques: mesura, tractament de dades, elaboració i interpretació
de gràfiques, ús de models propis d’aquesta àrea, etc.

La contribució de la química a la competència en comunicació
lingüística, oral i escrita, es realitza utilitzant el vocabulari específic
així com la simbologia per explicar, descriure i comprendre fets i
fenòmens del món que ens envolta.

És per això que una de les
principals novetats que
presenta la LOE (Llei Orgànica
d’Educació) és la incorporació
de les competències bàsiques
com una part fonamental del
currículum de l’ESO .

Al RD 1631/2006 s’estableixen
els ensenyaments mínims a
ESO i es defineixen 8
competències bàsiques que
reflecteixen el que ha de
saber i ha de saber fer un
individu en acabar l’educació
obligatòria. Estan lligades les
unes amb les altres, amb
elements presents a totes:

Això no suposa que no serveix tot
el que s’està fent sinó que, en molts
casos, seria suficient transformar
algunes coses. Tampoc s’ha de
p l a n t e j a r  u n a  d i c o t o m i a
coneixements-competències sinó
que cal mobil itzar aquests
coneixements per tal que puguin
ser aplicats a diferents situacions.
El professor és la figura que ha de
proporcionar els coneixements i
planificar les activitats per tal
d’aplicar aquests coneixements en
diferents contextos.

A l’ESO la química forma part del
currículum de Ciències de la
Naturalesa, i des d’aquesta àrea
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MEC  (2006a): Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación. BOE de 4 de mayo de 2006.
MEC (2007): Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre,
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5 de enero de 2007.
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La competència en el tractament de la informació i la competència digital
pot dur-se a terme a partir de la recerca, la comprensió, la recollida, la
selecció, el processament i la presentació de la informació que s’utilitza,
de formes molt diferents: verbal, numèrica, simbòlica o gràfica. D’altra
banda, en la faceta de competència digital, també es contribueix, mitjançant
la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC),
per comunicar-se, recollir informació, simular i visualitzar situacions,
obtenir i tractar dades, etc. Els recursos propis de les TIC també permeten,
de manera especial, la modelització de fenòmens, la qual cosa permet
mostrar una visió actualitzada de l’activitat científica.

La contribució de la química a la competència social i ciutadana està
lligada, al seu paper en la preparació de futurs ciutadans d’una societat
democràtica per a la seva participació activa en la presa fonamentada de
decisions relacionades amb  l’art, la ciència, la tècnica, la política, la
sostenibilitat, l’economia i els interessos de la societat en general, i que
contribueixen al coneixement i al saber, o sigui, la cultura.

En aquesta línia de consideració de la química com a part de la cultura,
cal subratllar també la contribució  de la química a la competència cultural
i artística,  que es  relaciona amb la manifestació de maneres de pensar
en relació a la química en les diferents cultures i en la  seva contribució
a les diferents arts com la pintura, escultura, la literatura, ...

La forma de construir i transmetre el coneixement químic contribueix al
desenvolupament de la competència per aprendre a aprendre.
L’aprenentatge autònom al llarg de la vida, es va produint per la incorporació
d’informacions provinents unes vegades de la mateixa experiència i, altres,
de mitjans escrits o audiovisuals. La integració d’aquesta informació en
l’estructura de coneixement de cada persona es produeix si es tenen
adquirits, d’una part, els conceptes i teories essencials i, d’altra banda,
els procediments i destreses que són habituals en el treball científic.

Finalment, la contribució al desenvolupament de l’autonomia i la iniciativa
personal pot abordar-se des de la formació d’un pensament i criteri propi,
capaç de formar-se una opinió davant  informacions contradictòries i fer-
se responsable d’ella. El coneixement químic ajuda a saber enfrontar-se
a problemes oberts, a saber resoldre les dificultats,  a assumir els errors
com una part del procés d’aprenentatge i construcció del coneixement.

