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Una aposta per a la investigació i la ciència bàsica

El passat 15 de novembre, el Dr. Miquel Adrover va impartir una xerrada a l’edifici
Sa Riera, emmarcada dins les activitats del Dia de la Química, on va remarcar la
importància de la Química a les Ciències de la Salut. “Una peça clau” era el que
indicava el títol de la conferència. I així és. Actualment estan de moda les titulacions
amb noms molt atractius, però el que està darrera són les ciències bàsiques: la Física,
la Biologia, les Matemàtiques i, per suposat, la Química. El mateix passa amb la
investigació, actualment aquella investigació que no és aplicada sembla que no
serveix per a res i totes les convocatòries de projectes i els plans estratègics
d’investigació van amb aquesta direcció. Gran error. La Ciència i la Investigació bàsica
són fonamentals i essencials, i sense elles no podria existir la Ciència i la Investigació
aplicada. L’equilibri entre les dues és la que ens permetrà crear sinèrgies i avançar.
El professor Manuel Yáñez a l’acte d’investidura com a doctor honoris causa de la
Universitat del País Vasco va assenyalar: “Vivimos en un mundo muy tecnificado, y
donde la practicidad es la gran diosa, lo que lleva a los políticos a rendirle casi una
absoluta pleitesía, favoreciendo casi exclusivamente la ciencia aplicada; pero no se
engañen, sin ciencia básica no hay ciencia que aplicar”. Nosaltres tenim molt a dir i
a fer, des dels nostres llocs de feina, reivindicant la Ciència i la Investigació bàsica
amb fets i realitats i perseguint aquest desitjat equilibri. Molts de rellevants científics
també ho pensen, i com a mostra les paraules del professor Pedro Etxenike a
l’Academia de Ciencias: "La riqueza de las naciones se deberá cada vez más a la
riqueza de las nociones".

Juan Frau Munar

President Associació de Químics de les Illes Balears

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).

3

Editorial3

Notícia important



COL·LABORACIÓ

4

El Museu de la Ciència i de la Tècnica de les Illes Balears
Joan March, José Castro, Berta Paz i Miquel Marín. Membres de la Junta Directiva de l’AMCiT

La conservació del patrimoni artístic i cultural
d'una societat és una característica que defineix
el seu nivell de salut i maduresa. D'una manera
recurrent, a les Illes Balears ha sorgit la necessitat
d'ampliar el concepte de conservació del nostre
patrimoni. Les circumstàncies econòmiques dels
darrers anys, tal com succeí a resta de l’Estat, han
impedit que moltes d'aquestes iniciatives es
duguessin a terme. A les Illes Balears, com en totes
les comunitats, hi ha un nombre no escàs de
museus i col·leccions, (públiques i/o privades).
Amb una centralitat innegable de Palma, les quatre
illes mostren un potencial important pel que fa a
la conservació del patrimoni científic. Ja fa uns
quants anys, a proposta de l’AMCiT (Associació
d’Amics del Museu de la Ciència i la Tècnica de
les Illes Balears), una associació que va néixer per
a la formació d'un museu de ciència i de tècnica
en la nostra comunitat, es va intentar impulsar la
creació d'un ens integrador, un referent de la nostra comunitat, que servís per esperonar i conservar, no només el material la
titularitat del qual hom pogués assumir, sinó també tenir cura d'altres col·leccions i museus de totes les Illes Balears. En aquesta
associació van participar com a membres destacats la Dra. Montserrat Casas, que va ser Rectora de la UIB i el Dr.h.c. Felicià
Fuster, que va ser president d'honor d’Endesa a les Balears, autèntics paladins i impulsors primers.

