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El compte Expansió Plus PRO requereix de la domiciliació d'una nòmina, pensió o ingrés regular mensual per un import mínim de 3.000 euros (se n'exclouen els ingressos procedents
de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular). Així mateix, també cal haver-hi domiciliat 2 rebuts domèstics en els 2 últims mesos. Oferta vàlida, a partir del 6 de
febrer de 2017.
* Fins a un màxim de 50 euros anuals per compte, amb la quota domiciliada. L'abonament es farà durant el mes de gener de l'any següent.
1. Rebuts domiciliats que corresponguin, com a emissor, a organitzacions no governamentals (ONG) registrades en l'Agència Espanyola de Cooperació i els rebuts de col·legis, escoles
bressol i universitats carregats durant el mes. S'ha de tractar de centres docents espanyols (públics, privats i concertats) i en queden excloses les despeses d'acadèmies particulars,
col·legis professionals o despeses diferents a les d'escolarització. Tampoc s'hi inclouen les despeses en concepte de postgraus, màsters i doctorats. Operacions de compra fetes a
crèdit incloses en la liquidació del mes, amb les targetes modalitat Classic, Or, Premium, Platinum i Shooping Or el contracte de les quals estigui associat a aquest compte, en els
establiments comercials d'alimentació inclosos, que es poden consultar en la pàgina www.bancsabadell.com/compteexpansioplus. Mínim de 5 euros i fins a 50 euros al mes.
2. Per tenir accés a aquesta retribució, els titulars han de tenir un saldo mitjà mensual en el banc superior a 30.000 euros en recursos, calculat com la suma de saldos del mes anterior
de: comptes a la vista, dipòsits, renda fixa a venciment, assegurances de vida-estalvi, fons d'inversió, valors cotitzables i no cotitzables, plans de pensions, plans de previsió d'EPSV i BS
Fons Gran Selecció. No es tindrà en compte per al còmput del saldo mitjà el saldo existent en aquest Compte Expansió Plus PRO ni en cap altre de les mateixes característiques en què
els titulars siguin intervinents. Sí que es tindrà en consideració el nombre de cotitulars, per la qual cosa el saldo mínim existent en l'entitat com a requisit serà el pres proporcionalment
per a cada cotitular. No es remuneraran els saldos durant el primer mes de vida del Compte Expansió Plus PRO.
En cas que no s'assoleixi per part dels titulars el saldo mínim que dóna dret a la retribució del Compte Expansió Plus PRO, la liquidació es farà al 0% per aquest concepte.
Rendibilitat primer any: per al tram de saldo diari que excedeixi els 10.000 euros: 0% TIN. Per al tram de saldo diari des de 0 fins a un màxim de 10.000 euros: 2,919% TIN, 1,8191%
TAE (calculada tenint en compte els dos tipus d'interès per al supòsit de permanència del saldo mitjà diari durant un any complet des de l'alta del compte). Exemple de liquidació: saldo
en compte de 15.000 euros diaris, saldo diarei sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència mensual; interessos liquidats en l'any: 270,82 euros.
Rendibilitat resta anys: per al tram de saldo diari que excedeixi els 10.000 euros: 0% TIN. Per al tram de saldo diari des de 0 fins a un màxim de 10.000 euros: 2,919% TIN, 1,9910%
TAE (calculada tenint en compte els dos tipus d'interès per al supòsit de permanència del saldo mitjà diari durant un any complet a partir del segon any del compte). Exemple de
liquidació: saldo en compte de 15.000 euros diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència mensual; interessos liquidats en l'anys: 295,96 euros.
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Unes línies a l'editorial del número 50. Això és el que me varen demanar les persones
que s'encarreguen de fer possible aquesta revista. El nombre 50 és molt especial,
ja en duim 50! Moltes pàgines d’idees, innovació, cultura, investigació, docència i
tantes altres coses relacionades amb aquesta professió que ens uneix. En tots els
aspectes ens envolta i ens apassiona. I necessita tant que la expliquem i que la
defensem.

Des del Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears al llarg d'aquest 50 números
hem ajudat a difondre les activitats que s'organitzen des de diversos àmbits, tant
públics com privats, tant particulars com empresarials, i també des del món acadèmic,
envers de la promoció de la Química. Els nostres lectors se'n poden fer una idea,
concursos, olimpíades, premis, trobades, seminaris, treballs de docència i de
investigació, amb tants i tantes protagonistes químics, alguns de novells i altres amb
molta experiència. Gracies a tots per les vostres inestimables col·laboracions.

Tantes i tantes iniciatives, tantes idees, tantes imatges recollides en aquests 50
números.

Només ens queda dir: 50 gràcies i a pel nombre 51!.

Maria Antonia Caimari Chamorro
Degana Col·legi Oficial de Químics

Finalment s'han acceptat les reiterades al·legacions realitzades pel nostre Col·legi i
els químics ja poden optar a places de Tècnic Superior de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Palma a les què abans no ens havien donat opció (BOIB núm. 62 de
20 de maig de 2017).
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Aquest petit treball ha estat realitzat a l'IES Son Rullan durant els
mesos d'abril i de maig, dins el currículum de l'assignatura de física
i química de 3r d'ESO, i després d'impartir els continguts
corresponents a l'apartat de mescles i dissolucions. Per dur-lo a
terme s'ha aprofitat una unitat didàctica sobre el tema elaborada
fa uns anys pel nostre company Agustí Vergés, professor de l'IES
Joan Alcover.

