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El col·lectiu Químic

Aquest any els actes amb motiu del nostre patró Sant Albert s’han fet coincidir amb la
LXVIII Assemblea de la Asociación Nacional de Químicos e Ingenieros Químicos de
España (ANQUE) que es va celebrar a Palma del 23 al 25 de novembre. La segona que
es celebra a Palma.

Entre les dues assemblees han transcorregut 18 anys i moltes coses han canviat a la
nostra societat i al col·lectiu de Químics d’Espanya. Un col·lectiu, el químic, que
necessita estar unit per aconseguir contrarestar als detractors de la Química.
Però això no és senzill. El nostre col·lectiu, a una època on l’associacionisme no està de
moda, és molt peculiar. Segons dades de l’any 2017, a Espanya estan registrades 3118
empreses del sector químic amb una contribució al PIB industrial del 13,4%. Aquestes
empreses incorporen el 22% del personal investigador de tota la indústria espanyola i
generen 200.000 llocs de treball directes.

Però, d’altra banda, únicament la meitat dels graduats en Química exerceix la professió
al sector privat. Una part important de l’altre 50% desenvolupa la seva activitat
professional com a docent o a l’administració. Aquesta circumstància condueix a dues
reflexions importants. Primerament, els titulats en Química i Enginyeria Química som
molt versàtils i tenim una formació que ens permet una ràpida adaptació. En segon
lloc, la dificultat per aglutinar a un col·lectiu que es dedica professionalment a tasques
molt dispars i amb interessos molt diferents.

Aquest és el nostre valor afegit i al mateix tens és la nostra problemàtica. Donar
cabuda als dos col·lectius és la nostra tasca, i ens ha de permetre cada vegada ser més
forts i estar més units.

Juan Frau Munar
President de l’Associació de Químics de les Illes Balears
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Fa aproximadament un any que des de la nostra Associació de Químics
de les Illes Balears començarem a preparar aquesta 68ena Asamblea
de l'ANQUE -Asociación Nacional de Químicos e Ingenieros Químicos
de España- que finalment es dugué a terme el passat mes de novembre
a l'hotel Saratoga del Passeig Mallorca. L'Asamblea es celebra,
alternativament, un any a Madrid i un altre any a alguna de des seus
de les altres Associacions que formen part de l'ANQUE.

El divendres 23 de novembre, a les 19:30 h, a la Sala de Plens del Consell
Insular de Mallorca, tingué lloc l'acte de Recepció dels assembleistes.
Fou presidit pel president del CIM, Sr. Miquel Ensenyat, el president de
l'ANQUE Dr. Ernesto Castañeda, el president de la Mesa de la Asamblea
Dr. Leopoldo Martínez, el president de l'Associació de Químics de les
Illes Balears Dr. Juan Frau i el responsable de Relacions Institucionals
de l'empresa Tirme Sr. Juan Mateu. Tots ells dedicaren unes paraules
de benvinguda als assistents inscrits a l'Asamblea i als seus
acompanyants.

I ja el dissabte dia 24, sobre les 8:30 del matí, començà l'acreditació
dels assembleistes i a les 9:00 la constitució de la Mesa de l'Assemblea
presidida per Leopoldo Martínez. El president començà la seva
intervenció fent un petit homenatge al company Julio Tijero,
vicepresident de la Mesa de la Asamblea de la ANQUE, recentment
traspassat.

Acreditació dels assembleistes

Presentació dels informes de les associacions
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Crònica de l'Associació de Químics de les Illes Balears

Tot seguit les paraules del president de la Mesa foren
per analitzar el futur de l'ANQUE, actualment molt
compromès a causa de les successives baixes d'associats
i associades i, sobretot, a què les associacions d'Astúries,
Galícia, Andalusia, Aragó, País Basc, Navarra, València i
Castella-Lleó ja no hi formen part. Així, en els darrers
anys s'ha passat d'una nòmina de més de 11000 associats
a uns 4000. Tot i això, sembla que darrerament s'ha
ralentitzat el nombre de baixes.

