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A punt

L’any 2011 ja està guitant. L’any de la festa del Químics està a punt d’arribar. De
la mateixa manera que els nins estan nerviosos abans del seu aniversari i pensen
el que han de fer o a qui han de convidar, nosaltres també estam ansiosos per
arribar al 2011.

La primera de les activitats programades la farem coincidir amb els actes del Dia
de la Química. Dia 10 de novembre, el Dr. Carlos Negro, President del Foro Química
y Sociedad i President de la Asociación Nacional de Químicos, donarà el “sus” a
l’Any Internacional de la Química. Des d’aquestes línies us demano el vostre
compromís i la vostra participació en la festa de la Química, la festa dels químics.

Aquesta serà la primera activitat visible. Després n'han de venir moltes més:
conferències, exposicions, llibres, obres artístiques, etc.,  totes amb el mateix
objectiu: difondre la química a tota la societat. Espero que dia 10 ens puguem
veure i començar a gaudir d’aquest any 2011 i fer nostre i donar a entendre el
vertader significat de l’eslògan internacional Chemistry –our life, our future.

Juan Frau
President de l’Associació de Químics
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Enrique Gómez
Degà del Col·legi de Químics

Per Gabriel Cànaves
Aviat farà sis anys que iniciàrem una nova secció, “Parlem amb
els nostres col·legiats”, en què al llarg de disset entrevistes he
intentat donar a conèixer, als col·legiats i a la nostra societat,
companys i companyes de tots els àmbits de la nostra professió
i de totes les edats. A vegades la persona més propera pot ser
una desconeguda, però no crec que aquest sigui el cas d’Enrique
Gómez, que l’any 1996 va entrar a formar part de la Junta de
Govern del nostre Col·legi i amb el qual he compartit la gestió
aquests quinze anys. D'ençà de desembre de 1999 desenvolupa
el càrrec de degà, ja fa més de deu anys, i amb la col·laboració
de la resta de membres de la Junta de Govern ha dirigit el canvi
des d’una entitat petita a una un poc més gran; creixent en
patrimoni amb un local propi,  augmentant any rere any el
nombre de col·legiats, donant més serveis als col·legiats,
incorporant un departament de formació que de forma contínua
ha organitzat activitats d’actualització professional, i dotant la
secretaria amb personal contractat per atendre millor les vostres
consultes. Com sabeu, a més a més, és vicepresident de
l’Associació de Químics i ha col·laborat en l’organització a Palma
de la l'Assemblea ANQUE (2000) i de les primeres Jornades de
l’Ensenyança de la Química (2005), i cada any organitza també
la fase local de l’Olimpíada, la Miniolimpíada, el Dia de la
Química i la Fira de la Ciència. Tota aquesta desenfrenada
activitat sempre l’ha desenvolupada amb un somriure a la boca
i amb gran dosi de comprensió pels companys de la Junta que
no podien seguir el seu ritme de feina. Vaig pensar que ja era
hora de fer-li l’entrevista que mancava.

Va estudiar el batxillerat al Col·legi de Montision de Palma, i
l’any 1973, un any després que s’iniciï l’ensenyament universitari
a la Facultat de Ciències, comença els seu estudis de Química
a Valladolid, on va conèixer la seva esposa Olga que ha sofert
amb resignació aquesta activitat col·legial. Quins motius va tenir
per anar a Valladolid? Ja tenia una premonició que tindria  la
que és la seva esposa com a companya d’estudis?

Jo volia sortir fora i pensava en Barcelona però el meu pare,
segurament perquè no es fiava gaire de mi i les meves inquietuds,
només em va donar la  possibilitat d'anar a Valladolid, d’on era
ell i on tenia part de la família. Crec que pensava que en una
ciutat de la grandària de Palma no em ficaria en tants de
problemes –evidentment no va ser així -. Respecte a la meva
esposa ens vàrem conèixer al segon curs de carrera i ha estat
la millor cosa que em va succeir i que, amb una paciència pròpia
d’aquelles terres castellanes  encara, després de més de 35
anys, comparteix la meva vida.

