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OPINIÓ

Malos tiempos para la lírica (Química)

En 1983 Germán Coppini publicava un EP (Extended Play) amb un
dels seus majors èxits “Malos tiempos para la lírica”. La lletra de la cançó diu
“contra las rocas se estrellan mis enojos y así toda esperanza me devuelven.
Malos tiempos para la lírica”. El currículum de Química de la nova LOMCE
(Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) del MEC i l’ordre de
desplegament de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats de la CAIB
es poden resumir d’una forma molt simple: menys hores, més continguts i
pèrdua de l’experimentalitat.

Tots els docents, de qualsevol nivell educatiu, tremolam si pensam
el que pot significar l’aplicació d’aquesta normativa. L’Associació de Químics
i el Col·legi Oficial de Quimics varen tenir una reunió molt cordial amb la
Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional. Vàrem
presentar un conjunt d’al·legacions manifestant el nostre malestar, però
aquestes propostes no han estat recollides a posteriors esborranys de l’ordre
de desplegament. La situació és confusa, poc definida i les directrius poc
clares. Malos tiempos para la Química.

Per altra banda, fa unes setmanes es va alertar de la possibilitat que
Espanya fos expulsada de la IUPAC per impagament de les seves quotes.
Aquesta expulsió acaba de fer-se efectiva. Malos tiempos para la Química.
Hem de tornar a confiar en nosaltres. Hem sortit de pitjors situacions i
seguirem reivindicant la necessitat d’una millor formació química i formació
científica.

Juan Frau
President de l’Associació de Químics

Editorial

Cartas al director
Propostes i suggeriments

Aquesta secció resta oberta a tots els que vulgueu expressar la vostra opnió
i comentaris sobre qualsevol tema relacionat amb l'àmbit de la Química, o
sobre qualsevol anècdota que ens vulgueu contar. Podeu enviar les vostres
cartes al correu electrònic:

secretaria@quimibal.org

La revista no s'identifica necessàriament amb l'opinió dels autors.
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En 1977 la ONU declaró el día 8 de Marzo como Día Internacional de la Mujer
para dar visibilidad a la lucha de las mujeres por conseguir su derecho al
voto, mejores condiciones de trabajo y una igualdad real de derechos con
los varones. Con esta declaración se pretende, entre otros objetivos, la
potenciación del papel social de la mujer más allá del ámbito de lo privado.
Es esta fecha, por tanto, una buena ocasión para mirar en nuestro ámbito
más cercano y destacar las importantes aportaciones que el trabajo de la
mujer, en su mayor parte ignorado socialmente, ha realizado al avance de
la química como ciencia y a su enorme prevalencia científica y tecnológica.

Desde el principio de la civilización el trabajo habitual de la mujer, fabricando
elementos de alfarería, curtiendo pieles, elaborando tintes y esmaltes y
preparando pócimas y remedios contra las enfermedades, ha estado
directamente unido a la transformación de la materia y por tanto a la química.
Sin embargo la implicación de las mujeres en el desarrollo de la química,
como en el resto de las ciencias, ha estado totalmente condicionada por la
estructura machista y patriarcal de la sociedad que les ha negado, hasta bien
entrado el siglo XX, un acceso regular a la educación y el conocimiento. No
obstante, es interesante constatar la importancia de la mujer en la aparición
de la Química como ciencia moderna, desligada ya del esoterismo de la
antigua alquimia. En este sentido, cobra una especial relevancia la figura de
Anne Marie Pierrette Paulze Francia, 1758-1836), Mme. Lavoisier, que tradujo
los trabajos de Joseph Priestley, Henry Cavendish y de otros investigadores
fundamentales para el desarrollo de la obra de su marido y de ella misma.
En 1803 ambos publicaron sus “Mémoires de Chimie”tuvo un enorme éxito
y marcó una tendencia de innovación educativa.