Després d'aprovar-se l'acta de la 67ena Assemblea i
anomenar-se els interventors de l'acta de l'Assemblea
actual, fou el torn dels informes dels presidents de les
Associacions de les Illes Balears, Canàries, Cantàbria i
Madrid, presents a aquesta 68ena Assemblea. Els
presidents de les Associacions de Múrcia i de Catalunya,
que havien excusat la seva absència per diversos motius,
varen remetre els seus corresponents informes. Convé
recordar que l'ANQUE va passar fa uns 20 anys de ser
una associació a nivell estatal, a una federació d'àmbit
autonòmic i noltros, com a Associació de Químics de les
Illes Balears, formam part d'aquesta federació.

Dels informes dels presidents, podríem destacar el
comentari d'Ernesto Castañeda, president de l'ANQUE,
referent a la propera organització de l'Olimpíada de
Química: sembla que -per diversos motius- el Ministeri
d'Educació vol prescindir de l'ANQUE per aquesta comesa
i vol atorgar tot el protagonisme a la RSEQ (Real Sociedad
Española de Química). Veurem com acaba aquest
conflicte, tant a nivell estatal com a nivell de cada
autonomia. En qualsevol cas, la nostra Associació de
Químics de les Illes Balears està en condicions de garantir
la continuïtat d'un esdeveniment -l'Olimpíada- que durant
els darrers 30 anys tantes i tantes satisfaccions ha procurat
al nostre alumnat de l'assignatura de química, així com
també als centres i al professorat preparador.

L'ANQUE també està present  dins Unión Profesional,
dins del fòrum permanent de Química y Sociedad, dins
de l'European Association for Chemicals and Molecular
Sciences (EUCHEMS), dins l'European Federation of
Chemical Engineering (EFCE), dins de la World Water
Council, dins FEIQUE (Federación Empresarial de la
Industria Química Española), etc. Tot això implica una
despesa considerable de doblers. Al respecte, Ernesto
Castañeda informà als presents sobre l'entrevista amb
els responsables d'EUCHEMS per tal que l'ANQUE participi
dins aquesta entitat amb una quota proporcional al
nombre actual d'associats, la qual cosa suposaria una
rebaixa prou significativa envers la quota actual. Estarem
pendents del resultat final d'aquestes negociacions amb
EUCHEMS.

D'altra part, Ernesto Castañeda també comentà els actes
corresponents al Dia de la Química d'enguany que s'han
celebrat a Bilbao i a Puertollano amb un excel·lent
ambient a ambdós. Pel que fa al Congreso Internacional
de la ANQUE, celebrat a Múrcia, l'assistència fou d'unes
100 persones, nombre que pot considerar-se com a
notable.
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 A C U E R D O S

1. Se aprueba el Acta de la LXVII Asamblea Nacional
celebrada en Santander los días  24 y 25 de noviembre
de 2017.

2. Nombrar interventores de Acta a D. Antonio Bódalo
de la Asociación de Químicos  de Murcia y a Dª. María
Dolores Jaén Cañadas de la Asociación de Químicos de
 Madrid.

3. Nombrar Censores de Cuentas a D. Cristóbal Nebot
y a D. Donato Herrera, ambos  de la Asociación de
Químicos de Madrid.

4. Aprobar la Gestión de la Junta de Gobierno, ejercicio
de 2017.

5. Aprobar el Presupuesto de gastos estructurales y de
actividades para el próximo  ejercicio 2018.

6. Que la Asamblea del año próximo 2019 se celebre
en Madrid.

7. Aprobar la modificación de los artículos 6º y 7º del Reglamento
para la concesión  de la Medalla de Oro de la ANQUE.

8. Solicitar  de  todas  las  asociaciones  de  ámbito
autonómico  su  compromiso  explícito de continuidad
dentro de la organización de ANQUE.