Aquesta època de la seva formació universitària va transcórrer
entre dues ciutats, Valladolid i Palma. Què enyorava de Valladolid
quan era a Palma? I de Palma quan residia a Valladolid?

No som dels que s’enyoren. Sempre he tractat d’aprofitar les
coses bones de cada lloc i gaudir de la companyia de les persones
que he conegut a cada indret.

L’any 1979 va iniciar la seva activitat com a docent a
l’ensenyament secundari, posteriorment va obtenir el grau de
Doctor per la Universitat de les Illes Balears amb la Tesi
“Desenvolupament i automatització de nous mètodes per la
determinació cineticatemomètrica d’ions metàl·lics”. Com va

contactar amb el Departament de Química Analítica per iniciar
aquesta etapa investigadora?

La meva entrada en la docència no va ser planificada sinó fruit
de les circumstàncies. Jo sempre havia pensat durant la carrera
en la indústria però en acabar hi havia una crisi molt important,
per la qual cosa no hi va haver manera de trobar feina, i vaig
començar a fer algunes substitucions en el món de la docència,
em va agradar i posteriorment  me vaig presentar a les oposicions.
Una vegada obtinguda plaça definitiva a Palma vaig contactar
amb el Dr. Cerdà, catedràtic de Química Analítica, que em va
donar facilitats per fer la tesi amb ell  i que vaig finalitzar l’any
1991 gràcies a una llicència d’estudis.

Durant molts d’anys ha desenvolupat la seva activitat investigadora
com a professor associat a la UIB, on ha codirigit alguna tesi
doctoral, gestionat el laboratori del programa de vigilància de
radioactivitat ambiental i participat en la creació de l’activitat
de suport a l’ensenyament secundari “DemoLab”. Quina ha estat
l’activitat que recorda amb més il·lusió?

Tot això han estat quinze anys d’activitats a la UIB compartits
amb la tasca docent al meu institut. No en puc seleccionar cap
en concret ja que totes les he fet amb la major il·lusió. El meu
pas pel laboratori d’automatització de mètodes analítics i el de
radioactivitat ambiental  em va permetre aprendre moltes coses
i gaudir de la col·laboració i amistat de molts companys. Així
mateix el DemoLab és un programa engrescador pel qual ja han
passat uns 15000 alumnes d’educació secundària, gràcies al qual
alguns d’ells han reforçat el seu interès envers la ciència. Durant
aquests anys he conegut i treballat amb moltes persones que amb
la seva generositat i professionalitat m'ho han fet tot més fàcil.
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ENTREVISTA

La tasca del Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears
crec que és molt reconeguda tant pels altres col·legis de
químics com pel Consell General de Col·legis de Químics.
Moltes vegades ens agradaria participar més en qüestions
generals però la distància geogràfica i les nostres limitacions
de temps i de personal ens ho impedeixen.

Sempre ha lluitat per aconseguir que la imatge social de la
Química sigui imprescindible per millorar la qualitat de vida.
Hem aconseguit fer avanços respecte a la consideració que
la química només genera productes tòxics?

Aquesta tasca és compartida amb l’Associació de Químics.
Entre tots hauríem de ser capaços d’aconseguir que la societat
entengui que la nostra actual qualitat de vida només és
possible gràcies a la química. En camps com l’alimentació, la
salut, el medi ambient o l’esport, entre altres, el treball dels
nostres professionals ha permès millores que ens faciliten
molt la vida quotidiana.  La celebració de “2011 Any
Internacional de la Química” és una bona oportunitat que ens
hauria de servir par apropar-nos a aquest objectiu.

La reforma dels Serveis Professionals i la nova Llei vol enfortir
el principi de lliure accés i suprimir restriccions per millorar
la competivitat. Com afectarà els Col·legis Professionals? Es
reforçarà la protecció als consumidors amb aquesta Llei?

