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Renovació de Juntes Directives

Al mes de desembre es varen celebrar eleccions a les juntes directives de l’Associació
i del Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears. Tot procés electoral hauria
d’implicar un canvi i permetre per tant el dinamisme necessari per al funcionament
de qualsevol entitat. Voldria agrair a totes aquelles persones que han dedicat el
seu esforç i han cercat més hores al dia per preparar activitats i per fer feina per
als nostres col·lectius i que per motius personals o professionals han decidit deixar
de formar part de les juntes directives.

De la mateixa forma, vull donar l’enhorabona i la benvinguda a tots els nous
components que han decidit formar part activament d’aquest nou projecte. Estic
plenament convençut que les seves aportacions seran fonamentals per aconseguir
l’objectiu final de l’Associació de Químics, que és la difusió de la Química. En
aquest sentit, estam a les portes d’una fita històrica: l’Any Internacional de la
Química 2011. Falta un any, podreu pensar, és veritat, però si realment volem
celebrar un any 2011 com cal, amb activitats atractives i engrescadores, és necessari
començar a fer feina, i molta, durant aquest any 2010. Aquest serà l’objectiu
fonamental de la nostra Associació per aquest any i des d’aquestes línies voldria
demanar la col·laboració de tots. No podem deixar passar aquest esdeveniment
per donar-nos a conèixer, per difondre aquells aspectes positius de la Química i
això significa que el compromís i el grau d’implicació dels químics  i de les empreses
i entitats relacionades amb la Química han de ser màxims.

Juan Frau
President Associació 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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Rodrigo Casasnovas
Becari FPI del Departament de Química de la UIB.
Premi SUSCHEM per a Joves investigadors de Química 2009
Per Gabriel Cànaves

En aquesta secció de la revista hem entrevistats a molts companys
i companyes amb variades trajectòries professionals i experiència
en diferents camps de la Química, és per això que mancava
incloure les opinions d’un col·legiat jove, en anys i en antiguitat
al Col·legi. Rodrigo Casasnovas que va finalitzar la seva
llicenciatura en Química amb el Premi Extraordinari a la UIB al
curs 2007-2008 i que vàrem guardonar amb el Premi San Albert
a la millor llicenciatura. Aquest company al finalitzar la seva
llicenciatura va iniciar el Màster de Química Teòrica i Modelització
Computacional de la UIB, i durant l’any 2009 ha fet estades de
formació a Suïssa sobre Tècniques de Simulació per ordinador,
i també va rebre el dia 16 de novembre a Burgos, a l’acte oficial
de celebració del Dia de la Química, el premi SUSCHEM per a
Joves Investigadors de Química 2009, en la categoria Futura,
que premia el millor expedient acadèmic de la llicenciatura de
Química obtinguda el curs acadèmic 2008-2009. Consideràvem
que les seves opinions sobre la formació de personal investigador
serien interessants i vàrem contactar amb ell i que molt
amablement va acceptar aquesta entrevista.

Aquests darrers anys l’Associació de Químics i el Departament
de Química han desenvolupat moltes activitats per donar a
conèixer el estudis de Química entre l’alumnat d’ensenyament
secundari, com per exemple l’Olimpíada  i el Programa Demolab.
Vares participar en alguna d’aquestes activitats? Consideres que
poden influir a l’hora de escollir uns estudis universitaris?

Quan jo  estudiava el batxillerat no existia el Demolab, però
si que vaig participar a l'olimpíada i  després de la prova havia
una visita pel Departament de Química i feien activitats
participatives. Crec que molts joves que comencen una carrera
no tenen una idea molt clara dels seus estudis, així que em
pareix interessant que l’alumnat d’ensenyament secundari
manipuli el material i experimenti ja que pot fer que canvií el
seu punt de vista sobre la química o la física, ajudant-los a
escollir.

No fa massa anys que iniciares els teus estudis a la UIB. Quins
records tens dels teus inicis a la Universitat? Quins varen ser els
canvis respecte als estudis de batxillerat que destacaries?

