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Temps d'incerteses

Tots som conscients que la nostra societat està vivint mesos difícils amb una crisi
econòmica molt important que afecta a persones i empreses. Hem superat els
quatre milions de desocupats a tot l’estat i a les illes una taxa d’atur del 22 %,
mentre nombroses empreses estan passant una situació difícil o han hagut de
tancar. Per reduir el dèficit el govern central ha anunciat fa uns dies, en sintonia
amb altres països europeus, importants retallades entre les quals figuren una
reducció del salari dels funcionaris. I si això no era suficient la naturalesa ens
recorda el seu poder amb el volcà islandès Eyfjafjallajokull que produeix el
tancament de bona part dels aeroports europeus, de manera que s'afegeix un
problema a la nostra indústria turística.

Per als col·legis professionals també la situació actual també és complicada, no
només per la repercussió que tot això té per als seus membres i empreses del
sector, sinó també com a conseqüència de la recent aprovació i desplegament de
la directiva de serveis (llei 17/2009). Aquesta, entre altres mesures, dóna peu a
la supressió de la col·legiació obligatòria per a determinades professions –hi ha
col·legis de primera i altres de segona categoria? – i també del visat dels projectes.
Pensam que aquestes modificacions poden provocar una disminució en la qualitat
dels serveis que presten els diferents professionals.

A més a més es preveu que els col·legis hauran de crear, sense cap tipus d’ajuda,
un servei d’atenció al ciutadà dintre de l’àrea de la seva competència i una
finestreta única per atendre telemàticament les consultes i tramitacions que es
rebin, no només de la nostra comunitat sinó també d’altres i de la resta de països
de la Unió Europea. Tot això produirà unes despeses considerables i una minva en
els ingressos dels col·legis que en pot dificultar la supervivència. Si això succeís,
qui vetllaria pels interessos dels nostres professionals o qui controlaria que els
treballs es realitzin per professionals degudament formats? Realment la societat
guanya amb aquestes modificacions?

Som conscients que la situació és difícil però hem de ser optimistes i estar segurs
que amb l’esforç col·lectiu la situació general millorarà i que, des de la parcel·la
que ens pertoca, els químics sabrem defensar els nostres interessos col·lectius,
no només per no perdre les atribucions que hem guanyat amb molt d’esforç en les
darreres dècades, sinó també per poder seguir aplicant les valuoses aportacions
de la química a la millora de la qualitat de vida de tota la societat.

Enrique Gómez Benito de Valle
Degà del Col·legi Oficial de Químics
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Joan Perelló
President i Director de Recerca i Desenvolupament de Laboratoris Sanifit

Després de les eleccions del passat dia 16 de desembre de 2009,
la Junta de Govern del Col·legi de Químics de les Illes Balears
ha incorporat nous membres, entre els quals es troba Joan
Perelló Bestard, jove i guardonat empresari d’una activitat
emergent a les Illes, química biotecnològica. Joan Perelló és
soci fundador de l'empresa Laboratoris Sanifit SL, que va néixer
com a projecte innovador l’any 2004, amb l’objectiu de dinamitzar
i plasmar en una realitat diverses patents de la investigació de
l’Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut
(IUNICS)  de la Universitat de les Illes Balears i relacionades amb
aplicacions de nous fàrmacs en el tractament i la prevenció dels
processos patològics de calcificació i redissolució, com les
calcificacions cardiovasculars, les pedres de ronyó o l’osteoporosi.
Joan Perelló representa la voluntat de la Universitat de voler
ser útil a la societat i va tenir la valentia, juntament amb el seu
soci Bernat Isern, d’engrescar-se amb aquest projecte empresarial.
Ell coneixia  perfectament els beneficis de la primera molècula
amb què treballen, el fitat, però mancava una aplicabilitat real
en l’àmbit de desenvolupament de fàrmacs. Aquesta actitud
innovadora és la que volem donar a conèixer en aquesta entrevista
per animar altres companys a realitzar altres projectes
empresarials sobre coneixements nous que tenen una aplicabilitat
en la millora de la qualitat de vida i que no haurien de quedar
com unes conclusions d’una tesi doctoral.

La seva joventut ens anima a preguntar-li: quines motivacions
va tenir quan feia batxillerat  per decidir estudiar la llicenciatura
de Química? Va participar en qualque activitat organitzada pel
Col·legi o l’Associació de Químics?
Des de molt petit sabia que allò que més m’agradava estava
relacionat amb l’àmbit de la ciència, però estic convençut que
els bons professors de Química que vaig tenir a l’institut i el
fet de rebre un guardó a l’Olimpíada de Química de Balears,
l’any abans de començar la universitat, suposaren un detonant
i em deixaren ben clar el camí a seguir.

