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LA TASCA DIVULGADORA

Fa anys que la tasca de les universitats se centrava en la investigació i la
docència. Poc a poc es va anar incorporant el desenvolupament. El pla
nacional era de I+D. Amb el temps es va incorporar una nova lletra, ja tenim
I+D+i, o sigui Investigació, Desenvolupament i Innovació. Aquestes referències
ja no són úniques de la universitat. Les empreses també han estat involucrades
en aquesta evolució i actualment moltes empreses estan canviant les seves
estratègies i incorporen departaments de I+D+i. Malgrat això, segons l’informe
2015 Global Innovation únicament vuit empreses espanyoles estan situades
entre les 1.000 que més inverteixen en innovació al món. El camí està marcat.
Però vet aquí que, encara sense lletra, comença a treure el cap una nova fita:
la divulgació. Els investigadors són els que poden fer aquesta divulgació, amb
la col·laboració d’experts en comunicació, per arribar a tots els sectors de la
societat. La divulgació cada vegada està més valorada i és més necessària a
les universitats i als centres d’investigació. Com a químics tenim una tasca
divulgadora molt fascinant, cada un al seu àmbit, i una manera de contribuir
a ella és fer-vos partícips d’uns llibres divulgatius molt adients per a químics,
per a no químics, per a tothom. Us aconsello La ciència en la sombra de J.M.
Mulet i Vamos a comprar mentiras de J.M. López Nicolás. De fàcil lectura,
ben orientats i clars exemples que la lectura científica, la divulgació científica,
pot ser una de les eines que tenim a mà per contribuir a potenciar una imatge
positiva, útil i necessària de la Química.

Juan Frau
President de l’Associació de Químics de les Illes Balears

OPINIÓ

Editorial
La tasca divulgadora

2



OPINIÓ

A continuació s’inclou una ressenya que hem rebut d’un grup d’assistents a la conferència del Dia de la Química

LA COMPOSICIÓ QUÍMICA DE L’ATMOSFERA I EL CANVI CLIMÀTIC
Susana Fernández, Marina Llaneras, Paula Roig I Laura Rullan
Alumnes del 2n curs del batxillerat científic de l'IES Son Rul·lan de Palma

Alguns dels aspectes més rellevants de l'exposició que  Miquel Salamanca ens va presentar el passat dia 15,
dia de Sant Albert, a la sala d'actes de Sa Riera foren aquests:

Dels estudis sobre el canvi climàtic es dedueix que els nostres  padrins varen viure amb un grau menys de
temperatura  que nosaltres. També s’ha comprovat mitjançant testimonis de gel de les capes de neu de
l’Atlàntida o de Groenlàndia, que fa milions d’anys l’atmosfera terrestre tenia una concentració menor de
diòxid de carboni que l'actual, que és d'un 0,033%. Una tona d’aquest gas emesa a l’atmosfera pot arribar
a fondre 3m² de superfície antàrtica.

En la tercera conferència es va signar el Protocol de Kioto (1997), el qual suposà el primer pas per posar un
límit a les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Així, els registres del 2012 mostren una caiguda del 1,3%
a tota la Unió Europea respecte a l'any anterior.

Si es compara amb dues dècades enrere -1990, l'any base per als càlculs de Kyoto- Europa ha aconseguit
reduir un 19,2% les seves emissions. Contràriament,  s'observa com països com la Xina, els Estats Units i la
Índia (aquest darrer en vía de desenvolupament) utilitzen un excés de combustibles fòssils en lloc d’energies
més netes. D'altra part, països com França i Japó utilitzen sobretot energia nuclear que no emet diòxid de
carboni, però genera molts de residus. També cal esmentar que les reserves de petroli s’estan esgotant fet
que tard o d’hora ens obligarà a utilitzar altres fonts d’energia.