Record quan vaig  matricular-me, al llegir els programes de les
assignatures, les ganes per començar a aprendre  moltes coses
que em pareixien noves i molt interessants. La diferencia més
gran fou que en el batxillerat hi ha molts de exàmens seguits
durant tot el curso, i als estudis universitaris, no. Crec que al
tenir més temps i estudiar sense tanta pressió, pots estudiar
per a aprendre i no per superar examens. Disposes de molta
bibliografia i et permet veure diferents formes d’explicar el
mateix. Això dona llibertat, ajuda a formar un esperit crític i
aporta una flexibilitat per a aprofundir en els temes que més
t’agraden o en punts específics que es tracten ràpidament a la
classe.

Durant la teva llicenciatura has estat alumne col·laborador del
Departament de Química, quines varen ser les teves motivacions?
Com valoraries aquesta col·laboració com activitat formativa?

Quan vaig començar a fer d’alumne col·laborador em va parèixer
una oportunitat per aprendre coses noves i diferents. En els
darrers anys de llicenciatura ja sabia que volia fer un doctorat,
i la col·laboració amb un grup investigador ja et permet treballar
en un projecte. Crec que aquestes col·laboracions són molt
positives, permeten conèixer la tasca investigadora de diferents
grups i a mes a mes guanyar experiència amb els instruments i
les tècniques que seran útils tant pels que continuïn la seva
formació investigadora com pels que marxin a treballar a una
empresa.

La teva formació de postgrau és sobre Química Teòrica i
Modelització Computacional. Quines són les teves motivacions
per formar-te en aquest camp?

Amb els mètodes computacionals actuals es poden plantejar
quasi qualsevol tipus de problema químic. Es poden estudiar
materials, líquids, gasos, sistemes biològics i moltes propietats
espectroscòpiques, cinètiques i termodinàmiques. Però son molts
els grups investigador amb una tasca principalment experimental
que consideren els mètodes computacionals com una tècnica
més per obtenir informació. Requereix definir un model del
sistema químic i elegir un model matemàtic per a obtenir la
informació de la manera més eficient possible i és molt important
conèixer  les aproximacions que es fan per saber la fiabilitat
dels resultats. És molt adequada l’existència d’una formació
específica en aquest camp.
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formació de personal investigador en el que participes? Quines
millores faries?

Suposo que després la llicenciatura, la formació en investigació
depèn principalment de d’un mateix i del grup de treball,
pareix que aquesta formació no s’adquireix malament ja que
hi ha un gran número de doctors que desprès  d’una estada
postdoctoral es queden a treballar a l’estranger. Els increments
en ciència són positius però els països de la Mediterrània
estam  molt lluny de la resta d’Europa en inversions en ciència
i en el reconeixement social de la tasca investigadora. Les
meves impressions a les estades a l’estranger són que les
retribucions dels doctorats no són molt més elevades però si
que tenen moltes més ajudes estatals per la vivenda i per els
transports. En etapes posteriors hi qualque fet que ens indica
que la política educativa s’equivoca, quan molt del personal
investigador format acaba treballant fora d’Espanya o en
altres activitats. No hi ha  una bona oferta laboral per personal
investigador.

Recentment vares fer un període  formatiu a l’Escola Politècnica
Federal de Zurich (ETH), consideres que la formació dels
llicenciats espanyols és ben considerada a l’estranger? Quines
varen ser les dificultats que vares tenir en aquesta estada?
A més de la estada a Suïssa, he viatjat a més llocs. El màster
que estudio té cursos amb professorat de la resta d’Espanya
i d’altres països d’Europa. Considero que la formació dels
llicenciats espanyols sol ser més extensa, ja que els nostres
plans d’estudis són més llargs. Les mancances de formació
són en primer lloc el nostre nivell d’angles, que és en general
dolent, i respecte a la resta de químics europeus tenim uns
coneixements de física i sobretot  de matemàtiques bastant
inferiors.

Vols aportar qualque cosa més?
Agrair l’interès cap a la meva persona, i vull destacar que hi
ha molts d’altres joves  treballant molt i obtenint resultats
força interessants. És positiu que la revista QuimiBal els doni
a conèixer a la resta de la  comunitat dels químics.