Actualment és professor associat a la UIB, com recorda les seves
vivències com alumne a la Facultat? Han canviat molt les actituds
actuals dels alumnes respecte a les del seu període universitari?
Seria molt fàcil dir que qualsevol temps passat va ser millor,
o que el nivell era més alt, però la realitat és, simplement,
que qualsevol temps passat va ser diferent. En el meu cas, he
de dir que vaig gaudir molt de l’època d’alumne, gaudia molt
amb el que estudiava, tenia clar que era la meva vocació, i amb
els professors que vaig tenir, la majoria dels quals ara són
companys al departament. Però també hi ha altres aspectes
que consider tant o més importants d’aquella època, relacionats
amb les noves amistats, activitats esportives, les festes
universitàries... que t’arriben en un moment de consolidació
de la personalitat i marquen el component social que ha d’existir
forçosament per completar la formació.

Pel que fa als alumnes d’avui en dia, not la diferència sobretot
motivada pel canvi de l’espai normatiu en l’educació secundària
i universitària, que fa que no es pugui comparar entre
generacions, però quant a actituds crec que hi ha una tasca clau
que és responsabilitat del docent per motivar i conduir l’alumne,
i estimular una actitud positiva o d’interès.

Tota la seva formació investigadora ha estat dirigida pel Dr. Fèlix
Grases,  quin va ser el camí que va portar-lo al IUNICS?
Al primer curs de la llicenciatura en Dr. Grases va ser un dels
meus professors. Com a científic, la seva trajectòria en l’àmbit
de la recerca és més que coneguda, però el que jo vaig poder
veure en aquell moment va ser la seva tasca docent, la qual
m’impressionà per ser molt motivadora i diferent al que era
tradicional. Així, l’any següent vaig entrar com a alumne
col·laborador al Laboratori d’Investigació en Litiasi renal que
ell dirigeix, hi vaig quedar els altres anys de llicenciatura i hi
vaig fer el doctorat.

La seva tesi doctoral “Fitato: estudios sobre su actividad biológica
y los efectos sobre la prevención de las calcificaciones patológicas”,
defensada l'abril de 2005, és un text formal i el protocol d’utilització
d’aquest principi actiu és molt més aplicable a la vida real. És
difícil aquest procés de transferència que permet convertir una
tesi doctoral en una patent farmacològica?
La recerca aplicada presenta sempre aquest punt addicional que
t’obliga a estar pendent no només de la part científica sinó
també de les possibilitats que té allò que es fa per arribar al
carrer i que la gent se’n pugui beneficiar. Aquest procés, dins
l’àmbit de la salut i la farmacologia és, per molts motius, un
dels més complexos. El marc regulador que rodeja el procés de
desenvolupament de fàrmacs és altament complex i competitiu,
i de fet, entre que es tenen uns resultats d’investigació bàsica
i una patent, fins que el medicament pugui trobar-se a la
prestatgeria de les farmàcies, poden passar tranquil·lament més
de 10 anys.
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ENTREVISTA

visibilitat a la tasca desenvolupada i que permetés establir
sinèrgies entre empreses i entre empreses i grups de recerca
universitaris o d’hospitals.

L’associació a dia d’avui consta de 17 empreses associades,
dins l’àmbit de la salut, agroalimentació, mediambient i
bioinformàtica, la qual cosa reflecteix el creixement i l’interès
que té aquest sector.

Les Illes Balears tenen unes característiques adequades per
potenciar la creació d’empreses de biotecnologia?
Les Illes tenim una sèrie de punts a favor dels quals
probablement no som conscients i que poden jugar a favor
de la biotecnologia. En resum, tenim un aeroport que és el
tercer en mida i freqüència de vols de tot l’Estat espanyol,
tenim un clima mediterrani que és per envejar, i una recerca
bàsica d’alta qualitat. Tot això, fa un còctel que permet
atreure talent sense gaires dificultats i potenciar la
transferència de resultats de la investigació bàsica per crear
noves empreses.

