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25 anys del Col·legi a les Illes
El proper 14 de novembre es compleixen vint-i-cinc anys del naixement del Col·legi
Oficial de Químics de les Illes Balears, ja que en aquesta data es publicà al BOE del RD
2388/1986 pel qual es creava la nostra Entitat per segregació del Col·legi de Químics
de Catalunya amb l’objectiu de d’adaptar-se a l’Estat de les autonomies.

Aquests 25 anys no han estat fàcils però amb l’esforç de molts companys hem aconseguit
les condicions per poder complir els principals objectius del col·legi: la representació
i defensa dels interessos col·lectius dels nostres professionals. Els que m’han precedit
en el càrrec de degà, amb les seves corresponent Juntes, varen recórrer les primeres
etapes en condicions molt precàries –sense personal administratiu ni local propi-. Una
vegada assolida la massa crítica de col·legiats es va plantejar la contractació d’un
administratiu i la compra de l’actual seu social, eines imprescindibles per poder oferir
una atenció adequada tant als nostres col·legiats com a altres persones o entitats que
requereixen els nostres serveis.

La celebració d’aquests vint-i-cinc anys ha coincidit amb l’Any Internacional de la
Química, una fita important ja que ha servit perquè totes les entitats representatives
de la química de les Illes (el col·legi amb l’Associació de Químics i el Departament de
Química de la UIB) per desenvolupar un programa ambiciós d’activitats que tracta de
mostrar les aportacions cabdals de la química en la nostra vida quotidiana. En la web
creada expressament (www.quimica2011.uib.es) i en aquest número trobareu informació
sobre les principals actuacions.

Per altra banda, tots som conscients que als últims anys s’estan produint importants
canvis en la nostra societat que a més coincideixen amb una greu crisi econòmica. El
Col·legi tracta d’adaptar-se i obrir-se més encara al nostre entorn per poder seguir
complint els seus objectius que resulten fonamentals per al nostre col·lectiu. En aquest
sentit tenim ja presència en les xarxes socials.

Finalment, vull aprofitar aquestes línies per acomiadar-me de tots vosaltres com a degà
del Col·legi Oficial de Químics ja que he decidit no presentar-me a les properes eleccions
per a la renovació de membres de la Junta que tindran lloc el mes de desembre. Han
estat en primer lloc quatre anys de vicedegà i després dotze anys de degà. Per tant és
moment de donar pas a altres persones amb noves idees i il·lusions que afrontin els
reptes dels propers anys. Estic segur que amb l’ajuda de tots vosaltres, igual que me
l’heu donada sempre que l’he demanada, aconseguiran que l’entitat que ens representa
a tots nosaltres continuï creixent i estigui cada vegada més arrelada a la nostra societat.
També voldria agrair públicament a tots els companys que m’han acompanyat en les
successives etapes d’aquest llarg i enriquidor viatge la seva implicació i col·laboració
desinteressada i a tots vosaltres els suggeriment i a vegades crítiques –tan necessàries
per a una reflexió més detinguda dels problemes. Tampoc puc oblidar, pel seu suport,
als representants i membres d’altres entitats o empreses amb les quals el Col·legi manté
col·laboracions.

A tots, moltes gràcies.

Enrique Gómez Benito de Valle
Degà Col·legi Oficial 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

La Química que omple el món
Certamen Fotoquímica
Premi Casa Vila: Categoria jove
Autora: Núria M. García Dopico



OCTUBRE 2011. PÀGINA TRES

El dia 18 de novembre, divendres, a les 21 h, tindrà
lloc com és costum el sopar anual de companyonia
de Sant Albert. La reserva de places la podeu realitzar
fins al 14 de novembre per telèfon o correu electrònic,
i heu d’indicar el nombre de persones que hi assistireu.

Us hi esperam!!!

Sopar de Sant Albert 2011

ACTIVITATS

La taula periòdica entre tots
Aquesta activitat ha estat una de les iniciatives de l'Any
Internacional de la Química que més esforç ha requerit. Estudiants
de més de 25 centres públics i privats d'arreu de les Illes Balears,
han contribuït a l'elaboració d'aquesta taula periòdica a partir
del disseny d’uns plafons que contenen les aplicacions més
significatives de cadascun dels elements que la conformen.

 El resultat d’aquesta experiència tan singular -9 metres quadrats-
 quedarà exposada de forma permanent a l'entrada de l'edifici
Mateu Orfila de la UIB perquè tothom en pugui gaudir.

