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Il·lusió

Benvolguts col·legues,
escric aquestes línies per primera vegada com a degana del Col·legi de Químics
de les Illes Balears, i ho faig amb molt de compromís i responsabilitat, però,
sobre tot amb molta il·lusió.

He estat molts d'anys col·legiada, pràcticament tota la meva vida professional
i no han estat moltes les ocasions en les que he acudit o necessitat dels
serveis del Col·legi Professional. He de confessar idò, que és ara, en aquests
darrers mesos quan en realitat estic coneixent la vertadera dimensió de la
tasca que desenvolupa. Cada dia me sorprèn amb noves iniciatives e idees,
sempre amb l’objectiu de trobar avantatges pels nostres col·legiats. I, sempre,
des d' una perspectiva dual: les necessitats en el pla dels que acaben de
graduar-se, i les necessitats dels col·legiats que ja estan en actiu.

Iniciam una cursa de fons, un nou equip format per químics molt diversos i
que treballam en camps molt distints, i anem  acompanyats per part dels
membres de l´'equip anterior que ens assessoren i ensenyen. De qualque
forma, anem conjugant l'experiència de molts d'anys amb algunes idees
noves. Alguns dels reptes i objectius marcats són els següents: difusió de la
química a tots els àmbits, especialment en la vida quotidiana i entre els joves,
assessorament i ajuda pels joves graduats a l'hora d'entrar en un difícil mercat
laboral (difícil en general per la conjuntura econòmica global, i difícil
específicament per aquesta professió que ens uneix què en els últims anys
se veu amenaçada per altres titulacions que poden optar a llocs de feina
semblants), defensa i promoció dels drets laborals del nostre gremi davant
l'administració i el sector empresarial, difusió de les tasques del col·legi i en
especial dels avantatges de la col·legiació, entre d'altres... I, això si, amb
molta il·lusió i sentit de la responsabilitat.

Maria Antonia Caimari Chamorro
Degana Col·legi Oficial de Químics
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El laboratori clínic és un espai on es realitzen anàlisis de magnituds
d’interès mèdic. Constitueix un dels serveis centrals bàsics de qualsevol
hospital, i s’estima que els informes que s’emeten ajuden a més d’un
80% de les decisions diagnòstiques o terapèutiques dels metges, i
conjuntament amb el Servei de Radiologia, sol ser el lloc amb més
innovació tecnològica i informàtica de tota l’àrea de salut.

La gran majoria de tècniques d’anàlisi estan basades en espectroscòpia
d’absorció molecular i, per exemple, permeten quantificar la
concentració en sèrum de magnituds tan conegudes com el colesterol,
la glucosa o la creatinina. Les tècniques electroquímiques, com la
potenciometria o l’amperometria, són molt útils en l’estudi de gasos
en sang o del balanç electroquímic del pacient. A més, noves
metodologies d’anàlisi es van incorporant constantment als laboratoris
de tot el món. En els darrers anys, existeix la tendència d’abandonar
els immunoassajos i decantar-se per tècniques més sensibles i
específiques, com són aquelles basades en espectrometria de masses.
Els exemples més clars els trobem en el cribratge de drogues d’abús
en orina, en l’estudi neonatal d’errors congènits del metabolisme en
sang de taló del nounat o en la confirmació de resultats obtinguts
mitjançant tècniques amb possibles interferències. El desenvolupament
i la implantació de noves tècniques en un laboratori és responsabilitat
de l’especialista, de manera que uns coneixements de química són
bàsics per poder avançar cap a nous biomarcadors i amb major valor
semiològic. Això exigeix, així mateix, una actualització constant –per
exemple, a través de la lectura de revistes científiques de tirada
internacional- per saber què té sentit mesurar i si hi ha alguna
determinació obsoleta que es pugui deixar de fer.

A més, essent un laboratori d’anàlisis de mostres biològiques, qualsevol
professional que hi treballa ha d’estar format en el maneig d’agents biològics
perillosos, el tractament de residus i la prevenció de riscs laborals.

