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CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS PER A LA RENOVACIÓ PARCIAL DE LES JUNTES DE GOVERN DEL
COL·LEGI OFICIAL DE QUÍMICS I DE L’ASSOCIACIÓ DE QUÍMICS DE LES ILLES BALEARS

Les corresponents Juntes Directives reunides en sessió ordinària el dia 22 de setembre de 2015,
acordaren convocar eleccions per cobrir els càrrecs vacants o els que cal que surtin a elecció per tal
de complir amb el requisit de la seva renovació per meitat cada dos anys.

Els càrrecs que surten a eleccions són els següents:

El calendari electoral resta conformat de la següent forma :

♦ Període electoral i exposició pública del cens a la seu del Col·legi i l’Associació: del 3 de novembre
al 13 de desembre de 2015.
♦ Data límit de presentació de candidatures: dia 26 de novembre.
♦ Proclamació i publicació de candidatures: dia 1 de desembre.
♦ Data límit per presentar recurs d’alçada a la proclamació de candidatures: un mes comptat a partir
de la proclamació.
♦ Constitució de la mesa electoral i celebració de la votació: dia 14 de desembre de 2015 de 18 a 20
hores. A continuació es realitzarà l’escrutini i proclamació dels candidats elegits.

Vot per correu:
Es podrà realitzar d’acord amb la normativa establerta als corresponents estatuts.

T'animam que presentis la teva candidatura individualment o amb altres companys per
contribuir a aconseguir els objectius de les nostres Entitats durant els propers anys.

Restam a la teva disposició per a qualsevol aclariment al respecte i esperam poder comptar
amb la teva col·laboració.

Col·legi Oficial de Químics

· Degà /ana
· Vicedegà/ana 1r
· Vicedegà/ana 3r
· Secretari/ària
· Tresoser/a
· Vocal 1r
· Vocal 2n
· Vocal 3r
· Vocal 4t
· Vocal 5è
· Vocal per Menorca

Associació de Químics

· Vicepresident /a
· Secretari/ària
· Vicesecretari/ària
· Tresoser/a
· Vocal 2n
· Vocal 3r
· Vocal 4t
· Vocal 5è
· Vocal per Menorca



OPINIÓ

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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Esperança de futur

Amb motiu del Dia de la Química es va realitzar una taula rodona
sobre sortides professionals dels químics titulada “He acabat, i ara què?”. La
nostra comunitat no és una comunitat industrial i sempre es pensa que
gairebé tots els químics fan feina a la docència. És una opció, i de fet majoritària
al nostre col·legi, però la sorpresa moltes vegades dels nous químics i dels
futurs químics és que tenen moltes més opcions. Vàrem tenir representació
de la empesa, representació de l’administració, així com representació del
mom acadèmic. A la confecció dels membres de la taula rodona varem poder
constatar que es desin pogut fer 4 o 5 taules amb caires diferents.

Aquesta editorial va per tant dirigida a tots aquells que estau ja
acabant la titulació i pensant ara què. El camí a recorre a continuació no és
fàcil, segurament és dels més complicats, és la vida però a la vegada és dels
més apassionants. No us tanqueu en res i pensau la vostra formació no acaba
aquí.

La darrera editorial que vaig escriure tenia per títol “Malos tiempos
para la Química” en referència a la popular cançó dels anys 80 d’en German
Copini. Però acabava diem: “Hem de confiar en nosaltres”. Crec que aquestes
paraules es poden aplicar perfectament a la professió Química i als nous
químics: heu de confiar en vosaltres. Mentre tant, des del Col·legi i l’Associació
de Químics, des del Departament de Química de la UIB i cada un de nosaltres
des del nostres despatxos i llocs de feina seguirem reivindicant la necessitat
d’una millor percepció social de la professió Química.

Juan Frau
President de l’Associació de Químics



no sabia que havia d’obligar el treballador a emprar les ulleres de
seguretat”. Per tant, hem d’assumir les responsabilitats abans que
passi res i actuar en conseqüència. En aquest sentit, la UIB ha
redactat un document de distribució de responsabilitats entre el
seu personal.

