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MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE LA JUNTA DE GOVERN 

ANY 2013 
 
1. Reunions de la Junta de Govern 

Durant l’any 2013, la Junta de Govern es reuní amb caràcter ordinari en les dates següents : 22 de gener, 19 
de febrer, 19 de març, 23 d’abril, 20 de maig, 18 de juny, 17 de setembre, 15 d’octubre, 12 de novembre i 
17 de desembre. 
 
Els assumptes tractats han estat, entre altres: 

• Organització dels actes de celebració de San Albert Magne (Dia de la Química). 

• Gestió de les altes i baixes de col·legiats. 

• Gestió de les pràctiques d’estiu en empreses. 

• Organització de cursos de formació. 

• Accions davant l’avantprojecte de Llei de serveis Professionals. 

• Firma del conveni de col·laboració amb el Clúster Biotecnològic. 

• Firma del conveni de col·laboració amb Caixa d’Enginyers. 

• Canvi de format de la pàgina web del Col·legi 
 
 
2. Juntes Generals 

Es varen convocar dues Juntes generals ordinàries :  

• 19 de març: aprovació de la liquidació de despeses de l’any 2012 i aprovació de la memòria d’activitats 
de l’any 2012. 

• 17 de desembre : aprovació del pressupost de l’any 2014. Renovació parcial dels membres de la Junta. 
 
 
3. Publicacions 
S’han publicat tres números (42 i 43) de la revista del Col·legi Oficial de Químics i de l’Associació de Químics 
de Balears (QUIMIBAL) corresponents als mesos de gener i octubre, a partir d’aquest  amb un nou format de 
la revista. Els principals continguts són els següents: 

❖ Núm. 42 (gener 2013): 
- Article de Nomenclatura química inorgànica. Recomanacions IUPAC 2005 
- Celebració del dia de la Química. 
- Conveni de col·laboració entre la UIB i el Col·legi 
- Sopar i lliurament de premis de Sant Albert 
- XXV Olimpíada de Química a les Illes Balears. 
- Quiminotícies:  

o Mercuri: objecte d’un tractat internacional. 
o Compostos molt tòxics en el tabac. 
o Nou material super omnifòbic 
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❖ Núm. 43 (octubre 2013)- Nou format de la revista 
- Firma de convenis de col·laboració amb els Clústers Biotecnològic i Biomèdic. 
- Reunió d’experts internacionals en glicoproteïnes. 
- Eleccions de renovació parcial de Juntes. 
- Article: “Or líquid: el tast d’olis d’oliva verge” 
- XXVI Olimpíada de Química a les Illes Balears i lliurament de premis. 
- Cursos de formació realitzats. 
- Excursió de Comassema al puig de sa Rateta 
- Quiminotícies: 

o Nova família de transportadors aniònics lluita contra el càncer. 
o Utilització d’extractes vegetals i ultrasons per sintetitzar nanopartícules d’or 
o El CAS registre 10 milions de substàncies en 18 mesos. 

 
 
4. Dia de la Química 2013 
Amb motiu de la celebració del Dia de la Química el Col·legi col·laborà amb l’Associació de Químics de les 
Illes Balears en l’organització d’una sèrie d’actes commemoratius: 
 
El dia 15 de novembre es va celebrar el Dia de la Química. Amb aquesta activitat volem potenciar la cultura 
científica de la societat de les nostres Illes i donar a conèixer l’estreta relació de la química amb diferents 
aspectes de la nostra vida quotidiana. 
 
En aquest marc, el dia 15 de novembre, tingué lloc l’acte oficial de Dia de la Química que va ser presidit per 
el Dr. Joan Jesús Fiol, director del Departament de Química de la Universitat de les Illes Balears, la Sra. 
Amalia Cerdà, cap del Departament de Medi Ambient i Qualitat  de TIRME i la Sra. Xisca Oliver, Directora OAP 
de Caixa d’Enginyers. 
L’acte començà amb la conferència “32 anys a la industria alimentària” a càrrec de Sr. Antoni Berga Picó, cap 
de sistemes de qualitat, medi ambient i prevenció de Cobega S.A. 
 
Posteriorment, es va fer el lliurament de les insígnies de plata als col·legiats amb vint-i-cinc anys de 
professió i el lliurament del premi Sant Albert al millor treball d’investigació i a la millor llicenciatura. 
 
El mateix dia 15 tingué lloc el tradicional sopar de Sant Albert que cada any organitza el nostre Col·legi i 
Associació. 
 
 
 
5. Cens de col·legiats 
Durant l’any 2013 el número de col·legiats passà de 317 a 302. 
 

Mes Altes Baixes Mes Altes Baixes

Gener 2 5 Juliol 0 0

Febrer 0 2 Agost 0 0

Març 1 3 Setembre 3 3

Abril 0 1 Octubre 6 11

Maig 0 0 Novembre 2 2

Juny 0 0 Desembre 0 2

Total 14 29  
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6. Cursos 
Durant aquest any s’han realitzat els següents cursos de formació: 
 

• Actualització de nomenclatura química inorgànica (2 edicions) 

• L’aula digital per l’ensenyament de Física i Química. 

• Taller de tast de vins de Mallorca i maridatge. 

• Seminari: Calibratge dels equips volumètrics de laboratori. 
 

7. Altres temes 

• Borsa de treball i pràctiques a empreses: com altres anys s’han tramès les ofertes de feina rebudes de 
diverses empreses i s’ha potenciat les pràctiques a empreses.  En l’any 2013 un total de 7 persones 
entre estudiants i recent llicenciats han realitzat pràctiques a les empreses: Emaya, Bionórica, Sanifit,  
Bodegas Tunel, Centre Balear de Biotecnologia Aplicada (CCBA). 

 

• Col·laboració amb l’Associació de Químics de les Illes Balears en l’organització de la XXVI Olimpíada de 
Química. 

 

• Excursions del GEQ (Grup Excursionista i Químic).  
- Comassema i puig de sa Rateta 

 

• Informació sobre les reunions del Consejo General : 
- Revista Química y Industria 
- Foro Química y Sociedad 