Després de més de cinc anys com a administrativa a la
secretaria del Col·legi de Químics, na Loreto ens deixa per
motius personals. Tant els membres de la Junta com els
col·legiats que han passat per les oficines hem pogut gaudir
durant tot aquest temps de la seva amabilitat i simpatia; a
més sempre ha mostrat un gran interès per tal que la
secretaria, dintre de la seva limitació horària, funcionàs el
millor possible. Amb ocasió de la celebració del Nadal vàrem

organitzar una petita festa en la qual se li va lliurar un
obsequi per manifestar-li el nostre agraïment. En nom del
Col·legi i de l’Associació de Químics volem desitjar-li molta
sort en el seu futur personal i professional.
Des del començament del nou any la substitueix en Javier,
que esperam que es trobi a gust entre nosaltres i pugui
desenvolupar un treball de qualitat en el funcionament de
les nostres entitats.

Acomiadament de Na Loreto García

Festa d’acomiadament a Na Loreto El relleu en la secretaria
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L’Associació de Químics de les Illes Balears ha organitzat un any
més una sèrie de conferències en el marc de la Setmana de la
Ciència i Tecnologia SCT-2008, amb el suport de la Conselleria
d'Economia, Hisenda i Innovació (Direcció General d'R+D+I) del
Govern de les Illes Balears i la col·laboració de la Universitat de les
Illes Balears. Ja és el sisè any que celebram el Dia de la Química
amb una sèrie d’actuacions per 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.

Dintre del programa es va dur a terme la presentació de la Fundació
Químicos sin Fronteras, recentment constituïda, a càrrec del seu
president, el senyor Jesús Candenas. Aquest acte va tenir lloc el
dia 4 de novembre, al Club Sa Banca, de Banca March, adreçat al
públic en general i el dia següent a la Facultat de Ciències de la
UIB amb la conferència “Química i cooperació per al
desenvolupament”.

En el marc, ja tradicional, de les conferències adreçades als estudiants
de batxillerat, el dia 10 de novembre la Dra. Laura García Ferrragut,
especialista d’Anàlisis clíniques de la Policínica Miramar, impartí al
Centre de Cultura Sa Nostra de Palma i davant un nombrós públic,
la conferència Què fa un químic en el meu hospital? El mateix dia,
a l’Ateneu de Maó i a l’IES Josep Maria Quadrado de Ciutadella, la
Dra. Silvia Moreno García-Luengo, investigadora del Departament
de Química de la UIB va impartir la conferència Quines respostes
ens dóna la Ciència davant un vessament d’hidrocarburs? El dia 14
de novembre es va repetir aquesta mateixa conferència per als
estudiants d’Eivissa a l’Auditori de l’Edifici Polivalent del Consell
Insular d’Eivissa. Un any més hem comprovat com aquests actes són
del gust dels estudiants que mostren el seu interès i que poden
comprovar de la mà de professionals com la química es troba present
a diferents àmbits de la nostra vida quotidiana.

El dia 11 de novembre, la Dra. Maria Vallet Regi, catedràtica de
Química Inorgànica de la Facultat de Farmàcia de la Universitat
Complutense de Madrid, en el marc de la celebració institucional
del Dia de la Química, va impartir a la sala d'actes de l’Institut de
Ciències de l’Educació de la UIB, la conferència “Evolución de las
cerámicas en el campo de los biomateriales”. L’acte va comptar
amb la presència del Dr. Víctor Cerdà, delegat de la Rectora de la
UIB per a la innovació; el Dr. Enrique Gómez, degà del Col·legi
Oficial de Químics de les Illes Balears; i el Dr. Juan Frau, president
de l’Associació de Químics de les Illes Balears. La conferència va
complir amb totes les expectatives i els assistents varen poder
gaudir de les interessants explicacions de la Dra. Vallet sobre el
paper dels biomaterials al camp de la salut. Durant l’acte es va fer
el lliurament de les insígnies de plata als col·legiats amb vint-i-cinc
anys de professió i el lliurament dels premis Sant Albert al millor
treball d’investigació, que va recaure en el senyor Fernando Tur
Espinosa, pel seu treball “Síntesis de carbonos cuaternarios alfa-
trifluorometil sustituidos mediante la reacción nitroaldólica catalítica
enantioselectiva directa de trifluorometil cetonas”, i a la millor
llicenciatura, que va obtenir el senyor Rodrigo Casasnovas Perera.