Estem parlant dels anys anteriors a l'última gran crisi econòmica
(al voltant del 2007).Una dècada més tard, i especialment en
el darrer any, impulsats per diverses institucions públiques i
privades (Consell Social de la UIB, Societat d’Història Natural,
Col·legi de Químics, AMCIT) s'ha tornat a reprendre aquest
projecte. S’han mantingut diverses reunions amb la finalitat de
presentar a les institucions públiques (Ajuntament de Palma,
Consell Insular, Govern dels Illes Balears) un projecte de Museu
de la Ciència i de la Tècnica que acomplís uns principis bàsics i
integradors del que creiem que hauria de ser aquesta iniciativa.

És evident que existeix arreu, des de finals del segle passat, un
interès per la preservació del patrimoni cientificotècnic en què
totes les administracions públiques s’hi han involucrat.

En aquesta direcció, bastaria esmentar els Plans Nacionals espanyols de Patrimoni Industrial, renovats ininterrompudament
fins a dia d’avui, així com la tasca d’entitats supranacionals com la National Heritage Science Forum o la European Heritage
Label, de la Unió Europea. Actualment, el mapa de museus de ciència a Espanya és ben atapeït.

Només entre 2006 i 2008 se varen crear 79 museus i col·leccions museogràfiques arreu de l’Estat. No obstant, en els següents
sis anys se’n varen perdre 38. A les Illes Balears, l’increment es va produir en els anys anteriors. El punt àlgid, a 2006, representà
l’existència de 66 unitats. Tot i així, des de llavors i fins 2014 se’n varen perdre 9, un molt significatiu 14%. Malauradament,
d’acord amb les darreres estadístiques publicades pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, no hi ha cap unitat museogràfica
o col·lecció científica reconeguda, i només n’hi ha una amb continguts d’història natural.

Contràriament, arreu de l’Estat són 57 (concentrats en 8 comunitats autònomes) els museus de ciència i 54 els d’història
natural (12 CCAA).

Les mateixes fonts estatals apunten que a les Balears hi ha un immens mercat potencial, (part damunt dels 3 milions de
visitants) marcat per l’ús interior, però també, sobretot, per l’oferta turística.  A les Illes Balears s’ha consolidat un nou perfil
d’usuari de museus de ciència. Els balears realitzàrem 945.000 visites a museus entre 2014 i 2015. Majoritàriament, visitàrem
col·leccions presencials. Només un 8,7% diu haver visitat museus virtuals. Qui és l’usuari de museus a les Illes Balears? Per
què un museu de ciència a les Illes Balears?



absoluta i immediata des de qualsevol indret del
globus, seria capaç d’integrar totes les iniciatives
existents en matèria de conservació del patrimoni
científic i tecnològic arreu de les illes, lligaria ciència
amb esperit pedagògic, i participaria de les
transformacions socials i culturals.

En síntesi, lligaria la imatge de marca Balears a un
futur del progrés i modernitat, generaria
esdeveniments científics i noves demandes de
coneixement a través d’una eina poc desenvolupada
a les illes: la comunicació de ciència.

Ara bé, dit això, les preguntes originals romanen
sense resposta. Quin museu per a quina societat?
Tenim coneixement, tenim professionals, tenim
demanda i tenim materials susceptibles de
conformar no ja un sinó diversos museus. Tenim
voluntat de fer-ho? Les institucions públiques, poc
a poc, van vencent les pors i els recels que un
projecte d’aquest tipus fa aparèixer des del primer
moment. Hauria de ser una institució absolutament
pública, de col·laboració pública i privada, amb quin
gran d’autonomia de gestió? És a dir, quina hauria
de ser la seva personalitat jurídica? Quina hauria
de ser la dimensió correcta d’una institució d’aquest
tipus? Balears no pot permetre’s un Príncep Felip
o un CosmoCaixa. Però tampoc no els necessita. La
demanda real resta lluny de projectes megalòmans.
I la dimensió més acurada és la d’un ens que permeti
optimitzar el recursos, públics i privats que ja s’estan
dedicant a la preservació del patrimoni, i que doni
suport, amb la seva existència, a projectes de
promoció turística, rehabilitació urbana i cohesió
científica. Els impactes educatius, econòmics,
culturals, identitaris, urbans, turístics i polítics són
fàcilment avaluables. Mirem el nostre entorn. Els
impactes de l’absència d’una institució d’aquest
tipus, en canvi, són inimaginables. Estam davant
una nova oportunitat històrica.
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Les Balears no tenen museus de ciència. Tot i així, a les Balears hi ha un
gran interès per la divulgació científica., amb iniciatives que provenen de
diverses fonts i que s’acompleixen amb èxit, i un esplèndid capital científic
i social. És així que, a més de les institucions que dediquen part de la seva
atenció a la divulgació o la preservació científica, també actuen moltes
associacions i fundacions privades així com particulars, que conserven
col·leccions magnífiques en matèria de tecnologia de laboratori, de transports,
de comunicacions, producció energètica, etc.