L'objectiu d'aquest petit estudi ha estat analitzar amb l'alumnat les
propietats d'algunes marques d'aigua envasada i, també, la
conveniència de consumir aigua de l'aixeta o aigua envasada a partir
del coneixement de les característiques de cada tipus d'aigua i
segons les necessitats de cada persona.

Els alumnes que han participat han estat: Xavi Albero, Destiny Albert,
David J. Aparicio, Alpha Bah, José Cesar Banegas, Alejandro Barea,
Paula Barrio, Miguel Bou, Marc Castell, Esteban Conde, Susana
Cortés, Javier de la Calle, Marina Duque, Raquel Garau, Nuria
Giménez, Andrea M. Hurtado, Andrea Jiménez, Carla León, Dolores
Maldonado, Chema Paniagua, Clarissa Ramos, Marcos Rodríguez,
Estefania Suárez i el professor Miquel Palou.

Amb la finalitat de preservar la identitat de les aigües analitzades,
l'estudi només inclou la seva procedència geogràfica, però no la
marca comercial en qüestió.

ACTIVITAT 1: Per poder comparar les diferents aigües que hi ha al
mercat de manera objectiva, els alumnes s'han organitzat en grups
de 2 persones per recollir el màxim possible d’informació sobre
diferents marques d’aigua que tenim al mercat. Per tal de planificar
la feina, cada grup ha decidit a quins supermercats acudir, quines
són les dades més rellevants per l'estudi, com recollir i sistematitzar
la informació, etc.

Els resultats obtinguts es troben recollits al Quadre 1:

ACTIVITAT 2: A la vista de la informació del Quadre 1 recollida durant
el cap de setmana i dels criteris que marca la llei, continguts al
Quadre 2, cada grup d'alumnes ha hagut de decidir quines mencions,

QUADRE 1
Característiques d'algunes aigües envasades que es troben al mercat

(Els continguts dels ions estan expressats en mg/L)
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1 Bunyola 0.14 17.2 68.4 80 32.9 0.9 45.5 183 269
2 València 0.38 18.6 0.87 23.4 35.8 297.2 393
3 Girona 0.58 10 37.7 6.9 9.1 137 16512.5
4 Bunyola 0.14 15.7 58.2 7.1 30.7 149 24854.00.6
5 Girona 0.33 112.3 43.2 11.5 167
6 Segovia 0.26 2.55 2.73 0.39 70.87 28
7 Sierra Nevada 0.35 6 29.7 9.4 1074.5 0.13 7.3 22.8
8 Alacant 0.32 7.8 87.6 78 26.1420.1 10.1
9 Terol 0.20 1.05 2.71 2.75 89.972.52 35
10 Cuenca 1.13 5.1 59.4 25.6 28421.37.4 2600.2
11 Fontoira 0.20 1.6 77 20.8 30522.84.3 280
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Aigua de l'aixeta o aigua envasada?

segons la llei, poden tenir cada una de les aigües del seu estudi
i comparar-les amb les que duen assenyalades les etiquetes dels
envasos corresponents.

Els resultats de l'activitat 2 es presenten al Quadre 3:

ACTIVITAT 3: A partir de les característiques de cadascuna de les
aigües objecte d'estudi (contemplades al Quadre 1) i de les mencions
que les hi són assignables (incloses al Quadre 3), s'han relacionat
les seves propietats de cara a contribuir a la salut de les persones
segons les correspondències que es presenten al Quadre 4:

QUADRE 2
Criteris per assignar les mencions a les aigües envasades

(Reial Decret 1074/2002 de 18 d'octubre, BOE núm. 259 de 29 d'octubre)(*)

MENCIÓ CRITERIS PER ATORGAR LES MENCIONS

1. De mineralització molt feble Fins a 50 mg / l de residu sec
2. Oligometàli·liques o de mineralització feble Fins a 500 mg / l de residu sec
3. De mineralització forta Fins a 1.500 mg / l de residu sec
4. Bicarbonatada Més de 600 mg / l de bicarbonat
5. Ensulfatades Més de 200 mg / l de sulfats
6. Clorurada Més de 200 mg / l de clorur
7. Càlcica Més de 150 mg / l de calci
8. Magnèsica Més de 50 mg / l de magnesi
9. Sòdica Més de 200 mg / l de sodi
10. Fluorada o que conté fluorurs Més d'1 mg / l de fluorurs
11. Ferruginosa o que conté ferro Més d'1 mg / l de ferro bivalent
12. Acidulada, carbònica o amb gas Més de 250 mg / l de CO2 lliure
13. Indicada per a dietes pobres en sodi Fins a 20 mg / l de sodi

Les etiquetes de les aigües també poden incloure aquestes altres mencions:
indicada per a la preparació d'aliments infantils, pot tenir efectes laxants, pot ser diürètica.

(*) Modificat pels RD 1744/2003 i 1798/2003

QUADRE 3
Mencions que es poden assignar a algunes aigües envasades que es troben al mercat

Número
de

l'aigua
Procedència Mencions assignables

1 Bunyola A De mineralització feble, indicada per a dietes pobres en sodi

2 València De mineralització feble, indicada per a dietes pobres en sodi

3 Girona A De mineralització feble, indicada per a dietes pobres en sodi

4 Bunyola B De mineralització feble, indicada per a dietes pobres en sodi

5 Girona B

6 Segovia De mineralització molt feble, indicada per a dietes pobres en sodi

7 Sierra Nevada Indicada per a dietes pobres en sodi

8 Alacant Fluorada, indicada per a dietes pobres en sodi

9 Terol De mineralització molt feble, indicada per a dietes pobres en sodi

10 Cuenca De mineralització feble, indicada per a dietes pobres en sodi

11 Fontoira De mineralització feble, indicada per a dietes pobres en sodi

QUADRE 4
Relació entre les característiques de les aigües i les seves propietats per a la salut de les persones