La inauguració oficial està prevista per al Dia de la Química de
2011 –el proper 15 de novembre- i seran convidats a assistir-hi
tots els participants.

I Nit de la Recerca
Per primera vegada a les Illes Balears, el 23 de setembre, a la
Plaça d'Espanya, es va celebrar la I Nit de la Recerca organitzada
per l'Associació de Joves Investigadors de les Illes Balears amb
la col·laboració del Col·legi i l'Associació de Qímics i el Departament
de Química de la UIB. Aquest esdeveniment es va celebrar
simultàniament a 150 ciutats europees amb l'objectiu de millorar
el reconeixement dels investigadors i del seu paper en la societat.

El nostre Col·legi va presentar un taller sobre els components
dels focs artificials i la seva influència en el nostre patrimoni
artístic, la salut i el medi ambient. D'altra banda, la nostra
Associació de Químics va desenvolupar una sèrie d'experiments
de química a la cuina, com ara esferificacions de refresc de cola,
les substàncies de la caramel·lització i d'altres.

També foren presentats un espectacle químic infantil a càrrec
de ESCIENCIA, una ponència per part de la Direcció General d'R+I
sobre els Sistemes d'Innovació i Recerca a les Balears i una
conferència a càrrec de la jove investigadora Valeria Eim,
col·laboradora del Grup d'Enginyeria alimentària de la UIB.

Atesa l'elevada participació per part de joves i grans podem dir
que aquesta I Nit de la Recerca ha estat una experiència del tot
positivo. Esperem que tengui continuïtat i que contribueixi a
incrementar l'interès del públic per la ciència.

Els més joves gaudeixen amb la Química

Rafel Bosch, conseller d'Educació, Cultura i Universitats visità el
nostre estant

Nombrós públic visità els estants
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Descripció de l’itinerari: Sortirem de la porta de l'estació de Sóller en
direcció al camp de futbol; de camí podrem gaudir dels edificis modernistes
del poble i de les cases ancestrals solleriques. En arribar al camp agafarem
un petit tirany que hi ha vora el torrent, el seguirem fins a Can Rava i d’allà
al llogaret de Binibassí, preciós. Tira tira arribarem al cementeri de Fornalutx,
"un petit Montmartre". Des d'aquí arribarem al poble de Fornalutx, anirem
vora el torrent i bordejant-lo arribarem a unes passeres de pedra per creuar-
lo. Pujant a  poc a poc, uns 10 minuts, ens trobarem vorejant la vall de
Sóller amb unes vistes meravelloses fins arribar a Biniaraix, als rentadors
i la placeta, i retornarem a Sóller.

Si tot va segons l'horari previst, podrem arribar al Port de Sóller per dinar,
amb tramvia o a peu. Si fa bon temps podrem nedar. Després de l'horeta
retornarem a Sóller amb tramvia o bé caminant una hora, aquesta vegada
per l'altra banda de la Vall. Des de l'esquelet de l'hotel Recamar, just rere
seu, seguirem un caminoi que ens atracarà fins A Ca n'Ahí i a Sóller per
tornar amb el tren de les 18:30 h.

Consells: Com sempre, bon calçat i guia. Per dinar, "pa i taleca", tot i que
hi ha la possibilitat de comprar menjar a qualque forn. Banyadors i si fa
mal temps, impermeable.

Hem aconseguit un descompte del 60% sobre el preu del tren (anada i
tornada) i tramvia (Port-Sóller), de forma que els 3 viatges ens sortiran per
10 € per persona en lloc dels 24 € tarifats.

Animau-vos a venir i, si voleu, podeu participar-ho a les vostres amistats
perquè també s'hi apuntin.

Propera excursió: Sóller - Port de Sóller amb tren i tranvia

Organitzat pel Col·legi de Químics de les Illes Balears

Data: 30 d'octubre de 2011

Dificultat: Molt fàcil. Potser si ha plogut el dia abans estarà un
poquet llenegadís.

Lloc de trobada a Palma: a les 10:00 h a l'estació per agafar el
tren de les 10,10 h, no podrem esperar

Lloc de trobada a Sóller: a les 11:00 h fora de l'estació de Sóller

Quimi
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OCTUBRE 2011. PÀGINA QUATRE

Temps de caminar: 2 hores fins a Cala Varques.

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

Distancia de Palma: 1 hora fins a Cala Romàntica.