El museu que es proposa ha de ser un projecte amb vocació de perdurabilitat
en el temps, que hauria de marcar les línies d’evolució dels treballs de
prospecció, catalogació, conservació i exhibició, d’acord amb estàndards
professionals. Respon a una demanda transversal des de fa dècades. Ha de
ser un projecte homologable amb les més altres pràctiques professionals
del nostre entorn. Pel que fa a la definició inicial, el Museu de la Ciència i
de la Tècnica de les Illes Balears pretén combinar de manera intel·ligent els
objectius tradicionals dels museus de ciència (cohesió de la cultura científica,
creació de marca i identitat territorial, esperonament de vocacions, divulgació
de la pràctica científica i coordinació iniciatives alienes ja en marxa) amb
la innovació que representaria donar un absolut protagonisme a les noves
tecnologies. D’aquesta manera, per una banda, l’existència d’un un espai
físic d’exhibició permanent (i també de gestió, d’emmagatzematge i de
treball) imprescindible per a qualsevol institució d’aquest tipus, seria
subordinada a les necessitats de l’existència d’una plataforma digital,
protagonista tant a l’interior del museu com a la seva projecció exterior en
forma de web interactiva. Per altra, la projecció web del projecte museològic
permet incloure de manera integrada el conjunt de incipients iniciatives ja
existents a les illes en aquesta matèria.

El model que proposem seria el d'un museu en xarxa i a la xarxa. Aquest
museu hauria de tenir diverses vessants. En primer lloc, una i una vessant
expositiva real de material científic i tècnic. Al seu costa, una activitat
divulgativa interactiva amb aparells i simulacions que reconstruïren aspectes
científics de la realitat. Una tercera part imprescindible seria el foment de
la recerca, que permetés a investigadors accedir a un fons museístic amb
el qual es pogués investigar. I finalment, una vessant clàssica de preservació,
en íntima coordinació amb les iniciatives privades.

El Museu de la Ciència esdevindria un centre d’interès cultural i turístic, un
espai de difusió de la ciència balear i una eina privilegiada de divulgació i
esperonament de vocacions científiques. Pensar la ciència i comunicar la
ciència són dues activitats íntimament lligades. El Museu aprofitaria les
oportunitats que ofereixen les noves tecnologies, restaria atent a les
institucions pautadores d’arreu del món (Science Museum de Londres o el
Museu de Ciència de Pekín, entre d’altres) i del nostre entorn (Príncep Felip
de València o CosmoCaixa de Barcelona), permetria una accessibilitat
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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.
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- La professora Eva Freissenger, de la Universitat de Zürich  ( Suïssa), impartí el curs de 10 hores “Metal ion homeostasis
and detoxification” que tingué lloc del 19 al 23 de juny a l’edifici Antoni Maria Alcover i Sureda. Aquest curs fou organitzat
pel Departament de Química, la Comissió Acadèmica Doctorat CTQ i la Reial Societat Espanyola de Química: Secció Territorial
Illes Balears. El curs fou finançat per “La Caixa”.