Las mujeres y la Química

Portada del que se considera primer libro de química
escrito por una mujer, Marie Meudrac (S.XVII)

En este mismo siglo los trabajos sobre composición, análisis y propiedades
de los productos naturales de Hellen Abbott Michael (Estados Unidos, 1857-
1904) desarrollan las técnicas analíticas químicas. Su hipótesis de que
mediante el análisis y la traza de los componentes químicos de las plantas
podría seguirse su evolución fue uno de los grandes hitos científicos del
momento. También Agnes Pockel (Austria-Alemania, 1862-1935), cuyos
trabajos fueron publicados en Nature, contribuyó, con sus investigaciones
sobre el comportamiento de las grasas y con el desarrollo de su dispositivo
para medir tensiones superficiales de monocapas, al florecimiento de esta
incipiente rama de la química.

Aunque durante el S. XX las mujeres se incorporan con fuerza a la docencia
y a la investigación en todos los campos de la química, si hemos de juzgar
su éxito por el número de los Premios Nobel obtenidos, hay tres campos
en donde las mujeres han sobresalido: la radiactividad, la cristalografía y la
bioquímica/biomedicina. Marie (Slodowska) Curie (Polonia, Francia, 1867-
1934) y su hija Irene Joliot-Curie (Francia, 1897-1956) realizaron avances
extraordinarios en la comprensión del fenómeno de la radiactividad natural
y artificial y ambas fueron galardonados con el Nobel de Química en 1911
y 1935, respectivamente.

Una breve reseña de la contribución del trabajo de la mujer al progreso de la Ciencia Química.

Josefa Donoso Pardo. Catedrática de Química Física. Departament de Química. UIB

Marie Curie y su hija Irène Joliot-Curie
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La cristalografía debe parte de su éxito a los estudios pioneros de
Kathleen Yardley Lonsdale (Inglaterra, 1903-1971) que sentaron las
bases de los trabajos cristalográficos de Rosalind Frankling (Inglaterra,
1920-1958) origen de la elucidación de la estructura en doble hélice
del ADN, de Dorothy Hodgkin Crowfoot (Inglaterra, 1910-1994) que
elucidó la estructura de la penicilina y con ello la potenciación de
su uso como antibiótico y de Ada Yonath (Israel, 1939), que han
aportado enorme información sobre la estructura del ribosoma. El
trabajo de estas dos últimas investigadoras fue reconocido con la
concesión del Noble de Química en 1964 y 2009, respectivamente.

Tres figuras femeninas son también capitales en el avance de la
bioquímica, la farmacia y la biomedicina: Maud Menten (Canadá,
1879-1960) que estableció el mecanismo y la ecuación cinética de
funcionamiento de muchas enzimas, Gerty T. Cori (USA, 1896-1957)
que contribuyó al esclarecimiento del metabolismo de los hidratos
de carbono y a la interconversión entre azúcares y almidón en el
organismo y Gertrud B. Ellión, (USA, 1918-1999) farmacóloga y
bióloga que estableció principios clave para el desarrollo y el
tratamiento de medicamentos. Sus trabajos hacen hoy posible la
realización de  trasplantes de órganos (medicamentos antirechazo),
el control de la leucemia infantil y el uso de medicamentos
retrovirales. También estas dos últimas investigadoras recibieron en
Nobel de Medicina y Fisiología en 1948 y 1988, respectivamente.

Las mujeres y la Química

Bibliografía:

Women in chemistry: their changing roles from
alchemical times to the mid-twentieth century.
Marelene F Rayner-Canham y Geoffrey W
Rayner-Canham. Ed.: Chemical Heritage
Foundation. Washington (2005)

European Women in Chemistry. Jan Apotheker
y Livia Simon Sarkadi. Ed.: Ed.: Wiley-VCH.
Wenheim (2011)

Women in Chemistry. Anne C. Deveson.
Chemistry. Chem. Eur. J. 2011, 17, 4336 – 4339
DOI: 10.1002/chem.201100775

Mujeres químicas. Universitat Rovira Virgili

http://www.urv.cat/any_dones_ciencies/don
es_i_ciencies/dones_quimiques/es_index.html

Amics químics al Facebook!

Encara no coneixeu el nostre perfil de Facebook? Ja ens
hem reunits un important nombre d’amics. Com ja sabem,
els grups uneixen persones amb els mateixos interessos, i
quin millor interès que la química per unir-nos entre tots.
La química ens agrada, ens apassiona, i perquè no estar al
dia amb notícies i curiositats que hi estan relacionades?