PARLAM  AMB ELS NOSTRES PROFESSIONALS

Quina valoració faries dels avanços en aquest camp. Consideres
que són fruit d’una millora de les teories científiques o bé d’uns
programes i  equipaments informàtics més potents?

És una evolució simultània. Es veritat que molts dels models teòrics
varen formular-se a principis del segle XX però com  que no havia
una capacitat computacional suficient només es varen
utilitzar per casos molt particulars. La trajectòria mostra que el
grau de aproximació o simplificació d’un model teòric depèn dels
recursos computacionals disponibles en cada moment. També és
veritat que aquestes limitacions han provocat l’aparició o la millora
de teories, per exemple la Teoria del Funcional de la Densitat fou
plantejada per Fermi als anys 20 i  desprès, Hohenberg i Kohn, en
els anys 60, i  millorada contínuament fins al dia d’avui. I, qui sap
si en un futur proper apareixeran noves formulacions de les teories
quàntiques?

Des del mes de juliol tens concedida una beca de Formació de
Professorat Universitari en el Grup de reactivitat molecular i disseny
de fàrmacs. Quines són les línies mestres de la teva investigació?
Quina penses que pot ser la seva aplicabilitat cap a la millora de
la Societat?

Ara estic treballant sobre els enzims PLP-dependents. Estudií
possibles mecanismes de la Ornitina descarboxilasa, que esta
relacionada en alguns processos cancerígens i amb els intermedis
de reacció coneguts experimentalment. Aquest problema “senzill”
me està servint per aprendre noves metodologies i a posar-les a
prova, esperant en un futur poder aplicar-les a sistemes químics
diferents. No sé fins a quin punt serà influent la meva aportació
en aquest cas, però els mètodes que estic començant a usar em
serviran per a obtenir una informació interessant dels problemes
biològics relacionats amb la química enzimàtica del camp de la
salut.

Aquests darrers anys la Universitat ha fet un esforç per millorar la
seva activitat docent per assolir els criteris del tractat de Bologna.
Quins son els canvis que consideres més significatius?

El més favorable respecte al nou pla de llicenciatura és que els
alumnes al finalitzar el Grau tindran un nivell oficial d’angles. En
el nou grau de química de la UIB hi ha varies matèries que intenten
que resolguin problemes químics en els que es necessita aplicar
coneixements que han après de totes les branques de la química.
Són moltes les situacions de la vida real que requereixen relacionar
i abstreure conceptes, que són generals però sempre s’associen a
una àrea concreta de la química.

Som un poc escèptic sobre l’alt nivell de seguiment que pareix que
tindran els alumnes. Pot ser que així es complexin millor els
objectius pedagògics, però pot afectar negativament a la iniciativa
i a l’autonomia a la hora d’aprendre. Finalment, no està aclarit
sí serà necessari cursar un màster després del grau per tenir bones
oportunitats laborals, i econòmicament pot ser un obstacle per
l’alumnat cursar-ho.

La ministra de Ciència i Innovació, Sra. Cristina Garmendia, ha fet
un esforç per redactar un esborrany de la nova Llei de la Ciència,
la Tecnologia i la Innovació i per incrementar  amb un 3,09% el
pressupost per l’any 2010. Consideres vàlid el model actual de

Lliurament del premi SUSCHEM a Rodrigo Casasnovas el 16 de novembre a
Burgos a l’acte oficial del Dia de la Química
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El caramel, les fruites macerades amb sucre, les
maioneses, les esferificacions... Veurem ara alguns
dels fenòmens que es produeixen a la cuina per tal
de poder aplicar-los en les nostres elaboracions.

