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De ple
A l’editorial del mes d’octubre de 2010, l’any 2011 ja estava guaitant i tot estava a
punt. Ara ja estam immersos de ple en la festa de la Química. Crec que s’estan fent
moltes coses i de gran qualitat tant a nivell local com nacional. Per a mostra un botó,
podeu  a cced i r  a  l e s  s e güen t s  web s  www.qu im i ca2011 .u i b . e s ,
http://www.chemistry2011.org, http://www.quimicaysociedad.org per trobar informació
actualitzada. Segurament amb aquestes activitats i altres iniciatives s’està començant
a canviar un poc la percepció que té la societat sobre la Química. Però, això no ha de
ser més que el principi. Nosaltres, com a professionals i interessats, hem de seguir per
aquest camí, hem de continuar participant a les activitats programades. Aquest any ha
de tenir continuïtat i nosaltres hem de ser aquest fil conductor.

Per tant, us animo a fer encara més difusió d’aquest any, d’aquestes iniciatives i a seguir
tenint sempre molt present l’eslògan que, com ja he repetit en moltes ocasions, és molt
encertat: Chemistry –our life, our future.

Juan Frau
President de l’Associació de Químics
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Cartes al director-Propostes i suggeriments

Aquesta secció resta oberta a tots els que vulgueu expressar la vostra opinió sobre
qualsevol tema relacionat amb l'àmbit de la Química. La revista no s'identifica
necessàriament amb l'opinió dels autors.

Editorial

Estructura 3D del diamant.
Autor: Pep Fluxà, Estació intermodal de
Palma
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AJOIIB, Potenciant la Recerca Jove

Per Maria del Mar Hervas Rodríguez i Josep Riera Monroig

AJOIIB-Associació de Joves Investigadors de les Illes Balears és una
associació creada amb la intenció de promoure la investigació entre
el jovent. No sols de cara a un futur sinó com la base d’un
autoaprenentatge i una forma d’assolir coneixement a partir del
contacte directe amb la realitat.

Aquesta entitat neix de la iniciativa d’un grup de joves universitaris
que, conscients de la importància del món de la investigació en les
societats globalitzades, i atesa la inexistència d’una organització
promotora d’aquesta inquietud per conèixer, vol fer possible la
realització i promoció de tota recerca jove. Ens dirigim a un col·lectiu
a partir de 14 anys que no disposi de mitjans per dur-ho a terme,
ja siguin experts en  les diferents àrees de coneixement que els
guiïn, com espais on treballar o la promoció nacional i/o internacional
del seu treball, a través de certàmens i exposicions.

AJOIIB, amb un objectiu clar com és la implantació del Treball de
Recerca, pretén potenciar una nova forma d’aprendre i plantejar
un canvi en el sistema educatiu de les Illes Balears. No es tracta de
capgirar-lo, sinó d’ensenyar a partir de les inquietuds que mouen
l’esperit curiós dels alumnes de les nostres illes, sense deixar a un
costat els continguts bàsics.

El Treball de Recerca ja és una realitat a Catalunya, en alguns
centres d’Aragó, i des de fa pocs anys s’ha implantat un Batxillerat
d’Investigació a Múrcia. Aquest neix d’un moviment internacional
aparegut al Quebec l’any 1987 amb la primera ESI (ExpoSciences

International) organitzada per Milset. Aquesta organització engloba
la resta d’entitats que pretenen el desenvolupament de la cultura
científica entre el jovent.

Amb el seu poc temps de vida (Agost de 2010), AJOIIB ha portat a
terme accions com  “3 en Ciència”, 3 dies en què joves d’arreu de
les illes podien gaudir de l’experiència de viure la ciència d’una
forma distinta. També s’han fet xerrades a instituts o conferències
com la de Manel Belmonte, coordinador general de l’associació
homòloga Magma per la Recerca Jove. De cara a un futur, seguirem
amb activitats com la visita a l’IMEDEA o la Nit dels Investigadors,
coordinat amb diferents universitats i ciutats d’Espanya.