Recomanacions: 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)

FIXA TÈCNICAEixida a Cala Varques
El passat 18 de juny realitzàrem la corresponent excursió
trimestral del nostre grup excursionista del Col·legi. Després
d’una horeta de cotxe per arribar a Cala Romàntica des de
Palma, començàrem la caminada de cap a Ponent per la vorera
de mar. Anàrem bordejant els penyasegats, passant per Cala
Falcó i  la seva cova enfonsada digna de contemplar. Ens va
fer un dia força calorós i després d’un parell hores arribàrem
a Cala Varques on gaudírem d’un bany restaurador a les seves
aigües blau turquesa que fan nedera.  Dinàrem a l’ombra del
pinar i sobre les cinc de l’horabaixa tornàrem cap a Palma.
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OCTUBRE 2011. PÀGINA CINC

I FÒRUMQUIM-IB
Des del començament de la programació
de les activitats de l’Any Internacional de
la Química a les Illes Balears, el comitè
organitzador, integrat a més de per les
nostres Entitats pel Departament de
Química de la UIB, es va plantejar la
conveniència de realitzar una jornada de
trobada de professionals i empreses del
sector amb estudiants i professorat de
química de la UIB com una de les seves
actuacions més significatives.

Malgrat que tots els professionals de la
química sabem que aquesta resulta
indispensable per aconseguir que la societat
de les Illes funcioni diàriament i ens
proporcioni la qualitat de vida de la qual
gaudim actualment, es va considerar que
era imprescindible després de més de 30
promocions de titulats en Química de la
nostra universitat i de 25 anys d’existència
del Col·legi de Químics de Balears realitzar
una reflexió conjunta sobre el paper que
desenvolupen els professionals de la
química i les seves necessitats formatives
en una societat com la nostra, amb una
economia totalment condicionada al fet
turístic.

Després de moltes reunions i treball de preparació, el passat 3 d’octubre
a l’Auditori del Parc Bit de Palma es va realitzar el I Fòrumquim-IB en el
qual es varen inscriure professionals i empreses del sector a més de nombrosos
estudiants de diferents nivells (grau, llicenciatura, màster, doctorat) que
representen el futur de la química a les Illes. En total més de 170 participants
que ompliren totalment la capacitat de la sala.

A les 9,30 h es va realitzar l’acte oficial d’inauguració presidit per l’Hble.
Sr. conseller d’Educació, Cultura i Universitats, Sr. Rafael Bosch, químic de
professió, amb la participació de la rectora i el president del Consell Social
de la UIB, a més dels representants de les tres entitats organitzadores. Així
mateix assistiren com a convidats representants de PIMEM Balears i altres
autoritats.

A continuació va tenir lloc la conferència plenària “Del laboratori al mercat”
a càrrec del Dr. Antonio Parente, cofundador del grup empresarial LIPOTEC,
en el qual treballen més d’un centenar de professionals químics i es troba
present a una cinquantena de països dels diferents continents.

Posteriorment s’havia programat una taula rodona, on participaren
representants d’algunes de les empreses més importants del sector (CEMEX,
EMAYA, TIRME) i del Clúster d’empreses fabricants de productes químics de
les Illes, seguida d’un debat moderat pel professor Joan Jesús Fiol, vicedegà
del Col·legi de Químics amb interessants intervencions.

La sessió de l’horabaixa va consistir en una segona taula rodona, aquesta
vegada integrada per professionals químics de diferents sectors relacionats
amb el món empresarial (Laura García, Maria Marroig, M. Teresa Oms, Joan
Perelló i Olga Uria) i moderada pel senyor Fernando Barrera de la Fundació
Universitat-Empresa. A partir de les intervencions realitzades pels diferents
ponents es va promoure un interessant torn de preguntes i opinions a partir
del qual es varen poder extreure interessants conclusions per als participants.
Així mateix es va fer palesa la conveniència de repetir periòdicament aquests
tipus de trobades.

Des del comitè organitzador d’aquest esdeveniment volem agrair a totes
les entitats i empreses la seva participació i l'ajuda que ens han donat així
com el suport de la Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència
del Coneixement del Govern de les Illes Balears que han permès que el I
FORUMQUIM-IB s’hagi convertit en una realitat.