- El 12 de juliol el Dr. Rajeev Prabhakar, professor de la Universitat de Miami, impartí la conferència “Development of
Catalysts, Drugs and Biomaterials Using Theoretical Insights” a la Sala de Graus de l'edifici A. M. Alcover

- El passat 26 de setembre, el Dr. Salvador Tomàs, professor de la University of Birkbeck, de Londres, impartí la conferència
titulada “Jugando con la química de sistemas: química en compartimentos delimitados por membranas lipídicas” a la sala
de Juntes de l’Edifici Mateu Orfila com a lliçó inaugural del Máster en Ciència y Tecnologia Química de la UIB.

Conferències i cursos

- El 19 d’octubre, el Dr. José Maria Natta March, responsable de qualitat
de l’empresa Antoni Nadal, S. A., impartí la conferencia titulada “Química
de los aguardientes y licores”. Aquesta activitat formà part del Cicle de
Conferències “Parlam de Química” que organitza la comissió de direcció
del departament.

- El 13 de juny, el Dr. David Jaime Cocoví
Solberg va defensar la seva tesis doctoral
titulada: “Real-time monitoring of
bioaccessibility tests for sòlid samples using
automatic flow methods”. La tesis fou
dirigida pel Dr. Manuel Miró Lladó.

- Posteriorment, el 27 d’octubre, la Dra. Silvia Ortega Gutiérrez, professora de Química Mèdica del Departament de Química
Orgànica I, de la UCM de Madrid  impartí a la Sala de Graus  de l'edifici Antoni Mª Alcover i Sureda la conferencia titulada
"Una nueva diana terapéutica para el tratamiento de la progeria".

-El 25 de setembre, el Dr. Carlos López Roig
va defensar la seva tesis doctoral titulada:
“Ácidos escuarámicos:  síntesis,
caracterización y aplicaciones”. La tesis fou
dirigida pel Dr. Antonio Costa Torres.

- El 5 de juny, la Dra. Marina Villar Pulido va defensar
la seva tesis doctoral titulada: “Sistemas en flujo
automatizados para extraer, preconcentrar y
determinar tecnecio-99 en muestras biológicas y
en residuos de Medicina Nuclear” dirigida per la
Dra. Laura Ferrer Rovato i el Dr. Victor Cerdà Martín.

- El 23 de juny, el Dr. José Rafael Minjares Fuestes
va defensar la seva tesis doctoral, dirigida pel Dr.
Antoni Femenia Marroig i la Dra. Valeria Eim Iznardo,
titulada: “Bioactive polysaccharides from grape
pomace and Aloe vera. Extraction and processing”.

- Finalment, el passat  29 de setembre, la Dra. Laura Lizeth
Chaparro Carrillo va defensar la seva tesis doctoral titulada:
“Métodos automatizados basados en técnicas de análisis en
flujo multiconmutadas para la determinación de elementos
traza”. La tesis fou dirigida per la Dra Luz Leal Quezada, la Dra.
Laura Ferrer Trovato i el Dr. Víctor Cerdà Martín.

-El 28 de setembre, el Dr. Sebastián Sastre Tenreiro
va defensar la seva tesis doctoral titulada: “Cálculo
del pKa a partir de la reacción isodésmica. Aplicación
al estudio de la glicación proteica”. La tesis fou
dirigida pel Dr. Juan Frau Munar i el Dr. Rodrigo
Casasnovas Perera.

Tesis doctorals
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Altres Notícies del departament

El Departament de Química de la
UIB, juntament amb el POTU,
convoca:

- I Certamen de projectes de química: la
Química a ca nostra, dirigit a grups
d’alumnes i professors de 3r i 4t d’ESO per
a la realització de projectes monogràfics
relacionats amb la temàtica “La Química
a ca nostra”. Per més informació:
http://seras.uib.cat/certamen_quimica/

- I Concurs “El meu primer experiment”
amb l’objectiu de promocionar i incentivar
l’interès per la Ciència entre els més petits
i està adreçat als alumnes de primària
juntament amb un dels seus professor.
Pera més informació:
http://seras.uib.cat/primer_experiment/

- La senyora Maria del Carme Bauzà i el doctor Llorenç Huguet, rector de la Universitat de les Illes Balears, han signat un conveni
de col·laboració per a la creació de la beca doctoral Fernando Tarongí Bauzà. Amb aquest acord es fa donació a la Universitat
de les Illes Balears de la quantitat de 21.500 euros anuals durant tres anys (64.500 euros en total), doblers que aniran destinats
a estudiants de la UIB matriculats als programes de doctorat per realitzar investigació farmacològica, química i bioquímica.