Menció Propietat

1. Aigua de mineralització
   dèbil o mot dèbil

Estimula la diüresi, és a dir, la producció d'orina
Són les aigües més indicades per a la preparació d'aliments infantils i per a les
dietes de control de sodi, problemes de càlculs i insuficiència renals o retenció
de líquids

4. Bicarbonatada Estimula la digestió i neutralitza l'acidesa d'estómac

7. Càlcica Contribueix a la mineralització d'ossos i dents

8. Magnèsica Contribueix a la mineralització d'ossos i dents
Poden resultar lleugerament laxants

9. Sòdica No aconsellades per a infants, persones grans, o dietes amb control de sodi

10. Fluorada Prevenen la càries dental
Desaconsellades en els més petits perquè un consum excessiu de fluor mentre
les dents s'estan desenvolupant pot causar fluorosis dental

11. Ferruginosa Contribueix a l'aportació de ferro

12. Carbònica o amb gas Estimula les ganes de menjar, neutralitza l'acidesa i facilita la digestió

13. Hiposòdica Estimula la diüresi, és a dir, la producció d'orina
Indicada per a dietes pobres en sodi
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Els resultats de l'activitat 3 es presenten al Quadre 5:

ACTIVITAT 4: Amb la finalitat de conèixer com es fabriquen els
envasos de plàstic o de vidre que contenen les aigües envasades,
s'han visualitzat aquests  vídeos:

http://www.youtube.com/watch?v=DeMH7uPs2Sw&feature=related
 (Fabricació de botelles de plàstic)

http://www.youtube.com/watch?v=x14ab-4khjQ&feature=related
(Fabricació de botelles de vidre)

Després, i treballant en petit grup de 2/3 persones, els alumnes
han exposat els arguments a favor i en contra que han considerat
més rellevants envers la utilització d'un o altre tipus d'envàs:

Plàstic o vidre?

QUADRE 5
Algunes propietats per a la salut de les persones de les aigües objecte de l'estudi

Número
de

l'aigua
Procedència Propietats per a la sault

1 Bunyola A

2 València Millora l’acidesa d’estómac i ajuda a tenir una  bona digestió

3 Girona A Incrementa la diüresi i ajuda a prevenir problemes de càlculs renals
Ajuda a seguir una dieta pobre en sodi

4 Bunyola B

5 Girona B

6 Segovia Incrementa la diüresi i ajuda a prevenir problemes de càlculs renals
Ajuda a seguir una dieta pobre en sodi

7 Sierra Nevada Millora l’acidesa d’estómac i tenir bona digestió
Ajuda a prevenir la càries dental
Ajuda a seguir una dieta pobre en sodi

8 Alacant Fluorada, ajuda a prevenir la càries dental
Indicada per a dietes pobres en sodi

9 Terol Incrementa la diüresi i ajuda a prevenir problemes de càlculs renals

10 Cuenca Millora l’acidesa d’estómac i ajuda a tenir bona digestió
Ajuda a seguir una dieta pobre en sodi

11 Fontoira Millora l’acidesa d’estómac i ajuda a tenir bona digestió
Ajuda a seguir una dieta pobre en sodi

Les ampolles de plàstic es poden reutilitzar, són més pràctiques
per a portar-les a qualsevol lloc perquè pesen menys que les de
vidre i els recursos obtinguts del reciclatge dels taps es dediquen
als discapacitats.

Els inconvenients de les ampolles de plàstic són que a la seva
producció s’utilitza petroli, contamina molt i la seva fabricació
consumeix molta energia.

Les ampolles de vidre són més fàcilment reutilitzables que les de
plàstic i també més duradores, però es rompen amb més facilitat
que les de plàstic, pesen més i són més cares.

ACTIVITAT 5: Per tal de poder comparar algunes
característiques de les aigües envasades amb l'aigua de
l'aixeta, s'ha mesurat la conductivitat d'algunes aigües
envasades i d'algunes mostres d'aigua de l'aixeta aportades
pels alumnes dels seus domicilis. Per això s'han utilitzat
dos conductímetres DIST4 HI 98304, de la marca HANNA
instruments, amb una sensibilitat de 0.01 mS/cm.

Els resultats obtinguts es presenten a la Taula 1:

Taula 1
Conductivitat d'algunes mostres d'aigua envasada i d'aigua de l'aixeta

Mostra
d'aigua

envasada
(*)

Procedència Conductivitat
(en mS/cm)

Mostra
d'aigua

de l'aixeta
Procedència Conductivitat

(en mS/cm)

3 Girona A 0.32 1 Verge de Lluch 1.15

4 Bunyola 0.47 2 Son Gotleu 1.23

5 Girona B 0.24 3 Rafal 1.23

7 Sierra Nevada 0.22 4 Es Vivero 1.26

10 Cuenca 0.46 5 Son Rul·lan 1.20

11 Fontoira 0.47 6 Son Cladera 1.22

(*) el número de la mostra d'aigua correspon al mateix assignat al Quadra 1

A partir de les dades obtingudes a la Taula 1, podem
concloure que, en general, les aigües envasades són de
mineralització més feble que l'aigua de l'aixeta que tenim
a les barriades de l'entorn del nostre institut de Son Rul·lan.
D'altra part, a partir del contingut de les distintes aigües
envasades de les quals disposam al mercat podem consumir
l'aigua que més ens convengui per atendre la nostra salut
i per satisfer les nostres preferències  organolèptiques

Tot i això, l'aigua de l'aixeta -que gaudeix d'unes condicions
de salubritat irreprotxables garantides mitjançant el control
de les analítiques constants que en fa l'administració- té els
aventatges de poder tenir-la al nostre abast de manera
immediata a canostra i, també, que el seu preu és
notablement inferior a la de qualsevol aigua envasada.