Aquí trobareu les publicacions relacionades amb les activitats
del col·legi, cursos, convocatòria de premis, d’assemblees,
sopars, oposicions, noves normatives, informació general...
I el que és més important, podeu publicar tot allò que
considereu que pot interessar a la resta de companys.

Tenim oberts tres grups públics, un de propi com és el GEQ
– Grup Excursionista Químic on es publiquen les excursions
que fem i d’altres a les quals ens han convidat com són la
Real Sociedad Española de Química(RSEQ) i el grup Química.

Us animem a formar part d’aquesta petita comunitat i
participar-hi activament. Col·legiats i no col·legiats,
estudiants i jubilats, tot aquell que dugui la química al
seu cor és benvingut.

Feu-vos-en amics!

5
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Amb aquesta  secció volen fer-vos arribar les principals novetats de la nostra universitat, especialment aquelles
relacionades amb l’activitat científica i, de manera més específica, amb la química.

- El Laboratori d’Investigació en Litiasi Renal de la UIB ha patentat
un producte basat en la teobromina, alcaloide del cacau  que
inhibeix la cristal·lització de l’àcid úric. Els primers resultats
d’aquesta recerca s’han publicat a la prestigiosa revista
americana PlosOne. Els investigadors són experts en el
tractament de la litiasi renal, i han comprovat que una teràpia
consistent en alcalinitzar l’orina a un  pH superior a 5,5 pot
prevenir la cristal·lització de l’àcid úric, però pot provocat la
cristal·lització de fosfats. L’equip d’investigadors ha identificat
les metilxantines com un grup de components que podrien
actuar com a inhibidors de la cristal·lització de l’àcid úric.

Nova patent

-El passat dia 13 de febrer el nostre company Josep M. Natta va defensar la
seva tesis doctoral, titulada: “El programa informático APPO y su aplicación
a los accidentes de mercancías peligrosas derivadas del petróleo”. La tesis
fou dirigida pel professor d’Enginyeria Química Dr. José Ramon Bergueiro, i
li va ser atorgada la màxima qualificació. Enhorabona!!

-El passat dia 12 de desembre, el professor José Luis Todolí impartí a la Sala de Juntes de l’Edifici Mateu Orfila la
conferència titulada “Analisis de micromuestras y especiación mediante técnicas de plasma acoplado inductivamente”.
El professor Todolí desenvolupa la seva activitat investigadora a la Universitat d’Alacant.

- Posteriorment, el 20 de febrer, el Dr. Claudio Roscini impartí la conferència titulada “Micro y Nanocápsulas poliméricas
para la fabricación de nuevos materiales funcionales”. El Dr. Roscini desenvolupa la seva activitat investigadora a l’Institut
Català de Nanociència i Nanotecnología.

-El Departament de Química de la UIB i la secció territorial de les Illes Balears de la Reial Societat Espanyola de Química,
presidida per el Dr. José Manuel Saá, han organitzat el cicle de conferències “Fronteres de la Química”, amb la participació
de destacats investigadors i responsables de centres de recerca d’arreu l’Estat. Dins aquest marc, el dimecres dia 11 de
febrer, el professor Fernando Cossí Mora, director científic de la fundació Ikerbasque, inaugurà el cicle amb les conferències
“La investigación en tiempos de crisis: por qué no debemos hacer el I+D+iota”  y “Interacciones ADN-Pt(II): de la
Quimioterapia a las Huigenasas”.

Conferències

La teobromina és una de les metilxantines que generen menys efectes estimulants sobre el sistema nerviós central i
precisament per aquest fet és també una de les menys estudiades. La teobromina es pot ingerir a través del consum
d’uns vint grams diaris de xocolata negra. Aquest nou complement dietètic es presentarà en càpsules per ajudar a
combatre la litiasi per àcid úric.

Tesis doctorals
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-El passat novembre, la Sra. Laura Mariño Pérez, estudiant de doctorat
del departament de Química de la UIB, fou guardonada a la Universitat
Autònoma de Madrid amb el Premi Especial de la Fundació REPSOL
al millor treball d’Investigació, emprenedoria i innovació dins el XIII
Certamen Universitario Arquímedes 2014, organitzat per el Ministeri
d’Educació Cultura i Esports. El projecte presentat per la Sra. Mariño,
seleccionat com un dels 25 escollits per a participar a la fase final
d’entre les més de 500 sol·licituds presentades, es centra en l’estudi
de la modificació de proteïnes mitjançant sucres, una recerca que
cau dins el context de la diabetis mellitus.