- El Departament de Química va participar a la Fira de la Ciència d’Inca, realitzada durant la darrera setmana d’octubre amb
l’objectiu de despertar les vocacions científiques del més joves. Les alumnes de postgrau Francisca Vallespir, Cristina Reche,
Beatriz Rayo i Francesca Comes, totes elles de l’àrea d’Enginyeria Química, varen impulsar dues activitats:

- El dia 26 d’Octubre, es va celebrar la Jornada “EMPREN-CHEM, desde
l’Acadèmia a la Empresa” i la sessió de IB TALKS sobre el tema “QUÍMICA
Y AGUA – INNOVACIÓN TRANSFORMADORA”. Aquests actes tingueren
lloc a l’Auditori del Parc BIT i foren organitzats pel Clúster de la Indústria
Química de les Illes Balears en col·laboració amb el Departament de
Química y la direcció del Máster en Ciència i Tecnologia Química.

Les jornades tingueren l'objectiu de apropar al mon acadèmic i empresarial
les oportunitats en els sectors de la química i la higiene aplicada, així com
en el de l' aigua. La jornada estava especialment adreçada als alumnes
de grau, màster i doctorat.

- Química fins a la sopa! El diòxid de carboni. Es presentaren diferents experiments
per descobrir la rellevància del CO2 a la nostra vida quotidiana. En ella es demostraren
aspectes diversos, com el procediment mitjançant el qual el CO2 pot acidificar els
mars, com funcionen els extintors de CO2, com i perquè s’utilitza el gel sec.

- Química fins a la sopa! La sal. En ella, es proposà descobrir com la sal fa disminuir
el punt de congelació de l’aigua i com en dissolució, permet el pas del corrent elèctric.

- Entre els dies 14 i 16 de juny, tingué lloc al CaixaFòrum de Palma la VIII Reunió de Química Orgànica de la Mediterrània.
Aquest congrés fou organitzat pel Departament de Química i la Reial Societat Espanyola de Química. Hi participaren més de
seixanta investigadors d’arreu de la mediterrània. Aquest congrés científic fou focus de presentació i discussió de treballs de
recerca sobre la teoria i la pràctica de la química orgànica.

- El Dr. Antoni Frontera  i el Sr. Antoni Bauzá, del grup de recerca en Química Supramolecular, que va defensar la seva tesi
doctoral a la Universitat de les Illes Balears el passat mes d'abril, ha estat seleccionat com a finalista dels prestigiosos premis
Reaxys a la millor tesi doctoral. Aquest guardó és el premi internacional més important i amb més reconeixement per a joves
investigadors en l'àmbit de la química. Els quaranta-cinc finalistes, seleccionats entre centenars de propostes enviades per més
de quatre-centes institucions acadèmiques d'arreu del món, tingueren l'oportunitat de presentar la seva recerca en un simposi
que tingué lloc a Xangai els dies 19 i 20 d'octubre, i en el marc del qual es donà a conèixer els guanyadors d'aquest guardó.

El passat 7 de setembre el BOIB publicà el nomenament del nostre company Dr.
Manuel Miró Lladó com a catedràtic de Química Analítica de la Universitat de les
Illes Balears. Així mateix també en els darrers mesos els nostres col·legiats Dr. Miquel
Adrover Estelrich, Dr. Miquel Barceló Oliver i Dr. Joaquín Ortega Castro han assolit
la condició de professors titulars de les àrees de Química Física en el cas de Miquel
Adrover i Joaquín Ortega i de Química Inorgànica en el cas de Miquel Barceló.