El clima  mediterrani possibilita una potenciació del sector
primari amb el cultiu de plantes medicinals que tenen un alt
valor afegit i  poden generar una plusvàlua major que certs
cultius actuals, és conscient d’aquesta possibilitat?
I tant, de fet, una de les empreses que estan associades a
BIOIB i que s’anomena Bionorica (situada en el polígon de
Consell) es dediquen al cultiu de plantes medicinals i a
l’elaboració d’extractes d’aquestes plantes per tal de produir
matèria primera per a la indústria farmacèutica. Bionorica
és una empresa de capital alemany i que precisament establí
una seu a Mallorca perquè el clima mediterrani afavoria el
cultiu d’aquest tipus de plantes.

La seva empresa va néixer davant la necessitat de donar
sortida a patents generades com activitat del grup d'
Investigació en litiasi renal i biomineralització  que forma
part del IUNICS. Hi ha altres exemples de creació d’empreses
germinades dintre de la UIB?
Sense conèixer les dades exactes, puc dir aproximadament
que s’han creat una dotzena d’empreses com a spin-off de la
Universitat de les Illes Balears, de les quals tres estan dins
l’àmbit de la biotecnologia, i són, evidentment, les que conec
millor, inclosa la meva. Per resaltar la tasca que s’està fent
i per ubicar-nos de forma relativa amb la resta de l’estat, cal
remarcar la dada següent: actualment, a l’Estat espanyol (i
pensem que comunitats com Madrid, Catalunya o Navarra
tenen un gran pes en el sector) hi ha deu empreses que tenen
fàrmacs en desenvolupament en la fase preclínica regulatòria,
de les quals dues són de Balears!

Voldria afegir-hi res més?
Hi ha ja diversos exemples que la química és una eina molt
útil per a la societat. La nostra és només una modesta mostra
que esperam que pugui servir per animar altri a estudiar
química i a posar en marxa activitats emprenedores que
repercuteixen d’una forma molt positiva, creant llocs de
treball especialitzats i donant solucions concretes a problemes
reals de la societat.

PARLAM  AMB ELS NOSTRES PROFESSIONALS

Com va néixer l’any 2004 el projecte de creació de Laboratoris
Sanifit?
En un estudi de la meva tesi doctoral de l’any 2002, observàrem
que el fitat, la molècula amb què treballàvem, era capaç d’evitar
d’una forma important la formació d’un tipus de calcificacions de
la pell. Un any després, el Dr. Grases va tenir la brillant idea de
repetir aquest estudi aplicant el fitat directament sobre la pell
en lloc de donar-lo a través de la dieta. Els resultats foren
espectaculars i el motiu era que aquesta molècula penetrava millor
mitjançant administració tòpica (a través de la pell) que per via
oral. Tot això hauria quedat en res si no haguéssim estat on érem,
en un grup amb una història sòlida de recerca traslacional i que,
immediatament, decidí patentar el descobriment, abans de publicar-
lo en una de les millors revistes de dermatologia.
Amb aquesta patent, el company del doctorat Bernat Isern i jo
preparàrem un projecte empresarial i el presentàrem al III Concurs
d’Innovació de Balears. El primer premi en aquest concurs fou
l’inici de Sanifit.

Com a director d’R+D de l’empresa, en quin camp treballa
actualment?
A Sanifit ens hem especialitzat en el desenvolupament de fàrmacs
i productes innovadors per al tractament de malalties relacionades
amb desordres del calci en l’organisme. Actualment, hi ha 4 fàrmacs
en desenvolupament en fase preclínica, en les àrees de litiasi
renal, cardiovascular (2 fàrmacs en aquesta àrea) i osteoporosi.
Per una altra banda, tenim una línia de productes de salut bucodental
per al tractament del càlcul dental (tosca) que ben aviat sortiran
al mercat.

Tot això ho estam complementant amb un programa de “drug
discovery” per tal de trobar noves molècules actives en la prevenció
i tractament d’aquest tipus de patologies.

Durant aquets anys Sanifit ha obtingut diversos premis i subvencions
per part d’entitats governamentals que estimulen la I+D, i també
ha introduït un finançament extern. Ja rendeix beneficis al seu
accionariat, o encara és una aposta de futur?
Amb molta diferència del següent, el sector biotecnològic és l’àmbit
empresarial amb més risc i on els cicles de desenvolupament previs
al mercat són més llargs. Conscients d’això, a Sanifit hem diversificat
el risc complementant els nostres programes de desenvolupament
de medicaments amb una línia de consumer health que consisteix
en productes en forma de gel dentífric i col·lutori bucal per al
tractament del càlcul dental. Aquests productes, protegits en
forma de patents, foren transferits a una empresa italiana el
passat 2009, empresa que rebé els drets de comercialització per
16 països i que llançarà els productes al mercat a final de 2010.
Això suposa una primera realitat, tangible, que esperam
complementar en els anys subsegüents amb els nostres programes
farmacològics.