El divendres 14 de novembre, celebració de Sant Albert
Magne i del Dia de la Química, els estudiants del darrer
curs de grau de Química organitzaren un berenar a l’Edifici
Mateu Orfila i Rotger. El mateix dia els membres del
departament es feren una foto conjunta per commemorar
el dia. També destacar que hi va haver una exposició de
pòsters de la recerca que es fa al departament, la qual
va estar esposada del dia 10 al dia 14 de Novembre.

El passat dia disset de març es va publicar el darrer U-
Ranking de la Fundació BBVA i l’Institut Valencià
d’Investigacions Econòmiques (IVIE) segons el qual la
Universitat de les Illes Balears se situa entre les universitats
capdavanteres d’Espanya en productivitat en docència i
en investigació.

Concretament, la UIB ocupa la cinquena posició del
rànquing pel que fa a productivitat en docència, la sisena
en productivitat de la recerca i la catorzena en innovació
i desenvolupament tecnològic, d’un total de 59 universitats
espanyoles (48 de públiques i 11 de privades) en el període
2008-2013. A més, l’U-Ranking també destaca que les Illes
Balears és una de les comunitats autònomes amb una
productivitat més gran del sistema universitari espanyol.

Aquestes dades confirmen que la UIB ha aconseguit
mantenir els bons resultats assolits els darrers anys, gràcies
a l’esforç de la comunitat universitària i malgrat les
dificultats econòmiques derivades de l’impacte de la crisi
econòmica i de les mancances de finançament del sistema
universitari de les Illes Balears.

Altres Notícies
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P res e nta c i ó  d ’a l · l e ga c i o n s  a l s
desenvolupament del nou currículum de
la LOMQE a les Illes Balears

Les Juntes Directives del Col·legi i de l’Associació
de Químics, una vegada estudiats els decrets de
desenvolupament de la nova Llei orgànica de
Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE), varen
acordar sol·licitar una reunió amb els responsables
de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats
de la CAIB per a manifestar la seva preocupació
pels nous currículums relacionats amb la nostra
disciplina. En la entrevista mantinguda amb la
Directora General d’Ordenació, Innovació i
Formació Professional i tècnics del servei
d’Ordenació es va trametre la preocupació per la
pèrdua d’assignatures i continguts experimentals,
bàsics en la nostra disciplina.

Posteriorment, al BOIB de dia 17 de febrer  es
varen publicar els projectes dels decrets pels quals
s’estableixen els currículums de l’educació
secundària obligatòria i del batxillerat a les Illes
Balears. Malgrat el curt termini per a la presentació
d’al·legacions (7 dies), aquestes es varen
confeccionar al si d’una comissió de docents i
posteriorment es presentaren el 24 de febrer i es
va sol·licitar fonamentalment adequar els horaris
setmanals de cada matèria als seus continguts
així com la inclusió de continguts experimentals.

Conveni amb GENERALI

El passat divendres 13 de febrer, la degana del Col·legi Oficial de Químics de
les Illes Balears, Mª José Molina, i l’agent exclusiu de Generali, Jaume Palou,
van signar un conveni de col·laboració entre ambdues entitats a través del
qual tots els col·legiats i col·legiades podran beneficiar-se d’importants
avantatges i descomptes en productes de llar, automòbil, salut i Plans de
Pensions oferts per part de l’aquesta companyia.

Les principals àrees que inclou el conveni són les següents:

- Llar
- Autos
- Salut Opció:
- Salut Clínic:

Per a més informació us podeu posar en contacte amb la secretaria del Col·legi.

La nostra Finestreta Única

La Llei Omnibus ha establert un marc regulador del sector serveis
amb la finalitat de flexibilitzar-lo, aproparlo al consumidor i potenciar
la lliure circulació de professionals entre els estats membres de la
Unió Europea. Així la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis
Professionals, queda modificada amb la incorporació d’un nou article
que fa referència a la finestreta única.