És lògic que la legislació vagi adaptant tant l’administració
com altres corporacions, entre les quals es troben els col·legis
professionals, a la societat actual. No obstant això, si la llei
reconeix als col·legis professional el paper d’entitats de dret
públic col·laboradores de l’administració i representants dels
interessos professionals dels seus titulats, els ha de donar
eines per poder exercir les seves funcions i el camí crec que
no és convertir-les “de facto” en simples associacions.

Al llarg d’aquests anys segur que el Col·legi ha rebut moltes
consultes tècniques de particulars o d’entitats públiques, n'hi
ha cap de curiosa?

Efectivament, al col·legi arriben, afortunadament, moltes
consultes dels nostres col·legiats i estudiants adherits. Des
de gent que vol que organitzem cursos de temes lúdics més
o menys relacionats amb la química a persones preocupades
per les relacions laborals amb la seva empresa. A tots procuram
donar resposta, bé a traves del nostre departament de formació
o d’activitats culturals , bé a través del nostre assessor jurídic.

Vol afegir-hi qualque cosa més?

En primer lloc vull agrair a totes les persones que durant
aquests més de deu anys han participat en les Juntes de
Govern del Col·legi amb il·lusió i generositat aportant a la
nostra entitat el seu temps lliure sense cap recompensa
econòmica a canvi, només per la satisfacció del treball fet.
També vull dir que en finalitzar l’Any Internacional de la
Química en el meu cas ja seran 12 anys de degà i per tant el
moment de que una altra persona agafi el relleu per mantenir
el Col·legi de Químics al lloc que li pertoca a la nostra societat.

PARLAM  AMB ELS NOSTRES PROFESSIONALS

Com hem dit abans ha desenvolupat l’activitat docent a diferents
instituts i actualment com a catedràtic de l’IES Bendinat. Com
sintetitzaria el procés de  canvi de valors que ha desenvolupat
l’alumnat al llarg d’aquests anys? Ha canviat l’alumnat o ha canviat
el professorat?

Els canvis dels alumnes i nostres han anat paral·lels als de la
societat, els primers anys no existien encara els ordinadors als
centres,les còpies dels exàmens es feien amb multicopista i a les
aules teníem 40 –o més- alumnes. Ja a Palma a l’IES F. B. Moll,
centre on vaig estar més de vint anys, vàrem treballar molt en la
innovació docent: setmanes culturals, introducció de les TIC,
biblioteca escolar, programes europeus, .. L’ensenyament ara és
obligatori fins als 16 anys i comparar és difícil. Probablement al
nostre país ha mancat un pacte educatiu i han sobrat canvis massa
freqüents que no han permès una estabilitat en el treball docent.

La seva dedicació com a degà ha propiciat el manteniment de
contactes protocol·laris amb institucions acadèmiques, professionals
i polítiques. On considera que és mes coneguda i valorada l’activitat
del nostre col·legi?

La universitat en general i el departament de química en particular
sempre han estat molt receptius a les nostres propostes. Amb
l'administració autonòmica la part protocol·lària sempre és molt
correcta i quan s’han de tractar temes concrets a vegades hi ha
més sensibilitat cap a les nostres propostes i en altres aspectes no
trobam la receptivitat que ens agradaria. De totes maneres crec
que s’ha avançat molt i a les conselleries amb les quals tenim
contactes més freqüentment el Col·legi és ben conegut i rebut.

Sempre ha defensat els drets dels professionals de la química per
desenvolupar la seva activitat en diferents àmbits de la societat.
No sempre ha estat fàcil, hi havia àmbits de la docència a secundària
com la Tecnologia i com una de les professions sanitàries on rebíem
una consideració injusta. Quina situació considera més lesiva al
nostres drets? Considera que els químics coneixen plenament les
seves atribucions professionals?