L’any 2008 va ser elegit president de l’Associació Balear d’Empreses
de Biotecnologia (BIOIB). Quin sector representa aquesta associació
i quins són els seus objectius?
BIOIB és una associació sense ànim de lucre que fundàrem 3 empreses
l’any 2007 i que nasqué amb la vocació de potenciar, promocionar
i defensar el sector de la biotecnologia a les Illes Balears. Coneixedors
de l’existència d’un sector empresarial incipient en aquest àmbit,
però que compleix amb una sèrie de requisits molt interessants
(alt valor afegit, poc contaminant, la insularitat no és un handicap
especialment problemàtic, transferència de coneixement...)
decidírem apostar fort i crear una massa crítica mínima que donàs
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El repte de la qualitat

Les transformacions globals de l’ordre internacional i l’avenç
del reordenament de les economies mundials entorn del valor
de la tecnologia han posat en el punt de mira els sistemes
educatius. Sobre ells recau la responsabilitat de generar i
difondre el coneixement dins la societat. Aquesta realitat, que
marca la demanda que es fa avui a l’educació, imposa als
centres educatius la necessitat de revisar les seves pràctiques,
reordenar els seus serveis i planificar el seu futur atenent
sempre la idea de donar una educació de qualitat.

Aquest concepte de qualitat, en principi resistit per la lògica
educativa per provenir de models empresarials destinats a la
qualitat dels resultats o dels productes finals, és actualment
acceptat i incorporat a la majoria dels centres educatius. Avui
en dia, la definició del que suposa qualitat es fa utilitzant
criteris pedagògics i, ja no tant sols, criteris econòmics.

A l’educació, per tant, s’ha d’analitzar com es dóna el servei,
si es realitza d’acord amb les necessitats dels seus destinataris,
si es té en compte les seves aspiracions i la seva satisfacció,
i també si hi ha una preocupació pel propi personal del centre
i el seu paper a tot el procés. No es tracta de fer que els
centres s’assemblin més a una empresa, sinó d’administrar els
centres d’igual manera que fan les empreses per obtenir èxit.

A l’actualitat, s’entén que un Model de Qualitat de la Gestió
de l’Educació ha de permetre:
- Definir paràmetres de qualitat de tots els aspectes i elements
del camp educatiu: dels docents, dels aprenentatges, dels
serveis, etc.
- Adequar la definició de qualitat a les necessitats i
característiques de cada context social, ajustant-se a les
demandes de cada grup social i moment històric específic.
- Definir la imatge, l’objectiu de transformació, segons
l’excel·lència que cada centre cercarà aconseguir.
- Elaborar un patró de control de l’eficiència del servei a partir
d’aquests objectius.

EL PROCÉS D’IMPLANTACIÓ DEL MODEL DE QUALITAT EFQM
DES DE L’EXPERIÈNCIA DEL COL·LEGI LLUÍS VIVES
Rafael À. Bosch Sans. Director.
Catalina Martí Pujol. Cap d’Estudis de Batxillerat.
Fernanda Martínez-Viademonte. Comitè Permanent de Qualitat.
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El compromís amb la Qualitat va esser assumit pel Col·legi Lluís Vives
l’any 2002, i es va donar  així continuïtat a la seva recerca de
l’excel·lència acadèmica i humana, i a la millora de la seva oferta
educativa, per tal d’ajustar-la a les exigències i necessitats de cada
moment.

L’elecció d’un Model de Qualitat: EFQM

D’entre els diferents models possibles, els dos que a Europa ja tenien
una forta tradició i desenvolupament eren les  normes ISO i el model
EFQM. L’elecció del model de la Fundació Europea per a la Gestió
de la Qualitat (EFQM) es fonamentà en l’àmplia experiència que
organismes, empreses i institucions de caràcter social i productiu
havien recollit en els més de 10 anys d’implantació a tota Europa,
que és un model de Qualitat Total i que el concepte de qualitat no
s’aplica al producte, sinó al procés.

Els fonaments d’aquest model, centrats en el lideratge,
l’autoavaluació, la millora contínua i la qualitat total, permeten
considerar les institucions educatives de manera global en la mesura
que integren la gestió directiva, administrativa, pedagògica i
comunitària, i agrupa els processos de gestió en els nous criteris que
el conformen.