D’altra banda, la millor forma perquè funcioni la prevenció i s’adoptin
les mesures que proposa el Servei de Prevenció, és que cada
laboratori tingui un encarregat o coordinador de seguretat (la
normativa en diu “recurs preventiu” a aquesta figura). Els
coordinadors poden assumir diverses tasques preventives, com fer
revisions de seguretat periòdiques (revisió de l’emmagatzematge
químic, funcionament dels rentaülls, etc.), col·laborar en la gestió
de residus, comprovar que el personal utilitza els EPI, explicar els
riscs al nou personal, etc. A la UIB, els grups de recerca que ja tenen
coordinador de seguretat són molt més segurs i pateixen menys
accidents.

3. Mitjans de seguretat.

De poc serveix tot el que hem dit fins ara si el laboratori no té els
mitjans de seguretat necessaris. És importantíssim que el laboratori
disposi de les vitrines de gasos necessàries (i que aquestes funcionin
correctament), ventilació general, armaris de seguretat per a
productes químics, rentaülls d’emergència, etc.

D’altra banda, el personal i l’alumnat ha de disposar dels EPI necessaris
(bata, guants impermeables, guants tèrmics, ulleres de seguretat,
màscares, protecció auditiva, etc.). Però, a més, la institució ha
d’obligar el personal i l’alumnat a utilitzar aquestes proteccions. De
res no serveix dur les ulleres de seguretat a la butxaca...

COL·LABORACIÓ
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Tothom que ha fet feina a un laboratori sap que hi pot haver
molts perills, derivats dels materials, productes químics, equips
i instal·lacions que s’utilitzen. Malgrat això molta gent no en fa
gaire cas, potser per un excés de confiança, encara que tothom
recorda qualque accident important. Podríem citar, per exemple,
l’accident succeït durant unes pràctiques a la Universitat de
Saragossa, on un alumne va perdre la visió d’un ull; el jutge va
imputar el professor de pràctiques i el director del departament,
entre d’altres responsables. A la UIB hem patit alguns accidents
lleus, com petits incendis, vessaments químics, cremades per
contacte amb productes corrosius, talls amb vidre, etc. Podeu
trobar més informació sobre aquests accidents a la web del
Servei de Prevenció de la UIB.

A la UIB tenim molts laboratoris de docència i de recerca, i estem
obligats legalment i moralment a protegir el nostre personal i
l’alumnat. La normativa de prevenció de riscs laborals és molt
extensa, però més enllà d’un mer compliment legal, pretenem
que la seguretat s’implanti d’una manera efectiva i pràctica. I
com el moviment es demostra caminant, us resumim les mesures
i activitats que duem a terme a la UIB:

1. El Servei de Prevenció.

Té com a funcions principals avaluar els riscs de tots els llocs de
feina, formar i informar el personal sobre els riscs, establir les
mesures d’emergència i fer la vigilància mèdica de la salut dels
treballadors. A la UIB es fan totes aquestes activitats, però si
ningú no s’encarrega de solucionar les mancances detectades o
si la gent no utilitza les proteccions, la feina feta és inútil. Per això
és imprescindible integrar la prevenció a tots els nivells, com
explicam a continuació.

2. Distribució de responsabilitats.

Totes les persones que tenen personal o alumnat al seu càrrec han
de saber que legalment són responsables de la seva seguretat i salut.
Quan succeeix un accident greu, no serveix de gaire dir-li al
jutge que “jo no sabia que tenia aquesta responsabilitat”  o “jo

Seguretat i higiene als laboratoris de la UIB
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SEGURETAT I HIGIENE ALS LABORATORIS DE LA UIB

Santiago Hernández i Antoni Gómez, Servei de Prevenció de la UIB
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2 Vitrina de gasos amb armaris de seguretat. 3 Sistema d'extracció
localitzada. 4 Rentaüll d'emergència

5 - 6 Alumnes



COL·LABORACIÓ

No ens hem d’oblidar dels riscs que provenen de les
instal·lacions i les màquines. Les instal·lacions (electricitat,
gasos, etc.) s’han de mantenir en bones condicions, i les
màquines que s’utilitzin han d’estar homologades i s’han
d’utilitzar de forma segura.