Tradicionalment s’ha associat el nostre treball amb el laboratori
i la docència. Però si abans hem dit que la societat ha canviat
molt també s’han ampliat molt les perspectives professionals dels
nostres titulats. Una bona part d’ells desenvolupen actualment
la seva activitat laboral a sectors com la protecció del medi
ambient, sanitari, prevenció de riscos laborals, recerca,
assessorament, etc. En el cas de les professions sanitàries una
fita important és el RD de 2002 que reconeix les especialitats
d’anàlisis clíniques, bioquímica clínica, microbiologia i parasitologia
i radiofarmàcia per als químics i bioquímics. En el camp de
l’educació secundària s’ha aconseguit el reconeixement per als
nostres titulats de noves assignatures: Ciències per al Món
Contemporani i Tècniques Experimentals de 1r de batxillerat,
Tecnologia i Ciències de la Naturalesa d’ESO – tant al 1r com al
2n cicle-. Tot això probablement no hauria estat possible sense
la intervenció dels col·legis de químics. Tal vegada ens queda com
a repte que els futurs professionals coneguin i es preparin per a
totes aquestes possibilitats laborals.

Quina valoració pensa que fan els altres col·legis de químics de
zones més industrials de l’activitat i pes social del nostre col·legi?
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D’ençà una sèrie de cursos enrere, l’IES Son Rul·lan disposa
d’una Comissió mediambiental –coordinada per Isabel Bobadilla,
cap del departament de Biologia i geologia- que, any rere any,
planifica diverses accions que es troben contemplades al si
d’un Pla d’ambientalització i que van dirigides a aconseguir a
poc a poc la sostenibilitat del nostre centre. Aquest Pla, entre
d’altres aspectes, contempla els següents objectius:

La implicació de l’alumnat en la comissió d’ambientalització
es realitza mitjançant una convocatòria oberta i es formalitza
mitjançant un compromís escrit un cop informats sobre els
objectius generals que es proposen. El curs passat hi participaren
una cinquantena d’alumnes majoritàriament d’ESO.

Sens dubte, l’activitat central del Pla d’ambientalització és la
Diada mediambiental que es duu a terme cada curs durant un
dia del mes de maig. La participació dels diferents cursos i
grups està coordinada per les tutories i es procura, també, la
implicació dels departaments didàctics.

El curs passat 2009-10 la diada es desenvolupà el dia 4 de maig
i la participació del departament de Física i química tingué
lloc a través de l’assignatura de Tècniques Experimentals que
s’imparteix al primer curs de batxillerat i, més en concret,
aprofitant els continguts de química que es desenvolupen
durant el segon quadrimestre.

La distribució de tasques entre els diferents grups fou la següent:

QUÍMICA i MEDI AMBIENT
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Per tal de dissenyar les distintes activitats, fou lliurat a cada alumne/a
una petita fitxa a mode de guió del treball a realitzar en petit grup.

A mode d’exemple es mostren alguns dels rètols elaborats pels grups
responsables dels estands on es presentaren les diferències entre
l’aigua mineral i l’aigua de l’aixeta i les característiques que ha de
tenir una aigua apta per al consum.

Implicar tota la comunitat educativa en  les bases de l’ educació
ambiental per tal de generar hàbits, actituds i valors el més
respectuosos possible amb el medi ambient.

Optimitzar al màxim la gestió dels recursos materials i energètics
del nostre institut.

Disposar d’una correcta i eficient gestió de recollida i sortida dels
residus del centre.

Tractar dins el currículum, i des dels diferents departaments
didàctics, els  diferents aspectes de l’educació ambiental.

· Tractar els principals aspectes mediambientals del
consum d’aigua envasada o de l’aixeta
· Informar sobre alguns aspectes del consum d’aigua
envasada o de l’aixeta relacionats amb la salut
·......