9. Hacer consulta a la mayor brevedad posible
(preferentemente antes de final del  2018) sobre la
posibilidad de:

 a) Utilizar la base de datos de que dispone la ANQUE para
hacer un mailing a  todos los asociados pertenecientes a
las asociaciones escindidas informando de:

• No pertenencia actual a ANQUE

• Actividades y Servicios que ofrece ANQUE

• Posibilidad de asociarse libremente a la ANQUE

b)   Utilizar los datos que son públicos en internet o
redes sociales para el mismo  fin.

10. Ejecutar las deudas pendientes de las Asociaciones
escindidas.

11. Publicar  en  Facebook  y  otros  medios  sociales
un  anuncio  sobre  la  posibilidad  de  asociarse
libremente  en  ANQUE  (contemplar  anuncios  de
pago  segmentados  para  priorizar el alcance en zonas
que no tengan asociación vinculada a la ANQUE).

12. Que en cada Asamblea se haga una donación de
alrededor de 250 euros para adquirir  material destinado
a grupos solidarios.

13.  Proclamar elegidos los siguientes miembros para
los puestos que se indican  Vicepresidente de la Mesa
de la Asamblea  D. Iñigo Pérez•'2dBaroja Verde.
Vicesecretaria de la mesa de la Asamblea  Dª Begoña
Delgado Barrientos.  Vicesecretaria de la Junta de
Gobierno  Dª Dolores Jaén Cañadas

RECOMENDACIONES

1. Que  la  Comisión  de  Enseñanza  analice  la
posibilidad  de  seguir  organizando  el  encuentro
nacional  de  profesores  en  el  seno  de  la  Olimpiada
 Nacional  de  Química.

2. Que la ANQUE actualice su página web incluyendo
composición y denominación  de  la  Junta  de  Gobierno
 y  las  direcciones  web  de  las  Asociaciones  y  de  la
Agrupación que la integran.

Seguidament  Juan Trilleros,
president de la  Comisión
Consultiva Superior -de la qual
també en forma part el nostre
president de l'Associació, Juan
Frau- presentà el seu informe;
com a fet singular, destacar que
a partir d'ara la concessió de la
Medalla d'Or de l'ANQUE es podrà
atorgar a qualsevol titulat en
ciències  químiques sense
necessitat que estigui associat i,
per això, es modificaran els
articles 6è i 7è del reglament que
atorga  aquesta  d ist inc ió .

I amb tot això es donà per conclosa
la sessió del matí de l'Assemblea.

Després del dinar -al HM Jaume III
del Passeig Mallorca- es reuniren
les distintes Seccions Tècniques de
l'ANQUE per presentar les seves
propostes de Acuerdos y
Recomendaciones a la Mesa de la
Asamblea. Pel que fa a la
d'Educació, els representants de
Madrid i de Cantàbria presentaren
bones expectatives en referència
a l'organització de les Olimpíades
a les seves respectives comunitats
autònomes: a ambdues existeix
una bona relació entre la RSEQ i
l'ANQUE, atès que els presidents
de la RSEQ a aquestes dues
comunitats també formen part de
les Juntes de govern de l'ANQUE.
El pressupost per organitzar-la serà
de 15000 €.

Un cop finalitzades les reunions de les
Seccions Tècniques, el president de
l'Asamblea Leopoldo Martínez
considerà que alguns dels punts de
l'ordre del dia que s'havien de
desenvolupar el matí del diumenge  25,
podrien ser tractats el mateix
dissabte atesa la disponibilitat

LXVIII ASAMBLEA NACIONAL DE ANQUE

de temps per fer-ho. D'aquesta forma, la presentació, proclamació i elecció  de candidats
a la Junta de Gobierno i a la Mesa de la Asamblea així com el nomenament dels Censores
de cuentas, foren els temes que es pogueren resoldre anticipadament el mateix dissabte.

El sopar de gala -celebrat al restaurant Caballito de Mar, del Passeig Sagrera- va transcórrer
dins un ambient distès i de companyonia excel·lents. A les darreries del sopar, el nostre
president Juan Frau aprofità per retre un petit homenatge als nostres companys Josep
Maria Natta, Enrique Gómez i Miquel Palou per la seva dedicació -tant a l'Associació
com al Col·legi de Químics- durant aquests darrers 25 anys. Vagi cap a tots ells la nostra
enhorabona i el nostre agraïment.