El paper de la Química als laboratoris Clínics

EL PAPER DE LA QUÍMICA ALS LABORATORIS CLÍNICS
Juan Robles i Josep Miquel Bauçà. Servei d’Anàlisis Clíniques, Hospital Universitari Son Espases

Però la part analítica només constitueix una petita part de
l’organització d’un laboratori clínic. Existeixen àrees
transversals amb molta més importància de cara a la seguretat
del pacient, que requereixen continus esforços i ocupen gran
part del treball diari de cada professional. Són àrees com la
qualitat, la gestió preanalítica i la postanalítica. De fet, molts
estudis confirmen que tres quartes parts dels errors comesos
en un laboratori clínic tenen lloc a la fase preanalítica. Aquesta
fase inclou tots els processos des que el metge fa la petició
d’anàlisi, com s’extreu la mostra, en quines condicions
s’emmagatzema i com es transporta fins al lloc de ser
analitzada. De fet, s’ha vist que una punció venosa massa
llarga pot fer augmentar la concentració de potassi o de
l’enzim lactat deshidrogenasa, degut a la sortida de dins les
hematies. A més, l’elecció del tipus de tub en què es recull
la mostra és de gran importància a l’hora d’interpretar els
resultats: la presència de citrat de sodi com anticoagulant fa
que la concentració de calci sigui indetectable per quelació,
mentre que la mesura de glucosa o d’àcid làctic en una mostra
on no s’hagi inhibit la glucòlisi sol infravalorar els nivells
d’aquests dos analits.

Pel que fa a la gestió postanalítica, el laboratori és responsable
de l’emissió d’informes de laboratori fàcilment interpretables
i sense ambigüitats. Existeixen recomanacions tant nacionals
com internacionals sobre les unitats de mesura amb les quals
s’ha d’expressar cada resultat, i s’han d’afegir comentaris
d’interpretació dels valors si es creu que això ha d’ajudar en
la tasca diagnòstica o terapèutica del pacient.
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El paper de la Química als laboratoris Clínics

Un especialista de laboratori clínic ha de ser capaç de
quantificar analits d’interès en qualsevol fluid biològic (sang,
orina, semen, líquid cefaloraquidi...), d’interpretar els
resultats que s’obtenen i d’actuar com a consultor davant
qualsevol dubte que pugui sorgir a la resta de personal amb
activitat assistencial o de qualsevol pacient. Al nostre país,
aquesta figura de professional especialista en anàlisis
clíniques, l’ha d’exercir un llicenciat o graduat en Medicina,
Farmàcia, Biologia, Química o Bioquímica, després d’haver
aprovat unes oposicions a nivell nacional i d’un període de
formació sanitària especialitzada de quatre anys (la
residència).

Les oposicions estan obertes a qualsevol llicenciat o graduat
llistat anteriorment (no es necessita ni màster ni doctorat),
i consisteix en un examen tipus test de 235 preguntes. En
el cas de l’examen per a químics i bioquímics (conegut com
QIR), el temari és obert, i poden aparèixer preguntes de
qualsevol camp de la química o de la bioquímica. Des de
reactius necessaris per a una síntesi d’un compost orgànic,
la solubilitat de compostos inorgànics, càlculs d’altura de
plats en cromatografia o quina és la funció específica d’un
enzim implicat en la transcripció del DNA.

El període de residència consisteix en una formació en tots
els diferents departaments d’un laboratori, de manera que
el resident fa estades d’entre 1 i 4 mesos en les diferents àrees

de coneixement. Gràcies a l’ajuda d’especialistes, de tècnics superiors
de laboratori i d’infermeres, es van assolint competències creixents,
tant en la realització de l’anàlisi, la interpretació de resultats, i la
investigació i controvèrsies de les magnituds actuals. Tot i que no hi
ha exàmens pròpiament dits, el lloc de feina exigeix estudi constant,
ja que s’ha de ser capaç de resoldre qualsevol problema tècnic o
dubte plantejat per personal tant de dins del laboratori com de fora.