Degut a aquests fets, s’han dut a terme algunes experiències, com a Cargary (Canadà), on s’ha començat a
capturar diòxid de carboni quan passa per uns filtres amb hidròxid de sodi. Tot i el gran avanç que això
comporta, no és un projecte viable econòmicament. Sembla que la tècnica de reforesta resulta molt més
econòmica i preferible a l’hora de dur-la a terme, ja que si reforestam allò que hem deforestat aconseguirem
recuperar els organismes que hem eliminat anteriorment i que permeten la fotosíntesi. L’energia solar o
l’eòlica també poden resultar alternatives vàlides.
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Com a conseqüència de l’efecte hivernacle, es
produeix el canvi climàtic. Tot i que l’efecte
hivernacle comporta a la Terra efectes positius (ja
que sense aquest no hi hauria vida), també en
comporta d'altres negatius com ara el desgel dels
pols, l'augment de la desertificació i canvis en les
estacions que afecten als éssers vius. Aquests fets
condueixen a pensar que hauríem de posar
solucions perquè sigui possible arribar a un
desenvolupament sostenible.

Per això, s’han establert acords internacionals com
per exemple la Conference of the Parties (COP).
Els països que hi participen es reuneixen anualment
amb l’objectiu d'impulsar i supervisar l'aplicació
del Conveni i continuar les converses sobre la
manera més assenyada d'abordar el problema.
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12 anys del Demolab. Per molts d’anys
Francisca Molinos. Professora d’Educació Secundària i actualment membre del Programa d’Orientació i Transició a la Universitat
Juan Frau. Catedràtic de Química Física del Departament de Química de la UIB i excoordinador del Programa d’Orientació i Transició a la Universitat

Actualment el programa Demolab (Demostracions al
laboratori) està completament consolidat dins la oferta
formativa dels estudiants dels centres educatius de les Illes
Balears. Als inicis de l’any 2000 un grup de professors
d’educació secundaria i de la universitat com a resposta a
una inquietud de l’Associació de Químics de les Illes Balears
i del Departament de Química de la UIB varen començar a
fer feina per fer un projecte amb l’objectiu de promoure els
estudis científics entre l’alumnat d’educació secundària.
Aquestes inquietuds varen ser traslladades i recollides a les
I Jornades sobre l'Ensenyament de la Química i la Física a
les Illes Balears d’octubre de 2001. Aprofitant aquestes
jornades i el foro de les reunions de coordinació de les
proves d’accés a la universitat, per maig de 2002 es va
sol·licitar la col·laboració de tot el professorat de Física i de
Química que volgués participar aquest projecte. El 21 de
març de 2003 a les II Jornades sobre l'Ensenyament de la
Química i la Física a les Illes Balears ja es va recollir “La
creació d’un Taller de Química a la UIB, per tal que els
alumnes de diferents centres puguin venir a veure diferents
pràctiques de Química". La primera passa estava donada.

La posada en marxa del Demolab és un exemple de bon
funcionament. La Universitat de les Illes Balears, a través
del Vicerectorat d’Estudiants, i la Conselleria d’Educació, a
traves de la Direcció General d’Universitat, varen posar en
marxa el Programa d’Orientació i Transició a la Universitat
(POTU) on es va integrar el Demolab. Aquest programa va
permetre tenir un professor en comissió de serveis com a
responsable del Demolab. La Facultat de Ciències va apostar
des del seu inici pel projecte i va cedir i reformar, amb l’ajuda
del Consell de Direcció de la UIB, el laboratori de la planta
baixa de l’edifici Mateu Orfila i Rotger del Campus de la UIB.
Els Departaments de Biologia, de Biologia Fonamental i
Ciències de la Salut, de Física i de Química varen aportar
part de l’equipament inicial del laboratori i també els seus
directors i altres membres del departaments esmentats es
varen involucrar amb la creació de materials, gestió de
l’espai, etc. A l’elaboració d’aquests materials també varen
participar activament professors d’educació secundària en
el que va ser segurament una de les primeres iniciatives
reals i efectives de projecte i feina en comú entre els dos
nivells educatius. L’aportació de Caixa de Balears “Sa Nostra”
va ser també crucial. Totes les peces del projecte varen anar
encaixant i conformant el Demolab. Totes eren
imprescindibles i totes varen arribar al moment idoni. Des
del principi ja es va pensar que el contacte directe amb els
alumnes dels centres educatius tenia que ser a través
d’estudiants de les llicenciatures, en aquell moment, dels
estudis anteriors.

