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MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE LA JUNTA DE GOVERN 

ANY 2014 
 
1. Reunions de la Junta de Govern 

Durant l’any 2014, la Junta de Govern es reuní amb caràcter ordinari en les dates següents : 15 d’abril, 12 de 
maig, 10 de juliol, 11 de setembre, 10 d’octubre, 11 de novembre i 16 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. 

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

Es varen convocar dues Juntes generals ordinàries :  

• 15 d’abril: aprovació de la liquidació de despeses de l’any 2013 i aprovació de la memòria d’activitats de 
l’any 2013. 

• 16 de desembre : aprovació del pressupost de l’any 2015.  
 
 
3. Publicacions 
S’han publicat dos números (44 i 45) de la revista del Col·legi Oficial de Químics i de l’Associació de Químics 
de Balears (QUIMIBAL) corresponents als mesos de maig i octubre. Els principals continguts són els 
següents: 

❖ Núm. 44 (maig 2014): 
- Eiviciència. 
- Reconeixement a nivell estatal de la UIB i dels estudis de Química 
- Ciència per a tothom 
- XXVII Olimpíada de Química a les Illes Balears. Lliurament de premis. 
- Festa estatal de l’Olimpíada de Química. 
- Constitució de les noves Juntes del Col·legi i de l’Associació 
- Quiminotícies:  

o Enginyer espanyol premiat com a millor inventor europeu 
o Estudi científic sobre les bombolles del cava 
o CO2, la nova matèria prima. 
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❖ Núm. 45 (octubre 2014) 
- Article de col·laboració: Josep M. Natta 
- Conveni amb el gabinet de psicologia Omnia Centre. 
- Conveni amb Caixa d’Enginyers. 
- X Mini olimpíada de Física i Química 
- Olimpíades Internacionals. 
- Celebració del Dia de la Química i premis Sant Albert. 
- Quiminotícies: 

o Nobel de la química per als creadors del nanoscopi. 
o Ununseptio, l’element 117 de la Taula Periòdica 
o Química en el Mundial de futbol de 2014 

 
 
4. Dia de la Química 2014 
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 passat 11 de novembre, a les 13 h, tingué lloc a l’Edifici Sa Riera de la UIB en Palma l’acte 
oficial del Dia de la Química que va ser presidit pel Sr. Joan Jesús Fiol, director del Departament de Química 
de la UIB i pel Sr. Juan Frau, president de la nostra Associació. 
 
L’acte començà amb el lliurament de les insígnies de plata als col·legiats que enguany celebren els vint-i-cinc 
anys en la professió química: Maria Marroig, cap de laboratori de l’Institut Biotecnològic de les Illes Balears; 
Josep M. Natta, responsable de Qualitat de l’empresa Antonio Nadal, SA; i Antoni Salvà, professor 
d’educació secundària i del Departament de Química de la UIB. A continuació la senyora Amàlia Cerdà, en 
representació de l’empresa TIRME realitzà el lliurament del premi Sant Albert al millor treball d’investigació, 
que va recaure en el treball “B12-Riboswitch de Kleibsiella pneumoniae: Estudi de la interacció amb 
adenosilcobalamina mitjançant in-line probing i calorimetria” desenvolupat per Joana Palou Mir, i la senyora 
Francisca Oliver, en representació de Caixa d’Enginyers lliurà el premi a la millor llicenciatura o grau 2013-14 
a la senyora Catalina Rigo Rigo. 
 
Posteriorment es va realitzar una taula rodona adreçada principalment a alumnat de química de segon curs 
de batxillerat de diferents centres educatius amb el títol “Els professionals de la Química a les Illes Balears” a 
càrrec dels tres companys que varen rebre la insígnia de plata als vint-i-cinc anys de professió. Després de 
les intervencions dels ponents els assistents varen realitzar nombroses preguntes sobre 
la professió química. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

C/ Josep Rover Motta, nº 8 baixos B – 07006 Palma de Mallorca – Tel/Fax. 971 77 53 73 
www.quimibal.org – secretaria@quimibal.org 

5. Cens de col·legiats 
Durant l’any 2014 el número de col·legiats passà de 302 a 297. 
 

Mes Altes Baixes Mes Altes Baixes

Gener 1 2 Juliol 0 1

Febrer 0 0 Agost 0 0

Març 0 0 Setembre 2 1

Abril 2 6 Octubre 4 0

Maig 0 2 Novembre 2 4

Juny 0 0 Desembre 0 0

Total 11 16  
 
 
 
6. Cursos 
Durant aquest any s’han realitzat els següents cursos de formació: 
 

• Actualització de nomenclatura química inorgànica 

• Seguretat i gestió de residus en el laboratori docent 

• English for science 
 
 

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 2014 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 XXVII Olimpíada de 
Química. 

 

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