En definitiva, als laboratoris clínics hi fan feina especialistes amb una
formació bàsica molt diferent, i és primordial una elevada coordinació.
Les tasques d’aquest grup multidisciplinari van des de la gestió de
recursos, l’assegurament de la qualitat d’acord amb normes
internacionals o la informàtica del laboratori fins a la implantació i
el desenvolupament de nous mètodes de detecció i quantificació de
biomarcadors. Així, en aquest sector, els químics juguen un paper
molt important gràcies a la seva formació. En els darrers anys, el
nombre de especialistes químics que fan feina al laboratori clínic ha
incrementat considerablement en tot l’Estat; fa 30 anys només hi
havia farmacèutics i metges. És important d’agafar consciència des
de l’àmbit de la química, i reconèixer que aquesta és una sortida
professional molt interessant i, com a tal, és essencial fer una bona
difusió des de totes les institucions que defensen la nostra professió.
Som conscients que existeix un gran desconeixement respecte al QIR
i al programa d’especialització en anàlisis clíniques, però aquesta
tendència esta començant a canviar i hem de fer tots un esforç per
fer pedagogia en aquest sentit.

La part de la química biomèdica està actualment en plena expansió
i tant des de un punt de vista laboral com d’investigació encara queda
molt de recorregut per fer. Es tracta d’una part de la química
apassionant que esperam continuï creixent amb l’ajuda de tots.
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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 passat 4 de març, el Dr. Tomás Torres Cebada, catedràtic de la UAM, inaugurà el segon cicle organitzat pel Departament
de Química i la secció territorial de les Illes Balears de la Reial Societat Espanyola de Química. La presentació del Dr. Torres
constà de dues parts: la primera tingué per títol "Química y Nanociencia" y la segona part consistí en la presentació dels seus
resultats de recerca, amb la conferència "Phtalocyanines: olddyes, newmaterials. Putting color in nanotechnology”. L’acte
tingué lloc a la Sala de Graus de l'edifici Antoni M. Alcover.

- Posteriorment, el 8 d’abril, el Dr. Nazario Martín León, de la Universitat Complutense de Madrid y membre de l’institut
IMDEA Nanociencia impartí dues conferències dins el cicle organitzat pel Departament de Química i la secció territorial de
les Illes Balears de la Reial Societat Espanyola de Química. La primera d’elles tingué per títol "¿Qué es IMDEA-Nanociencia"
i la segona "Glicofullerenos: Bolas de azúcargigantes contra el virus delÉbola”. L’acte tingué lloc a la Sala de Graus de l'edifici
Antoni M. Alcover.

- El mateix mes, el 22 d’abril, el doctor Changyi Li, de La universitat de Califòrnia (Berkely, USA), impartí la conferència “A
Microporous Polymer Membrane for Lithium-Sulfur Flow Batteries” a la Sala de Juntes de l’edifici Mateu Orfila.

- Finalment, el 6 de maig, del Dr. Diego Peña Gil, professor titular de Química Orgànica de CIQUS (a Santiago de Compostela),
impartí la conferència titulada “Abordando retos clásicos de la Química a través e la Ciencia de superfícies”, a l’aula de Graus
de l’edifici Antoni Maria Alcover. Aquesta conferència formà part del cicle “Materials Matter” organitzat conjuntament pel
Departament de Química de la UIB i la secció territorial de les Illes Balears de la Reial Societat Espanyola de Química.

Conferències
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-El dia 29 de gener, El Dr. Luís
Martínez Crespo va defensar la seva
tesis doctoral titulada: “Escuaramidas
inductoras de plegamiento en
compuestos peptidomiméticos:
D iseño,  s íntes i s  y  estud ios
conformacionales”. La tesis fou
dirigida pel doctor Antoni Costa Torres
i la doctora Carme Rotger, ambdós
del Departament de Química.

- El dia 3 de febrer, el Dr. Javier
Mansilla Casatejada va defensar
la seva tesis doctoral, titulada:
“Aplicación de complejos quirales
de sales lantánidas en reacciones
A z a - H e n r y  c a t a l í t i c a s
enantioselectivas”. La tesis fou
dirigida pel doctor José Manuel
Saá, del Departament de Química.

- El dia 25 de febrer, la Dra. Ruth
Suárez Sánchez va defensar la seva
t e s i s  d o c t o r a l ,  t i t u l a d a :
“ I m p l e m e n t a t i o n  o f  f l o w
microextraction techniques for
monitoring of parameters of
environmental interest”. La tesis fou
dirigida pel doctor Víctor Cerdà i la
doctora Jessica Avivar, ambdós del
Departament de Química.