4. Formació i informació.

El Servei de Prevenció imparteix diversos cursos adreçats a
personal de laboratoris (seguretat general, protecció
radiològica, bioseguretat). Però hi ha un altre tipus de formació
molt útil i pràctica, i és la formació in situ que pot impartir el
responsable del laboratori i el coordinador de seguretat, o el
professor de pràctiques al seu alumnat. Aquesta formació en
el laboratori mateix és molt més efectiva que la formació
teòrica que s’imparteix a una aula.

Igualment la informació dels riscs és bàsica (per exemple les
fitxes de seguretat química), així com disposar d’unes normes
escrites que es compleixin. També posem senyals que indiquen
els diferents perills químics, físics i biològics que existeixen a
una zona determinada de cada laboratori. A la web citada
anteriorment podeu trobar la informació, pòsters i cartells
que elabora el Servei de Prevenció de la UIB.
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5. Emergències.

El risc de patir una situació d’emergència a un laboratori (incendi,
explosió, vessament químic, fuita de gas, etc.) és elevat. Per això és
imprescindible disposar d’un pla d’autoprotecció efectiu, uns equips
d’emergència entrenats (personal d’intervenció que intenti apagar
l’incendi i que reculli el vessament químic; personal d’evacuació que
tregui la gent ràpidament de l’edifici; personal de primers auxilis
que atengui els ferits), i s’han de tenir els mitjans necessaris (extintors,
material per recollir vessaments químics, EPI per a emergències,
farmacioles, etc.). A la UIB fem simulacres periòdics i disposam dels
equips humans i materials bàsics.

6. Residus químics i sanitaris.

Els residus químics i sanitaris que es generen als laboratoris suposen
un risc addicional que s’ha de controlar. S’han de guardar en
contenidors i a espais adequats, i s’han de retirar periòdicament
mitjançant una empresa gestora de residus autoritzada.

7. Sortides de camp.

En algunes ocasions s’ha de sortir del laboratori per anar a cercar
mostres que posteriorment seran analitzades al laboratori. Sovint
aquestes sortides comporten riscs i, per tant, s’han d’aplicar les
mesures de prevenció adients, com ara prevenir el risc de caigudes,
sobreesforços, insolacions, accidents de trànsit, transport de matèries
perilloses, etc. S’han d’avaluar els riscs de cada sortida per separat.

En conclusió, són molts els riscs que podem trobar a un laboratori,
i la forma d’evitar accidents i malalties és avaluar els riscs de cada
tasca i aplicar les mesures de prevenció i de protecció adients. I
perquè la prevenció funcioni, tot el personal, incloent els directius,
ha de participar i s’ha d’implicar activament. A la UIB encara ens
queda molta feina per fer, però estem assolint un bon nivell de
seguretat gràcies a la implicació de molt@s professor@s,
investigador@s, personal tècnic i directius, entre els quals volem
destacar la tasca que du a terme Antoni Amengual, degà de la
Facultat de Ciències, i Antoni Aguiló, vicerector de Campus,
Cooperació i Universitat Saludable.

7 investigadora a una cabina de seguretat biològica

8 caseta de gasos tècnics

11 Simulacre 12 Pràctiques d’extinció

13 Residus

9 Pictogrames de seguretat 10 Senyalització
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Amb aquesta  secció volem 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 dia 26 de maig el Dr. Ángel Sampedro Palerm va defensar la seva tesis
doctoral, titulada: “Oligoescuaramidas cíclicas: síntesis y actividad biológica”.
La tesis fou dirigida pel doctor Antoni Costa i la doctora Carme Rotger, del
Departament de Química.

-El dia 30 de juliol, el Dr. José Martín Rosas Castor va defensar la seva tesis
doctoral, titulada: “Estudio de la acumulación y especiación de arsénico en
cultivos de maíz y su riesgo potencial para la salud humana”. La tesis fou
dirigida pels doctors Víctor Cerdà, Laura Ferrer, Jorge Luis Guzmán i Laura
Hinojosa.