Continuant amb la tradició de celebrar la festivitat de Sant Albert,
el nostre patró, i a mode de cloenda dels actes del dia de la Química,
ens vàrem reunir el 14 de novembre per sopar junts i fer balanç de
les activitats realitzades darrerament per les nostres entitats.
Aquesta trobada anual serveix, amb un ambient més distès, per
enfortir les relacions personals entre els companys de professió.

Acte de presentació de Químicos sin Froteras en Palma

Conferència de Laura García al Centre de Cultura Sa Nostra

Conferència de Silvia Moreno a l’Ateneu de Maó

Membres de la mesa presidencial del Dia de la Química amb els
Premis Sant Albert i les insígnies de plata

Dia de la Química 2008
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Signatura de convenis de col·laboració

El passat 5 de desembre el degà del Col·legi Oficial de Químics de les Illes
Balears, Enrique Gómez, i la rectora de la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas, signaren un conveni de col·laboració entre les dues entitats.

Mitjançant aquest conveni la UIB i el COQIB, que amplia l’abast de l’acord
marc ja existent, podran organitzar conjuntament i en col·laboració, actes
o activitats que siguin d'interès mutu. Entre d'altres qüestions, el COQIB
participarà en l'elaboració dels plans d'estudis corresponents als seus titulats,
mantindrà un contacte permanent amb els centres docents corresponents a
la professió i proporcionarà la informació necessària que li demani la UIB per
facilitar l'accés a la vida professional dels nous graduats. Així mateix, el
COQIB lliurarà una còpia a la biblioteca de la UIB dels llibres i altres publicacions
que dugui a terme i la UIB facilitarà als membres del COQIB l’accés als serveis
i ofertes universitàries, entre les quals volem destacat el fons bibliotecari i
les instal·lacions del Campus Esport.

Esperam que aquesta iniciativa redundi en benefici mutu i que pugui ser
aprofitada pel major nombre possible del nostres col·legiats.

L’Associació de Químics ha signat recentment un conveni de col·laboració
amb l’Associació de Físics per a l’organització conjunta d’activitats que puguin
ser d’interès mutu, com pot ser la Miniolimpíada de Física i Química. Així
mateix ambdues entitats es comprometen a donar-se suport i assessorament
en totes aquelles activitas que puguin tenir alguna relació amb el respectiu
camp de coneixement.

El passat dia 22 de desembre es va signar un conveni marc de col·laboració
entre el Col·legi Oficial de Químics i la Conselleria de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears.

Amb aquest es preten establir fórmules de col·laboració per al desenvolupament
de programes i actuacions en diferentes àrees entre les quals cal destacar:
A) Promoció de la formació continuada. B) Qualitat i excel·lència de la pràctica
professional, especialment en tots aquells aspectes relacionats amb la salut
i el consum. C) Àrea preventiva de millora i seguretat en els riscs laborals
associats a l’exercici professional en les diferents modalitats així com de la
seguretat alimentària i la sanitat ambiental. D) Elaboració en diferents tipus
de suports de materials tècnics i divulgatius  relacionats amb la química o
la bioquímica en els àmbits de la salut i el consum.

Pensam que aquest conveni serà una bona eina per potenciar la presència
dels nostres titulats en aquest àmbit i que puguin aportar els seus coneixements
per millorar la qualitat de vida dels ciutadans de la nostra comunitat.

Acte protocolari de signatura del conveni amb la UIB

Signatura del conveni amb l’Associació de Físics

XXII Olimpíada de Química a les Illes Balears (2008)

Un any més arriba l’Olimpíada de Química, i ja són 18 anys seguits organitzant la fase
local a les Illes, que es desenvoluparà el proper 26 de febrer. La fase nacional tindrà lloc
entre els dies 17 i 19 d’abril a Àvila i la fase internacional es durà a terme a Cambridge
(Regne Unit) durant el mes de juliol, i la iberoamericana a Cuba durant el mes d'octubre.