Es tracta d’una eina a través de la qual els professionals poden realitzar
tots els tràmits necessaris per a la col·legiació, el seu exercici i la seva
baixa en el Col·legi, mitjançant un únic punt, per via telemàtica i a
distància. Això vol dir que els professionals podrem:

· Obtenir la informació i formularis necessaris per a l’accés a l’activitat
professional i el seu exercici.

· Presentar tota la documentació i sol·licituds necessàries, fins i tot
la col·legiació.

· Conèixer l’estat de tramitació dels procediments, rebre les
notificacions i la resolució pel Col·legi.

· Convocar els col·legiats a les Juntes Generals Ordinàries i
Extraordinàries i posar en coneixement seu l’activitat pública i
privada del Col·legi Professional.

D’igual forma, els usuaris públics disposaran de:

· L’accés al Registre de col·legiats actualitzat, on qualsevol podrà
comprovar si un professional està col·legiat, la seva titulació,
domicili professional i tipus d’habilitació, entre d’altra informació.

· L’accés al registre de societats professionals.

· Les vies de reclamació i els recursos que es podran interposar
en cas de conflicte entre el consumidor o usuari i un col·legiat o
el col·legi professional.

· Les dades de les associacions o organitzacions de consumidores
i usuaris on els destinataris dels serveis professionals poden
dirigir-se per a obtenir assistència.

· El contingut dels codis deontològics.

El Consell General de Col·legis Oficials de Químicsd’Espanya va
posar en marxa la xarxa de les Finestretes Úniques de tots els
col·legis oficials de químics i que es pot accedir des de:
www.vuquimicos.org.

També hi podem accedir directament a través:
www.vuquimicos.org/IllesBalears

- Pla de Previsió Assegurat (PPA)
- PIAS (Plan Individual de Ahorro Sistemático)
- Protecció Familiar
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El passat 23 de febrer va tenir lloc la XXVIII Olimpíada de Química a les Illes
Balears, amb la participació de 123 alumnes (97 de Mallorca, 9 de Menorca,
17 d'Eivissa), matriculats en 36 centres.

L'Olimpíada de Química és un concurs adreçat a alumnes matriculats al segon
curs de batxillerat que cursen l'assignatura de Química en centres públics,
concertats o privats de les Illes Balears.

Els primers classificats de la fase autonòmica podran concórrer a la fase
nacional, que se celebrarà a Madrid el mes d’abril de 2015. En l'Olimpíada
Nacional se seleccionaran els representants que podran participar a l'Olimpíada
Internacional, que tindrà lloc al mes de juliol a l’Azerbaidjan. També podran
participar en la fase iberoamericana a Teresina (Brasil) el mes de setembre de
2015.

Els tres primers classificats individuals tindran matrícula gratuïta l’any acadèmic
2015-16 en qualsevol titulació impartida a la UIB, i un premi valorat en 250,
200 i 150 euros, respectivament. El primer classificat, amb matrícula a la UIB,
també podrà gaudir d’un mes gratuït a la residència universitària de la UIB.
També es lliuraran diplomes acreditatius de tres accèssits, un per cada illa. Els
tres centres guanyadors rebran com a premi material de laboratori ofert per
les empreses col·laboradores.

Donaren la benvinguda als participants la vicerectora d’Alumnes, Titulats i
Ocupabilitat, doctora Margalida Payeras; el degà de la Facultat de Ciències,
doctor Antoni Amengual; el director del Departament de Química, doctor Joan
Jesús Fiol; i el president de l’Associació de Químics de les Illes Balears i
coordinador de la prova, doctor Juan Frau.

XXVIII Olimpíada de Química a les Illes Balears

Posteriorment, el dia 24 de març a les 19 h va tenir lloc al Centre de Cultura
Sa Nostra de Palma el lliurament dels premis als alumnes i centres guanyadors
i d’obsequis a tots els participants. Va presidir l’acte la vicerectora d’Estudiants,
Titulats i Ocupabilitat, doctora Margalida Payeras i assistiren el president de
l’Associació de Químics de les Illes Balears i professor del Departament de
Química de la UIB, doctor Juan Frau; el director del Departament de Química

Els guanyadors de la prova de 2015 han estat els següents:

Alumnes

Primer premi: Bernat Mas Matas. Col·legi La Salle (Palma)
Segon premi: Gabriel Dols Coll. Col·legi La Salle (Palma)
Tercer premi: Marian Cardona Von Hofe. IES Joan Ramis i Ramis (Maó)