- El dimarts dia 19 de maig, el professor Marek Trojanowicz impartí la conferència titulada “Recent trends in miniaturization
of instumentation for flow analysis”, a la Sala de Juntes de l’Edifici Mateu Orfila i Rotger. El Dr. Trojanowicz desenvolupa
la seva activitat professional a la Universitat de Warsaw, Polònia.

- El dimarts dia 9 de juny, el professor Frantisek Svec impartí la conferència titulada “New Trends in the preparation and
use of porous polymer monoliths”, a la Sala de Juntes de l’Edifici Mateu Orfila i Rotger. Posteriorment, el dijous dia 11,
també impartí una altre conferencia titulada “Maximizing chances of getting published your manuscript in the best
journals”. El Dr. Svec desenvolupa la seva activitat professional al Lawrence Berkeley National Laboratory, a Berkely, USA.

- El divendres dia 12 de juny, els professors José Manuel Herrero Martínez i Guillermo Ramis Ramos impartiren la
conferència titulada “Advances in polymer monolithic stationary phases and its application in separation science”, a la
Sala multiusos dels Serveis Científico-Tècnis de la UIB. Els professors Herrero y Ramis desenvolupen la seva activitat
professional a la Universitat de València.

- El dilluns dia 29 de juny, el professor Sergio Ferreira impartí la conferència titulada “Empleo de técnicas multivariadas
en la optimización de sistemas químicos”, al seminari de Química de la UIB. Els professor Ferreira desenvolupa la seva
activitat investigadora a la Universidade Federal da Bahía, al Brasil.

- El dijous dia 2 de juliol, el doctor Purnendu Dasgupta, de la University of Texas (USA), impartí la conferència titulada
“An Ion Chromatograph for Extraterrestrial Explorations: A Mission to Mars”, a la Sala de Juntes de l’edifici Mateu Orfila.

-El dimecres 29 de juliol, el doctor Abubakr M. Idris, de la King Khalid University, d’Arabia Saudí, impartí la conferència
titulada: “Some strategic scientific activities in Saudi Arabia”, a l’aula A3 de l’EDUIB.

-El divendres dia 2 d’octubre, el doctor Roberto de la Rica, de la University of Strathclyde (Glasgow, Escòcia), impartí la
conferència “Biomolecular Tools in Nanotechnology” a la Sala de Juntes de l’Edifici Mateu Orfila.

-El divendres dia 9 d’octubre, el doctor José Luis Mascareñas impartí la conferència titulada “Herramientas sintéticas
para interaccionar con los ácidos nucleicos”, a l’Edifici Antoni Maria Alcover. El Dr. Mascareñas desenvolupa la seva
activitat professional a la Universitat de Santiago de Compostel·la.

- El divendres dia 13 de novembre, el doctor Miguel Àngel Miranda Alonso impartí les conferències titulades “¿Investigación
bàsica o aplicada? ¿Hay que elegir?” i “Fotoquímica del ADN iniciada por transferencia de energia”. Les conferències
foren impartides a la sala de graus de l’edifici Antoni Maria Alcover. El Dr. Miranda fou director de l'Institut de Tecnologia
Química de València i actualment exerceix com a professor a la Universitat Politècnica de València.

Conferències

Tesis doctorals
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Altres Notícies

- El dia 7 de maig, el Doctor Fèlix Grases, fou guardonat pel “Rotary Club Mallorca” amb el premi Humanitats.
Aquest guardó reconeix la seva tasca investigadora i científica en l’àmbit dels càlculs renals. Enhorabona!

- Els investigadors Antoni Bauzà i Antoni Frontera, del grup de Química Supramolecular publicaren el passat mes
de juny un article a la prestigiosa revista científica Angewandte Chemie International Edition. En ell, demostraren
el fonament teòric d’una nou tipus d’interacció no covalent, anomenada aerogen bond, la qual pertany a la família
de les anomenades   -hole.