Figura 1

Figura 2. Valoració del professorat de les pràctiques del Demolab (curs 2013-14).
Les valoracions es realitzen de 0 a 4.
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Figura 3. Valoració de l’alumnat de les pràctiques del Demolab (curs 2013-14).
Les valoracions es realitzen de 0 a 4.
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El mes de març de 2004, concretament el dia 31 de març, es va
posar en marxa el projecte d’una manera experimental. A aquesta
fase pilot varen participar 21 centres educatius i 584 alumnes.
Atesos els bons resultats de la fase pilot, el curs següent, 2004-
2015, es va oferir als centres com una activitat educativa de l’Obra
Social de Sa Nostra. Els resultats del Demolab són molt positius i
engrescadors. El feedback per part de professors i alumnes durant
tots aquests anys ens ha permet veure que el camí era el correcte
i que també hi havia coses per polir.
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S’ha d’agrair també al professorat i als centres de secundària de Balears que
des del primer moment varen confiar amb aquest projecte, a una època on
el gap entre secundària i universitat era prou important. A la figura 1 es mostra
l’evolució per curs del nombre d'alumnes de les Illes Balears que han participat
aquests dotze anys. Encara que el laboratori del Demolab està físicament a
Palma, el Demolab també s’ha traslladat a Menorca i Eivissa i ha permès als
alumnes d’aquestes illes també participar del projecte. Com es veu la capacitat
del Demolab està al màxim, la petita disminució entre el cursos 2010-11 i
2013-14 obeeix a que per falta de recursos econòmics el Demolab no es va
poder desplaçar a Menorca i Eivissa. A la figura 2 i la figura 3 es mostren, com
a exemple, la valoració del professorat i de l’alumnat del curs 2014-2015 de
les diferents pràctiques del programa. En els dos casos, totes elles tenen una
valoració de 3,5 o superior a una escala de zero a quatre.

El projecte Demolab va néixer amb uns objectius molt clars, promoure els estudis
de caire científic i permetre acostar la universitat i els centres educatius
preuniversitaris. Una part d’aquests objectius han estat assolits, però a més
pensam que el Demolab i el seu esperit han donat peu i han estat els activadors
de moltes més iniciatives. Entre d’elles podem destacar el campus científic d’estiu
i la fira Ciència per a Tothom, que organitza la UIB des de fa un parell d’anys, les
jornades i setmanes de la Ciència que s’organitzen a molts de centres educatius,
etc. En totes aquestes activitats l’existència del Demolab ha contribuït favorablement.
També ha contribuït a coses més intangibles, però d’una importància cabdal, com
l’experiència dels monitors com a futurs docents. Aquest model també s’ha
exportat a altres facultats o escoles que han posat en marxa programes com el
Demotec (Escola Politècnica de la UIB) i l’Arqueòdrom.

Moltes persones han passat pel Demolab, totes han aportat i contribuït i la
falta d’una d’elles deixaria la taula coixa. Però just és destacar a Enrique Gómez
com el seu impulsor, ell va ser la cadena de transmissió entre les inquietuds
dels professors, i el primer coordinador del Demolab entre els anys 2004 i
2006. Gabriel Cànaves (2006-2008), Francisca Molinos (2008-2013), Margarita
Nadal (2013- 2016), i Francisca Molinos i Lola Álvarez (2016-) han coordinat,
apuntalat i expandit aquest projecte fins a l’actualitat.

Ara ens podríem demanar sobre el futur. Cap on va el Demolab? Segueix tenint
sentit la seva existència? Amb què ha de canviar? Òbviament tots estirem
d'acord que té sentit la seva existència, i amb tanta diversitat d’estudis, ara més
que mai. Podem introduir millores i totes les propostes són benvingudes. Com
a qualsevol projecte es necessita una renovació i innovació d'activitats, es
necessiten noves idees, però la màxima del projecte és encara vigent: “Incentivar
l'interès per la Ciència en els joves estudiants”. La Ciència fa que hi pugui haver
avenços tecnològics i serveix per incrementar la qualitat de vida. Els estudiants
actuals són el futur que pot ajudar a fer que la tradició científica en tots els
àmbits s'implanti a la nostra societat.



NOTÍCIES UIB

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.
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- El divendres 27 de maig, tingué lloc la quarta conferència del cicle “Materials Matter”, la qual fou impartida per la Dra.
Mariona Saupe Roura, catedràtica de Química Física de la Universitat de Barcelona. La Dra. Saupe impartí una xerrada curta
titulada “El papel de la química computacional en la investigación química actual”  i la conferència  “Evolución química en
superficies minerales”. Aquesta fou organitzada pel Departament de Química, la Comissió Acadèmica de Doctorat CTQ i
la Reial Societat Espanyola de Química (secció territorial Illes Balears). Aquest acte tingué lloc a la Sala de Graus de l’edifici
Antoni Mª Alcover.