Aquests criteris es divideixen en dos grans blocs: agents i resultats.
Els primers es refereixen a com i amb quins mitjans aconsegueix la
institució els  resultats, i els segons mesuren l’eficiència i l’eficàcia
del servei educatiu, i permet d’aquesta manera posicionar-se com
a excel·lent dins l’oferta educativa i aconseguir un ambient d’innovació
i aprenentatge.

Depenent del grau de compliment de cada un d’ells, el propi Model
estableix una puntuació determinada. El Segell d’Excel·lència Europea
té tres nivells en funció de la puntuació obtinguda, essent el nivell
superior, el Segell d’Or, per a puntuacions superiors a 500 punts, el
de Plata, per a més de 400 punts i el de Bronze per a més de 300
punts.

En el procés d’implantació del Pla de Qualitat al nostre centre, cal
remarcar que el més important per a nosaltres és la implicació de
tot el personal: docent i no docent, en el seu desenvolupament. Així
s’ha aconseguit que abraci totes les àrees de gestió i s’ha introduït
una dinàmica permanent de contacte amb les necessitats dels nostres
clients: famílies i alumnes, i en el plantejament de noves millores
en el servei.
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Dins la línia de treball cap a l’excel·lència, el Col·legi Lluís
Vives ha rebut diferents premis que  suposen un permanent
repte per autosuperar-se i per a la recerca constant de la
millora. Però, per damunt de tot, el Model Europeu EFQM és

Primers contactes amb el model EFQM.
Es genera un Comitè Permanent en Qualitat (CPQ).2002-2003

Primera autoavaluació.
Primer Nivell de Reconeixement del Club de Qualitat.2003-2004

Grups de Millora amb la participació de 39 persones.2004-2005

Premi Europeu categoria  Bronze del Club Gestió de Qualitat
d’Espanya i Bureau Veritas.
Ingrés al catàleg d’Empreses “Balears Excel·lent” de l’IDI.

2005-2006

Renovació en el catàleg d’Empreses “Balears Excel·lent” de l’IDI.2007-2008

Obtenció del Premi Balear d’Excel·lència en la Gestió – Premi Bronze
+300 de l’IDI.
Renovació en el catàleg d’Empreses “Balears Excel·lent” de l’IDI.

2008-2009

Obtenció del Premi Nacional d’Excel·lència en la Gestió – Premi Plata
+400 de l’ITE-CECE.

2009-2010

Al següent requadre hi ha un resum de la trajectòria del Lluís Vives:

un instrument eficaç per a l’autoavaluació del funcionament
del nostre centre, que ens permet identificar punts forts i
àrees de millora i que, en conseqüència, dóna pas a plans i
accions de millora contínues.

P O U R &M I OC
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ACTUALITAT

Els més joves gaudeixen amb la química

Explicació als visitants de l'estand

Examen de la miniolimpíada a Mallorca

Fira de la Ciència 2010

El Col·legi i l'Associació, seguint la tradició d’anys
anteriors, hem participat a la Fira de la Ciència 2010
amb el suport de la Direcció General d’R+D+I de la
Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia del Govern
de les Illes Balears. Enguany la Fira ha tingut lloc a
Mallorca els dies 13, 14 i 15 de maig.

Les dues activitats presentades que relacionaven les
característiques químiques del sòl i l’aigua amb la
biodiversitat, tema central de la Fira de 2010, pretenien
divulgar la importància de la química en la naturalesa.
El treball realitzat pels monitors — Biel Fiol, Àlex Sillero,
Eva Tur i Xiomara Vázquez, als quals volem agrair la
seva dedicació i interès, han fet que, una vegada més,
els visitants al nostre estand hagin gaudit i après amb
la química, cosa que ens anima a continuar en aquest
camí els propers anys.

VI Miniolimpíada de Física i Química

L’Associació de Químics de les Illes Balears ha convocat,
juntament amb l’Associació de Físics de les Illes Balears,
la VI Miniolimpíada de Física i Química de les Illes Balears,
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'Administració, Ordenació i Inspecció Educativa del Govern
de les Illes Balears, del Col·legi Oficial de Químics i el
patrocini del Consell de Mallorca.

El dia 20 de maig, de forma simultània, s’han realitzat les
proves a la Facultat de Ciències de la UIB (Mallorca), a
Can Salord (Menorca) i a l’Extensió Universitària d’Eivissa-
Formentera amb una participació de 97 alumnes de 33
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, que també
reberen un obsequi per la seva participació a la
miniolimpíada.