- El dia 28 d’octubre la Universitat de les Illes Balears presentà una patent desenvolupada per el Laboratori
d’Investigació en Litiasi Renal, el grup de recerca en Reactivitat Molecular i Disseny de Fàrmacs i investigadors de
l’Hospital Son Llàtzer. Aquesta patent protegeix la utilització del fitat per prevenir el desenvolupament de malalties
associades a la diabetis.

-Sanifit, empresa derivada del departament de Química
de la UIB, ha tancat una ampliació de capital de 36,6
milions d’euros per poder dur a terme el desenvolupament
clínic del fàrmac SNF472 per el tractament de malalties
cardiovasculars relacionades amb la calcificació en pacients
amb malaltia renal en etapa terminal amb diàlisis. La
ronda de finançament tancada per Sanifit és la més gran
que hagi fet mai una empresa del sector biotecnològic a
Espanya i una de les deu més grans que s’han fet aquest
any en l’àmbit europeu.

- Els dies 7, 8 i 9 de maig tingué lloc al Campus de la
UIB l’activitat “Ciència per a tothom”, una iniciativa
nascuda del professorat de la Universitat de les Illes
Balears per tal de fomentar les vocacions científiques
entre els joves. Més de 3.000 alumnes de primària i
secundària realitzaren experiments científics relacionats
amb la química, la física, la biologia, la geologia, la
bioquímica, les matemàtiques, la informàtica i la
tecnologia relacionats amb la química, la física, la
biologia, la bioquímica, les matemàtiques, la informàtica
i la tecnologia.

- La Facultat de Ciències de la UIB organitzà el passat
més de juny, el sisè Campus Cientificotènic d’Estiu de
la UIB, on hi participaren un total de 48 alumnes de
quart d’ESO i primer de batxiller. Aquest campus consistí
en diversos itineraris on els participants gaudiren d’una
setmana d’activitats científiques i tècniques, impartides
per estudiants de Grau de la Facultat de Ciències.



ACTIVITATS

XI Miniolimpíada de Física i Química

L’Associació de Químics de les Illes Balears va organitzar el passat mes
de maig, la Miniolimpíada de Física i Química de les Illes Balears
corresponent a l’any 2015, amb la col·laboració dels Departaments de
Química i de Física de la Universitat de les Illes Balears, de la Direcció
General d'Ordenació, Innovació i Formació Professional del Govern de
les Illes Balears i del Col·legi Oficial de Químics. L’objectiu d’aquesta
competició 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. El passat dia 7 de maig, de
forma simultània i amb una gran participació de 100 alumnes realitzaren
les proves: 74 a la Facultat de Ciències de la UIB (Mallorca), 24 a Can
Salord (Menorca) i 6 a l’Extensió Universitària d’Eivissa-Formentera, d'
un total de 32 centres.

Després de les proves els Departaments de Química i de Física de la
UIB varen oferir la realització d’algunes demostracions pràctiques als
participants. Posteriorment, els dies 22 i 29 de maig i 1 de juny varen
tenir lloc els actes de lliurament dels premis a Menorca, Eivissa i a la
sala d’actes de Son Lledó de la UIB, respectivament, amb la participació
del director  general d’Universitats i Recerca, doctor Antoni Alcover; la
vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat, doctora Margalida Payeras;
i el Rector de la UIB, doctor Llorenç Huguet.

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

Els alumnes i centres guanyadors d'aquesta edició han estat:

Classificació individual

· Primer classificat: Pau Cardona Olives. Col·legi La Salle
(Alaior)
· Segon classificat: Sebastià Nicolau Orell. IES Porreres
· Tercer classificat: Àngel Pons Pons. IES Joan Ramis i Ramis
(Maó)
· Quart classificat i accèssit Mallorca: Adrià Bujosa Mateu.
IES Joan Alcover (Palma)
· Cinquè classificat: Antonio Coll de San Simón Benito. Col·legi
Nuestra Señora de Montesión (Palma)
· Accèssit Menorca: Jordi Muñoz Galmés. IES Joan Ramis i
Ramis (Maó)
· Accèssit Eivissa: Joan Colomar Marí. Col·legi Nuestra Señora
de la Consolación (Eivissa)