- El dia 23 de març, el Dr. Antoni
Miquel Serra Hernàndez va
defensar la seva tesis doctoral,
titulada: “Desarrollo de nuevos
métodos en f lu jo  para  la
especiación de mercurio y selenio”.
La tesis fou dirigida pels doctors
Víctor Cerdà i Josep Manuel Estela,
ambdós del Departament de
Química.

Tesis doctorals
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Altres Notícies del departament

-Els dies 5, 6 i 7 de maig el campus de la Universitat acollí
l’activitat Ciència per a Tothom, una iniciativa que neix de la
inquietud del professorat de la UIB per fomentar les vocacions
científiques entre els joves. Controlar dispositius mitjançant
senyals del cervell, utilitzar llimones com a bateries, inflar
globus sense bufar, investigar un crim, etc..., són algunes de
les activitats i dels experiments que durant tres dies ompliren
el campus amb l’objectiu d’afavorir les vocacions científiques
entre els estudiants de primària i secundària. Hi assistiren més
de 4.300 alumnes, més de 3.600 de primària i més de 750 de
secundària. Les demostracions les feren 450 estudiants
universitaris que cursen graus de diferents àmbits científics,
entre ells,  del de Química.

-Els dies 28 i 29 d’abril, professors del Departament de Química, de l’àrea de Química Inorgànica, organitzaren la tercera edició
del congrés internacional “Symposium on Functional Metal Complexes that bind to Biomolecules”. El congrés acollí més de 50
investigadors d’arreu de tot Europa i es desenvolupà a l’Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos.

Després del procés d’eleccions del
passat mes de desembre per a la
renovació parcial de les Juntes i la
seva presa de possessió del passat
11 de gener, s’ha produït una
important entrada de nous
membres. Les noves Juntes del
Col·legi i de l’Associació de Químics
de les Illes Balears resten integrades
per les següents persones:

Constitució de les noves
Juntes del Col·legi i de
l’Associació de Químics

President: Juan Frau Munar
Vicepresidenta: M. Antònia Caimari Chamorro
Secretària: Iris Morey Serra
Vicesecretari:  Josep Miquel Bauçà Rosselló
Tresorer: Juan Robles Bauzá
Vocal 1r: Miquel Palou Sampol
Vocal 2n: Rafel Àngel Bosch Sans
Vocal 3r: Agustí Vergés Aguiló
 Vocal 4t: Josep M. Natta March
Vocal 5è: Alejandro Sillero Benavente
Vocal per Eivissa-Formentera: Eva Tur Tur

Junta Directiva de l’Associació de Químics

Degana: M. Antònia Caimari Chamorro
Vicedegà 1r: Juan Frau Munar
Vicedegà 2n: Joan Jesús Fiol Arbós
Vicedegana 3ra: Rafel Àngel Bosch Sans
Vicedegà 4t: Joan Perelló Bestard
Secretària: Iris Morey Serra
Vicesecretari:  Josep Miquel Bauçà Rosselló

Junta de Govern del Col·legi de Químics

Tresorer: Juan Robles Bauzá
Vocal 1r: Mª José Molina Bordoy
Vocal 2n: Ferran Bádenas Jovany
Vocal 3r: Agustí Vergés Aguiló
 Vocal 4t: Enrique Gómez Benito de Valle
Vocal 5è: Magdalena Ferrer Rosselló
Vocal per Eivissa-Formentera: Eva Tur Tur
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Foto 1. L’olimpíada a Mallorca
Foto 2. Moment de la prova a Menorca
Foto 3. Fase local a Eivissa

El passat 3 de març va tenir lloc l’ de 2016, amb la participació
de 125 alumnes (106 de Mallorca, 7 de Menorca i 12
d'Eivissa), matriculats en 36 centres de les Illes Balears.
L'Olimpíada de Química és un concurs adreçat a alumnes
matriculats al segon curs de batxillerat que cursen
l'assignatura Química en centres públics, concertats o privats
de les Illes Balears i l’organitzen l’Associació de Químics de
les Illes Balears, el Departament de Química de la UIB i el
Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears. Compta amb
el suport de la Direcció General de Planificació, Ordenació
i Centres de la Conselleria d’Educació i Cultura, el Vicerectorat
d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat de la UIB. També hi
col·laboren BMN - Sa Nostra, Anorsa, Biolínea, Fisher
Scientific, QuirogaLab, Quimiotest, Santillana – Illes Balears
i Scharlab. El primer classificat de la fase autonòmica assisteix
posteriorment a la fase nacional, que enguany s’ha celebrat
a Alcalá de Henares.