Alexandra Garrido
Ivo Bastida
Liam Meredith
Isabel Oliver

Aigua envasada o
aigua de l'aixeta?

activitat objectius de la presentació grup responsable

· Informar sobre la conveniència per al mediambient
de reutilitzar i reciclar els materials d’ús quotidià
· Presentar un exemple de reciclatge de materials
a partir de l’elaboració de sabó mitjançant oli de
cuina utilitzat
· ......

Deborah Vera
Marina Rosselló
Adrián Arqués
Aitor Lepe

Fabricació d'un sabó

· Tractar  la problemàtica energètica que provoca
la presència d’aigües dures a la vida quotidiana
· Informar sobre els problemes per a la salut que
se’n poden derivar del consum d’aigües massa dures
· ......

Camilo Sobrino
Alex Garau
Valentina Salazar
Eugenia Manzanares

Diferència entre
aigües dures i aigües

blanes

· Presentar els valors dels principals paràmetres que
ha de tenir una aigua apta per al consum
· Id, id, id de l’aigua de les piscines
· ......

Nuria Álvarez
Agostina Barta
Iván Bibiloni
Manuel Martínez

Anàlisi d'aigües
(duresa, contingut en

clor, pH...)

Preparació de la Diada Mediambiental / 04.06.10

De cadascuna de les activitats convé preparar:

a) Un esquema amb el contingut que ha de tenir la taula on s’exposarà l’activitat
b) Un llistat amb tot el material necessari
c) Un guió amb els continguts de la presentació oral als visitants
d) La retolació general de la taula
e) La informació que es pretén oferir plastificada en DIN A4
f) La metodologia que seguirà cada grup per dur a terme la presentació

Calendari:

· Dimarts 01.06: preparació dels apartats a, b, c
· Dimecres 02.06: elaboració dels rètols (apartats d, e )
· Dijous 03.06: assaig general (apartat f)
· Divendres 04.06: presentació de les activitats a la diada

Llinatges ....................................................... Nom ......................
Activitat en la qual participa .............................................................

a) Llistat del material necessari

b) Croquis de la taula on es presentarà l'activitat

c) Resum de la informació que s'oferirà als visitants
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
............................................................................................

d) Retolació general de la taula
Rétol principal de l'estand .........................................................

e) Informació que es tretén pferir (plastificada en DIN A4)
Contingut dels fulls plastificats:

f) Metodologia que es seguirà per dur a terme la presentació
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
............................................................................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

1............................................
2...........................................
3.............................................
4............................................

Preparació de la Diada Mediambiental / 04.06.10

Aquesta col·laboració ha estat redactada pels alumnes Alexandra Garrido, Ivo Bastida, Liam Meredith, Isabel Oliver, Deborah Vera,
Marina Rosselló, Adrián Arqués, Aitor Lepe, Camilo Sobrino, Alex Garau, Valentina Salazar, Eugenia Manzanares, Nuria Álvarez, Agostina
Barta, Iván Bibiloni i Manuel Martínez, alumnes de primer curs del batxillerat científic de l’IES Son Rul·lan, de Palma.
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Determinació de la quantitat de clor a l’aigua

Fonament teòric:
El clor és un element químic de nombre atòmic 17 situat en el grup
dels halògens de la taula periòdica. El seu símbol és Cl. És un
element abundant a la naturalesa i es tracta d'un element químic
essencial per a moltes formes de vida.

Una aigüa és potable si té una quantitat de clor entre 1 i 2 p.p.m.
(1 ppm=  1mg/L).

Material necessari:
-  Cèl·lula de clor.
- Aigua a analitzar.
- Reactius R-0001 i R-0002

Com es fa?
1. Omplim la cèl·lula de clor fins a la marca amb l’aigua a analitzar.
2. Afegim 5 gotes de R-0001 i 5  gotes de R-0002.
3. Comparam el color amb els colors estàndards.
4. Anotam els ppm de clor lliure.