Inauguració oficial FÒRUMQUIM-IB

Taula rodona d'empreses

Taula rodona de professionals

Assistents al FÒRUMQUIM-IB
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Un quasicristall és una estructura que està ordenada però que no és periòdica. Formen patrons
que omplen tot l’espai encara que no tenen simetria translacional,  que significa que una còpia
voltejada mai correspondrà exactament amb el seu original. Les estructures quasiperiòdiques
apareixen, per exemple, als mosaics de l’Alhambra de Granada.  L'israelià Daniel Shechtman
ha estat guardonat amb el Premi Nobel de Química 2011 pels seus estudis sobre la matèria i pel
descobriment dels quasicristalls. El 8 d'abril del 1982, les imatges obtingudes a través d'un
microscopi electrònic van revelar a Shechtman que, en contra de l'opinió generalitzada de la
ciència oficial, els àtoms continguts en un material sòlid no tenien necessàriament per què
repetir-se. Aquest descobriment va ser molt controvertit i fins hi tot li varen demanar que
abandonés l’equip d’investigació. Els quasicristalls actualment s’han obtingut a diferents
laboratoris, apareixen en estructures d’acer i fins i tot a la naturalesa.
Per a més informació:    http://www.nobelprize.org

Els quasicristalls guardonats amb el Nobel de Química 2011

El neutrí es una partícula elemental amb espín 1/2 sense càrrega
elèctrica ni color. La seva massa no es coneix amb un valor exacte, però
no és nul·la. Existeixen tres tipus (o sabors) de neutrins: el neutrí
electrònic, el neutrí muònic i el neutrí tauònic. Com que els neutrins
no tenen ni càrrega elèctrica ni color, no pateixen ni la interacció
electromagnètica ni la interacció forta. Tan sols són sensibles a la
interacció gravitatòria (i molt feblement, ja que la seva massa és molt
menuda) i a la interacció feble. Aquest fet té com a conseqüència que
la probabilitat que un neutrí interaccioni és extremadament menuda i
per tant, la majoria de neutrins travessen completament la  Terra sense
interaccionar. El passat dia 23 de setembre, els investigadors del  Centre
Europeu de Recerca Nuclear (CERN) varen fer públic els resultats
obtinguts en el detector de neutrins OPERA, situat en el Gran Sasso
(Itàlia), després de 15000 mesures, la conclusió era que la velocitat del
neutrí era superior a la velocitat de la llum, violant l’axioma físic per
tothom reconegut. Els investigadors consideren que la precisió obtinguda
a la mesura de la distància entre l’accelerador CERN a Ginebra (Suïssa)
 i el detector OPERA era de 20 cm en 730 km només dóna una incertesa
de 10 ns en el temps del seu recorregut. La velocitat estimada del neutrí
és 20 ppm superior a la velocitat de la llum, o sigui que si els fotons
haguessin recórrer aquesta distància arribarien 60 anys després.

Els neutrins més ràpids que la llum?

L’exposició “Entre molècules. Any Internacional de la Química 2011. CSIC” ofereix una visió amena,
divulgativa i didàctica de la Química. La mostra està dirigida a tota la població, amb especial atenció
als joves estudiants dels diferents cicles educatius de secundària. Consta de 22 panells que introdueixen
el visitant en el paper central de la Química i les seves aportacions a la humanitat. L’exposició es
podrà gaudir entre els dies 14 i 20 de novembre al CaixaFòrum de Palma, o també descarregant les
imatges en alta resolució. Aquesta exposició és una mostra més de tots els materials didàctics que
ha generat l’Any de la Química” i que podeu consultar en la web http://www.quimica2011.es/

“Entre molècules. Any Internacional de la Química 2011. CSIC”

Científics de la Universitat de Granada (UGR) han creat una aplicació informàtica que, instal·lada
en el telèfon mòbil, permet analitzar la concentració de substàncies  químiques prenent  una simple
fotografia a una tira reactiva. El funcionament és molt senzill: basta fotografiar la tira amb el telèfon
mòbil i l’aplicació informàtica la compara amb un patró i ens indica la concentració de la substància.
Per a més informació :
A. García, M.M. Erenas, E.D. Marinetto, C.A. Abad, I. de Orbe-Paya, A.J. Palma y L.F. Capitán-
Vallvey. "Mobile phone platform as portable chemical analyzer". Sensors&Actuators B 156: 350–359,
2011.

El telèfon mòbil, una nova eina química

Amb motiu de l'Any Mundial de la Química, CaixaForum de Palma proposa acostar els assistents a les
conferències al món de la química des del vessant més sorprenent, els experiments més espectaculars,
reaccions químiques plenes de color, de foc i fum, de màgia i sobretot amb un gran rigor científic,
ja que la coordinació del Cicle de les cinc conferències és a càrrec de Josep Corominas, reconegut
divulgador i estudiós de l’ensenyament de les Ciències. Les conferències tindran lloc  al CaixaForum
de Palma, a les 19.00 h els dies 20 i 24 d’octubre, i els dies 3, 10 i 24 de novembre.
Per a més informació:
http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/caixaforumpalma/caixaforumpalma_es.html

Química espectacular. Qui ha dit por?