Donaren la benvinguda als participants el doctor Jordi
Llabrés, vicerector Innovació i Transferència de la UIB; el
doctor Antoni Amengual, degà de la ; i el doctor Juan Frau,
director del  i president de l’Associació de Químics de les
Illes Balears.

Posteriorment, el 21 de març, al Centre de Cultura “Sa
Nostra” de Palma tingué lloc l’acte de lliurament de premis
corresponent a la XXIX Olimpíada de Química a les Illes
Balears. Amb una presència notable de públic compost pels
pares de l’alumnat participant i pel professorat representant
dels distints centres, l’acte va transcórrer dins un ambient
de cordialitat entre tots els assistents.

L’acte fou presidit pel Dr. Llorenç Huguet, rector de la UIB, al
qual acompanyaren a la Mesa el Sr. Antonio Morante, director
general de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria
d'Educació i Universitats, la Sra. Maria Antònia Caimari, degana
del Col·legi de Químics de les Illes Balears i el Dr. Juan Frau,
director del Departament de Química de la UIB.

També assistiren a l’acte la Dra. Margalida Payeras,
vicerectora d’Estudiants, Titulats i Ocupabilitat de la UIB, el
Sr. Jordi Mulet, cap de Relacions Institucionals de BMN-Sa
Nostra i el Sr. Rafel Bosch vicedegà del Col·legi de Químics
de les Illes Balears.

XXIX Olimpíada de Química a les Illes Balears
A aquesta edició de l’Olimpíada de 2016 els premis atorgats als centres i els respectius
professors preparadors foren aquests:

El primer premi, ofert per ANORSA, fou per a l'IES Joan Alcover, que és,  per tant, el
centre guanyador d’aquesta XXIX Olimpíada de Química. Professor Sr. Agustí Vergés.

· El segon premi, ofert per SCHARLAB, fou per al Col·legi Monti-sion de Palma. Professora
Sra. Mercè Dopico.

· El tercer premi, ofert per Fisher Scientific, fou per al Col·legi Sant Josep Obrer de
Palma. Professora Sra. Leonor Santamaria.

· El primer accèssit ofert per Biolinea fou per al Col·legi Beat Ramon Llull d'Inca.
Professor Sr. Pau Maura.

· El segon accèssit, ofert per QuirogaLab, fou per al Col·legi La Salle de Palma. Professor
Sr. Tomàs Balaguer.

Els premis individuals foren per als següents alumnes:

· El primer premi i per tant el guanyador d’aquesta XXIX Olimpíada de Química a les
Illes Balears fou per Joan Villalonga, de l'IES Joan Alcover de Palma. El premi consistí
en material valorat en 250 euros, matrícula gratuïta en l’any acadèmic 2016-2017 en
qualsevol titulació impartida a la UIB, obsequi i diploma. A més, si es matricula a la
UIB, podrà gaudir d’un mes gratuït a la residència universitària de la UIB al Campus de
la carretera de Valldemossa.

· El  segon premi fou per Jorge del Pozo del Col·legi Monti-sion de Palma. El premi consistí
en  material valorat en 200 euros, matrícula gratuïta en l’any acadèmic 2016-2017 en
qualsevol titulació impartida a la UIB, obsequi i diploma.

· El  tercer premi fou per Andrea Oliver del Col·legi Sant Josep Obrer de Palma. El premi
consistí en material valorat en 150 euros, matrícula gratuïta en l’any acadèmic 2016-2017
en qualsevol titulació impartida a la UIB, obsequi i diploma.

Els accèssits s’atorgaren als següents alumnes:

· Accèssit per Eivissa:  Sergi Roig de l’IES Sa Colomina.
· Accèssit per Menorca. Mustapha Bousaka de l’IES Joan Ramis i Ramis de Maó.
· Accèssit per Mallorca. Ferran Pericàs de l’ IES Joan Alcover de Palma.