Així AJOIIB convida tots els joves que vulguin treballar conjuntament
amb nosaltres i a totes aquelles entitats i organitzacions que vulguin
prendre part d’aquest projecte.
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Accés a càtedra del nostre company Àngel Terrón

Àngel Terrón és llicenciat (1977) i doctor (1982) per la UIB. Ha
estat professor ajudant i Professor Titular de la Universitat des
de 1986. El seu camp d'investigació sempre ha estat la Química
de Coordinació de Lligands amb interès biològic dins el camp
de la Bioinorgànica.

El seu profesor de Química al batxillerat fou el Dr. Antonio
Rodríguez Mazarro que l'ajudà a trobar la seva vocació i a qui
sempre ha estat agraït, tant a nivell científic com a nivell humà.
Realitzà la tesi doctoral amb la  Dra. Virtudes Moreno Martínez,
aleshores Professora Agregada de Química Inorgànica a la UIB
(actualment catedràtica de la Universitat de Barcelona) i féu
els estudis postdoctorals a l' Imperial College de Londres sota
la direcció del Dr. David Goodgame.

La seva recerca ha estat publicada sempre a revistes amb índex
d'impacte internacional, com a Chemical Communications aquest
mes d'abril de 2011. És autor d'uns 70 articles científics.
També fou Coordinador de Química de COU 1992-1995 temps
en què organitzà les tres primeres Olimpíades de Química a
Balears i és autor també d'una sèrie d'articles didàctics sobre
la seva especialitat. Ha dirigit tres tesis doctorals i nombroses
tesines de ll icenciatura o projectes equivalents.

En paral·lel amb la seva activitat científica ha publicat 7 llibres
de poemes que a voltes són autèntics models de divulgació
científica. Alguns d'aquests poemes han estat traduïts a les
llengües europees més importants, i dos d'aquests recentment
a l’hindi.

Des d’aquestes pàgines del Quimibal, donam l'enhorabona més
sincera a n’Àngel.

Representants Illes Balears
1r classificat: Carlos Jiménez Jiménez. Col.legi Sta Maria (Palma)
2n classificat : Miquel Jeroni Fiol Mir. IES Berenguer d'Anoia (Inca)
3r classificat: Antoni Cañón Santos. IES Mossén Alcover (Manacor)

XXIV Olimpíada Nacional Química a València

Els nostres representants foren els tres primers classificats de
la fase local: Carlos Jiménez Jiménez del  Col.legi Sta Maria
(Palma), Miquel Jeroni Fiol Mir de l’IES Berenguer d'Anoia (Inca)
i  Antoni Cañón Santos de l’IES Mossèn Alcover (Manacor).

Aquests alumnes es desplaçaren a València el passat 29 d’abril
amb la professora Matilde Fernández. El dia 30 se celebraren
les proves de la fase estatal a la Facultat de Química (Burjassot)
amb aquesta distribució horària: de 10:00/13:00 examen de
problemes, descans per dinar, de 16:00/19:00 examen de
qüestions. Al vespre del mateix dia 30 hi va haver un sopar de
germanor seguit d’un ball.

Finalment, dia 1 de maig tingué lloc l’acte de clausura i el
lliurament de premis. L’alumne Carlos Jiménez obtingué una
de les medalles de plata. Després d’un dinar de comiat al Jardí
Botànic de la Universitat de València, la nostra delegació tornà
a Palma a mitjan horabaixa del mateix diumenge.

Volem donar l'enhorabona als tres alumnes, de forma especial
al guardonat Carlos Jiménez, del Col·legi Santa Maria de Palma,
i a na Matilde, la seva professora de química.

Recepció de les delegacions i sopar a l'hotel IX Jornades d'investigació en salut de les Illes
Balears

Els dies 14 i 15 d’abril vàrem poder assistir a les IX jornades
d’investigació en salut que es realitzen cada any a Mallorca.

Enguany s’ha parlat de neurociència i les tasques que al respecte
d’aquesta àrea de coneixement realitzen els investigadors de
les Illes Balears. Dins el marc de les Jornades poguérem gaudir
de conferències tan interessants com la de Camilo José Cela
Conde sobre les claus de l’evolució del cervell humà, entre
d’altres.

El que més ens ha fet reflexionar ha estat la investigació que
s’està desenvolupant gràcies a les xarxes informàtiques, que
permeten a diversos centres, no només del nostre país sinó de
tot el món, la recerca en equip d’una forma molt més eficient.
Haurem arribat, a la fi, al punt on es prioritza la rapidesa de
la ciència per damunt l’interès particular dels grups investigadors?
Esperem que sí.