Aigua de l'aixeta o aigua envasada? Cadascú ha de triar!



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 gener, tingué lloc una conferència del cicle “Química: Confluencias”, la qual fou impartida
pel Dr. Modesto Orozco, catedràtic de Química Física de la Universitat de Barcelona. El Dr. Orozco impartí una
xerrada curta titulada “IRB, a multidisciplinary environment for a theoretical chemist”  i la conferència  “DNA
from the electron to the chromosome”, què 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 M. Alcover.

- El divendres 3 de març, el professor Ángel Rodríguez de Lera de la Universitat de Vigo i el  CINBIO, impartí la
conferència titulada “Epigenética y modulación de la transcripción génica por productos naturales: una afortunada
confluència”. La conferència fou organitzada per la Reial Societat Espanyola de Química i el  Departament de
Química. Aquest acte tingué lloc a la Sala de Juntes de l'Edifici Antoni Maria Alcover.

- El dijous 23 de març, el Dr. Enrique Ramos, Investigador Ramón y Cajal de la Universitat d’Alacant impartí el
curs "Caracterización de Sólidos Porosos”, de 3 hores. El curs fou organitzat pel Departament de Química i fou
realitzat a la Sala Multiusos del Servei Científicotècnic. A més, el Dr. Ramos impartí també una conferència
titulada “Metal-organic frameworks: opportunities in catalysis and adsorption”. Aquesta tingué lloc el divendres
24 de març a la Sala de Juntes del Mateu Orfila.

- El dimarts 4 d’abril, el Prof. Jesús Jiménez Barbero, del CIC bioGUNE (Vizcaya), impartí la conferència titulada
"El lado dulce de la Química: azúcares y reconocimiento molecular" què tingué lloc a la Sala de Graus  de l'edifici
Antoni M. Alcover i Sureda i formà part del cicle "Química: Confluencias". Aquest acte va ser organitzat per la
Reial Societat Espanyola de Química - Secció Territorial Illes Balears-, el  Departament de Química i  la Comissió
Acadèmica Doctorat CTQ.

- El divendres 5 de maig, el Dr. Pau Ballester, professor d’Investigació ICREA a l’Institut Català d'Investigació
Química (ICIQ) de Tarragona, impartí la conferència titulada: “Química Supramolecular con Calix[4]pirroles Aril-
Extendidos: Estudios y Aplicaciones”. Aquesta conferencia formà part del cicle de conferències “Fronteras de la
Química 2017-Química Confluencias" i fou organitzada per la Reial Societat Espanyola de Química, el  Departament
de Química i  la Comissió Acadèmica Doctorat CTQ. La conferència tingué lloc a la Sala de Juntes de l'Edifici
Antoni Maria Alcover.

- Del dilluns 15 al dijous 18 de maig el Departament de Química organitzà el curs “Optimización multivariante y
sus aplicaciones” (12h), el cual fou impartit pel professor Sergio Ferreira  de la Universitad Federal de Bahía, Brasil.

Conferències i cursos

-El dia 7 d’abril, el Dr. Antonio Bauzà va defensar la seva tesis doctoral titulada: “On the importance of the s-/p-
hole interactions in chemistry and biochemistry”. La tesis fou dirigida pel doctor Antoni Frontera Becaria.

-El dia 8 de maig, el Dr. David Fernández Payeras va defensar la seva tesis doctoral, titulada: “Deciphering the
molecular descriptors that modulate the therapeutic applications of bisphosphonates as pathological deposition
inhibitors and antiresorptive bone drugs for a further rational design of new drugs based on crystal growth
inhibitors”. La tesis fou dirigida pels doctors Juan Frau Munar i Joaquin Ortega Castro.

Tesis doctorals
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Altres Notícies del departament

11è Fòrum de l’Ocupació de la UIB

Durant els dies 15 i 16 de març l’edifici Garpar Melchor de Jovellanos
del campus de la Universitat de les Illes Balears es va convertir en un
punt de trobada entre més de 50 empreses i  col·legis professionals
amb estudiants i titulats universitaris.

Enguany el Col·legi de Químics va participar en aquest esdeveniment
amb l'objectiu d'informar als assistents sobre tot el que envolta
l'entrada al món laboral de la química. Pel nostre espai varen passar
durant aquest dos dies un bon nombre d’interessats en conèixer les
funcions i serveis que ofereix la nostra entitat.

- L'alumne de doctorat del Departament de Química de la UIB, Antoni Bauzá
Riera fou guardonat per l’empresa farmacèutica Lilly amb el Premi
d'Investigació per a Alumnes de Doctorat en l'àrea de Química Orgànica. El
guardó, reconeix l'excel·lència, l'esforç i la dedicació demostrada per joves
investigadors en diferents àrees de la química. Aquest reconeixement li va
ser lliurat en el marc del 5th Lilly Chemistry Symposium, que tingué lloc a
El Escorial (Madrid) els dies 27 i 28 d'octubre de 2016. La recerca d'Antoni
Bauzá, dirigida pel doctor Antoni Frontera, es basa en l'anàlisi i l'avaluació
de noves interaccions supramoleculars i el seu paper en la inhibició de
proteïnes.