Fenòmens culinaris: procesos físico-químics a la cuina

definició

OSMOSI

exemples

pràctica

CIÈNCIA I CUINA: processos culinaris, emulsions, acidesa, gelificacions...
Pere Castells. Responsable del Departament de recerca gastronàmica i científica
Fundació Alícia, Alimentació i Ciència (www.alicia.cat)

Procés pel qual l’aigua passa, a través d’una
membrana permeable, d’una solució més
diluïda a una més concentrada, tendint a
equilibrar les concentracions a ambdós costats
de la membrana

Al cuinar, moltes vegades es produeixen fenòmens
osmòtics:

exemple 1: quan cuinem una carn, un peix o altres
elements en medi aigua [un brou, per exemple]

§ si no hi posem sal [clorur sòdic] abans de la cocció,
les sals i substàncies aromàtiques que hi ha en l’aliment
passen al medi aigua per tal d’equilibrar la concentració
de sals dins i fora; el brou serà molt gustós, però l’aliment
més insípid

§ si hi posem sal abans de la cocció, les sals minerals
i les substàncies aromàtiques que estan en l’aliment no
passen al brou o salsa perquè l’equilibri dins/fora ja està
aconseguit; resultat: l’aliment és gustós i el brou és
pobre

informació extreta del
Lèxic científic-gastronòmic, ed.  Planeta

fruita:

1) Posar en un recipient trossos de fruita [100 gr. aprox.].

 2) Posar en un altre recipient trossos de fruita [100 gr.
aprox.] + 50 gr. de sucre.

3) Deixar macerar uns minuts
Té aplicació en l’elaboració de melmelades.

Caramel·lització i Maillard

què podem fer per tenir el color caramel?

definicions

REACCIÓ DE MAILLARD

RREACCIÓ DE CARAMEL·LITZACIÓ

pràctica

caramel·lització:

Maillard:

Conjunt molt complex de reaccions químiques
entre aminoàcids i hidrats de carboni, com a
conseqüència d’aplicar alta temperatura [planxa,
forn, brasa, guisat...] a alguns aliments donant-
los una coloració marró i un gust característic.
Malgrat que es comença a produir a temperatures
baixes [30-40° C], fins a partir de 130 ° C no és
apreciable.

L’acció que passa amb els sucres quan se’ls aplica
temperatures a partir de 165° C, que agafen un
color marró/caramel.

1) Afegir sucre a una barreja d’aminoàcids.
2) Escalfar en una paella.
3) Posar un tros de carn damunt d’una planxa.

1) Posar 100 gr. de sucre
2) Escalfar lentament
3) Afegir suc de llimona

Maillard Caramel·lització

GENER 2010. PÀGINA SIS
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En aquesta activitat farem una lactonesa.

· Una maionesa és estable perquè alguns components de l’ou fan la funció
d’emulsionant per exemple la lecitina.
· Si no hi ha ou ens cal un altre aliment que tingui emulsionants. P. ex., la
llet.
· Les proporcions són 3 parts d’oli per una de llet  (en volum)

Les proporcions i la metodologia les descobrirem juntament amb vosaltres.

És la mesura del grau d’acidesa d’un producte en
dissolució aquosa. És l’abreviatura de "potencial
hidrogen" [perquè s’interpreta que és el ió hidrogen
"lliure" el que produeix el gust àcid].

0 ------------------------- 7 ---------------------------- 14

Informació estreta del Lèxic científic-gastronòmic,
ed.  Planeta

Àcid Neutre Alcalí o bàsic

producte molt àcid

producte àcid

producte poc àcid

producte neutre

producte alcalí

< 3,5

3,5 - 5

5 - 7

7

7 - 14

suc de llimona      2,5

suc de tomàquet      4,5

suc de meló       6,5

Aigua

clara d'ou       8,9

pH exemples de pH

Suc de col llombarda Àcid cítric Clara d'ou

El món tou. Sferificació

com utilitzar l'alginat per fer sferificacions?

pràctica

Sferificació bàsica: caviar o ravioli de pèsol
1) 1 litre de suc de pèsols i 5 gr. d’alginat.
2) Bany d’1 litre d’aigua i 6,5 gr. de clorur de calci.
3) Aplicar amb una cullera o xeringa de la mescla del suc de
pèsol amb alginat a dins del líquid de clorur de calci.

Sferificació inversa: ravioli de iogurt
1) Bany d’1 litre d’aigua i 5 gr. d’alginat sòdic.
2) Aplicar amb una cullera el iogurt a dins del líquid d’alginat.