Les proves es realitzaran al matí. A Mallorca a l’Edifici Mateu Orfila del Campus, a Menorca
a Can Salord (Alaior) i a Eivissa i Formentera a l’Extensió Universitària de la UIB d’Eivissa.
Després, el Departament de Química de la Universitat de les Illes Balears oferirà, un cop
acabat l'examen, un berenar a tots els participants i al professorat acompanyant, i a
continuació organitzarà unes activitats divulgatives. La inscripció es realitzarà a través
d’Internet en el web www.uib.es/olimpiades.
Igual que en anys anteriors s’està negociant un finançament per tal de poder convidar
els millors alumnes de Menorca i d’Eivissa-Formentera al lliurament dels premis, el dia
24 de març a les 19 hores a l' auditori del Centre de Cultura de “Sa Nostra” de Palma.
Tota la informació referent a l’Olimpíada la podeu trobar al nostre web
www.quimibal.org/ACT_OlimpiadaQuimica.aspx.

Aprofitam també per anunciar que, tenint en compte la bona acollida de les anteriors
convocatòries, enguany continuarem amb l’organització de la Miniolimpíada de Física i
Química que es realitzarà, igual que anys anteriors, el mes de maig. Us en mantindrem
informats.

Conveni amb la UIB

Conveni amb l’Associació de Físics de les Illes Balears

Conveni marc amb la Conselleria de Salut i Consum



GENER 2009. PÀGINA DEU

Quimi
Bal QUIMINOTÍCIES

Comics de química

Envia a revista@quimibal.org tots els fets rellevants, curiosos o nous que
cada dia genera el món de la Química. Esperam les teves aportacions!!!

L’empresa Embotits Aguiló, SL, propietària de la firma mallorquina La
Luna, llança al mercat un nou aliment funcional amb alt contingut en
fitat en forma de paté. El nou producte ha estat elaborat sobre la base
de part de la recerca duta a terme pel Grup d'Investigació en Litiasi
Renal i Biomineralització de l'Institut Universitari en Investigacions en
Ciències de la Salut, IUNICS (CAIB-UIB), que dirigeix el doctor Fèlix
Grases, i sobre la patent que, traspassada a l’empresa Galetes Rossellons
(Galetes Gelabert, CB) ja donà lloc l’any 2004 al primer aliment funcional
a base de llavor de garrova, les galetes d’oli mallorquines i els garrotets
o puntes, l’any 2007.
Es tractava, doncs, d’elaborar un paté vegetal amb alt contingut en
fitat. Després de diverses proves, l’empresa assajà amb èxit la confecció
d’un paté amb una base de tofu.
El tofu és la quallada que precipita en tallar la llet de soja, al qual
s’afegeixen productes ben naturals, com pebre vermell, ceba, oli d’oliva
i ametlla, que augmenta encara més el contingut d’àcid fític.

Nou aliment funcional que inclou fitat per disminuir el risc de
patir calcificacions.

Per segon any consecutiu la Reial Societat Espanyola de Química va
convocar el mes d’abril el II Concurs de Còmics per a alumnes
d’ensenyament secundari,  de batxillerat i universitari. L’any anterior
estava dedicat al químic universal Dimitri Mendeleiev i enguany als
germans Delhuyar, amb motiu del dos-cents vint-i-cinc anys de l’aïllament
del wolframi. Podeu veure els còmics guardonats aquestes dues edicions
a la pàgina web    http://www.rseq.org/comic2007.htm

Investigadors de l’Institut de Tecnologia
Química (ITQ), Consell  Superior
d’Investigacions Científiques (CSIC) i la
Universitat Politècnica de València, han
patentat un nou catalitzador basat en
nanopartícules d’or que és capaç de fer
el procés de formació d’azocompostos
aromàtics sense generar residus tòxics.
Aquestes molècules tenen aplicació com
a colorants, additius alimentaris i
productes farmacèutics. Abans es feia
necessari utilitzar reactius derivats del
plom i nitrits, que provocaven una
quantitat important de subproductes
contaminats. Ara el reactiu oxidant és
l’oxigen de l’aire i es genera únicament
aigua com a subproducte. A més a més el
nou mètode és molt més eficient i té lloc
en una sola etapa. L’article apareix
publicat a la revista Science.
Abdessamad Grirrane, Avelino Corma,
Hermenegildo García. "Gold-Catalyzed
Synthesis of Aromatic Azo Compounds
from Anilines and Nitroaromatics".
Science. Vol. 322, 12 diciembre 2008.