M.Magdalena Ferrer
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Any Internacional de la Química
Enrique Gómez
Comitè Organitzador AIQ Illes Balears

Sembla mentida però ja quasi ha passat la meitat del 2011!! Un
Any de la Química que està resultant molt intens. D’acord amb el
programa previst durant aquests darrers mesos s’han dut a terme
una sèrie d’actuacions i se n'estan preparant d’altres.

El passat 14 de març es va procedir a la inauguració de l’escultura
gegant de l'estructura molecular del diamant, creada per l’escultor
Pep Fluxà, en el vestíbul de l’Estació Intermodal de Palma, on
cada dia passen milers de passatgers als quals es fa visible la
química des d’un punt de vista artístic. En nom del comitè
organitzador voldria agrair totes les facilitats donades pel personal
del Consorci de Transports i de la Conselleria de Medi Ambient i
Mobilitat per organitzar aquest esdeveniment. Es pretén donar-li
un caire itinerant per diversos punts de les Illes i que finalment
resti instal·lada en el campus de la UIB.

Pocs dies després, el 29 de març, es va iniciar el cicle “Química:
la nostra vida, el nostre futur” amb la conferència “La Química
en la reparación del cuerpo humano: del hombre biónico a la
nanomedicina” a càrrec de la Dra. Maria Vallet, catedràtica de
Química Inorgànica de la Facultat de Farmàcia de la Universitat
Complutense de Madrid. Ja durant el mes de maig el cicle va
continuar, el dia 6, amb “Química y desarrollo sostenible” a càrrec
del professor Luís A. Oro, president de la European Association for
Chemistry and Molecular Sciences (EuCheMS) i el dia 12 amb
“Contribuciones de la Química al desarrollo de un escenario de
Energía Sostenible para el siglo XXI” amb Rafael Moliner, investigador
i coordinador de l’Àrea de Ciència i Tecnologia Química del CSIC.
Totes les conferències s’han realitzat al Club Diario de Mallorca
amb una bona resposta del públic assistent.

Com a activitats adreçades als estudiants d’educació secundària
s’ha convocat un concurs per a la realització d’una macrotaula
periòdica en la qual els participants podran desenvolupar la seva
creativitat relacionada amb els elements químics que els han estat
assignats. Amb els dissenys seleccionats es construirà la taula
periòdica al vestíbul de l’Edifici Mateu Orfila de la UIB. També el
comitè organitzador ha donat suport i  ha difós altres iniciatives
d’àmbit nacional o internacional com el certamen-exposició “L’aigua
i la química, un binomi necessari”, el concurs “Menudo elemento”
o “El Global Experiment de l’AIQ. L’aigua: una solució química”.

També s’estan preparant activitats a Eivissa i Menorca, una taula
rodona sobre “Dones i química”, l’edició del llibre sobre les vint
edicions de les olimpíades de química a les Illes i una Jornada
“ForoQuim_IB” de trobada amb els empresaris del sector químic
i afins de la nostra comunitat.

Com podeu comprovar són moltes actuacions, que tenen com a
destinatari la nostra societat, i l’organització de les quals requereix
molt d’esforç i recursos, que només és possible amb la participació
o col·laboració d’un ampli grup de persones i el suport de diferents
entitats i empreses a les quals volem mostrar el nostre agraïment.

Conferencia Dr. Oro

Presentació de la conferència de la Dra. Maria Vallet a càrrec del
Dr. Carlos Otero.

Acte d'inauguració del model del diamant a l'Estació intermodal.
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Lliurament de premis de la XXIV Olimpíada de Química de les Illes
Balears

El passat dia 22 de març va tenir lloc el lliurament de premis de la XXIV edició
d'Olimpíada de Química de les Illes Balears. Com de costum, l'acte es va celebrar a
l’auditori del Centre de Cultura “Sa Nostra”, al carrer Concepció de Palma.

Amb un breu parlament, el nostre president de l’Associació de Químics, Dr. Juan
Frau, aprofità per comentar als presents la celebració durant aquest 2011 de l’Any
Internacional de la Química i per destacar la importància d’aquesta ciència en la
nostra vida quotidiana.