Finalment, el diumenge 25, a partir de les 10:00 h, s'aprovaren la resta de punts de l'ordre
del dia com ara els relatius a l'aprovació dels Acuerdos y Recomendaciones de l'Asamblea,
el pressupost d'activitats de la Junta de Gobierno de la ANQUE i els llocs de celebració de
les properes Asambleas (Madrid el 2019 i Canàries el 2020). Enrique Madrigal, tresorer de
l'ANQUE, va rebre l'enhorabona per part de la nostra Associació de Químics de les Illes
Balears en atenció a la seva tasca tan acurada que du a terme en benefici de tots.

Els apartats de precs i preguntes i el de lectura de conclusions precediren a la Clausura
d'aquesta 68ena Asamblea de l'ANQUE.

Un cop finalitzat l’acte de Clausura es realitzà una visita guiada per la Seu i el barri gòtic
de Palma. Després del dinar -al restaurant Varadero, vora el Port de La Riba- ens
acomiadarem dels companys que una mica més tard tornaven als seus llocs de procedència.

Sessió de l’Assemblea

Moment de l’homenatge durant el sopar de gala

Equip organitzador de l’Assemblea
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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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Conferències i cursos
- El dia 29 de maig, el Dr. Daniel Daniel Görl, investigador de l'Institute of Materials, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
(EPFL) impartí la conferència titulada “Oligopeptide-Based Supramolecular Elastomers with Unusual Thermomechanical Property
Profiles”, que tingué lloc a les 12h a la Sala de Graus de l’edifici Mateu Orfila. Aquesta conferència estigué organitzada pel
Departament de Química i la comissió acadèmica del MCTQ.

- El dia 14 de setembre, a l'aula de Graus de l'edifici Antoni Maria Alcover, tingué lloc la conferència titulada “Biocelulosa
biosintetizada por bacterias como plataforma para crear nuevos nanomateriales funcionales". Aquesta conferència fou impartida
per la Dra. Anna Roig, Professora d'Investigaciò de l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC). La Dra. Roig
també parlà  sobre la recerca realitzada al seu Institut, impartint una breu xerrada titulada "Instituto de Ciencia de Materiales:
trabajando para una investigación de excelencia". Aquesta conferència formà part del cicle “Fronteras de la Química_2018.
Todas las Químicas” i fou organitzada per la Secció territorial de la RSEQ-Illes Balears i el Departament de química.

- El dia 20 de setembre, a l'aula de Graus de l'edifici Antoni Maria Alcover, tingué lloc la conferència titulada “Convirtiendo
bases en ácidos ultra-fuertes y viceversa y más ...¿Magia o realidad?”, impartida pel Dr. Manuel Yàñez, professor del Departament
de Química de la Universitat Autònoma de Madrid.

- El dia 10 d’octubre, a la Sala de Graus de l’Edifici Mateu Orfila i Rotger, tingué lloc la conferència titulada “Espectrometría
de absorción atómica: una técnica multielemental” impartida pel Dr. Sergio Fereira, de la Universitat de Bahia de Brasil.

- El dia 19 d’octubre, a la Sala de Graus de l’Edifici Antoni Maria Alcover, tingué lloc la conferència titulada “Instituto de Síntesis
Química y Catálisis Homogénea", la qual fou impartida per la Dra. Mª Concepción Gimeno Florida, professora d’Investigació i
Vicedirectora del Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea de Saragossa.  Aquesta conferència forma part del Cicle
Totes les Químiques organitzat per la RSEQ-IB, el Departament de Química i la Comissió Acadèmica del TCTQ.

- Finalment el 13 de desembre, tingué lloc la conferencia titulada “Un món de Qualitat i Seguretat Alimentaria”, impartida per
la Sra. Maria Magdalena Moyà, Gerent de Qualitat de Aigües Lluch. Aquesta conferencia formà part del Cicle Parlem de Química
que organitza el Departament de Química de la UIB.