La diada es desenvolupà sense incidències i dins un marc de motivació
per part de l’alumnat i del professorat del centre. Per tal de fer-
ne una petita avaluació, cadascun dels quatre grups responsables
dels respectius estands redactà un breu memoràndum que havia
d’inclore, almenys, els objectius de la presentació, els preparatius
realitzats per al seu muntatge, el material utilitzat (productes,
reactius, instrumental necessari...), les activitats realitzades durant
l’exposició, l’interès demostrat per part dels visitants...

Com a exemple, al quadre següent hi teniu l’informe presentat pel
grup responsable de l’elaboració de sabó.

Objectius de la presentació: Concienciar als visitants del nostre
estand sobre la possibilitat de reciclar oli de cuina, el qual pot ser
utilitzat per fer sabó.

Preparatius realitzats: Vam haver d’anar a comprar una batedora
i motllos per posar-hi el sabó un cop elaborat. La resta de material
estava disponible al laboratori de química de l’institut.

Material necessari:

· 200 mL d’aigua calenta
· 200 mL d’oli reciclat
· 1 olla
· 37 g sosa càustica (NaOH)

Activitats realitzades durant el desenvolupament de la diada:
Vàrem fer sabó “en directe” mentres explicàvem el procés
d’elaboració; també obsequiàrem als visitants amb petites mostres
de sabó fetes anteriorment al laboratori de química.

Avaluació de l’activitat: L’activitat va concloure amb un notable
èxit, ja que els visitants del nostre estand –alumnes i professors-
es varen interessar sobre el reciclatge de l’oli; de fet, les mostres
de sabó que havíem preparat abans com a obsequi s’esgotaren.

· 1 batedora
· 3 motllos
· 1 espàtula
· 1 placa calefactora
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Nou conveni amb la CAM

El passat 30 de setembre el Col·legi i l’Associació de Químics
signaren un conveni amb Caja del Mediterraneo (CAM) que permet
oferir a tots el col·legiats i associats productes i serveis financers
en condicions preferents de les quals es podran aprofitar a partir
d’ara. Amb aquest nou conveni es pretén augmentar els serveis
i beneficis que es poden aconseguir a través de les respectives
entitats. Per a qualsevol consulta al respecte us podeu adreçar
a la nostra secretaria.

Ple del Consell General i Junta de Govern de l’'ANQUE a Santiago
de Compostela

El passat 24 de setembre es va realitzar un Ple del Consell General
de Col·legis de Químics d’Espanya i una Junta de Govern de
l’ANQUE en el Centre Social CaixaNova a Santiago de Compostela
on es va tractar com un dels temes principals la creació de la
“finestreta única”dels professionals químics. Aquest nou servei
que s’oferirà als nostres professionals i a la resta de societat serà
desenvolupat per Previsión Sanitaria Nacional i afectarà a tots
els col·legis de químics igual que succeirà amb la resta de col·legis
professionals per aplicació de la nova directiva de serveis.
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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!!!

Els investigadors de nacionalitat japonesa Akira Suzuki (Mukawa, Japó,
1930) i Ei-ichi Negishi (Changchun, Xina, 1935), juntament amb Richard F.
Heck (Springfield, EUA, 1931), autors per separat de tres mètodes de síntesi
basats en reaccions químiques que utilitzen catalitzadors de pal·ladi per
generar enllaços carboni-carboni amb aparellaments creuats. Anteriorment
ja s’havia concedit aquest guardó a creadors d’altres mètodes de síntesi
com  Grignard (1912), Diels-Alder (1950), Wittig (1979), i Y. Chauvin, R. H.
Grubbs, i R. R. Schrock (2005).