Tot seguit, es passà al lliurament de premis als alumnes i centres guanyadors d’aquesta
edició de l’Olimpíada, que han estat:

Alumnes:

Primer classificat. Carlos Jiménez Jiménez. Col.legi Santa Maria (Palma)
Segon classificat. Miquel Jeroni Fiol Mir. IES Berenguer d'Anoia (Inca)
Tercer classificat. Antonio Cañón Santos. IES Mossèn Alcover (Manacor)
Primer Accèssit. Natàlia Mercadal Llambías. IES Joan Ramis i Ramis (Maó)
Segon Accèssit. Gonzalo Díez Garrido. IES Sant Agustí (Sant Josep)

Finalitzat l’acte, es feren les fotos de rigor amb els guanyadors i amb tot el professorat
i alumnat assistents a l’acte.

Els alumnes guanyadors amb distints
membres de la mesa presidencial.

Juan Frau durant la presentació de l’acte.

MINIOLIMPÍADA DE FÍSICA  i QUÍMICA

El passat dia 19 de maig tingueren lloc les proves de la VII Miniolimpíada
de Física i Química, organitzada pels Departaments de Física i de
Química de la Universitat de les Illes Balears, per l’Associació de
Químics i l’Associació de Físics de les Illes Balears. Aquesta activitat
compta amb la col·laboració de la Direcció General d’Administració,
Ordenació i Inspecció Educativa del Govern de les Illes Balears, del
Col·legi Oficial de Químics i amb el patrocini de Caixa de Balears
“Sa Nostra”.

L’objectiu de la Miniolimpíada és promoure l’interès per la física i
la química entre els estudiants de quart d’ESO i motivar-los per a
l’estudi i la millora dels seus coneixements en aquestes matèries.

Enguany hi han participat 106 estudiants (86 de Mallorca, 13 de
Menorca i 7 d’Eivissa) que representen 34 centres de totes les illes
(27 de Mallorca, 4 de Menorca i 3 d’Eivissa), la qual cosa ha suposat
un increment del 9% sobre la participació del curs 2009-2010.

Alumnat i professorat assistent a l’acte.

Centres:

Primer classificat. IES Berenguer d'Anoia (Inca)
Segon classificat. IES Joan Alcover (Palma)
Tercer classificat. Col.legi Lluis Vives (Palma)
Primer Accèssit. IES Joan Ramis i Ramis (Maó)
Segon Accèssit. IES Sant Agustí (Sant Josep)

Els premis que s’atorgaran són aquests:

Alumnes guanyadors:
primer, Fernando Albillos Mayol. IES Joan Alcover (Palma); 300 € i diploma;
segon, Eva Morey Terrasa. Col.legi Madre Alberta (Palma); 200 € i diploma;
tercer, Felipe Cano Córdoba. Col.legi Sant Pere (Palma); 100 € i diploma;
quart, Joaquim Tomà Ferrer. IES Felanitx (Felanitx); 60 € i diploma i
cinquè, Marina Sabater Jofre. Col.legi Beat Ramon Llull (Inca); 30 € i diploma.

Centres guanyadors:
primer, IES Joan Alcover (Palma); 300 € i diploma;
segon, IES Felanitx (Felanitx); 200 € i diploma;
tercer, Col.legi Beat Ramon Llull (Inca); 100 € i diploma.

Des d’aquestes pàgines, el Col·legi i l’Associació de Químics agraeixen
una vegada més la participació i suport a l’activitat de tot l’alumnat,
professorat i centres participants.
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Homenatge a Miquel Oliver

El passat 18 de febrer, en un conegut restaurant del Passeig Marítim
de Palma, tingué lloc un petit homenatge a Miquel Oliver, fins ara
assessor jurídic del nostre col·legi i que acaba de jubilar-se. Durant
el dinar, els presents aprofitaren per recordar alguns dels problemes
més importants de tipus administratiu que ha tingut el nostre
col·lectiu durant els darrers quinze anys i que s’han pogut solucionar
gràcies a les intervencions del nostre assessor: interferències dels
nostres estatuts amb d’altres corporacions professionals, omissions
de la titulació química a diverses convocatòries realitzades per
diverses administracions, etc. Amb totes aquestes actuacions, la
sintonia entre Miquel Oliver i l’assessoria jurídica del Consell
Superior ha estat total quan aquesta col·laboració ha estat necessària
per resoldre els entrebancs que sovint se’ns han anat presentant.