Aquesta comunicació científica ha creat un gran
rebombori entre la comunitat científica, així ho
manifestà el portaveu del CERN,  Antonio Ereditato
de la Universitat de  Berna: “El resultat arriba com
una  completa sorpresa”, i convidava a tota la
comunitat científica a l’anàlisi de les dades per trobar
una resposta al nou misteri dels neutrins. A dia d’avui,
7 d’octubre, ja hi ha més de vint comunicacions que
volen donar una explicació a aquesta anomalia…

Per a més informació: Measurement of the neutrino
velocity with the OPERA detector in the CNGS beam,
OPERA, arXiv:1109.4897, 2011.
http://arxiv.org/abs/1109.4897

OCTUBRE 2011. PÀGINA SIS
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Eleccions per a la renovació parcial de les Juntes del
Col·legi i l’Associació de Químics

El proper dia 20 de desembre de 18 h a 20 h estan convocades les
eleccions per a la renovació parcial de la Junta de Govern del Col·legi
Oficial de Químics i de la Junta Directiva de l’Associació de Químics.

Els càrrecs que s’han d’elegir són:

Per a un millor funcionament de les nostres entitats resulta
imprescindible la implicació de tots els col·legiats i associats tant en
les votacions com en la presentació de candidatures. Participau-hi!!

•  Degà, actualment ocupat pel Sr. Enrique Gómez
• Vicedegà 1r, actualment ocupat pel Sr. Juan Frau.
• Tresorer, actualment ocupat per la Sra. Matilde Fernández.
• 3 vocalies de Mallorca, les ocupades pel Sr. Agustí Vergés, el
Sr. Agustí Aguiló, i la Sra. Magdalena Ferrer.
 • 1 vocalia de Menorca, actualment ocupada pel Sr. Jeroni Capellà.

Col·legi de Químics

• Vicepresident, actualment ocupat pel Sr. Enrique Gómez,
• Secretari, actualment ocupat per la Sra. Mª José Molina,
• 3 vocalies de Mallorca, les ocupades pel Sr. Miquel Adrover,
el Sr. Agustí Vergés, i el Sr. Josep M. Natta,
• 1 vocalia de Menorca, actualment ocupada pel Sr. Jeroni Capellà.

Associació de Químics

Accés a càtedra d' Ángel García Raso

A més de la seva dedicació universitària Ángel García
col·labora des de fa anys amb nosaltres en tasques de
divulgació de la química com a president de la Secció
Tècnica d’Activitats Culturals i Difusió de la Química de
l’Associació de Químics de les Il les Balears.

El passat 19 de juliol el BOE
publicà el nomenament del
nostre company Dr. Ángel
Garc ía  Raso  com a
catedràtic de Química
Orgànica de la Universitat
de les Illes Balears. Des de
la nostra revista i Juntes
Directives volem donar-li
l’enhorabona per aquest
èxit professional que
afegeix al seu currículum
després d’una dilatada
c a r r e r a  d o c e n t  i
investigadora feta des dels
seus inicis a la UIB.

Ara des de casa teva, podràs gaudir
dels nostres productes ecològics.

A la nostra botiga on-line hi trobaràs
carn, embotits i formatges

no esperis més, entra i compra!!!

www.ecoilla.es

El  secret d'una bona recepta... els seus ingredients

Ctra. Sta. Margalida, 3 Local baixos 2 07510 Sineu
Telèfon i fax: 971 855 224 | info@ecoilla.es



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 dilluns de 17,30 a 20 h.
Telèfon i fax: 971 775 372

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
     Biblioteca professional

Publicacions
QuimiBal + Química e Industria

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

Serveis d’assistència
- Mutualidad General de Previsión Social de Arquitectos
y Químicos Españoles (HNA)
- Assistència Sanitària amb ADESLAS 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)

Servei d’assegurances
- Seguros Caudal (Grupo Zurich)
- Assegurança de responsabilitat civil (voluntària)

Assessoria jurídica
El nostre assessor atén visites concertades al
Col·legi. La primera visita és gratuïta.

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 A EMPRESES
      - Borsa de treball de col·legiats
      - Cursos de formació per a treballadors
      - Assessoria professional
      - Tramitació de peritatges legals
      - Pràctiques de formació