El pal·ladi (Pd)  és un metall de transició del grup del platí,  és poc abundant
 i s’extreu  de les mines de coure i níquel. S’utilitza com a catalitzador i
en recobriments de joieria i electrònica. En aquestes reaccions els àtoms
de carboni de dues molècules s’enllacen al Pd, que actua com a catalitzador
i d’una forma molt selectiva enllaça aquests àtoms de carboni, ja que
precisa una activació mínima  i unes condicions energètiques suaus, fet
que evita l’aparició de subproductes no desitjats i permet dissenyar síntesis
de molècules complexes en una curta sèrie d’etapes. Utilitzant els
coneixements desenvolupats per aquets investigadors durant aquets darrers
trenta anys s’han sintetitzat fàrmacs per combatre el càncer i productes
naturals complexos.

L’any 1968 Heck va publicar per primera vegada el seu treball sobre la
utilització d'halurs de metil i fenilpal·ladi amb reaccions d’addició a olefines
a temperatura ambient. L’any 1976, Negishi va iniciar una sèrie d’estudis
sobre la quimioselectivitat  dels organometàl·lics utilitzat en les reaccions
catalitzades per pal·ladi amb halurs orgànics, substituint l’olefina per
compostos organometàl·lics amb zinc i el seu company d’equip Suzuki va
introduir el bor l’any 1979.
http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2010/sci.html

Els catalitzadors de Pd una eina guardonada amb el Nobel

Andre Geim (Sochi, Rússia, 1958) i Konstantin Novoselov (Nizhny Tagil,
Rússia, 1974) són els guardonats amb el Premi Nobel 2010 de Física per les
seves investigacions sobre el grafè, una superfície monoatòmica de carboni
obtingut a  partir del grafit que és molt dens i transparent, molt bon
conductor de l’electricitat i de la calor, molt adient per a la fabricació de
pantalles tàctils, panells de llum i panells solars. Els investigadors varen
aïllar l’any 2004 aquest nou material a partir d’un cristall de grafit fent
servir una tècnica enginyosa , retirar capa a capa amb una cinta adhesiva
ordinària fins a obtenir una capa del gruix d’un àtom  de carboni.
http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2010/info.html

Un nou material molt antic. El grafè

El Nobel 2010 de Medicina és un homenatge i un
reconeixement al  Dr. Robert G. Edwards pel descobriment
de la fertilització in vitro humana, un avanç mèdic que
va suposar una revolució en el tractament de la majoria
dels tipus d’infertilitat, situació que afecta el 10 % de
les parelles. Durant la dècada de 1950, Edwards va posar
a punt aquesta tècnica controlant els processos hormonals
de maduració de l'oòcit i l’ovulació. Ell va ser el primer
investigador a demostrar que els oòcits fertilitzats in
vitro podien convertir-se en el primer escaló embrionari,
el blastòcit. Dia 25 de juliol de l’any 1978, va néixer
Louise Joy Brown, el primer ésser humà concebut per
fertilització in vitro. Actualment ja són 4 milions de
nadons nascuts amb aquesta tècnica. Les seves
investigacions varen ser criticades des d’un punt de vista
ètic per les autoritats religioses, pels polítics que
consideraven més urgent lluitar contra la superpoblació
del món i per científics que qüestionaven la manipulació
sense perill per la humanitat dels embrions.
www.nobelprize.org

Un homenatge al "pare" del primer nadó-proveta

Dia 8 d’octubre, la Ministra de Ciència i Innovació, Cristina
Garmendia, va informar sobre els resultats de la V
Enquesta Nacional de Percepció Social de la Ciència i la
Tecnologia iniciada l’any 2002 per  la Fundació Espanyola
per la Ciència i la Tecnologia (FECYT), prou representativa
amb 7.744 entrevistes realitzades en totes les CC.AA.
Aquesta enquesta, realitzada entre maig i juliol demostra
com, des de l‘any 2008, l'interès espontani de la població
per  la ciència ha crescut un 36%, passant del 9,6% al
13,1%. A més a més, hi ha un increment d’un 10% de
persones que associen el progrés científic al
desenvolupament econòmic i d’un 20% dels que associen
aquets avanços a disminuir l’atur. També s’ha incrementat
un 25% els que pensen que contribueix  a reduir les
diferències entre països rics i pobres. La ciència i la
tecnologia ocupen el quart lloc entre les prioritats
ciutadanes per augmentar les inversions públiques i el
77 % opina que no s’han de reduir les despeses en I+D.
La salut s’assenyala com una investigació  prioritària,
seguida de fonts energètiques i mediambient. Per altra
banda, els professionals més ben valorats són els científics,
juntament amb els metges. Per primera vegada els
enquestats consideren que han rebut una educació en
ciències suficient, i destaca Internet com la font
d' informació:  www.fecyt.es