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

XV Premis Sant Albert
L’Associació i el Col·legi de Químics han convocat la XVa edició
dels premis Sant Albert, que inclouen el “Premi al millor treball
d’Investigació Química” i el “Premi a la millor llicenciatura”. El
termini de presentació de candidatures finalitza el dia 8 d’octubre
de 2010. Podeu consultar les bases al web www.quimibal.org.
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Els guanyadors de 2010 amb els organitzadors

Juan Frau presenta l'acte de lliurament de premis

XXIII Olimpíada de Química a les Illes Balears

El passat 23 de febrer, a la Universitat de les Illes Balears, es varen realitzar
les proves corresponents a la fase local de l’Olimpíada de Química. Enguany
hi han participat 108 alumnes de 33 centres educatius de les quatre illes.
L’examen va tenir lloc a les diferents seus universitàries al matí, i
posteriorment tots els participants, alumnes i professors, varen gaudir
d’unes d e m o s t r a c i o n s sobre experiments de divulgació química.

Una vegada més volem manifestar l’agraïment dels organitzadors de
l’Olimpíada a totes les empreses i entitats col·laboradores, sense les quals
no seria possible celebrar l’Olimpíada. El dia 24 de març al Centre de
Cultura de Sa Nostra de Palma es varen lliurar els premis als guanyadors
de les proves d’enguany i un obsequi a cada participant. L’acte va ser
presidit per la Il·lma. Sra. Maria Gener, directora general d’Administració,
Ordenació i Inspecció Educatives de la Conselleria d’Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears i pel Dr. Ángel Garcia Raso, en representació
de la directora del Departament de Química de la UIB. Hi varen poder
assistir també els guanyadors d’Eivissa i de Menorca, gràcies a la col·laboració
de Caixa de Balears “Sa Nostra”.

Els resultats de la fase local de l’Olimpíada han estat els següents:
Primer classificat. Miguel Àngel Navarro Galmés. Col·legi Montision (Palma)
Segon classificat. Izaskun Jurado García de Cortazar. IES Joan Alcover (Palma)
Tercer classificat. Rafel Perelló Roig. IES Mossèn Alcover (Manacor)
Accèssit Mallorca. Catalina Perelló Reus. IES Berenguer d’Anoia (Inca)
Accèssit Menorca. Aina Urbina Teixidor. IES Joan Ramis i Ramis (Maó)
Accèssit Eivissa i Formentera. María José Gómez Jurado. IES Xarc
(Santa Eulària del Riu)

Enhorabona a tots els premiats!!

Classificació per  Centres:
Primer classificat. IES Mossèn Alcover (Manacor)
Segon classificat. Col·legi Lluís Vives(Palma)
Tercer classificat. IES Berenguer d’Anoia (Inca)
Accèssit Mallorca. IES Joan Alcover (Palma)
Accèssit Menorca. IES Joan Ramis i Ramis (Maó)
Accèssit Eivissa i Formentera. IES Xarc (Santa Eulària del Riu)

XXIII Olimpíada Nacional

Enguany els nostres representants varen viatjar
acompanyats per la professora Mercedes
Dopico, del Col·legi Montision, a Sevilla, on
entre els dies 1 i 2 de maig realitzaren les
proves de la fase nacional, per poder escollir
els representants d’Espanya a la fase
internacional que es farà el mes de juliol a
Toquio (Japó) i a la fase iberoamericana el mes
de setembre a Mèxic. Els resultats dels nostres
un any més han estat molt satisfactoris: Miguel Ángel Navarro i
Rafel Perelló han obtingut una medalla de bronze. Durant les proves
s’aprofita també per dur a terme una trobada de professorat
acompanyant que serveix per debatre temes d’actualitat relacionats
amb la nostra matèria en l’Educació Secundària.

Representants de Balears amb la professora acompanyant
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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!!!