El dia 15 de novembre, a l’Aula 11 de l’Edifici Mateu Orfila i Rotger, tinguè lloc la conferència titulada “El Cafè d’un químic”,
impartida pel Sr. Toni Vallcaneres Bonet, Gerent CEO de Cafes Bay S. L. Aquesta conferencia pertany al Cicle Parlem de Química
i formà part de les activitats organitzades al Departament per commemorar aquest esdeveniment.

Per altra part, el dia 23 de novembre a les 12:30
h a la sala d’actes de l’edifici Jovellanos del
campus el professor de l’àrea de Química Física
Miquel Adrover impartí la conferència

“Caminant amb la Química cap al futur!»
adreçada a un nombrós grup d’estudiants de 4t
d’ESO de diferents centres educatius de la illa.

També com ja és costum d’anys anteriors, els membres del Departament
de Química es varen fer la foto commemorativa davant l’edifici Mateu
Orfila i Rotger.

Celebració del Dia de la Química
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- El passat 25 de juliol, a l’Aula Magna de l’edifici Arxiduc Lluís Salvador, tingué lloc la cerimònia de graduació de la Facultat
de Ciències, on es lliuraren els títols als nous graduats en química dins el curs 2017-18. En el marc d’aquest acte, també
es lliurà el premi extraordinari del Grau de Química a Neus Crespí Sanchez.

- El passat mes de juliol, el Dr. Bartomeu Soberats, professor contractat doctor interí del Departament de Química, publicà
un article a la revista Nature Communications en col·laboració amb investigadors de la Universitat de Würzburg (Alemanya).
A n’aquest treball descriuen la preparació de nous cristalls líquids de perilè (un colorant artificial) amb unes propietats
òptiques òptimes per aplicacions fotòniques relacionades amb la fabricació de microcavitats òptiques i la generació de
polaritons.

- Del 21 al 26 d’octubre, tingué lloc a la Universitat de les Illes Balears de 7èna International Training School on Biological
Solid-State NMR, organitzada per la UIB i la fundació Ampere, l’organització científica europea més gran dedicada a la
promoció de l’aplicació de la ressonància magnètica (NMR) en la física, la química i la biologia. Els professors que hi
participaren són els millors experts del món en aquest camps. A n’aquesta edició hi hagué cinquanta participants provinents
d’Europa i dels Estats Units.

- La UIB es consolida en posicions de lideratge entre les universitats espanyoles segons l'«U-Ranking 2017. L'informe de
la Fundació BBVA i l'IVIE situa la Universitat en quart lloc en productivitat investigadora, cinquè lloc en productivitat docent
i desè lloc en innovació i desenvolupament. L’informe «U-Ranking 2017» sobre la Universitat espanyola situa la UIB en
quart lloc en productivitat investigadora, cinquè lloc en productivitat docent i desè lloc en innovació i desenvolupament
tecnològic. L’informe abasta un total de 61 universitats espanyoles, 48 de públiques i 13 de privades. L’informe proporciona
també una eina web interactiva que permet establir un rànquing personalitzat d’universitats per a un estudi o uns estudis
determinats seleccionant pesos relatius per a cadascun dels tres aspectes, docència, recerca i innovació, que té en compte
l’informe. Per als pesos que apareixen per defecte (56% docència, 34% investigació, 10% innovació), la UIB apareix tercera
per al grau de Química.

- El passat 20 de Novembre, el Sr. Rafael Ramis Cortés, estudiant
de doctorat de la UIB, guanyà un dels Primers Premis Nacionals
de Fi de Carrera de la promoció 2013-14, a la categoria de Graduat
en Química,  per obtenir la nota més alta d’aquesta promoció de
totes les universitats espanyoles. Enhorabona!

- El dia 25 de juny, el Dr. Adrián Cordero García, va defensar la seva tesis doctoral titulada: “Eficiencia Fotocatalítica solar del
WO3/TiO2-A (A=N,C) en la degradación de diclofenanto en medio acuoso.”. La tesis fou dirigida per la Dra. Gemma Turnes
Palomino, el Dr. Fernando Maya Alejandro, la Dra. Maria Araceli Hernández Ramírez i el Dr. Edgar Jocsan Ruiz Ruiz.