Des de la nostra revista i Juntes Directives els volem donar a tots ells  l’enhorabona
per aquesta important promoció professional que afegeixen al seu currículum
després d’una treballada carrera docent i investigadora a la UIB.

Manuel Miró Miquel Adrover Miquel Barceló Joaquín Ortega
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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 difondre 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 doctor Miquel Adrover,
 professor titular del Departament de Química de la UIB, va impartir,
 a la sala d'actes de l'edifici Sa Riera de la UIB, la conferència «La
química: una peça clau a les Ciències de la Salut» dirigida a l’alumnat
de batxillerat de la modalitat científico-tecnològica de distints centres
de secundària. Hi assistiran el vicerector de Docència, doctor Joan
Frau; la directora del Departament de Química de la UIB, doctora
Gemma Turnes; la degana del Col·legi de Químics de les Illes Balears,
senyora Maria Antònia Caimari; i el membre del Departament de
Relacions Institucionals i Comunicació de TIRME senyor Joan Mateu.

El conferenciant explicà de forma molt didàctica a l’alumnat present,
algunes de les aportacions de la Química en el camp de la Salut així
com determinats problemes que es poden derivar del mal ús d’aquesta
ciència bàsica. Al torn de preguntes, que es perllongà més de mitja
hora a causa de l'interès demostrat pels assistents envers el tema, el
ponent contestà de forma molt aclaridora les distintes intervencions
que tengueren els alumnes que, de forma especial, anaren dirigides
a problemes que poden produir els medicaments i algunes actuacions
de la indústria farmacèutica.

Mesa presidencial de l’acte del Dia de la Química Moment de la conferència

Assistents a l’acte Lliurament Premi Sant Albert d’investigació química 2017

Lliurament Premi Millor Grau 2017

Guardonats amb les insígnies de plata als vint-i-cinc anys
de professió  química amb membres de la mesa.

Celebració del Dia de la Química i de la festivitat de Sant Albert
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Signatures de nous convenis del Col·legi de Químics per tal d’ampliar els serveis i avantatges als nostres col·legiats

- Conveni amb la Grup PSN

Tots els nostres col·legiats podran gaudir d’una atenció exclusiva,
personalitzada i directa en tots els serveis i productes del grup
PSN.

Aquests inclouen plans de pensions, productes d’inversió,
assegurances de vida-estalvi, de risc, d’automòbils,
responsabilitat civil professional i també d’assistència sanitària,
assessorament personal, productes per als joves, ús del
“residencial Doctor Mateo Pérez SA”, accés a les escoles
infantils PSN-Bicos, serveis CERCON en consultori i tecnologia
de la informació (Protecció de dades, responsabilitat social
corporativa, etc...).

SOPAR DE SANT ALBERT

El passat 10 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. Aprofitàrem l'ocasió per retre un petit homenatge
a na Carme, la nostra secretària tècnica durant els darrers 8 anys i
que, per circumstàncies personals, ha hagut de deixar el càrrec. Na
Sara -que també ens acompanyà al sopar- ocupa ara el seu lloc.

La cap de sala de l'Araxa, na Corina, tingué cura de què, com
sempre, poguéssim gaudir de l'entorn de pau i tranquil·litat que
proporciona aquest emblemàtic establiment de la barriada de
Son Armadams. Vagi cap a ella i la resta de personal el nostre
agraïment més sincer.

I molts d'anys a tots els químics!
Moment del sopar de germanor

- Conveni amb Happy Car

Tots els col·legiats poden obtenir un descompte especial en totes
les reserves de cotxes de lloguer superiors a 75€.

En el moment de fer la reserva s’introduirà un codi promocional i
un cop acabat el termini del lloguer es farà una transferència al
col·legiat amb l’import del descompte.

Aquesta promoció es pot utilitzar tantes vegades com es vulgui. No
hi ha restriccions de tipus de vehicle, lloc de recollida o devolució...