Classificació per centres

· Primer classificat: IES Porreres
· Segon classificat: Col·legi Sant Josep Obrer (Palma)
· Tercer classificat: IES Joan Alcover (Palma)

Enhorabona a tots els guanyadors!!!
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Realització de la prova

MALLORCA

MENORCA

Actes del lliurament dels premis

MALLORCA

MENORCAEIVISSA

MALLORCA
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Celebració del Dia de la Química i de la festivitat de Sant Albert

L’Associació de Químics de les Illes Balears ha organitzat, juntament amb el
Departament de Química de la UIB, un any més el Dia de la Química (15 de
novembre). Amb aquesta activitat volem potenciar la cultura científica de la
societat de les nostres illes i donar a conèixer l’estreta relació de la química
amb diferents aspectes de la nostra vida quotidiana.

En aquest marc, s’han organitzat les següents activitats:
El dia 10 de novembre tingué lloc a les 12,15 h, a l’Edifici Mateu Orfila del
campus, la taula rodona «He acabat, i ara què?», adreçada als estudiants del
grau de Química, amb la intervenció de:
· Dr. Joan Mateu, del Departament de Relacions Institucionals i Comunicació
de TIRME.
· Dra. M. Dolores Mateo, d’Emaya.
· Sr. Joan Robles, resident d’Anàlisis Clíniques de l’Hospital Universitari Son Espases.
· Sr. Joan M. Matas, director del Clúster de la Indústria Química de les Illes
Balears - CliqIB.
· Dra. Carme Rotger, directora del Màster en Ciència i Tecnologia Química de la UIB.
·  Dr. Joan Frau, vicedegà del Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears i
director del Màster de Formació del Professorat de la UIB.

El 12 de novembre, a les 13 h a l’Edifici Sa Riera de la UB en Palma, es va
desenvolupar l’acte oficial del Dia de la Química que va ser presidit pel Sr.
Joan Jesús Fiol, director del Departament de Química de la UIB i pel Sr. Juan
Frau, president de la nostra Associació.

L’acte començà amb el reconeixement amb la insígnia de plata del Col·legi de
Químics als companys que enguany celebren els vint-i-cinc anys en la professió
química: Andrés Estarellas Fernández, Miquel dels Sants Gomila Garcíes,
Cristina Maestre Vicens, Orlando Malo Periz, Lorenzo Picó Vaquer, María del
Mar Porras Alarcón i María de la Paz Terrasa Sagrera.

A continuació el senyor Joan Mateu, en representació de l’empresa TIRME
realitzà el lliurament del premi Sant Albert al millor treball d’investigació, que
va recaure en el treball “Inhibición de la fibrilación de la lisozima a partir de
derivados orto-metilados de la 3-hidroxipiridina” desenvolupat per la senyora
Laura Mariño Pérez,  i a continuació la senyora M. José Molina, degana del
Col·legi Oficial de Químics, lliurà el premi al millor grau del curs 2014-15 a la
senyora Marina Calahorro García.

Posteriorment, el doctor Joan Perelló, director general de l’empresa Sanifit,
impartí la conferència «Sanifit, com innovar en química i salut». Sanifit es va
constituir l’any 2004 com una empresa derivada de la UIB amb l’objectiu de
traslladar al mercat els resultats de la recerca científica desenvolupada al
Laboratori d’Investigació en Litiasi Renal de la UIB. L’empresa se centra en la
investigació i el desenvolupament de fàrmacs i productes innovadors

per al tractament i la prevenció de malalties cardiovasculars i renals.
Recentment, ha tancat una ampliació de capital de 36,6 milions d’euros,
la més gran que hagi fet mai una empresa del sector biotecnològic a
Espanya. Després de la intervenció del ponent els assistents varen
realitzar nombroses preguntes sobre la presentació.

L’acte va finalitzar amb unes paraules del senyor Joan Jesús Fiol.

Per altra part, del 9 al 13 de novembre es va realitzar a l’edifici Mateu
Orfila i Rotger una exposició de pòsters dels grups de recerca del
Departament de Química, en els quals exposaran les seves línies de recerca.