- El dia 13 de setembre, la Dra. María Susana Gutiérrez Gómez, va defensar la seva tesis doctoral titulada “Síntesis y aplicación
de Compuestos Híbridos Nanoestructurados basados en Óxido de Hierro y/o Nanodiamantes”. La tesis fou dirigida pel Dr. Jeroni
Morey Salvà i la Dra. María Nieves Piña Capó.

- El dia 28 de novembre, la Dra. Alba González López, va defensar la seva tesis doctoral titulada “Diseño y desarrollo de sistemas
microfluídicos automáticos para la determinación de contaminantes de interés ambiental”. La tesis fou dirigida pels Drs. Víctor
Cerdà Martín i la Dra. Sabrina Clavijo Roa.

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

- II Certamen de projectes de química: Química i alimentació, dirigit a grups d’alumnes i professorat de 3r i 4t d’ESO
per a la realització de projectes monogràfics relacionats amb la temàtica “La Química ai l’alimentació”.
Patrocinat per: Departament de Química , TIRME, Santillana Illes Balears, Anorsa, Sharlab, VidraFoc.
Per més informació: http://seras.uib.cat/certamen_quimica/

- II 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/

Altres Noticies del Departament

Tesis doctorals
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Un any més 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  importància de la Química dintre de la nostra societat i donar
a conèixer l’estreta relació d’aquesta ciència amb diferents aspectes de
la nostra vida quotidiana.

En aquesta ocasió la celebració es va realitzar el passat 23 de novembre
com antesala de la 68ena Assemblea Nacional de l'Associació Nacional
de Químics d’Espanya (ANQUE) que enguany, i per segona vegada, s’ha
organitzat a les Illes Balears.

Amb la col·laboració del (Port-UIB), va tenir lloc la jornada , al campus
de la Universitat de les Illes Balears (sala d’actes de l’edifici Gaspar
Melchor de Jovellanos).

La jornada es va dividir en dues sessions. A la primera, hi participaren
170 estudiants de sisè de primària, i començà a les 9:30 hores amb
l'activitat «Experiments científics senzills i divertits per a nins i nines de
primària»,  conduits per la doctora Josefa Donoso, catedràtica de Química
Física de la UIB i desenvolupats per cinc membres del Departament de
Química. Tot seguit, a partir de les 11 hores, els estudiants varen poder
participar en un concurs de dibuix anomenat «Química? Què és això?»
i fer-se selfies amb els científics acompanyants, participar al joc de l’oca
de la UIB, etc.

La segona sessió s'inicià a les 12 hores amb la inauguració de la jornada.
Hi varen intervenir el vicerector de Títols i Tecnologia de la UIB, doctor
Xavier Varona; el director general de Planificació, Ordenació i Centres de
la Conselleria d'Educació i Universitat, senyor Antoni Morante; el degà
en funcions del Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears, senyor
Rafel Bosch; i la directora del Departament de Química de la UIB, doctora
Carme Rosselló.

Finalment, el doctor Miquel Adrover, professor titular del Departament
de Química de la UIB, impartí la xerrada «Caminant amb la Química cap
al futur!» amb l’assistència de150 estudiants de 4t d’ESO.

El conferenciant explicà a l’alumnat present, de forma molt amena,
algunes de les aportacions de la Química en diferents camps de la vida
quotidiana així com determinats problemes que es poden derivar del
mal ús d’aquesta ciència bàsica.

Celebració del Dia de la Química i de la festivitat de Sant Albert 2018

Primer premi del concurs de dibuix
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Premis i insígnies Sant Albert 2018

L'horabaixa del mateix dia 23 de novembre, a les 19.30 hores, es va oferir una
recepció als participants a la 68ena Assemblea Nacional de l’Associació Nacional
de Químics d’Espanya (ANQUE) a la seu del Consell de Mallorca. A l’acte hi
varen participar el president del Consell de Mallorca, senyor Miquel Ensenyat;
el president de l’Associació Nacional de Químics i Enginyers Químics d’Espanya,
senyor Ernesto Castañeda; el president de l’Assemblea Nacional de Químics,
senyor Leopoldo Martínez; i el president de l’Associació de Químics de les Illes
Balears, senyor Joan Frau.