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

Posteriorment es va lliurar el premi Sant Albert a la investigació química 2017 a David.
Jaume Cocoví-Solberg pel seu treball “Hacia un sistema automático Lab-On-Valve
acoplado a Espectrometría de Movilidad Iónica para la detección del abuso de cocaína”
i també el premi Sant Albert al millor Grau 2017 que va recaure en la col·legiada Neus
Crespí Sánchez.

Finalment varen rebre les insígnies de plata els col·legiats que enguany compleixen
els 25 anys de llicenciatura. Els guardonats foren Josep Lluís Capllonch Campomar,
Miquel Ferrà Marimon i Laura García Ferragut.

Enhorabona a tots!

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

· Maria Marroig, directora de l’Institut Biotecnològic de les Illes Balears.

· Andreu Oliver, químic i enòleg de Vins Can Majoral.

· Cristina Maestre, gerent i directora tècnica de l’Institut de Gestió Tècnica de Qualitat.



QUIMINOTÍCIES

10

La Reial Acadèmia Sueca de Ciències ha atorgat el premi Nobel de Química de 2017 a Jacques Dubochet (Aigle, Suïssa, 1942), Joachim Frank (Siegen,
Alemanya, 1940) i Richard Henderson (Edimburg, Regne Unit, 1945) per les seves aportacions al desenvolupament de tecnologies de generaració
d'imatges tridimensionals en les molècules de la vida. Aquets avanços en microscòpia crioelectrònica estan possibilitant comprendre millor els
processos biològics. La tècnica té un gran potencial per a la ciència i la medicina i avui en dia s’utilitza per intentar trobar dianes potencials pels
fàrmacs o a la hora de determinar com és un determinat patogen.

Les tècniques microscòpiques presentaven problemes quan era difícil cristal·litzar la biomolècula, atès que els procediments coneguts rompien la
seva configuració real. Richard Henderson va trobar  dificultats quan intentava  cristal·litzar una proteïna que, de forma natural, es troba adherida a
la membrana cel·lular, finalment va aconseguir obtenir imatges protegint la membrana amb una dissolució de glucosa i fent servir un microscopi
electrònic de menor intensitat.

Jacques Dubochet a l’any 1982 va millorar les tècniques d’observació amb un mètode clau que permetia vitrificar l’aigua i protegir les biomolècules
del buit necessari per fer servir eixos d’electrons d’alta energia. Joachim Frank va desenvolupar una tècnica computacional per a l’obtenció d’imatges
tridimensionals d’alta resolució.

Per més informació: https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2017/popular-chemistryprize2017.pdf

Premi Nobel de Química pels científics que desenvoluparen tècniques per observar les biomolècules.

El decacè, l’acè més llarg sintetitzat fins avui
Una col·laboració internacional entre investigadors del Centre Singular d’Investigació en Química
Biològica i Materials Moleculars (CiQUS) de Galícia i la Universitat Técnica de Dresden (TUD), han
sintetitzat una nova molècula formada per la unió lineal de deu anells de benzè. Els acès són una
família constituïda per la fusió de formes hexagonals de carboni, el pentacè (cinc anells lineals) és
molt utilitzat per les seves propietats com semiconductor orgànic. Els acès més llargs són inestables
i fins l’any 2010 no es va sintetitzar el nonacè. Els científics del CiQUS varen sintetitzar els precursors
i els seus col·laboradors a TUD utilitzant catalitzador d’or i en condicions de ultrabuit varen estabilitzar
aquest decacè i visualitzar-lo amb la técnica d’alta resolució microscòpia d’efecte túnel (STM).
Per a més informació: Justus Krüger et al, “Decacene: On-Surface Generation”.  Angewandte Chemie
(aceptat, agost 2017). Doi: 10.1002/anie.201706156

El cotó és una fibra tèxtil molt utilitzada, i una nova línea d’investigació, basada en el tractament
del cotó mexicà (Gossypium hirsutum) en contacte amb derivats de la glucosa, ha aconseguit
produir fibres naturals que incorporen noves propietats fluorescents o magnètiques. Un nou
concepte de cultius agrícoles per produir nous materials. Aquestes noves qualitats introduïdes
en els teixits no es deterioren amb l’ús i els posteriors rentats de la tela ja que no es tracta de
productes afegits, formen parts de la fibra d’aquest cotó natural.