Finalment, esmentar que en Joan Villalonga i en Jorge del Pozo ens representaren a
la fase estatal de l’Olimpíada que  es dugué a terme els dies 16 i 17 d'abril a Alcalà
d'Henares, acompanyats pel nostre company de Junta Agustí Vergés. L'organització i
patrocini d'aquest esdeveniment fou a càrrec de l'ANQUE, LA RSEQ i el Ministeri d'ECD.

(4)

(5)

(2) (3)

(1)

(6)

Foto 4. Mesa presidencial del lliurament de premis
Foto 5. Membres del centre guanyador de l’olimpíada de 2016
Foto 6. Participants de Balears a l'Olimpíada Nacional de Química en Alcalà d'Henares.

Peus de foto:
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Any Ramon Llull

El passat 21 d’abril el cor de cambra Musicantes de Mallorca, dins el qual
participen quatre companys químics -Josefa Donoso, Joan Jesús Fiol, Josep
Natta i Antoni Salvà-, alguns d’ells membres de la nostra Junta, varen interpretar
a l’auditori de la biblioteca de la Fundació Bartolomé March l’oratori lul·lià
Canticum novum de Baltasar Bibiloni.

Aquesta activitat s’emmarca dins la commemoració del 700 aniversari de la
mort del Beat. L’oratori va ser estrenat amb gran èxit al Teatre Principal de
Palma l’1 d’abril de 2015 i posteriorment també ha estat interpretat el passat
mes d’octubre a la basílica de Santa Maria del Pi de Barcelona.

Reconeixement a la trajectòria literària del químic
Àngel Terron

Àngel Terron ha publicat Iniciació a la química, Noema,
Llibre del Mercuri, Ternari, De Bell Nou, Al·lotropies
[antologia], Geometria Descriptiva, Paraula de poeta
[antologia], Sons Nets, À Mon Seu Désir, Art breu.
Antologia 1973-2008), Els noms del cervell i  el darrer,
Draft Art, l’any 2015.

Des del Col·legi i l’Associació de Químics amb les quals
sempre ha col·laborat, li volem fer arribar la nostra més
sincera enhorabona.
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XII Miniolimpíada de Física i Química de les Illes Balears
(5 de maig de 2016)

L’Associació de Químics de les Illes Balears va organitzar el passat 5 de maig,
la Miniolimpíada de Física i Química de les Illes Balears corresponent a l’any
2016, 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. De forma
simultània i amb una gran participació de 120 alumnes realitzaren les proves:
91 a la Facultat de Ciències de la UIB (Mallorca), 18 a Can Salord (Menorca)
i 11 a l’Extensió Universitària d’Eivissa-Formentera, d' un total de 39 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.
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:

Realització de la prova a Mallorca

Realització de la prova a Menorca

Classificació per centres
· Primer classificat: IES Joan Alcover (Palma)
· Segon classificat:  IES Madina Mayurqa (Palma)
· Tercer classificat: Col·legi lluís Vives (Palma)

Enhorabona a tots els guanyadors!!!

Alumnes participants:  123  -  Centres participants:  40

Alumnes i Centres  premiats. Premis individuals
Primera classificada. Maria Martorell Ruiz. IES Madina Mayurqa (Palma)
Segon classificat: Bernat Pol Blesa. IES Joan Alcover (Palma)
Tercer classificat: Javier Rodríguez Higuero. IES Joan Alcover (Palma)
Quarta classificada: Andrea Sánchez Mediavilla. Col.legi LluisVives (Palma)
Cinquè classificat: Joan Nuñez Corbacho. Col·legi Mare de Deu de les Neus
(Sant Jordi de les Salines- Eivissa)
Accèssit Eivissa: Ariadna Costa Torres. Col·legi Mare de Deu de les Neus
(Sant Jordi de les Salines- Eivissa)
Accèssit Mallorca: Bernat Ramis Vich. Col·legi Pius XII (Palma)
Accèssit Menorca: Sara Vilches Pons. IES Joan Ramis i Ramis (Maó)

El nostre company Àngel
Terron, catedràtic de
Química Inorgànica de la
UIB i poeta, ha estat
guardonat el passat 16
d’abril amb el 21è premi
de reconeixement a la
trajectòria literària atorgat
en el marc del lliurament
dels Premis literaris que
convoca l’Ajuntament de
Cadaqués. Activitats d’aquests tipus

demostren la implicació
dels nostres professionals
dins el món de la cultura
de la nostra societat.