- Del dilluns 3 al divendres 7 d'abril de 2017 la UIB el CEP-EDUIB dedica una setmana a la presentació dels màsters oficials
i doctorats. Concretament, el Màster en Ciència i Tecnologia Química organitzà un "MasterTast" el dia 5 d'abril a les 12
h a l'aula 4 de l'Edifici Mateu Orfila. Aquest tingué l’objectiu de difondre els estudis d’aquest màster, realitzar un anàlisi
sensorial de l’ensaïmada mallorquina organitzat per el grup d’Enginyeria Agroalimentària i  una exposició de pòsters sobre
els treballs de fi de màster que s’estan realitzat actualment dins el Màster en Ciència i Tecnologia Química.

- Un estudi realitzat pels investigadors del Departament de Química de la
UIB, el Dr. Antoni Frontera i el Sr. Antoni Bauzá, del grup de recerca en
Química Supramolecular, en col·laboració amb el professor Tiddo J. Mooibroek,
de la Universitat d’Amsterdam, reinterpreta el paper que fa l’anió nitrat en
la Química Supramolecular. El treball fou publicat a la prestigiosa revista
Nature Communications.

- El campus de la Universitat de les Illes Balears acollí, entre els dies 11
i 13 de maig de 2017, l’activitat Ciència per a Tothom, una iniciativa
que neix de la inquietud del professorat de la Universitat de les Illes
Balears per fomentar les vocacions científiques entre els joves. Hi
assistiren 1.970 estudiants de primària i 3.205 de secundària de diferents
centres de Mallorca, els quals gaudiren d’experiments de ciència
relacionats amb la Química, la Física, la Biologia, la Geologia, la
Bioquímica, les Matemàtiques, la Informàtica i la Tecnologia. Les
demostracions es realitzaren a càrrec d’uns 500 estudiants universitaris
que participaren a Ciència per a Tothom de manera voluntària.

- El  Departament de Química de la UIB ha creat una pàgina web de Facebook! Totes les noticies referent al departament:
màsters, tesis, articles, projectes, així com reportatges dels seus investigadors, es publicaran a la mateixa.
L’adreça en qüestió és:  https://www.facebook.com/dquimicauib/
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El passat 10 d'abril, al Centre de Cultura “Sa Nostra” de Palma tingué lloc l’acte
de celebració i de lliurament de premis corresponent a la XXX 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 entre els quals hi havia una bona representació dels guanyadors/es
de les anteriors  Olimpíades.

L’acte fou presidit pel Sr. Antonio Morante, director general de Planificació,
Ordenació i Centres de la conselleria d'Educació i Universitat, el Dr. Jordi Llabrés,
vicerector d'Innovació i Tranferència de la UIB, la Sra. Maria Antònia Caimari,
degana del Col·legi de Químics de les Illes Balears, el Dr. Juan Frau, director
del Departament de Química de la UIB, el Sr. Gaspar Caballero, responsable
de Comunicació del Banco Mare Nostrum i el Dr. Àngel Terrón, catedràtic de
Química Inorgànica de la UIB.

Les Olimpíades de Química es celebren arreu de tot l’estat des de 1988 amb
els objectius de promoure l’interès de l’alumnat per la Química, optimitzar
l’ensenyament d’aquesta matèria entre l’educació secundària i la universitària
i, també, implicar a les empreses del sector químic en una tasca de promoció
de la imatge d’aquesta ciència davant la societat.

A l’organització de la nostra Olimpíada -la més antiga de totes les que es duen
a terme al nostre districte universitari-  hi ha involucrades un bon grapat
d'entitats i empreses. L’Associació i el Col·legi de Químics agraeixen el suport
i patrocini del Banco Mare Nostrum (Caixa de Balears "Sa Nostra"), del
Departament de Química i del vicerectorat d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat
de la UIB i de la Direcció general de Planificació, Ordenació i Centres de la
Conselleria d'Educació i Universitat. D'altra part, les empreses col·laboradores
o patrocinadores -Anaya, Anorsa, Scharlab, Fisher Scientific, Santillana-Illes
Balears, Quirogalab i Biolinia- són les que permeten atorgar els premis per
equips i els obsequis a tot l'alumnat participant.

Seria interminable anomenar a totes les persones que han intervingut d'una
forma o altra en l'organització d'aquestes 30 Olimpíades: viatges a Menorca,
a Eivissa, participació en tribunals, gestions diverses, etc... De forma simbòlica
i en representació de totes elles esmentarem la tasca que el Dr. Joan March
–entre els anys 1995 i 2000- el Dr. Juan Frau –a partir del 2001- han dut a terme
quant a la coordinació i planificació de les proves.

A l'acte es va retre un petit homenatge al Dr. Àngel Terrón, la persona que va
dur el pes de la preparació de les primeres edicions –amb el suport dels nostres
companys del Col·legi de Químics de Catalunya-; ell amb la seva il·lusió i
capacitat de feina ens va mostrar el camí d’allò que ha estat una festa de la
Química durant tots aquests anys. Moltes gràcies un vegada més Àngel!

L’Associació i el Col·legi de Químics també volgueren aprofitar aquest dia per
lliurar a una part de l'alumnat que va guanyar algun dels 3 primers premis
durant les 29 olimpíades anteriors un petit record d'aquesta XXX Olimpíada de
Química. No fou possible localitzar-los a tots (més de 75 persones) i molts
excusaren la seva assistència per diferents motius (viuen a Anglaterra, a
Alemanya, estudien als EEUU, ...).

Els assistents foren aquests:

Tot seguit,  Antoni Daniel Frontera, guanyador de l'Olimpíada del 2000, en
representació dels guanyadors de tots aquests anys, dirigí unes paraules a
l'auditori on comentà les seves experiències del tot gratificants com a guanyador
de les fases local i estatal de l'Olimpíada i com a participant a les fases
internacional i iberoamericana.