Fabricació de fibres biològiques amb propietats afegides

Plàstics biodegradables podran sintetitzar-se a partir de sucres i diòxid de carboni, reemplaçant els plàstics no
sostenibles obtinguts a partir de derivats del petroli. Investigadors del Centre per a les Tecnologies de Química
Sostenible (CSCT) de la Universitat de Bath (Anglaterra) han dissenyat una síntesi de plàstics lliures de bisfenol
similars als policarbonats. El procés es molt sostenible ja que treballa a baixes pressions i a temperatura ambient.
Aquest plàstic es biodegradable i biocompatible.

Per a més informació: Georgina L. Gregory et al “Polymers from sugars and CO2: ring-opening polymerisation and
copolymerisation of cyclic carbonates derived from 2-deoxy-D-ribose” DOI:  Polymer Chemistry, 2017, 8, 2093-2104

Policarbonats sintetitzats a partir de sucres i diòxid de carboni

Per a més informació: Filipe Natalio et al, Biological fabrication of cellulose fibers with tailored
properties Science  15 Sep 2017: Vol. 357, Issue 6356, pp. 1118-1122
DOI: 10.1126/science.aan5830



CONVENIS + FORMACIÓ

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, PSN 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

Convenis amb:
CineCiutat, HappyCar, PSN

Assegurances Publicacions i  Internet

ATENCIO!! Nou Horari d'atenció al públic
Dilluns, dimecres i divendres: de 9  a 13. Dimarts i dijous: de 16 a 20 h.
Atenció de la Junta de govern: amb cita prèvia

Telèfon i fax: 971 775 373   a/e: secretaria@quimibal.org
C/ Josep Rover Motta, 8 baixos B. 07006 Palma 11

Des de maig de 2017 s’han realitzat a la seu del Col·legi en Palma cursos de tres mòduls que tenen l’objectiu d’ajudar en la preparació de les properes
oposicions que s’han de convocar al cos facultatiu superior –Escala científica, especialitat química- de la CAIB.  Dos varen tenir lloc durant el mes
de maig (Avaluació ambiental i Control integrat de la contaminació, Qualitat de l’aire) i el tercer al mes d’octubre (Contaminació atmosfèrica).

També s’han dut a terme dues edicions (mesos de juliol i octubre)del curs “Actuaciones ante contaminación química o microbiológica en piscinas”
per tal de capacitar els tècnics responsables del manteniment de piscines en una sèrie de mesures d’actuació immediata davant un descontrol de
la qualitat sanitària i higiènica de l'aigua de la piscina per incidents de contaminació química i/o microbiològica.

PREPARACIÓ OPOSICIONS FÍSICA I QUÍMICA. PROGRAMACIÓ I UNITAT DIDÀCTICA (3a edició)
Durada: 12 h           Dates: 14, 16, 20, 27 i 29 de novembre de 2017 i 4 de desembre de 2017
DESTINATARIS: Interessats en preparar les oposicions per al cos de professorat d’Educació Secundària que la CAIB té previst convocar durant l’any 2018.

PREPARACIÓ OPOSICIONS FÍSICA I QUÍMICA. PROBLEMES DE QUÍMICA I DE FÍSICA
Durada: 12 h Dates previstes: del 23 de gener al 14 de febrer de 2018

MÒDULS DE PREPARACIÓ OPOSICIONS COS FACULTATIU SUPERIOR –ESCALA CIENTÍFICA, ESPECIALITAT QUÍMICA- DE LA CAIB
Normativa, tractament, determinacions i control de qualitat per a aigües
Normativa i gestió de residus
Dates previstes: febrer-març 2018

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

Altres