QUIMINOTÍCIES
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«SomosCientíficos, ¡sácanos de aquí!» és una activitat online en la que estudiants de 9 a 18 anys interactuen amb
científics a través d’Internet. Els estudiants desafien als científics mitjançant xats de text, els pregunten sobre les
seves investigacions, el seu dia a dia i sobre curiositats científiques. És un concurs ja que voten per escollir al seu
científic o científica favorit perquè guany un premi de 500 euros per a divulgar la seva investigació. Aquest concurs
no és un invent espanyol,  es celebra al Regne Unit des de l’any 2008, i han participat més de 1500 científics i
100.000 estudiants. A Espanya s’ha desenvolupat per primera vegada de l’11 al 22 d’abril de 2016 amb el patrocini
de l’Obra Social la Caixa. En aquesta primera edició han participat 1285 estudiants de 50 centres d’ensenyament
que interactuaren amb 15 persones dedicades a diferents àrees de la investigació. Enguany no hi ha seleccionat
cap centre de les Illes Balears, esperem que en properes edicions hi participin en aquesta activitat tan engrescadora.
Per mes informació http://somoscientificos.es/

Investigadors de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), la Universitat de Barcelona (UB) i dues universitats d’Austràlia
han introduït una nova forma de catalitzar  reaccions químiques mitjançant l’aplicació d’un camp elèctric entre les molècules
reaccionants. Això obre la porta a la fabricació de compostos químics utilitzats habitualment en medicaments i materials
industrials, d’una manera més ràpida i econòmica. La reacció estudiada va ser una reacció clàssica, Diels-Alder, que es va
dur a terme entre dos nano-elèctrodes amb les molècules reactives i sota un camp elèctric orientat en tots dos. La catàlisi
electrostàtica  és la forma menys desenvolupada de la catàlisi en la química sintètica, perquè els efectes electrostàtics poden
ser fortament direccionals. Els investigadors d’Espanya i Austràlia van resoldre aquest problema mitjançant l’ús de tècniques
innovadores basades en microscòpia d’efecte túnel.
Per més informació: Albert C. Aragonès, Naomi L. Haworth, NadimDarwish, Simone Ciampi, Nathaniel J. Bloomfield, Gordon
G. Wallace, Ismael Diez-Perez& Michelle L. Coote (2016). , Nature

Les pales de pàdel tenen molta química

Dunlop i BASF han desenvolupat una nova tecnologia a la fabricació de pales de pàdel, utilitzant un revolucionari
poliuretà termoplàstic expandit (E-TPU) que s’aplica al nucli de la pala, presenta l’elasticitat de la goma però
és mes lleuger. És un material amb molta durabilitat i que manté les seves propietats en un ample rang de
temperatures. Són molts els materials utilitzats: microcàpsules de silicona per amortir els cops, fibra de carboni
i pigments. Per més informació: www.performance-materials.basf.com i www.infinergy.basf.com

En un estudi en el que han participat investigadors del Nano-Bio Spectroscopy Group de la UPV/EHU, liderat per Ángel
Rubio, han desenvolupat una nova ruta para produir carbí, que són cadenes de carboni molt llargues, utilitzant una
hibridació sp, amb unes propietats mecàniques que superen a les del diamant i del grafè, utilitzant nanotubs de paret
doble com protector de la cadena, degut a que aquesta és extremadament inestable en condiciones ambientals. Fins a
l’any 2010 la cadena més llarga era de 44 àtoms de carboni. Aquest grup d’investigadors han col·laborat amb un equip
internacional i han sintetitzat de forma estable cadenes de mes de 6400 àtoms de carboni. Aquest sistema híbrid resultant
de cadenes lineals dintre de nanotubs presenta unes propietats electròniques molts interesants.

Referencia bibliográfica: L. Shi, P. Rohringer, K. Suenaga, Y. Niimi, J. Kotakoski, J. C. Meyer, H. Peterlik, M. Wanko, S.
Cahangirov, A. Rubio, Z. J. Lapin, L. Novotny, P. Ayala, T. Pichler. "Confined linear carbonchains as a route to bulkcarbyne".
Nature Materials, vol.15, mayo 2016. http://dx.doi.org/ 10.1038/NMAT4617.