A aquesta edició de l’Olimpíada de 2017 els premis atorgats als centres i els respectius
equips foren aquests:

El segon accèssit, ofert per Biolinea, fou per a l'IES Berenguer d'Anoia d'Inca. L’equip
l’han integrat els alumnes, Antoni Canals, Maria Magdalena Coll, Maria del Mar
Escanellas, Joana Florit i el Professor Sr. Tomeu Bonet.

El primer accèssit ofert per QuirogaLab fou per al Col·legi Madre Alberta de Palma.
L’equip l’ha integrat els alumnes Maria del Mar Janer, Lozano Vallhonrat, Paula
Manera, Diego Tur i la Professora Sra. Lara Fuster.

El tercer premi, material de laboratori valorat en 330 € i ofert per Fisher Scientific, fou
per al Col.legi Sant Josep Obrer de Palma, l’equip l’ha integrat els alumnes Miquel Galian,
Adrian García, Carlos Jiménez, Maria Rossell i la professora Sra. Leonor Santamaria.

El segon premi, material de laboratori valorat en 400 € i ofert per SCHARLAB, fou
per a l’IES Joan Ramis i Ramis de Maó. L’equip l’ha integrat els alumnes Pau Cardona,
Marc Gener, Diego Hernández, Adrià Pons i la professora Sra. Raquel Sánchez.

El primer premi, material de laboratori valorat en 500 € i ofert per ANORSA, fou per
a l'IES Joan Alcover de Palma, que ha estat,  per tant, el centre guanyador d’aquesta
XXX Olimpíada de Química. L’equip l’ha integrat els alumnes Adrià Bujosa, Lucía
Navarro, Maria del Mar Saus i Marc Seguí. El seu professor és el Sr. Agustí Vergés.

Finalment s'atorgaren els premis a l'alumnat guanyador d'aquesta Olimpíada:

•  Accèssit per Eivissa: Joan Nuñez del Col·legi Nuestra Señora de la Consolación d'Eivissa.
Atès que aquest alumne es trobava absent, l'organització li feu arribar el premi.

• Accèssit per Menorca: Adrià Pons de l'IES Joan Ramis i Ramis de Maó.
Va fer el lliurament del premi el Dr. Àngel Terrón, catedràtic de la UIB.

• Accèssit per Mallorca: Miquel Amengual del Col·legi Sant Pere de Palma.
Va fer el lliurament del premi el Sr. Gaspar Caballero, responsable de Comunicació del BMN.

• El  tercer premi, material valorat en 150 euros, matrícula gratuïta en l’any acadèmic
2017-2018 en qualsevol titulació impartida a la UIB, obsequi i diploma, fou per Maria
del Mar Saus de l'IES Joan Alcover.
Va fer el lliurament del premi la Sra. Maria Antònia Caimari, degana del Col·legi de Químics.

• El  segon premi, material valorat en 200 euros, Matrícula gratuïta en l’any acadèmic
2017-2018 en qualsevol titulació impartida a la UIB, obsequi i diploma, fou per Lucía
Navarro de l'IES Joan Alcover.
Va fer el lliurament del premi Dr. Jordi Llabrés, vicerector de la UIB.

• El primer premi i per tant el guanyador d’aquesta XXX Olimpíada de Química a
les Illes Balears, consistent en material escolar valorat en 250 euros, matrícula
gratuïta en l’any acadèmic 2017-2018 en qualsevol titulació impartida a la UIB, un
mes gratuït a la residència universitària, obsequi i diploma, fou per Marc Seguí  de
l'IES Joan Alcover.
Va fer el lliurament del premi el Sr. Antonio Morante, director general de Planificació,
Ordenació i Centres.

En Marc Seguí i na Lucía Navarro ens han representat a la fase estatal de l’Olimpíada que
s'ha duit a terme el dies 6 i 7 de maig a San Lorenzo del Escorial. L'organització i patrocini
d'aquest esdeveniment és a càrrec de l'ANQUE, LA RSEQ i el Ministeri d'ECD. Allà, en
Marc i na Lucía han tengut l'oportunitat de contactar amb la resta de guanyadors/res
de les distintes olimpíades d'arreu de tot l'estat i gaudir d'una experiència inoblidable.

El primers classificats a aquesta fase podran participar a la fase internacional a Bangkok el
juliol i posteriorment a la iberoamericana a Lima..

Per tancar l'acte els membres de la mesa presidencial dirigiren unes breus paraules als
assistents, destacant la importància de la participació de quasi 130 alumnes en aquesta
Olimpíada de Química, la qual cosa demostra que malgrat la crisi del nostre sistema
educatiu una part significativa del nostre alumnat es troba força interessat i motivat per
l'estudi en general i per la química en particular.