Accèssit Eivissa: Antonio Torres López. IES Sa Colomina (Eivissa)
Accèssit Menorca: Nicolás Werner. IES Joan Ramis i Ramis (Maó)
Accèssit Mallorca: Joan Rosselló Bover. IES Mossèn Alcover (Manacor)

Centres

Primer premi: Col·legi La Salle (Palma)
Segon premi: IES Joan Ramis i Ramis (Maó)
Tercer premi: IES Cap de Llevant (Maó)

Primer accèssit:  IES Mossèn Alcover (Manacor)
Segon accèssit: Col·legi Nuestra Señora de Montesión

Enhorabona a tots!!!

de la UIB, doctor Joan Jesús Fiol; i el doctor Anreu Rqamis, director
de l’Obra Social “Sa Nostra”. Excusà l’absència la directora general
d’Ordenació, Innovació i Formació Professional, senyora Isabel Cerdà;
ja que el Govern Balear havia suspès la seva participació en tots els
actes oficials degut a l’accident aeri de l’avió de la companyia
Germanwings a França el mateix dia.
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SHRILK, una mescla de quitosan i  fibroïna, nou plàstic sostenible i biodegradable

Javier Fernández, doctor en Nanobiotecnologia per la Universitat de Barcelona, investigador
a Harvard i futur docent de la Singapore University of Technology and Design, amb una
carrera enfocada a reduir el consum de plàstic, té la seva pròpia aposta: el quitosan. El
shrilk, és una barreja a base de quitosan, material present a closques de crustacis i insectes,
i fibroïna, una proteïna de la seda. Aquest material té una força que duplica el plàstic
convencional fet servir per envasos. El component principal, el quitosan, és molt barat,
es troba per exemple en caps i closques de gamba recollits per la indústria pesquera que,
majoritàriament, van directes a les escombraries. El quitosan és un biopolimer conegut
des de fa molts d’anys i ha recuperat el seu interès per aconseguir una química més
sostenible.

L’avió solar inicia la volta al món

El primer avió impulsat completament per energia solar, el Solar Impulse 2, tripulat per dos pilot
s’ha enlairat el dia nou de març d'Abu Dhabi per iniciar un viatge de cinc mesos durant els quals
farà la volta al món. La nau, que pesa el mateix que un automòbil familiar (2.300 quilos) i té la
mateixa envergadura  que les aeronaus de passatgers més grans, cobrirà 35.000 quilòmetres, que
es repartiran en vint-i-cinc dies de vol amb velocitats d'entre 50 i 100 quilòmetres per hora, i està
previst aterrar a dotze ciutats, la durada total serà de cinc mesos. Aquest projecte es va iniciar fa
dotze anys a Suïssa amb el patrocini de Solvay, Bayer i Air Liquide.  Durant el seu vol no consumirà
cap combustible i per tant no emetrà cap gas contaminant  a l’atmosfera. Sobre la seva estructura
hi ha 17.248 cel·les fotovoltaiques que generen 340 kW·h, amb una alta eficiència, i disposa de
bateries de polímer-liti per permetre el vol nocturn. Està propulsat per quatre motors elèctrics
L’estratègia és volar a 8000 m d’alçada on no hi ha núvols i  la baixa densitat de l’atmosfera li
permet volar a 140 km/h. Mes informació: www.solarimpulse.com

Aprendre química jugant a cartes

Vicente Martí i Jenifer Rubio, ex-alumnes de la Facultat de Química de la Universitat Jaume
I han dissenyat un joc de cartes, ChemMend, que permet explorar i adquirir coneixements
sobre els grups i períodes dels elements de la Taula Periòdica. La mecànica del joc consisteix
a seguir la carta de referència amb targetes que corresponguin al mateix grup d'elements
o al mateix període o bé utilitzar una de les targetes que actuen com a comodí i que
introdueixen diferents instruccions de joc. La revista internacional Journal of Chemical
Education, ha publicat un article, on apareix la metodologia pedagògica utilitzant els
suggeriments d’alumnes de secundaria de dos centres educatius i dels primers cursos
universitaris. Vicente Martí també és coautor d’un joc de trivial químic ALTRIVIA.
Referencia bibliográfica: J. Chem. Educ., 2014, 91 (6), pp 868–871.
http://www3.uji.es/~martiv/