En primer lloc es varen lliurar els tres primers premis del concurs de dibuix
Química. Què és això? que s’havia dut a terme al matí entre l’alumnat de sisè
d'Educació Primària després la activitat «Experiments científics senzills i
divertits per a nins i nines de primària».

A continuació es va lliurar el premi Sant
Albert a la investigació química 2018 a
Laura Mariño Pérez pel seu treball
“Estudio sobre la tendencia a la
agregación de la lisozima glicada
mediante glicolaldehído”.

Finalment varen rebre les insígnies de
plata les col·legiades que enguany
compleixen els 25 anys de llicenciatura.
Les guardonades foren Antònia Campins
Pereyra, Amàlia Cerdà Lacaci i Graciela
de Armas Bermúdez (què  excusà la seva
absència).

Enhorabona a tots!

Les guanyadores varen ser:
1r premi: Daniela Zazo Guevara. CEIP Badies
2n premi: Allyson Cielepak. Col·legi San José de la Montaña
3r premi: Lluc Rudolph Massanet. CEIP Badies

2019 serà el 150è aniversari des que Dimitry Mendeleiev va descobrir
el Sistema Periòdic i també el centenari de la IUPAC, motius pels quals
ha estat proclamat per la UNESCO "Any Internacional de la Taula
Periòdica d'Elements Químics" (IYPT2019).

La iniciativa IYPT2019 compta amb el suport de la IUPAC en associació
amb la Unió Internacional de Física Pura i Aplicada (IUPAC), l'Associació
Europea de Ciències Químiques i Moleculars (EuCheMS), el Consell
Internacional per a la Ciència (ICSU), la Unió Astronòmica Internacional
(IAU) i la Unió Internacional d'Història i Filosofia de la Ciència i la
Tecnologia (IUHPS). Va ser presentat per nombroses organitzacions
de més de 50 països d'arreu del món.

La taula periòdica d'elements químics és un dels assoliments més significatius en la ciència, que
recull l'essència no només de la química, sinó també de la física i la biologia.

És una eina única que permet al científic predir l'aparença i les propietats de la matèria a la Terra
i a la resta de l'Univers.

Amb aquest motiu al llarg de 2019 es realitzaran nombroses activitats tant a nivell internacional com al nostre país. A manera
d'exemple EuChemS ha llançat una nova taula d'elements químics que posa de manifest el problema de l'escassetat d'algun d'ells.
Amb aquesta acció es pretén alertar del perill que això suposa i s'espera que serveixi per conscienciar als polítics, educadors i a la
societat en el seu conjunt. També la Universitat de Múrcia ha organitzat el Simpòsium internacional "Setting their Table: Women
and the Periodic Table of Elements".

Així mateix les nostres entitats tenen la voluntat d'adherir-se a aquest esdeveniment organitzant diverses activitats a nivell de les
Illes Balears. Per a més informació podeu consultar el web www.iypt2019.org

2019 Any Internacional de la Taula Periòdica
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El premi Nobel de Química 2018 va ser atorgat aquest any a dues línies d’investigació
diferents però sota un denominador comú: l’evolució dirigida d’enzims. Els investigadors
guanyadors varen ser Frances H. Arnold, George P. Smith, i Greg P. Winter.

Per la seva part, Arnold aconseguí controlar selectivament la creació d’enzims amb unes
característiques catalítiques concretes, sent capaç de fer llibreries i seleccionar aquelles
que millor funcionin per un propòsit concret.

D’altra banda, Smith i Winter aplicaren una tècnica coneguda com ‘phage display’ per
crear llibreries de proteïnes i poder conèixer perfectament la codificació genètica que
les creava. Varen aplicar aquesta tècnica per crear anticossos selectius per antígens
concrets, i desenvolupar medicaments més personalitzat, com el ja comercialitzat
adalimumab.