Any
1996
1996
1997
2000
2000
2001
2001
2003
2005
2010
2010
2011
2011
2012
2013
2013
2013
2014
2014
2015
2016

Alumne guanyador/a
Eva Valenzuela Martí
Pedrona Cantarellas Tugores
Cristina Fernández Payeras
Antoni Daniel Frontera Borrueco
Ana Gómez Lobón
Antonia Amer Llobera
Miquel Trías Cornellana
Aina Serra Erice
Alejandro González Sastre
Rafel Perelló Roig
Miguel Ángel Navarro Galmés
Miquel Jeroni Fiol Mir
Carlos Jiménez Jiménez
Guillermo Servera Negre
Felipe Cano Córdoba
Aleksandar Rasevic Lukic
Iago Arribas Castro
Bartomeu Llopis Vidal
Aina Forteza Gómez
Bernat Mas Matas
Joan Villalonga Llauger

Centre
Col·legi Beat Ramon Llull
Col·legi Beat Ramon Llull
Col·legi Lluís Vives
IES Berenguer d'Anoia
IES Joan Alcover
Col·legi Beat Ramon Llull
IES Joan Alcover
Col·legi Sant Josep Obrer
IES Felanitx
IES Mossèn Alcover
Col·legi Montisión
IES Berenguer d'Anoia
Col·legi Santa Maria
Col·legi Lluís Vives
Col·legi Sant Pere
IES Berenguer d'Anoi
Col·legi Montisión
IES Son Pacs
IES Joan Alcover
Col·legi La Salle
IES Joan Alcover

Localitat
Inca
Inca
Palma
Inca
Palma
Inca
Palma
Palma
Felanitx
Manacor
Palma
Inca
Palma
Palma
Palma
Inca
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma

CELEBRACIÓ I LLIURAMENT DE PREMIS DE LA XXX OLIMPÍADA DE QUÍMICA A LES ILLES BALEARS

Premiats Olimpíada 2017 i d’anteriors
edicions (Font: Josep Natta)

Acte lliurament premis Olimpíada 2017
(Font: UIB)



Energía nuclear y Medioambiente: un recorrido histórico y su impacto social y pedagógico.
Ponent: Dr. Valentín González García, Departamento de Ingeniería Química (UAM).

Biorrefinería: uso de la biomasa para obtener combustibles y productos químicos.
Ponent: Dr. Félix García-Ochoa Soria, Departamento de Ingeniería Química (UCM).

I posteriorment de la taula rodona La Evaluación de Acceso a la Universidad en la LOMCE, ¿qué nos espera? en la qual va actuar com a moderador
el Senyor Emilio Gómez Castro i varen intervenir Mario Redondo Ciércoles de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, José Maria
Colina Pérez, de la Asociación de Químicos e Ingenieros Químicos de Cantabria i Agustí Vergés Aguiló, Profesor del IES Joan Alcover (Palma de Mallorca).
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XXX Olimpíada Nacional de Química

Els dies 5,6 i 7 de maig va tenir lloc  a San Lorenzo del Escorial la XXX Olimpíada
Nacional de Química.

Varen assistir els dos alumnes de Balears guanyadors de la fase local, Mar Seguí i
Lucia  Navarro, tots dos de l'IES Joan Alcover de Palma. La prova va constar de 2
parts, la primera un examen de 4 problemes i la segona la resolució de 48 preguntes
tipus test. Els alumnes varen tenir 3 hores per resoldre cada part.

Al mateix temps de les proves va tenir lloc el "XI Encuentro de docentes de química" amb
el títol Química, energía y medio ambiente, on el professorat acompanyant dels alumnes
que es presentaven realitzaven unes activitats formatives i d'actualització química.

La trobada va constar de 2 conferències:

Participants en representació de Balears

XIII Miniolimpíada de Física i Química

L’Associació de Químics de les Illes Balears va organitzar el passat
11 de maig, la Miniolimpíada de Física i Química de les Illes Balears
corresponent a l’any 2017, 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 138 alumnes
realitzaren les proves a Eivissa, Mallorca i Menorca, d' un total de
42 centres.

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.

El lliurament dels premis es realitzarà al campus de la UIB el
proper 29 de maig. Els alumnes i centres guanyadors d'aquesta
edició han estat:

Altres Activitats

Participació del Col·legi de Químics en la reunió de la Plataforma “Per la reforma del sistema de
Finançament” organitzada pel Cercle d’Economia de Mallorca el passat dia 3 de maig al Centre de
Cultura “Sa Nostra” de Palma. Varen presidir l’acte la senyora Catalina Cladera, consellera d’Hisenda
i Administracions Públiques de la CAIB, i el senyor Andreu Rotger, president del Cercle d’Economia.
Es varen analitzar diferents problemes relacionats amb el dèficit que provoca l’actual sistema de
finançament de la CAIB i es va donar suport al Ple extraordinari del Consell de Mallorca convocat
per al dia 8 de maig.

Participació del Col·legi de Químics en la reunió convocada pel Consell de Mallorca de la Comissió
de Seguiment de la Gestió de residus no perillosos de Mallorca realitzada el passat 30 de març al
Parc de Tecnologies Ambientals. Els responsables respectius varen analitzar les dades de recollida i
recuperació de 2016 i les previsions per al 2017. També es varen presentar dos programes europeus
en els quals actualment s’està participant. Per una informació més detallada podeu consultar el web
www.conselldemallorca.net/residus.

Classificació individual

Primer classificat: Federico Tuyá Prado. Col·legi Sagrat Cor (Palma)

Segona classificada: Margalida Fontcuberta Rigo. IES Santanyí (Santanyí)

Tercer classificat: Jia Bin Li Wang. IES Ramon Llull (Palma)

Quart classificat: Juan de Carlos López. Col·legi Sagrat Cor (Palma)

Cinquena classificada: María Sánchez Pastor. Col·legi San José de la Montaña (Palma)

Accèssit Eivissa: Patrick Juan Juan. IES Xarc (Eivissa)

Accèssit Mallorca: José Gutiérrez Jiménez. Col·legi Sagrat Cor (Palma)

Accèssit Menorca: David Renato Soriano Moreno. IES Joan Ramis i Ramis (Maó)

Classificació per centres

Primer classificat.  Col·legi Sagrat Cor (Palma)

Segon classificat. Col·legi Beat Ramon Llull (Inca)

Tercer classificat. IES Joan Ramis i Ramis (Maó)

Enhorabona a tots els guanyadors!!!
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Investigadors de l’Institut Català de Investigació Química (ICIQ) han creat
al seu centre de Tarragona una nova família de catalitzadors que actuen
de forma semblant al mecanisme d’activació dels fotoreceptors a la retina.
Aquets catalitzadors són una modificació de la prolina, quan reaccionen
amb el substrat formen ions imini i donen lloc a uns reacció fotoluminiscent
que ens indica quan i com es forma l’estat intermedi. Després una font
lumínica LED activa la reacció, aquests catalitzadors aconsegueixen una
síntesi d’un isòmer òptic pur. Són productes orgànics, sense metalls, i
requereixen poca energia per a la seva activació, per tant contribueixen a
la conservació del medi ambient.