Els elements 113, 115, 117 i 118, descoberts a les darreres dues dècades per científics russos, japonesos
i nord-americans, completen la setena fila de la taula periòdica. En una comunicació oficial, la Unió
Internacional de Química Pura i Aplicada (IUPAC) ha confirmat la seva existència, fins que es decideixi el
seu nom oficial es denominaran ununtrium (Uut,113), unumpentium (Uup, 115), ununseptium (Uus, 117)
iununoctium (Uuo, 118) En el descobriment d’aquets nous elements hi ha una pugna entre diferents
investigadors que finalment ha resolt una comissió de la IUPAC.
Per més informació: http://iupac.org/cms/wp-content/uploads/2016/01/IUPAC-Press-Release_30Dec2015.pdf

Un equip d’investigadors del Departament d’Enginyeria Minera, Industrial i TIC de la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC) aposten per la biolixiviació com a tècnica potencial en la recuperació de metalls procedents dels
residus electrònics dels telèfons mòbils. La tècnica es podria adaptar fàcilment a altres tipus de deixalles electròniques
com ara televisors, ordinadors i geleres. En el procés es posen en contacte deixalles electròniques que contenen
metalls d’interès com ara el coure, l’or, el crom, el zinc, el níquel i l’alumini, entre d’altres, amb bacteris ferroxidants
per aconseguir extreure’ls i donar un nou ús. En comptes d’atacar químicament els residus s’aprofita la capacitat
d’oxidar que tenen determinats microorganismes regenerant els agents responsables de l’extracció i reduint la
utilització de reactius i d’altes temperatures. Es tracta d’un procés menys contaminat i més econòmic, que obri un nou camí per separar els metalls
valuosos que formen part de les plaques del circuits electrònics, ja que fins ara l’únic sistema era per termofusió.  La plataforma Recyclia ha elaborat
un estudi en el que  considera de cada telèfon mòbil, d’uns 100 grams, les actuals tècniques de tractament permeten extraure uns 62 grams de plàstics
(propilè, poliestirè, abs i policarbonat, entre altres), 25 grams de metalls (alumini i coure) i  a més 0,0008 grams de metalls preciosos recuperables
com or, plata i pal·ladi.  Per mes informació:http://www.upc.edu/saladepremsa/al-dia/mes-noticies/investigadores-de-la-upc-utilizan-bacterias-para-
recuperar-los-metales-de-los-telefonos-moviles-en-desuso-y-reutilizarlos

S’utilitzen bacteris per recuperar els metalls dels telèfons mòbils

Quatre nous elements químics completen el setè període de la Taula Periòdica

Sintetitzades, por primera vegada, cadenes de carboni unidimensionals ultrallargues

Primera catàlisi d'una reacció química per un camp elèctric

Una activitat educativa molt engrescadora



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
BMN - Sa Nostra

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
Twitter: @QuimicsBalears

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: dilluns de 18:00 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 “Química per a professionals no químics”
Dates: del 23 al 26 de maig de 2016

DESTINATARIS: professionals d’indústries o empreses relacionades amb el sector químic i que
precisin coneixements bàsics de química per al desenvolupament de les seves funcions. Altres
persones interessades en la matèria.

Curs “Preparació d’oposicions de Física i química”
Dates previstes de començament: octubre-novembre 2016

DESTINATARIS: graduats o llicenciats en les titulacions admeses per a la participació en les properes
oposicions de professorat de Física i química d’Educació Secundària previstes per a 2017 en la CAIB.

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

NOTA INFORMATIVA
Durant aquestes darreres setmanes, el Col·legi de Químics ha duit a terme gestions amb la gerència de Cineciutat de Palma
(antic Renoir) per tal de subscriure un conveni que resulti aventatjós pels nostres col·legiats aficionats al cinema. A principis
de juny tendrà lloc, previsiblement, la signatura d'aquest conveni. Rebreu puntual informació el més aviat possible de les
clàusules per tal que ja en pogueu fer ús abans de l'estiu si hi estau interessats.