- El divendres 3 de juny, el Sr. Luis Eduardo Guerras Rodríguez, de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, de la
Universidad Ignacio Agramonte Loynaz, a Camagüey, Cuba, impartí la conferència titulada “Valorización de residuos
lignocelulósicos agroindustriales, oportunidades al desarrollo”. L’acte tingué lloc a la Sala de Juntes de l’edifici Mateu Orfila
i formà part de les activitats organitzades de manera conjunta pel Departament de Química i la secció territorial de les Illes
Balears de la Reial Societat Espanyola de Química.

- El dimarts dia 7 de juny, la Dra. Jaroslava Svarc Gajic, de la Facultat de Tecnologia de la Universitat de Novi Sad, a Sèrbia,
impartí la conferència titulada “Subcritical water: an emerging technique” a la aula 16 de l’edifici Mateu Orfila i Rotger.

- El passat mes de juliol, el professor Marco A. Zezzi, de la Universitat Stadual de Campinas (Brasil) impartí el curs “Chemical
Speciation focusing in Bioanalytical Applications”, de 8h durant els dies 5, 6, 7 i 8.

- El dia 19 de juliol, a les 12h, tingué lloc la conferencia titulada “Analytical Chemistry Towards Transdiciplinarity”, impartida
pel Prof. Marco A. Zezzi Arruda, de la Universitat Stadual de Campinas (Brasil).

- El dia 27 de setembre, a les 11h, la Dra. Virtudes Moreno, catedràtica jubilada de la Universitat de Barcelona impartí la
lliçó inaugural del Màster i doctorat en Ciència i Tecnologia Química titulada “El monóxido de carbono ¿un agente
terapéutico?”.

- Finalment, el dia 17 d’octubre, a les 11h, tingué lloc la conferencia titulada “Biosensores basados en micro- y nano-
tecnología”, impartida per el Dr. Roberto de la Ricca, investigador que en breu s’incorporarà com a Ramon i Cajal al
Departament de Química de la UIB.

Conferències i cursos

- El dia 11 d’octubre, a les 11.30h i a l’aula multiusos dels
Serveis Cientificotècnics, tingué lloc la conferencia titulada
“Amyloid, microwaves and the magic angle” impartida per el
Prof. Robert G. Griffin, director del Departament de Química
del Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA.

- El dia 26 de maig, el Dr. Rogelio Rodríguez Maese va defensar la seva tesis doctoral titulada: “Automatización de métodos
radioquímicos para la separación y preconcentración de radionúclidos en muestras ambientales”. La tesis fou dirigida pels
doctors Víctor Cerdà Martín, Laura Ferrer Trovato i Luz Olivia Leal Quezada.

- El dia 4 de juny, la Dra. Fatima Zohra Abouhiat va defensar la seva tesis doctoral, titulada: “Automatisation des méthodes
cinétiques-catalytiques par les techniques d'analyses en flux”. La tesis fou dirigida pels doctors Víctor Cerdà Martín, Farida
el Youssfi, Camelia Henríquez Hernández i Mostafa Stitou.

- El dia 13 de juny, la Dra. Ana Maria Canaleta Safont va defensar la seva tesis doctoral titulada: “Síntesis y estudio espectroscópico
de zeolitas protónicas del tipo ZSM-5 con sustitución isomórfica de aluminio por galio”. La tesis fou dirigida pel doctor Carlos
Otero Aerán i la doctora Gemma Turnés Palomino.

- Finalment, el dia 28 de juny, la Dra. Alba Córdoba Insensé va defensar la seva tesis doctoral titulada: “Covalent Functionalization
of Titanium with Natural Small Molecules for Bioactive Bone Implants”. La tesis fou dirigida per les doctores Marta Monjo
Cabrer i Joana Maria Ramis Morey.