Al final del dinar, el nostre degà Enrique Gómez féu el lliurament
d’una sèrie d’obsequis al nostre homenatjat com a recordatori de
l’acte, a la qual cosa seguiren uns parlaments per part de tots dos.
El degà va agrair la tasca desenvolupada per Miquel Oliver
durant aquests quinze anys i ell, per la seva banda, aprofità el
moment per fer esment a la importància d’anar fent camí quant
a la tasca d’aconseguir que a poc a poc el nostre col·legi trobi el
seu espai en el si de la nostra societat, de la qual cosa se n’han de
beneficiar tant els col·legiats com els ciutadans.

Miquel Oliver és llicencià en dret per la Universitat de Barcelona
(1957). Després d’un temps de passantia en un conegut despatx
d’advocats de Palma, establí el seu propi despatx al carrer Enric
Alzamora, també de Palma, on ha desenvolupat la seva carrera
durant gairebé cinquanta anys. Alhora, també ha exercit
l’assessorament jurídic –principalment dins l’àmbit administratiu-
de diverses empreses ubicades a la nostra comunitat relacionades
amb diversos sectors professionals. Des de 1996 s'ha ocupat de
l’assessoria del nostre Col·legi de Químics.

Des d’aquestes pàgines de Quimibal, enviam el nostre agraïment
més sincer per tot el suport que en Miquel ens ha dispensat durant
tots aquests anys.

Fira de la Ciència 2011

Seguint el costum d’anys anteriors, tant el Col·legi com l’Associació
participaren a l’edició de la Fira de la Ciencia 2011 amb dos
estands dedicats a “Química i mediambient” i “Química i cuina”
respectivament. Enguany la Fira tingué lloc a Eivissa, els dies 7,
8 i 9 i d’abril. El recinte firal d’Eivissa va tenir una concurrència
de públic molt notable durant els dies de l’exposició dels estands
per part dels centres educatius i entitats participants.

El públic dels nostres estands s’interessà per les activitats que es
presentaven. Així, a l’estand del Col·legi es podia obtenir informació
sobre l’origen dels focs artificials i la conveniència de realitzar-

los enfora dels monuments per no fer-ne malbé la pedra, la funció
dels catalitzadors dels cotxes, la necessitat de reciclar
convenientment les piles, bateries, cartutxos de tinta, etc., per
tal de respectar el mediambient... Per la seva part, l’estand de
l’Associació presentà, entre d’altres activitats, com dur a terme
una reacció d’esferificació a la cuina. No cal dir que la curiositat
amb la qual els visitants seguiren les explicacions dels nostres
monitors va ser màxima.

Esperam trobar-nos a l’edició de 2012 que previsiblement es durà
a terme a Palma.
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Descripció de l’itinerari: Sortim de Cala Romàntica i ens dirigim cap a Ponent per la
vorera de mar. Hi ha una primera pujada de 5 minuts però la resta és bastant pla encara
que és molt rocós, cosa que fa necessàries unes sabates amb bona sola. Anirem bordejant
els penya-segats, passarem per Cala Falcó i  la cova enfonsada on potser ens trobem
gent fent salt de pont. En menys de 2 hores arribarem a Cala Varques que és una cala
amb aigües blau turquesa que fan nedera.  Allà hi ha pinar i podrem dinar a l'ombra.
Després de fer l’horeta i un banyet, podrem tornar al punt d’inici. (hora aproximada
17.30 o 18.00h)

Consells:  Com ja em dit necessitarem unes sabates de caminar (botes, esportives o
sandàlies); no vendran malament calçons de cremallera desmuntables perquè hi ha
llocs amb carritx; banyadors, tovallola, gorra o capell i crema solar. Pa i sarró per
berenar i dinar i el més important, molta d’aigua (més o manco 1.5 litres per persona)

Dificultat: A pesar de no tenir desnivells és un poc incòmoda ja que és un roquissar.

Us hi esperam a tots!!!!!

Propera excursió: Caminada vora mar: de Cala Romántica a Cala Varques

Lloc de trobada a Palma: a les 9:30 davant el
Conservatori Superior de Música

Lloc de trobada vora mar : a les 10:30 a Cala Romàntica,
també conegut com S’Estany d’en Mas.