SOPAR DE SANT ALBERT

Mesa presidencial de l’acte del Dia de la
Química

Moment de la conferència

Assistents a l’acte

Premi Sant Albert d’investigació 2015

Premi Sant Albert a la millor
llicenciatura-grau 2014-15

Mª del Mar Porras i Mª de la Paz Terrasa
després de recollir la insígnia de plata als
vint-i-cinc anys de professió química

El passat 13 de novembre, i amb una notable assistència, tingué lloc el
tradicional sopar de Sant Albert que cada any organitza el nostre Col·legi-
Associació.  El lloc escollit per dur a terme la trobada anual dels químics fou
el mateix dels darrers anys -l’Hotel Araxa, ubicat al barri de Son Armadams.
Dins un ambient de màxima cordialitat, afavorit per l’entorn de pau i
tranquil·litat que proporciona l’Araxa, la trobada ens permeté intercanviar
distintes impressions sobre les algunes novetats actuals en el camp de la
química, especialment les relacionades amb la nova nomenclatura.

Molts d’anys a tots els químics.
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Els cigarrets electrònics a examen
Un equip de investigadors del Consell Superior de Investigacions Científiques  (CSIC) ha publicat un estudi que compara
els compostos gasosos que absorbeix i emet a l’atmosfera un fumador de tabac i un fumador de cigarret electrònic.
Aquest treball s’ha publicat a la revista Journal of Chromatography A. Els cigarrets electrònics només subministren
nicotina als fumador i en canvi els fumadors de tabac inhalen entre altres contaminats benzè, 2,5-dimetilfurà, toluè,
xilè, etilbenzè i estirè.  Aquets contaminants a traves del fum del cigarret es llancen a l’atmosfera. Conclusió: és millor
no fumar, però els cigarrets electrònics no són tant nocius, ja que a més de la nicotina els altres compostos d’aquets
cigarrets, propilenglicol i glicerina són innocus.

Referencia bibliográfica: Esther Marco i Joan O. Grimalt. A rapid method for the chromatographic analysis of volatile organiccompounds in exhaled
breath of tobacco cigarette and electroniccigarette smokers. Journal of Chromatography A. 2015.07.094

Descrita la fragmentació de l'aigua ionitzada
Científics  de la Universitat Autònoma de Madrid (UAM) han determinat el mecanisme de la ruptura de les
molècules d’aigua desprès de la seva ionització. Aquest  fenomen es va observar fa més de trenta anys però fins
ara no se havia explicat. Quan una molècula de aigua (H2O) es bombardejada per partícules carregades o per
fotons de suficient energia, perd un del seus electrons, formant el ió H2O+. Els científics han resolt numèricament
l’equació que governa el moviment dels nuclis que comporta la seva fragmentació un 22% en H+ i OH, o bé un
70% en H i OH+ .
Referencia bibliográfica:  J. Suárez, L. Méndez and I. Rabadán. Nonadiabatic Quantum Dynamics Predissociation
of H2O+(B2B2). J. Phys. Chem. Lett. 6 (1), pp 72–76, 2015.

Nou material per protegir la pell contra la radiació ultraviolada
Investigadors del Centre Andalús de Biomedicina i Biotecnologia (BIONAND) i del Consell Superior de Investigacions
Científiques (CSIC), han desenvolupat un nou material que en lloc d’absorbir la radiació ultraviolada provoca la seva reflexió.
Aquestes làmines son transparents a la llum visible. Aquestes làmines són una nova aplicació de la nanotecnologia,
compleixen les especificacions òptiques, mecàniques i de biocompatibilitat necessaris per actuar sobre els teixits epitelials.
Referencia bibliográfica: Biocompatible Films with Tailored Spectral Response for prevention of DNA Damage in Skin
Cells. Núñez-Lozano, et al. Adv. Healthcare Mater., 2015. DOI: 0.1002/adhm.201500223