Tesis doctorals
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Altres Notícies del departament

- La Universitat de les Illes Balears, a través del Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (POTU), organitzà el setè
Campus Cientificotècnic d’Estiu del 27 de juny al 8 de juliol. Hi participaren 64 alumnes, en dues setmanes en què realitzaran
activitats de caire científic i tècnic. Els objectius d’aquest campus són potenciar l’interès dels joves estudiants de quart d’ESO
i primer de batxillerat per la ciència i la tecnologia; incentivar l'accés dels estudiants a les titulacions cientificotècniques; i
transmetre experiència en laboratoris, treball en equip, capacitat i creativitat, i capacitat de comunicar  experiències.

- El doctor Fèlix Grases, director de l'Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS) i del Laboratori
d'Investigació en Litiasi Renal de la UIB, fou guardonat per l’Acadèmia Mèdica Balear amb el Premi Honorífic a la Trajectòria
Professional 2016. L'acte del lliurament tingué lloc el dimecres 22 juny de 2016, a la seu de l'Acadèmia Mèdica Balear.

- Els investigadors Miquel Oliver i Manel Miró, del grup de recerca
en Anàlisi per Injecció de Flux i Anàlisi de Traces (FI-TRACE), de l’àrea
de Química Analítica, i Antoni Bauzà i Antoni Frontera, del grup de
recerca en Química Supramolecular, de l’àrea de Química Orgànica
del Departament de Química publicaren el passat mes de juliol un
article a la revista científica Environmental Science & Technology de
l’American Chemical Society, d’elevat impacte en l’àrea de ciències
ambientals, en el qual plantegen l'ús de liposomes com a membranes
simulades per avaluar els possibles efectes nocius de contaminants
ambientals sobre el cos humà.

- Entre els dies 9 i 14 d’octubre, la UIB acollí la 6a Escola Internacional de Formació en
Ressonància Magnètica Nuclear d’Estat Sòlid Aplicada a Mostres Biològiques. A la mateixa
hi participaren 40 investigadors europeus associats al grup Ampere, l'associació científica
més gran d'Europa dedicada a l’estudi de l’aplicació de la ressonància magnètica (NMR) en
la física, la química i la biologia, així com al desenvolupament de metodologies i tecnologies
relacionades amb aquesta tècnica.

El passat 4 d’octubre el BOE publicà el nomenament del nostre company Dr. Joan
Jesús Fiol Arbós com a catedràtic de Química Inorgànica de la Universitat de les Illes
Balears. Des de la nostra revista i Juntes Directives volem donar-li l’enhorabona per
aquest èxit professional que afegeix al seu currículum després d’una dilatada carrera
docent i investigadora feta des dels seus inicis a la UIB.

A més de la seva dedicació universitària i participació en activitats musicals, des de
fa anys Juanje Fiol és membre de la Junta de Govern del Col·legi de Químics i
col·labora amb nosaltres en nombroses actuacions de divulgació de la química.
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Igualment que en anys anteriors l’Associació de Químics de les Illes Balears ha organitzat,
juntament amb el Departament de Química de la UIB i el Col·legi Oficial de Químics, el Dia
de la Química (15 de novembre) que coincideix amb la celebració del nostre patró Sant
Albert. Amb aquesta activitat volem potenciar la cultura científica dintre de la nostra societat
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 mateix dia 15 de novembre a les 12,30 h, el conegut geògraf Miquel Salamanca -
presentador del programa sobre el temps a IB3- va impartir,  a la sala d'actes de l'edifici Sa
Riera de la UIB, la conferència “La composició química de l'atmosfera i el canvi climàtic”
dirigida a l’alumnat de batxillerat de la modalitat científico-tecnològica de distints centres
de secundària.

Miquel Salamanca explicà de forma molt didàctica a tot l’alumnat present a l’auditori, els
problemes que es deriven del mal ús i de l'abús que la humanitat en fa de l'energia i les
conseqüències que aquest fet comporta: contaminació de l'atmosfera, canvi climàtic,
dificultats per les economies dels països energètico-depenents...

Al torn de preguntes, que es perllongà més de mitja hora a causa de l'interès demostrat
pels assistents envers el tema, Miquel Salamanca contestà de forma molt acurada les
distintes intervencions que tengueren els alumnes que, de forma especial, anaven dirigides
a conèixer quin pot ser el futur més proper pel que fa a la gestió de les fonts d'energia per
part dels governs.