Temps de caminar: 1 hora i mitja des de Son Marroig per arribar i 1,5
més per tornar.

Grau de dificultat: Fàcil.

Distancia de Palma: 20 minuts per arribar a Son Marroig.

Recomanacions: Dur aigua abundant, sobretot si fa calor, dur botes o
calçat esportiu de peu gruixut, banyadors i tovallola si fa bon temps i
xubasquero si hi ha núvols.

L’excursió és una passejada preciosa des de les cases de Son Marroig
que es pot aprofitar per contemplar el paisatge extraordinari d’aquest
indret privilegiat de la nostra Serra de Tramuntana.

FIXA TÈCNICA

EXCURSIÓ A SA FORADADA
El passat 19 de febrer, i després de l’èxit de l’excursió a Albarca del mes
d’octubre,  organitzàrem la segona eixida, aquesta vegada a Sa Foradada.

A les 9:30 del matí sortírem –compartint els cotxes- de la seu del Col·legi,
 carrer de Josep Rover Motta, 6. Després de 20 minutets de camí arribàrem
a ses cases de Son Marroig, des d’on començàrem la davallada cap a Sa
Foradada. Amb una climatologia estupenda, després d’una horeta i mitja
de camí arribàrem a Sa Foradada on poguérem contemplar una més de les
meravelles  que tenim a la Serra de Tramuntana. Berenàrem, férem una
bona tanda de fotos i tira-tira iniciàrem la tornada.

En arribar a Son Marroig, sobre la una i mitja del migdia, aprofitàrem per
visitar la casa, els jardins, i el famós mirador amb el templet de marbre
de Carrara construït per l'Arxiduc imitant el que hi ha damunt la illeta del
jardí Pallavicini, a Pegli, a prop de Gènova, que a la vegada imita el Tholos
grec. S'aixeca sobre una base circular de quatre graons i consta de vuit
columnes jòniques. L’Arxiduc Lluís Salvador adquirí Son Marroig l'any 1863,
perquè la considerava una de les cases més ben situades de l'illa i
imprescindible per al seu projecte de reconstruir el Miramar lul·lià. Diuen
que no va ser una operació fàcil i quan finalment l'adquirí fou per un preu
molt superior al que corresponia però, segons diu el costumari popular
deianenc, l'Arxiduc afirmava que amb tots els doblers que havia donat no
havia pagat ni el forat de Sa Foradada. Emprà el petit port natural per a
tenir-hi el seu vaixell, el Nixe, i omplí els seus olivars de miradors.

A l’hora de dinar ens dirigírem a Can Marió, típica fonda de Valldemossa,
on teníem taula reservada, i on ens esperava -per un preu molt assequible-
 un arrosset brut d’aquells que fan tornar els colors. Sobre les cinc tornàrem
cap a Palma.

Des d’aquestes pàginesus animam a participar a la propera excursió a Cala
Varques, amb capfico inclòs per iniciar la temporada de banys, prevista en
principi per a dia 18 de juny. Us mantindrem informats dels detalls als
vostres correus.

Organitzat pel Col·legi de
Químics de l.B.

Data: 18 de juny de 2011

Dificultat: A pesar de no
tenir desnivells és un poc
incòmoda ja que és un
roquissar.

Inscripció: fins el 14 de juny
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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.

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 Arquitectos y Químicos Españoles (HNA)
- Assistència Sanitària amb ADESLAS,
Mútua General de Catalunya  i SANITAS

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

XVI PREMIS SANT ALBERT

PREMI A LA INVESTIGACIÓ QUÍMICA 2011

Atorgat per l’Associació de Químics de les Illes Balears

Dotat per

Diploma i 1200 €

XVI PREMIS SANT ALBERT

PREMI A LA MILLOR LLICENCIATURA 2011

Atorgat pel Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears

Dotat per

Diploma i 500 €

Termini de presentació: fins el 7 d'octubre de 2011

Bases i més informació: secretaria@quimibal.org  |  www.quimibal.org

Properes activitats de formació previstes

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

Química i sostenibilitat

Durada: 15 hores

Dates: octubre 2011

Dirigit a: professorat d’Educació Secundària i altres titulats superiors interessats en la matèria.