L'interès de la societat espanyola per la ciència creix
un 36% des de l’any 2008
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Properes activitats de formació 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.

Telèfon i fax: 971 775 372

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.

Introducció a les anàlisis clíniques

Durada: 20 hores

Dates: 25 octubre – 10 novembre 2010

Dirigit a: titulats superiors de l’àrea de ciències de la salut (química, biologia, farmàcia, …)
interessats en la matèria

Creació de continguts educatius dins l'entorn del Moodle

Durada: 20 hores (15 presencials)

Dates: del 23 de novembre al 2 de desembre

Dirigit a: professorat d’educació secundària 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

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”
Caja del Mediterráneo (CAM)

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

2011 Any Internacional de la Química
L'Assemblea de les Nacions Unides ha declarat l’any 2011
Any Internacional de la Química, amb l’objectiu de difondre
entre el públic en general el fet que la Química es troba
present a tots els àmbits de la vida quotidiana i ens fa possible
la millora de la nostra qualitat de vida.

En aquest sentit, el Col·legi de Químics, el Departament de
Química de la UIB i l’Associació de Químics de les Illes Balears
han constituït un comitè organitzador que planificarà a la
nostra Comunitat durant l’any 2011 una sèrie d’actuacions
–exposicions, conferències, fires...- amb la finalitat de posar
de manifest les aportacions fonamentals de la Química en
camps com la protecció de la salut i el medi ambient o
l’alimentació, entre d’altres i, també, contribuir a incrementar
la cultura científica de la ciutadania.

Així mateix s’ha creat un Comitè d’honor per donar suport
institucional als esdeveniments.

Per informar de tots els esdeveniments s’ha creat un web:
www.quimica2011.uib.es on podreu trobar totes les dades
de les activitats previstes i també us podeu afegir al nostre
Facebook. A més hi trobareu el personatge del mes.

Tot això no hauria estat possible sense el suport de la Direcció
General d’RDI de la Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia
del Govern de les Illes Balears, la Universitat de les Illes
Balears, la Fundació SA NOSTRA, TIRME i la col·laboració
d’altres entitats i empreses.

Com a activitat introductòria s’ha convocat el concurs
FOTOQUÍMICA que servirà per dissenyar el calendari de 2011.

Comitè d’honor

President: Molt Hble. Sr. Francesc Antich. President del
Govern de les Illes Balears
Membres:
Mgfca. Sra. Montserrat Casas. Rectora de la Universitat de
les Illes Balears.
Hble. Sra. Francina Armengol. Presidenta del Consell de
Mallorca
Hble. Sra. Pilar Costa. Consellera d'Innovació, Interior i
Justícia. Govern de les Illes Balears
Hble. Sr. Gabriel Vicens. Conseller de Medi Ambient i Mobilitat.
Govern de les Illes Balears
Hble. Sr. Bartomeu Llinàs. Conseller d'Educació i Cultura.
Govern de les Illes Balears
Hble. S. Vicenç Thomàs. Conseller de Salut i Consum. Govern
de les Illes Balears
Il·lma. Sra. Aina Calvo. Batlessa de Palma

El proper dia 10 de novembre es realitzarà la presentació pública del actes programats per a l’any 2011
a les Illes Balears. L’acte tindrà lloc al Teatre Municipal de Palma, situat al passeig de Mallorca, núm. 9
i al qual estau tots convidats.

Us hi esperam!!!