Posteriorment i, amb la presidència de la doctora Margalida Payeras, vicerectora d'Alumnes,
Titulats i Ocupabilitat de la UIB, es va lliurar el premi Sant Albert a la investigació química
2016 a Maria Esperança Dalmau i a Francesca Comas pel seu treball de recerca "¿El proceso
de alimentos, puede facilitar la bioaccesibilidad de los nutrientes?"

Finalment varen rebre les insígnies de plata els col·legiats que enguany compleixen els 25
anys de llicenciatura. Els guardonats foren Carlos Arrondo,  Maria Victoria Jiménez, Joan
Mateu i Leonor Santamaria. Altres companys (Guillem Far, Margarita Peñarroya i Fernando
Vega) per diferents motius no varen poder participar.

Enhorabona a tots!

Celebració del Dia de la Química i de la festivitat 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 química 2016Lliurament de les insígnies de plata als vint-i-cinc anys
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El dia 16 de novembre a les 12 h i al vestíbul de l’edifici
Mateu Orfila de la UIB es va fer una foto
commemorativa dels membres del Departament de
Química i a continuació tingué lloc la taula redona “Els
professionals de la química”  adreçada als estudiants
del grau de Química de la UIB i amb la participació de
les següents persones:

• Maria Antònia Caimari, professora d'Educació
Secundària i degana del Col·legi Oficial de Químics de
les Illes Balears

• Carlos Palomino, professor ajudant del Departament
de Química de la UIB

• Àlex Sillero, gerent de Distribuciones Sillero, SL

• Joan Puig, director de Jabones Puig i president del
Clúster de la Indústria Química de les Illes Balears,
CliQIB

• Joan Frau, vicedegà del Col·legi Oficial de Químics
de les Illes Balears i director del departament de
Química de la UIB

SOPAR DE SANT ALBERT

Com ja tenim per costum els darrers anys, el passat 18 de
novembre tingué lloc, a l'hotel Araxa de Son Armadams,  el
tradicional sopar de Sant Albert que cada any organitza el
nostre Col·legi. Al sopar assistiren companys i companyes de
distintes promocions i na Carme, la nostra secretària tècnica,
que ens volgué acompanyar per primera vegada acceptant la
invitació de la Junta del Col·legi.

Durant la vetllada, els presents tenguérem l'oportunitat
d’intercanviar comentaris sobre les activitats dins els respectius
àmbits de feina i, també, sobre els darrers viatges d'oci realitzats
per alguns dels assistents al sopar. Com sempre, l'entorn de
pau i tranquil·litat que proporciona l'Araxa afavorí que la
trobada pogués transcórrer dins una ambient de total
germanor.

Molts d'anys a tots els químics.

Moment del sopar de germanor

Foto 1: Membres del Departament amb
motiu de la celebració del Dia de la
Química.

Foto 2: Moment de la taula redona “Els
professionals de la Química”

Foto 1

Foto 2
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Jean-Pierre Sauvage, J. Fraser Stoddart, i Ben L. Feringa  han estat guardonats amb el
premi Nobel de Química pel disseny i síntesi de màquines moleculars, molècules senzilles
que es comporten de forma semblant a les màquines convencionals. Els seus moviments
es poden controlar i fer una feina concreta amb una aportació d'energia. Aquestes màquines
s'accionen amb un canvi de pH o per acció de la llum. Els anys 80 Jean-Pierre Sauvage
(Universitat d'Estrarburg, França) i J. Fraser Stoddart (Universitat Northwestern, EEUU)
varen sintetitzar molècules amb moviments controlats. Ben L. Feringa (Universitat de
Groninga, Països Baixos) dissenyà l'any 1999 el primer motor molecular, una molècula
que girava en un sentit provocada per la isomerització d'un doble enllaç per l'acció de la
llum i la calor. Actualment sintetitzen molècules que es mouen com un cotxe sobre una
superfície per excitació electrònica.

Si un teixit absorbeix la radiació infraroja (IR) que emet el cos humà difícilment
podrem dissipar la calor. Un equip d’investigadors de la Universitat de Stanford ha
anunciat a la revista Science un teixit que aconsegueix refrescar la pell 2,7 K. Han
seleccionat el polietilè, un material que no absorbeix la radiació IR amb una longitud
d'ona de 7 a 14 micres, ara bé és transparent a la llum visible. Per eliminar aquesta
transparència han utilitzat el polietilè nanoporós ja que els seus porus dispersen la
llum visible i per tant aquest teixit és opac.