Síntesi sostenible d’azocompostos
amb un catalitzador d’or.

D’esquerra a dreta A. Grirrane, H. Garcia i
A. Corma
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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 + NPQ + Química i Indústria

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 los Químicos Españoles
- Assistència Sanitària amb ADESLAS,
Mútua General de Catalunya  i SANITAS

Químic Europeu
Es tramiten sol·licituds del títol European
Chemist (Eur-Chem).

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

Banca March
Caixa de Balears “Sa Nostra”
Tecnocrèdit – Banc Sabadell Atlántico

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

Activitats previstes per al primer trimestre de 2009

ATENCIÓ, NOU 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, com de costum, el dilluns de 17,30 a 20 h.

Tel: 971 775373  Fax: 971 775372

VOLEM POTENCIAR L’ÚS DE LA BIBLIOTECA

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.

DARRERES ACTIVITATS DE FORMACIÓ

Meteorologia bàsica: aplicació en l’agricultura
(Curs gratuït subvencionat per la Conselleria d’Agricultura i Pesca)
Durada: 15 hores
Dates: 9, 11, 12, 16 i 18 de febrer 2009
Termini inscripció: fins el 5 de febrer
Dirigit a persones relacionades amb tasques agrícoles i en general qualsevol persona
interessada en el tema

Manipulació de productes químics a l’entorn sanitari
Durada: 15 hores
Dates: 17, 19, 23, 24 i 26 de febrer 2009
Termini inscripció: fins el 12 de febrer
Dirigit a personal de laboratori i professionals sanitaris. Estudiants de titulacions
d’àrees de Ciències de la Salut
S´ha sol·licitat la convalidació del curs pels corresponents crèdits de Formació
Continuada a la Conselleria de Salut i Consum

Obtenció d’energia  a partir de residus
Durada: 10 hores
Dates: març 2009
Dirigit a: professionals relacionats amb el sector mediambiental (químics, bioquímics,
biòlegs, enginyers, etc) i en general persones interessades en la matèria.

Tast d’oli d’oliva extra verge
(Curs gratuït subvencionat per la Conselleria d’Agricultura i Pesca)
Durada: 20 hores
Dates: març 2009
Impartit per Experts en Tast d’oli d’oliva verge.
Dirigit a: professionals del sector alimentari (químics, bioquímics, biòlegs, enginyers,
etc.) i en general persones interessades en la matèria.

A causa de la gran demanda, majoritàriament per part de professorat de secundària de
Física i Química, l’Associació de Químics va organitzar durant el passat mes de novembre
una segona edició del curs “Ciències per al món contemporani” (25 hores) a la seva seu.
Aquesta activitat va ser acreditada per la Conselleria d’Educació i Cultura amb 2,5 crèdits
de formació permanent del professorat.

També durant el mes de novembre es va organitzar el curs “Gestió de residus” (10 hores)
que va ser impartit per la Dra. Maite Oms, assessora mediambiental i professora associada
del Departament de Química de la UIB.

Finalment, la Conselleria d’Agricultura i Pesca va dur a terme durant el mes de desembre
les següents dues activitats de formació gratuïtes a la seu del Col·legi de Químics:
“Manteniment de depuradores en la indústria agroalimentària” (15 hores) amb  Magí
Terrasa, Director de l’Institut Tecnològic de les Illes Balears, com a ponent del curs i
“Productes químics i auxiliars en la indústria alimentària” (10 hores) impartit per Josep
M. Natta i Josep Campins, de Bodeges Antonio Nadal, i Silvia Moreno, tècnic superior de
PRL.

 Marisa Forcén.
Responsable del Departament de  Formació

Per a més informació sobre les activitats de formació organitzades pel Col·legi Oficial de Químics de
les Illes Balears podeu consultar la nostra pàgina web
http://www.quimibal.org/ACT_CursosDeFormacion.aspx