Unes petjades que generen energia

Pavegen, una empresa anglesa que fa pocs anys va llançar al mercat unes rajoles que
incorporen un mecanisme per generar electricitat, ha desenvolupat un projecte solidari
de l’empresa Shell per il·luminar un camp de futbol a la favela Morro da Mineira (Rio de
Janeiro). Aquest paviment incorpora dues-centes plaques que amb les petjades dels
jugadors generen entre el 20 i el 40% de l’energia necessària per il·luminar al camp amb
sis reflectors leds de 280 W. Aquesta tecnologia és encara cara però al llarg d’aquets tres
anys de vida ha davallat molt el seu cost. Per fabricar els diferents tipus de paviments es
fan servir polímers  i neumàtics reciclats. Aquestes rajoles subministren per Internet
informació sobre el seu ús i rendiment, estan bassades en el fenomen piezoelèctric i  cada
passa deforma el paviment cinc mil·límetres i genera 8 J d’energia.



COVENIS + FORMACIÓ

Darreres activitats de formació

CURS “English for Science”

Aquest curs va tenir una molt bona acollida. Amb ell es pretenia formar els professionals docents en la metodologia CLIC (AICLE)
per impartir sessions de Ciències de la Naturalesa i de Física i Química de l’Educació Secundària en llengua anglesa. Amb aquesta
activitat de formació pretenem contribuir a la millora de la pràctica docent del professorat que imparteix matèries no lingüístiques
en llengua anglesa.

El curs, de vuit hores de durada, es va realitzar entre els dies 16 i 25 de febrer a la seu del Col·legi de Químics amb una important
participació i  va ser impartit per la professora M. Antònia Caimari, professora d’AICLE de l’IES Berenguer d’Anoia d’Inca.
Posteriorment, durant el mes de març s’han realitzat també el curs “Actuaciones ante contaminación química o microbiológica en
piscinas” a càrrec dels nostres col·legiats Álex Sillero i Xiomara Vásquez així com una nova edició del curs “Actualització de nomenclatura
química inorgànica”.

Properes activitats de formació

Curs “Actuaciones ante contaminación química o microbiológica en piscinas”
Dates i horari: pendent de confirmació

Curs “Química per a professionals no químics”
Dates i horari: pendent de confirmació

Curs “Estadística per a les ciències de la salut”
Dates i horari: pendent de confirmació

Per a més informació sobre les activitats de formació organitzades pel Col·legi Oficial o Associació de Químics de les Illes
Balears: secretaria@quimibal.org o www.quimibal.org

· Visat de projectes i reconoixements de signatura
· Impresos oficials de certificats
· Certificacions i compulsa de documents
· Defensa jurídica professional
· Peritatges legals
· Actualització legislativa

Promocions als col·legiats i avantatges
preferents en les seves gestions financeres
a través de les següents entitats:

Banc Sabadell
Caixa de Balears "Sa Nostra"
Caixa d'Enginyers

Mutualitat General de Prevención social de
Arquitectos y Químicos Españoles (HNA)

Convenis d'assistència sanitària amb
ADESLAS, GENERALI i SANITAS

Gabinet de psiquiatria i psicologia Omnia Centre

Serveis professionals Serveis financers Serveis d'assistència

Borsa de treball de col·legiats
Cursos de formació per a treballadors

Assessoria professional
Tramitació de peritatges legals

Pràctiques de formació

El nostre assessor atén visites concertades
al Col·legi. La primera visita es gratuïta.

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

Serveis a empreses Assessoria jurídica Borsa de treball

Assegurances GENERALI
Assegurança de responsabilitat civil (voluntària)

Quimibal
Química e Industria

Web: www.quimibal.org
Facebook: Químics de Balears

Assegurances Publicacions Internet

Horari d'atenció al públic
De dilluns a dijous de 10 h a 13:30 i de 16:30 a 20h
Atenció de la Junta de govern: dimarts de 17:30 a 20 h

Telèfon i fax: 971 775 373   a/e: secretaria@quimibal.org
C/ Josep Rover Motta, 8 baixos B. 07008 Palma 11