Els científics del grup d'Attociència i Optica Ultra-ràpida del Institut de Ciències
Fotòniques de Barcelona junt amb altres investigadors dels Estats Units, Països
Baixos, Dinamarca i Alemanya han publicat a la revista Science un article on informen
sobre l'obtenció de imatges de la ruptura d'un enllaç molecular d'acetilè (C2H2) nou
femtosegons després de la seva ionització. El seguiment dels àtoms individuals amb
una resolució espaial de 0,05 Amstrongs i una resolució temporal de 0,6 femtosegons
ja és una realitat. Han visualitzat la ruptura d'un enllaç CH i l’expulsió del corresponent
protó.

B. Wolter, J. Biegert et al. “Ultrafast electron diffraction imaging of bond breaking
in di-ionized acetylene”. Science, 21 de octubre de 2016.

Technische Bundesanstalt, Center for Free Electron Laser Science/DESY/CUI, Aarhus
University, Friedrich-Schiller University Jena, Leiden University y la Universität Kassel.

Un equip d’investigadors de la Universitat de Califòrnia, San Diego, ha aconseguit després de
15 anys d’investigació visualitzar les primeres imatges en color amb un microscopi electrònic.
L'equip liderat per Stephen Adams explica en el seu article publicat a Cell Chemical Biology que
han utilitzat ions metàl·lics que han fixat a la molècula i que el detector quan captura els
electrons provoca la seva coloració combinant el vermell, verd i groc. És una tècnica similar a
la microscòpia de fluorescència fent servir la resolució de la microscòpia electrònica.

Per més informació. http://dx.doi.org/10.1016/j.chembiol.2016.10.006

Investigadors de la Universitat Tsingua de Pequin han alimentat cucs amb fulles de morera,
que havien ruixat amb una solució que contenia un 0,2% de grafè i nanotubs de carboni de
paret simple. Els resultats del seu experiment s'han publicat a la revista Nano Letters (Nano
Lett. 2016, DOI: 10.1021 / acs.nanolett.6b03597). La seda reforçada produïda podria ser
utilitzada en aplicacions com teles protectores més duradores, implants mèdics biodegradables
i productes electrònics. Aquest procediment és una alternativa més eficient i més respectuosa
amb el medi ambient que un procés de tractament dels fils de seda, ja que obvia utilitzar
dissolvents tòxics. Aquets fils de seda incorporen aquests nanomaterials i són dues vegades
més resistents i si es sotmeten a temperatures de 1050° C carbonitza la cadena proteica i el
fil de seda és conductor de l'electricitat.

Cucs de seda alimentats incorporant grafè a la seva dieta

Imatges en color amb un microscopi electrònic

Primeres imatges  de la ruptura d'un enllaç a l'acetilè

Nous materials per fer una roba més fresca

Les màquines moleculars



CONVENIS + 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 “Preparació d’oposicions de Física i química”

Data prevista de començament: febrer 2017

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 us podeu posar en contacte amb la secretaria per telèfon (971775373) o amb
el correu electrònic (secretaria@quimibal.org)

El passat 19 de juliol, la nostra degana
Mª Antònia Caimari i Pedro Barbadillo,
president de l'Associació Xarxa
Cinema, gestora de CineCiutat,
signaren un conveni de col·laboració
entre ambdues entitats que permetrà
als nostres col·legiats/des gaudir,
entre d'altres, d'aquests avantatges:

a) un 30% de descompte a la quota de soci anual, que d'aquesta forma resta a 70
€/persona.

b) 12 entrades gratuïtes a l'any (excepte per a la primera setmana d'estrena d'una
pel·lícula i amb un màxim d'una entrada per sessió i dues al dia).

c) entrades a 4 € per qualsevol sessió i qualsevol dia de la setmana.

d) participació en tots els descomptes de les empreses adherides al Club de Ventajas
de CineCiutat.

Tots els interessats/des, posau-vos en contacte amb la nostra secretària, en hores d'oficina, abans de formalitzar la inscripció com a soci a la web cineciutat.org

CONVENI AMB CINECIUTAT