Referencia bibliogràfica: Paolo Melchiorre et al. "Visiblelight excitation of
iminium ions enables the enantioselective catalytic ßalkylation of enals". Nature
Chemistry, març de 2017.

Per primera vegada es celebrarà una carrera internacional de nanocotxes, aquesta
competició tendrà lloc els dies 28 i 29 d’abril al  Centre Nacional de Investigació
Científica (CNRS) a Toulouse (França) i es podrà seguir en directe per Youtube. Els
nanocotxes són estructures mòbils d’unes poques centenes d’àtoms, durant 36 hores
en una pista de quatre carrils feta amb àtoms d’or de 100 nanòmetres de llargària,
que implica recorre un tram de 20 nm, un gir de 45°, un tram de 30 nm, un gir de
45° i un darrer tram rectilini de 20 nm . Els nanocotxes avancen amb l’energia d’un
impuls elèctric, proporcionat per un microscopi que utilitza un fenomen de la
mecànica quàntica, el "efecte túnel". El límit temporal de la cursa es degut a que
s’han de mantenir temperatures de 5K i la capacitat del dipòsit d’heli és la causa.
Aquesta cursa serveix per comprovar les possibilitats de moviment controlat d’aquestes
molècules que avancen en passes de 3 nm en aquest nou microscopi de quatre
puntes.

Per més informació: http://nanocar-race.cnrs.fr/indexEnglish.php

Un grup d’investigadors estan sintetitzant molècules molt
particulars, reprodueixen nusos tradicionals amb cadenes d’àtoms
enllaçats, per tant podem teixir amb cadenes d’àtoms enllaçats
i descobrir propietats de nous materials. L’equip investigador de
la Universitat de Manchester  que dirigeix David Leigh ha construït
un nus molecular amb vuit entrecreuaments seguint un mètode
de síntesi amb tres etapes, aquest procediment obri una porta
a nous nusos moleculars.

 Per mes informació:  ‘Braiding a molecular knot with eight
crossings’ Jonathan J. Danon, Anneke Krüger, David A.
Leigh, Jean-François Lemonnier, Alexander J. Stephens, Iñigo
J. Vitorica-Yrezabal and Steffen L. Woltering, Science, 355,
159-162 (2017).

Investigadors del grup d’Innovació en anàlisis químic de la , en col·laboració amb el
laboratori de Bromatologia e Hidrologia de la Facultat de Farmàcia de la , han
demostrat que l’oli d’oliva verge extra presenta una major resistència al procés de
fritura que altres disponibles en el mercat. Després de comparar la degradació en el
procés de fregir de diferents greixos vegetals han comprovat que l’oli d’oliva verge
és més estable i produeix menys compostos tòxics. Els investigadors varen identificar
fins a trenta compostos tòxics derivats del procés de fregir. En el cas de l’oli d’oliva
verge han comprovat que soporta fritures de vuit hores sense degradar-se
apreciablement i conservant les seves propietats nutricionals També han estudiat la
composició de les substàncies volàtils que genera el procés de fregir.

Per més informació: ‘Comparative Fingerprint Changes of Toxic Volatiles in Low PUFA
Vegetable Oils Under Deep-Frying’. Journal of the American Oil Chemists’ Society.

Per fregir, millor amb oli d’oliva vergeNusos moleculars

Carreres de nanocotxes, un nou entreteniment?

Nous catalitzadors fotovoltaics



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

Des de principi de 2017 s’han realitzat a la seu del Col·legi en Palma dues edicions del curs “Programació i unitat didàctica de l’àrea
de Física i Química a Secundària” i també una per a la matèria de Tecnologia, amb una elevada participació de més de 40 assistents.
Així mateix es va realitzar també un de preparació de problemes de Física i Química i un nou curs de l’aquesta àrea a la illa d’Eivissa.
Amb aquestes activitats de formació es pretén ajudar amb eines pràctiques als interessats en preparar les oposicions per al cos de
professorat d’Educació Secundària que la CAIB té previst convocar el més aviat possible.

Així mateix el Col·legi també està organitzant actualment diferents mòduls (Avaluació ambiental i Control integrat de la contaminació,
Contaminació atmosfèrica i Qualitat de l’aire, ..) que serveixin per preparar les oposicions al cos facultatiu superior –Escala científica,
especialitat química- de la CAIB.

Actuaciones ante contaminación química o microbiológica en piscinas
Durada: 6 h

DESTINATARIS:  Personal tècnic de manteniment de piscines d’establiments d'ús col·lectiu públic i/o privat; com ara: hotels, agroturismes,
piscines municipals, centres sanitaris, comunitats de propietaris, etc. Altres persones interessades en la matèria.

Dates: es realitzaran dos torns (17 de juny i 22 de juliol) de 9 a 15 h.

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

Propers cursos de formació

Darrers cursos realitzats