El dia 7 d’abril el director del Joint Institute for Nuclear Research (JINR), la ciutat russa
de Dubna, va anunciar que Yuri Oganessian havia sintetitzat l’element número 117 de la
Taula periòdica. Aquest nou element anomenat ununseptium (Uus) omple el buit de la
taula periòdica entre els elements 116 i 118, ja descoberts. L’equip investigador rus ha
treballat conjuntament amb el  Laboratori Nacional d’Oak Ridge (EEUU). Per poder
sintetitzar l’element Uus s’ha provocat col·lisió de ions Ca2+(48) accelerats amb el isòtop
 artificial Berkeli(249), produït al reactor HIFR in the US Oak Ridge National Laboratory,
aquest isòtop té nomes una semivida de 320 dies. Després de sis mesos d’experimentació
han observat sis vegades l’Ununseptium. La col·lisió els ha permès crear dos isòtops amb
117 protons, un d’ells amb 176 neutrons i l’altre amb 177.  Com tots els elements
superpesants és radioactiu i es descompon  en isòtops d'elements 115, 113, 111, 109, 107
i 105, encara que la seva vida dura fraccions de segon abans d’autodestruir-se, sembla
que viu més que altres elements més lleugers. Això confirmaria la teoria de l’existència
d’una “illa d’estabilitat” a la taula periòdica on els elements superpesants es mantenen
més temps. Properament apareixerà publicat el treball dels autors d’aquesta investigació
al Physical Reviews Letters
Per a més informació:   http://www.jinr.ru/news_article.asp?n_id=539

Ununseptium, un nou element a la Taula Periòdica

Bayer ha inaugurat un nou laboratori escolar  anomenat
BayLab al seu centre BayKomm a Leverkusen. Aquest laboratori
se suma als ja existents específics sobre salut, agricultura i
plàstics. Són més de 26000 estudiants els que han visitat
aquests laboratoris dissenyats al departament educatiu de
Bayer Science & Education Foundation
http://www.baylab.bayer.com/en/homepage.aspx

Bayer fomenta la ciència als escolars

El Projecte Genoma Humà (PGH) és un projecte internacional d’investigació científica
amb l’objectiu fonamental de determinar la seqüència de parells de bases químiques que
componen el ADN i identificar i cartografiar els aproximadament 20.000-25.000 gens del
genoma humà des d’un punt de vista físic i funcional. El projecte va ser fundat el 1990
en el Departament d'Energia i els Instituts de la Salut dels Estats Units, sota la direcció
de James D. Watson, amb un termini de realització de 15 anys. L’any 1994 Craig Venter
va fundar, amb un finançament mixt, l'Institut per a la Investigació Genètica (TIGR) que
es va donar a conèixer públicament el 1995 amb el descobriment de la seqüència nucleotídica
del primer organisme complet publicat, el bacteri Haemophilus influenzae amb prop de
1740 gens. Al maig de 1998 va sorgir la primera empresa Celera Genomics relacionada
amb el PGH. La investigació del projecte es va convertir en una carrera frenètica per
incorporar les seves seqüències a les bases de dades i atribuir-se la prioritat de patentar-
les. El 6 d’abril de l’any 2000 es va anunciar públicament la finalització del primer
esborrany del genoma humà seqüenciat que localitzava als gens dins dels cromosomes.
Els dies 15 i 16 de febrer de 2001, les dues prestigioses publicacions científiques americanes,
Nature i Science, van publicar la seqüenciació definitiva del Genoma Humà, amb un 99.9%
de fiabilitat i amb un any d’antelació a la data pressuposada. En aquests darrers deu anys
hem conegut el fets que el genoma humà conté 26.000 gens, el doble que la mosca del
vinagre, un terç més que el cuc comú i amb prou feines 5.000 gens més que la planta
Arabidopsis. L'ADN humà és almenys en un 98% idèntic al dels ximpanzés i altres primats.
3200 milions de parells de bases formen gens, repartits entre els 23 parells de cromosomes.
Cada persona comparteix un 99,99 per cent del mateix codi genètic amb la resta dels
éssers humans. Només 1.250 lletres separen una persona d’una altra. Només un 5 % del
genoma codifica unes 250-300.000 proteïnes diferents, encara que se sap que la resta de
l'ADN té un paper estructural molt important.
La revista Nature (v464) ha inclòs una secció especial sobre els encerts i promeses en
aquets deu anys.
http://www.nature.com/news/specials/humangenome/index.html