Informació tècnica: la sferificació és una tècnica que s’utilitza
per fer una gelificació controlada per tenir una sfera líquida
per dins. La reacció es basa en la utilització d’un producte que
es diu alginat sòdic que, quan entra en contacte amb l’ió calci
fa una esfera [gelifica]. La reacció que es dóna és:

2 NaAlg  + Ca²+       CaAlg
²
  +   2Na+

Agar-Agar Gelatina

Ravioli de pesols

L'acidesa

és important conèixer l'acidesa dels aliments?

definició pH

Els emulsionants a la cuina: la maionesa

Cal tenir present que  hi ha molts aliments que ja contenen emulsionants en la seva
composició: els ous, la soja,la mostassa, l’all, la llet i altres....

podem fer una maionesa sense ou?

pràctica

pràctica

canvis de color segons l’acidesa [amb col llombarda]
1) Posar suc de col llombarda en tres recipients amb:
suc de llimona, aigua, clara d’ou
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ACTIVITATS

L’Associació de Químics de les Illes Balears ha organitzat un any
més una sèrie d’actuacions en el marc de la Setmana de la
Ciència i Tecnologia SCT-2009, amb el suport de la Conselleria
d’Innovació, Interior i Justícia (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 setè any que celebram el Dia de la
Química 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, el 10 de novembre, a
l’Escola d’Hoteleria de la UIB el taller “Explicacions científiques
a través de la cuina” a càrrec del senyor Pere Castells, responsable
de recerca gastronòmica i científica de El Bullitaller. Aquest
acte, adreçat especialment al professorat d’àrees científiques,
va tenir una molt bona acollida per part dels assistents. que
varen gaudir de les explicacions i plantejar nombroses qüestions
i a més es recolliren moltes idees per després emprar al quefer
de cada dia. Cal destacar que el programa Crònica d’Avui d’IB3
TV va realitzar un directe sobre l’activitat i també Ona Mallorca
Radio va fer una entrevista.

El dia 11 de novembre el mateix ponent va impartir dues
conferències. La primera, al matí, en el Centre de Cultura “Sa
Nostra” de Palma i adreçada als estudiants de batxillerat,  amb
el títol “Recerca gastronòmico-científica. Un món per descobrir”.
 El mateix dia, a les 19,30 h, i en el marc de la celebració
institucional del Dia de la Química, va impartir a la sala d'actes
del Col·legi d’Enginyers Industrials la conferència “Alícia: un
centre de recerca científica en cuina amb divulgació i educació
dels bons hàbits alimentari”. 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 Maya
Alejandro, pel seu treball “Desarrollo de un nuevo método para
el “screening” rápido de trazas de compuestos farmacéuticos
en muestras complejas, basado en la miniaturización de
tratamientos de muestra acoplados a la técnica de cromatografía
líquida multijeringa”, i a la millor llicenciatura, que va obtenir
la senyora Marta Torres Juan, que també va guanyar el concurs
DigiQuimia 2009.

Els dies 9 i 16 de novembre la Dra. Laura García Ferrragut,
especialista d’Anàlisis clíniques de la Policlínica Miramar, impartí
a Maó i a Eivissa, respectivament, i davant un nombrós públic,
la conferència Què fa un químic en el meu hospital? 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.

Finalment i continuant amb la tradició de celebrar la festivitat
de Sant Albert, el nostre patró, i del dia de la Química ens
vàrem reunir el 13 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.

Conferència de Pere Castells al Centre de Cultura Sa Nostra

Dia de la Química

Enregistrament d’IB3 del taller de cuina en la UIB

Lliurament a Marta Torres del Premi Sant Albert a la millor llicenciatura
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Degà: Enrique Gómez Benito de Valle
Vicedegà 1r: Juan Frau Munar
Vicedegà 2n: Joan Jesús Fiol Arbós
Vicedegà 3r: Mª Teresa Oms Molla
Vicedegà 4t: Joan Perelló Bestard
Secretària: Mª José Molina Bordoy
Vicesecretària:  Catalina Martí Pujol
Tresorera: Matilde Fernández Socias
Vocal 1r: Gabriel Cànaves Quetglas
Vocal 2n: Mª Luisa Forcén Núñez
Vocal 3r: Agustí Vergés Aguiló
Vocal 4t: Agustí Aguiló Capó
Vocal 5è: Magdalena Ferrer Rosselló
Vocal per Eivissa-Formentera: Andreu
Estarellas Fernández
Vocal per Menorca: Jeroni Capella Díaz