Per a més informació:  https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2018/press-release/

Premi Nobel de Química 2018 als pares de l’evolució dirigida d’enzims

Investigadors de l’Escola d’Enginyeria i Ciències Aplicades John A.
Paulson de Harvard desenvoluparen un mètode d’administració
d’insulina oral que pot arribar a substituir el mètode tradicional
d’injecció diària per a les persones diabètiques de tipus I.

La dificultat per  l’administració oral d’insulina sempre ha estat que,
sent una proteïna, era metabolitzada en gran mesura molt abans
d’arribar al torrent sanguini.

Així, la principal innovació que presenten aquests investigadors al seu
treball és la de encapsular la insulina en un líquid iònic, alhora col·locat
dins un recobriment entèric, és a dir, que el protegeix fins que arriba
a l’intestí prim, superant la primera barrera àcida de l’estómac. En
arribar a l’intestí prim, aquest recobriment es degrada, alliberant el
líquid iònic on es troba la insulina. Aquesta combinació permet al
conjunt traspassar les barreres finals que lis donen accés al torrent
sanguini, on finalment podrà actuar.

Per a més informació: Samir Mitragotri et al, PNAS, 2018, 115(28), 7296-
7301.

Desenvolupen un mètode d’administració oral per el
subministrament d’insulina a diabètics

Pedro Juan Llabrés Campaner (@hueleaquimica). Químic i ajudant de coordinació de la revista QuimiBal.

El procés Haber-Bosch és encara avui en dia el preferit per a la producció
d’amoníac i fertilitzants basats en nitrogen a escala industrial, però la
recerca d’alternatives que no requereixin tan altes temperatures avui en
dia és una línia d’investigació molt estesa.

Així, l’equip del professor Zhenyu Sun, de La universitat de Tecnologia
Química a la Xina ha desenvolupat un mètode per una més eficient fixació
de nitrogen basat en el disseny de catalitzadors adequats.

Han descobert un catalitzador basat en àtoms de Ruteni individuals que
demostren una capacitat catalítica molt superior a agregacions del mateix
metall, ja que augmenta la superfície específica i els llocs actius del
catalitzador són més homogenis.

Per a més informació: Zhenyu Sun et al, Chem, 2018.

Descobreixen un catalitzador eficient per a la fixació de nitrogen



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

Propers cursos de formació

Altres

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

PREPARACIÓ OPOSICIONS FÍSICA I QUÍMICA. PROGRAMACIÓ I UNITAT DIDÀCTICA
Durada: 12 h Dates previstes: febrer-març 2019

PREPARACIÓ OPOSICIONS FÍSICA I QUÍMICA. PROBLEMES DE QUÍMICA I DE FÍSICA
Durada: 12 h Dates previstes: març-abril 2019

DESTINATARIS: Interessats en preparar les oposicions per al cos de professorat d’Educació Secundària que la CAIB té previst convocar durant l’any 2019
Es preveu la possibilitat d’organitzar també aquests dos cursos a les illes d’Eivissa i de Menorca si hagués demanda suficient

Curs “ESTADÍSTICA PER A LES CIÈNCIES DE LA SALUT”
Dates previstes: març 2019

Curs “ACTUACIONES ANTE CONTAMINACIÓN QUÍMICA O MICROBIOLÓGICA EN PISCINAS”
Durada: 6 h Dates: 19 i 20 de desembre de 2018

Nova edició dates previstes: març-abril 2019

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

Curs “MANTENIMENT DE PISCINES” (Homologat per la Conselleria de Salut i Consum)
Durada: 12 h Dates previstes: març 2019

Curs “NOVES METOLOGIES APLICADES A L’ENSENYAMENT DE LA FÍSICA I QUÍMICA A L’ESO I EL BATXILLERAT”
Durada: 8 h Dates previstes: març 2019
Destinataris: professorat d’àrees científiques d’Educació Secundària