Deu anys del Projecte Genoma

L’any 2011 ha estat proclamat oficialment Any Internacional
de la Química. La proposta va sorgir de l’Assemblea de les
Nacions Unides el 30 de desembre de 2008, la qual va delegar
en la UNESCO i en la IUPAC (la Unió Internacional de Química
Pura i Aplicada) la preparació i l’organització dels actes i de
les reunions corresponents. El 2011 també es complirà el
centenari del Premi Nobel que es va lliurar a Marie Curie per
l’aportació feta a aquesta ciència. Es pretén conscienciar la
població de les contribucions que fa la química al benestar
de la humanitat sota el lema “Química: la nostra vida, el
nostre futur”. L’Any Internacional és obert a les propostes
i a la col·laboració de tothom i a nivell nacional ja hi ha un
llistat d’entitats, d’empreses i de particulars que figuren
com a organitzadors d’activitats. En destacam la Reial Societat
Espanyola de Química, (RSEQ), l'Associació Nacional de
Químics d’Espanya (ANQUE) i el Fòrum Química i Societat .
En aquesta línia, i coincidint amb els seus propis objectius,
la Societat Catalana de Química, amb el suport de la Secció
de Ciències i Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans, ha
obert una web per a difondre i coordinar les activitats que,
amb motiu de l’Any Internacional de la Química, tinguin lloc
a les terres de llengua i cultures catalanes. Destacam el
concurs per a la confecció d’un calendari  que portarà per
títol “Quins elements!”, amb una fase concurs en què els
participants havien de respondre dotze preguntes i aportar
una imatge i un peu de text per publicar a cada mes. També
 publicarà, conjuntament amb la Universitat de València, la
versió catalana de l’obra The Elements. A visual exploration
of every known atom in the Universe, de Theodore Gray
(Nova York, Black Dog & Leventhal Publishers, 2009). L’obra
serà al carrer per Sant Jordi de 2011.
http://www.chemistry2011.org/
http://blocs.iec.cat/aiq2011/benvinguda/

Nike ha presentat els uniformes de les seleccions nacionals
2010 que patrocina, dissenyats per tenir un major rendiment
amb menor impacte ambiental. Las camisetes són de polièster
reciclat, cada una fabricada a partir de fins a vuit ampolles
de plàstic reciclades.
Per fer aquest teixit ecològic varen recollir ampolles dels
abocadors del Japó i Taiwan, que varen fondre per tornar a
produir el filament de les teles, de manera que es va evitar
que quasi 13 milions d’ampolles, és a dir, 254.000 kg de
residus de polièster acabessin als abocadors. La tela Dri-Fit
confeccionada incorpora moltes millores, és un 15 % més
lleugera i la confecció està dissenyada per millorar la
transpiració i ventilació amb 200 petits foradets tallats amb
tecnologia làser. El equips que els utilitzaran són Brasil,
Països Baixos, Portugal, EUA, Corea del Sud, Austràlia, Nova
Zelanda, Sèrbia i Eslovènia.  www.nikemedia.com

Les camisetes del Mundial de
Sud-àfrica de plàstic reciclat



Quimi
BalSERVEIS i FORMACIÓ

MAIG 2010. PÀGINA  ONZE

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.

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

Properes activitats previstes

DARRERES ACTIVITATS DE FORMACIÓ

Introducció a les anàlisis clíniques
Durada: 20 hores
Dates: 27 maig – 17 juny 2010
Dirigit a: titulats superiors de l’àrea de ciències de la salut (química, biologia, farmàcia, …) interessats
en la matèria.

Obtenció d'energia a partir de residus
Durada: 10 hores
Dates: octubre 2010
Dirigit a: professionals relacionats amb el sector mediambiental (químics, bioquímics, biòlegs, enginyers,
etc) i en genral, persones interessades 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

Durant els mesos d’abril i maig el Col·legi Oficial de Químics ha organitzat l’activitat de
formació “LA PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA DE FÍSICA I QUÍMICA” de 10 hores de duració,
especialment adreçat als professors d’aquesta àrea per ajudar-los a la preparació de la part
pràctica de les properes oposicions a professors d’Educació Secundària. L’acollida per part
dels destinataris ha estat molt bona, fins al punt que, a causa de l’elevat nombre de sol·licituds,
es va haver d’organitzar un segon torn i malgrat això varen quedar peticions sense poder
atendre. Ja durant el mes de maig s’ha organitzat un altre curs similar per a l’assignatura
de Tecnologia. Ambdós han estat impartits pels nostres companys M. Antònia Caimari i Agustí
Vergés, que han estat molt ben valorats per part dels assistents.

També durant el mes de maig el professor Jesús Alpízar, que desenvolupa la seva tasca
professional al Departament de Química de la UIB, va impartir el curs “Ús pràctic de mètodes
estadístics aplicats als resultats del control de la qualitat en els laboratoris”, de 10 hores
de durada, amb l’objectiu d’ajudar els participants a adquirir els coneixements necessaris
per al correcte tractament de les dades experimentals del laboratori i conèixer diferents
casos pràctics que permeten resoldre problemes freqüents.

 Departament de  Formació