President: Juan Frau Munar
Vicepresident: Enrique Gómez Benito de Valle
Secretària: Mª José Molina Bordoy
Vicesecretària:  Francisca Mas Torres
Tresorera: Matilde Fernández Socias
Vocal 1r: Miquel Palou Sampol
Vocal 2n: Joan Jesús Fiol Arbós
Vocal 3r: Miquel Adrover Estelrich
Vocal 4t: Agustí Vergés Aguiló
Vocal 5è: Josep M. Natta March
Vocal per Eivissa-Formentera: Andreu Estarellas
Fernández
Vocal per Menorca: Jeroni Capella Díaz

Junta de Govern del Col·legi de Químics Junta Directiva de l’Associació de QuímicsConstitució de les noves
Juntes del Col·legi i de
l’Associació de Químics

Després de la proclamació de les
candidatures a la Junta i
Assemblea General del pasta 16
de desembre i  poster ior
constitució el dia 13 de gener,
les noves Juntes del Col·legi i de
l’Associació de Químics de les
Illes Balears resten integrades
per les següents persones:

Un any més arriba l’Olimpíada de Química que es
desenvoluparà el proper 23 de febrer. La fase nacional
tindrà lloc entre els dies 1 i 2 de maig a Sevilla i la fase
internacional es durà a terme del 19 al 28 de juliol a
Tokio (Japò) (http://www.icho2010.org) i la iberoamericana
a Mèxic durant el mes de setembre.

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

XXIII Olimpíada de Química a les Illes Balears

El passat 24 de novembre el BOIB publicava el nomenament del
nostre company Dr. Joan Gabriel March Isern com a catedràtic de
l’àrea de coneixement de Química Analítica de la UIB. A més
d’informar els col·legiats volem aprofitar aquest mitjà de la nostra
revista QuimiBal per donar-li l’enhorabona per aquest èxit
professional que afegeix al seu currículum després de tota una
carrera docent i investigadora  a la nostra universitat. Com a
membre de l’àrea de Química Analítica ha participat en diferents
projectes relacionats amb el camp de la salut i del medi ambient.

Joan G. March, nou catedràtic del Departament de
Química
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acompanyant, i a continuació organitzarà unes activitats
divulgatives. La inscripció es realitzarà a través d’Internet
en el web www.uib.es/olimpiades.

Tota la informació referent a l’Olimpíada la podeu trobar
al nostre web:
www.quimibal.org/ACT_OlimpiadaQuimica.aspx.

Aprofitam també per anunciar que, atès 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 mantindrem informats.
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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!!!

Si voleu decorar una paret, o omplir un prestatge de coses curioses o bé vestir amb
la taula periòdica com objectiu decoratiu podeu visitar la botiga de
http://www.webelements.com , hi trobareu objectes i peces de roba curioses, i
fins i tot elements dintre de bloc de resina. I si voleu dutxar-vos veient la Taula a
la web www.thinkgeek.com podreu adquirir una cortina de bany.
També podeu visitar una pàgina web on es recull un llistat de les taules periòdiques
més originals, http://www.meta-synthesis.com/webbook/35_pt/pt_database.php,
hi ha monuments, escultures i fins i tot retallables, i no vos sorprengui, si passejant
per Òxford trobeu taxis i autobusos decorats amb una Taula Periòdica que anuncia
la inauguració de Oxford Science Park.

La Taula Periòdica decora molt!