Les verdures fregides amb oli d'oliva són molt sanes
Científics de la Universitat de Granada afirmen que la fritura en Oli d’Oliva Verge Extra (AOVE) és la tècnica culinària que
produeix majors increments associats del fenols, uns antioxidants per prevenir càncer, diabetis o degeneració macular.
En aquest treball s’han cuinat hortalisses, com patata, carabassa, tomàtiga i  albergínia. En cada experiència es cuinaven
120 g de daus d’hortalisses fregides en AOVE o bullides amb aigua i AOVE, posteriorment s’han analitzat amb la tècnica
de Cromatografia Líquida d’Alta Eficiència (HPLC), demostrant que les fritures tenen menys humitat i un major contingut
en fenols absorbits de l’oli. La conclusió dons és  que fregir les patates és una tècnica culinària que enriqueix  aquest
aliment, es clar que les hortalisses  a més de fenols absorbeixen greixos.
Referencia bibliográfica: Ramírez Anaya, J. P., et al. (2015). Phenols and the antioxidant capacity of Mediterranean vegetables prepared with extra
virgin olive oil using different domestic cooking techniques. Food Chemistry, 188, 43-438

Premi Nobel de Química 2015
El suec Tomas Lindahl, el nord-americà Paul Modrich i el turc Aziz Sancar han guanyat el Premi Nobel de Química per
descobrir la "caixa d'eines" que fan servir les cèl·lules per reparar l'ADN, segons ha explicat un portaveu de la Reial Acadèmia
de Ciències de Suècia. “El seu treball ha aportat un coneixement fonamental de les funcions vitals de les cèl·lules i s'utilitza,
per exemple, en el desenvolupament de nous tractaments contra el càncer”, ha destacat l'acadèmia.

Els tres investigadors reben el premi per haver desenvolupat un mapa a escala molecular dels diferents mètodes que
existeixen en cadascuna de les nostres cèl·lules per detectar i eliminar errors del codi genètic, la qual cosa, entre moltes
altres funcions, ens salva cada dia de patir mutacions que podrien provocar càncer i altres malalties. Thomas Lindahl
treballa a l'Institut Francis Crick i el Laboratori Clare Hall del Regne Unit. Modrich està afiliat a l'Institut Mèdic Howard
Hughes i la Universitat Duke dels EUA i Sancar treballa a la Universitat del Sud de Carolina, als Estats Units.

El mecanisme que provoca taques blanques a la xocolata
Una investigació desenvolupada per Nestlé, la Universitat Tecnològica de Hamburgo i DESY, un
 centre de investigació de física de partícules, ha determinat amb un estudi per raigs X,  les causes
que provoquen la migració de lípids i la floració del greixos de la xocolata. La falta de lluentor
i/o una coloració blanquinosa a la xocolata (fat bloom), ens indica que la seva exposició a la
humitat ha provocat que la mantega de cacau es fongui i cristal·litzi posteriorment a la superfície,
es sabia que la temperatura idònia per evitar-ho era entre 15 i 18 ºC. Aquest estudi ha aclarit
el procés mecànic i ha avaluat com aconseguir una menor porositat de la xocolata i una forma
cristal·litzada de la mantega de cacau més termoestable.
Referencia bibliográfica: Tracking structural Changes in Lipid Based Multicomponent Food Materials due to Oil Migration by microfocus Small-Angle
X-ray scattering; Svenja K. et al. ACS Applied Materials and Interfaces, 2015; DOI: 10.1021/acsami.5b02092



COVENIS + FORMACIÓ

Properes activitats de formació

· 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. 07006 Palma 11

Curs “English for Science” (Eivissa)
Dates i horari: 27 de novembre, de 16 a 20h, i el dia 28 de novembre, de 9 a 13h

Curs “Seguretat en els treballs de laboratori”
Dates i horari: 16 de desembre, de 9 a 15 h

Curs “Actualització de nomenclatura química inorgànica”
Dates previstes: gener 2016

Curs “Química per a professionals no químics”
Dates previstes: febrer 2016

Curs “Seguretat i gestió de residus en el laboratori docent”
Dates previstes: març 2016

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

Curs “Preparació d’oposicions de Física i química”
Dates previstes: abril-maig 2016

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