Les computadores quàntiques podran ajudar a resoldre problemes de càlcul molecular,
un grup de físics experts amb aquest tipus de computació creuen que seran capaços
de descriure pas a pas a una Reacció Química. Aquests darrers anys ha aparegut
programaris i algoritmes aplicats a computació molecular, a la revista Nature apareix
un article on manifesten aquest objectiu. Nature Chemistry, DOI: 10.1038/nchem.483
Altres grups de investigació iniciaran el proper mes de febrer un projecte europeu
basat en dissenyar una computadora química inspirada en l’activitat neuronal al
cervell. Aquest projecte durarà uns tres anys amb un potent finançament vol obrir
el camí per utilitzar processos químics per un processament de senyals com una
sinapsi  neuronal, obrint camí a aplicacions de control de robots moleculars, control
d’assemblatges químics i fàrmacs intel·ligents. Els  investigadors manifesten que
si volem construir computadores complexes similars al cervell haurien de fer servir
la computació química o molecular. Per més informació:
http://www.bbc.co.uk/mundo/ciencia_tecnologia/2010/01/100112_computador
a_quimica_men.shtml

Les computadores del futur cada vegada més a prop.

Uns aparells autònoms de ultrafiltració
de l’aigua salven vides al Tercer Mon.

L’empresa Vestergaard Frandsen
ha dissenyat uns aparells de
ultrafiltració que utilitzen una
resina de polisulfona fabricada
per Basf que permet potabilitzar
l’aigua superficial d’escorrentia,
eliminant bactèries i virus.
Funciona sense necessitat de
bateries, utilitzant la gravetat o
la força de succió pulmonar. Unes
senzilles instruccions d’ús
permeten  processar 18.000 litres
sens cap replacement ni
tractament químic.

Centenari de la fabricació del cautxú
sintètic.
L'empresa de química alemanya Lanxess ha volgut
recordar que dia 12 de setembre de l’any 1909
Friedrich Hoffmann, que treballava a la empresa
Bayer, va presentar a la Oficina Imperial de Berlín
la patent sobre la fabricació del cautxú artificial
mai s’hagués imaginat que significaria pel mon
modern. Inicialment va aparèixer com un substitut
més econòmic que el cautxú natural, però el seu
desenvolupament tecnològic ha propiciat múltiples
aplicacions als pneumàtics, a les pilotes, a les
soles del calçat i a una llarga llista de materials
on el metilisoprè és el protagonista. Lanxess ha
organitzat una seria d’actes commemoratius a
Leverkusen i ha editat un vídeo temàtic que
podeu veure a   www.worldrubberday.com

Un nou mètode de síntesi obri camí
als Fullerens quirals.
Científics de la Universitat Complutense de
Madrid (UCM) i IMDEA-Nanociència han descrit
l'obtenció de fullerens quirals utilitzant
catalitzadors quirals que permeten obtenir noves
substàncies amb un control de les seves propietats
biològiques. Els fullerens i els nanotubs de carboni
són uns materials de futura aplicació a
l’electrònica molecular, però la seva efectivitat
com inhibidors enzimàtics obri un món de
possibilitats al camp de la quiralitat. La seva
purificació fins obtenir productes amb quiralitat
específica era costosa. Els investigadors dirigits
per Nazario Martín han posat a punt un mètode
de funcionalització altament selectiva dels
fullerens utilitzant metalls i lligants catalítics
quirals. Si voleu més informació han publicat
l’article:
“An efficient approach to chiral fullerene
derivatives by catalytic enantioselective 1,3-
dipolar cycloadditions” Nature Chemistry 1, 578
- 582 (2009)

Font: Universidad Autónoma de Madrid (UCCUAM)
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Properes activitats previstes

ATENCIÓ, HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC:

De dilluns a dijous de 10 h a 13,30 h i de 16,30
a 20 h.

El dia d'atenció al públic de la Junta de govern
és el dimecres de 17,30 a 20 h.

Tel: 971 775373  Fax: 971 775372

BIBLIOTECA DEL COL·LEGI

Hem habilitat un espai amb una dotació de mobiliari adequat per a la consulta i lectura  dels llibres de la
nostra Biblioteca. El seu ús i servei de préstec està obert a tots els col·legiats durant l’horari d’atenció al
públic.
A partir d'ara ja es pot consultar el catàleg en la pàgina web del Col·legi i sol·licitar el prèstec d'exemplars
per aquest mateix mitjà.
Esperam la vostra presència i suggeriments de novetats editorials.

DARRERES ACTIVITATS DE FORMACIÓ

Prevenció de riscos laborals. Nivell bàsic
Durada: 30 hores
Dates: del 8 al 25 de febrer 2010
Dirigit a: professionals que requereixin aquest curs de formació i en general persones interessades en
la matèria.

Tractament estadístic dels resultats de laboratori
Durada: 10 hores
Dates: abril 2010
Dirigit a: professionals (químics, biòlegs, enginyers, etc) i en general persones interessades en la matèria

Introducció a les anàlisis clíniques
Durada: 20 hores
Dates: abril-maig 2010
Dirigit a: titulats superiors de l'àrea de ciències de la salut (química, biologia, farmàcia,...) interessats
en la matèria.

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

Entre el 5 i l’11 de novembre el Col·legi Oficial de Químics va organitzar l’activitat de formació “TALLER
D'EXPERIMENTS PER A L'EDUCACIÓ AMBIENTAL EN L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA” de 20 hores de duració,
especialment adreçat al professorat de ciències de la naturalesa d’Educació Secundària. Aprofitant
l’enfocament pràctic de les assignatures de ciències de la naturalesa, física i química o biologia, entre
d’altres, es varen preparar un conjunt d’experiències i activitats utilitzant mètodes i materials senzills
en forma de pràctiques de laboratori o de tallers.

L'objectiu fou tractar els problemes ambientals de les nostres illes des d’una perspectiva rigorosa i
experimental amb activitats d'aula i de laboratori a la vegada didàctiques i lúdiques, que estimulin la
sensibilització front als reptes ambientals que es plantegen al seu voltant. Cada sessió es va articular
al voltant de cinc temes d'especial rellevància per a la nostra societat en l'àmbit de la sensibilització
ambiental:

1.- Ecosistemes de les Illes Balears

2.- Importància de l'aigua. Solucions per a unes illes assedegades

3.- El sòl, la pell de la Terra i suport de l'activitat humana

4.- Atmosfera, energia i canvi climàtic.

5.- Consum sostenible i residus

Aquest curs va ésser impartit per Mª Teresa Oms, assessora ambiental i professora associada del Departament
de Química de la UIB i estava parcialment subvencionat per la Conselleria de Medi Ambient del Govern
de les Illes Balears.

Les sessions es varen dur a terme en l'aula de formació del Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears
i en el Laboratori de l'Institut Politècnic de Palma i des d'aquí aprofitam l'oportunitat per agrair a la
direcció i l'equip del Politècnic (especialment al professor Gabriel Cànaves) la seva col·laboració i ajuda.

 Departament de  Formació

Les pràctiques realitzades varen ser:

ECOSISTEMES: Fotointerpretació, Treballant amb escales, Qui és qui en els
ecosistemes balears; Determinació de sòlids i matèria orgànica en aigües,
Capacitat amortidora de les diferents aigües

L’AIGUA. SOLUCIONS PER A UNES ILLES ASSEDEGADES: Quanta aigua potable
necessitem?,  L’aixeta que degota, El carbó actiu en els tractament de
purificació d’aigua.

EL SÒL: LA PELL DE LA TERRA I SUPORT DE L’ACTIVITAT HUMANA: classificar
i identificar els tipus de sòl, Determinació de la porositat del sòl, Densitat
aparent i real, Identificació de carbonats i matèria orgànica, Determinació
del pH d'un sòl

ATMOSFERA, ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC: Generador de pluja àcida, Analisi
del CO2 produït per diverses fonts

CONSUM SOSTENIBLE I RESIDUS: Identificació de plàstics i propietats, Separació
de plàstics per al seu reciclatge.

SERVEIS AL COL·LEGIAT

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

Departament de formació
     Organitza cursos d'Actualització Professional

Publicacions
QuimiBal + Química e Industria

Internet
    Pàgina web: www.quimibal.org..........
      Servei gratuït webmail de correu electrònic

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

Serveis d’assistència
- Mutualidad General de Previsión Social
de 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:

Banc Sabadell
Caixa de Balears “Sa Nostra”

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




