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MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE LA JUNTA DE GOVERN 

ANY 2015 
 

 
1. Reunions de la Junta de Govern 

Durant l’any 2015, la Junta de Govern es reuní amb caràcter ordinari en les dates següents : 18 de març, 22 
de setembre, 9 de novembre i 14 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. 

• Accions contra el nou currículum de Química de la LOMCE 

• Organització de cursos de formació. 

• Firma de convenis de col·laboració 
 
 
2. Juntes Generals 

Es varen convocar dues Juntes generals ordinàries :  

• 18 de març: aprovació de la liquidació de despeses de l’any 2014 i aprovació de la memòria d’activitats 
de l’any 2014. 

• 14 de desembre : aprovació del pressupost de l’any 2016. Renovació parcial dels membres de la Junta. 
 
 
3. Publicacions 
S’han publicat dos números (46 i 47) de la revista del Col·legi Oficial de Químics i de l’Associació de Químics 
de Balears (QUIMIBAL) corresponents als mesos d’abril i novembre. Els principals continguts són els 
següents: 

❖ Núm. 46 (abril 2015): 
- Las mujeres y la química. Article de col·laboració de la Dra. Josefa Donoso. 
- Amics químics al Facebook. 
- Notícies UIB. 
- Prssentació d’al·legacions al nou currículum de la LOMQUE. 
- Conveni amb Generali. 
- XXVIII Olimpíada de Química a les Illes Balears. Lliurament de premis. 
- Quiminotícies:  

o L’avió solar inicia la volta al món. 
o Aprendre química jugant a cartes. 
o Unes petjades que generen energia. 
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❖ Núm. 47 (novembre 2015) 
- Convocatòria d’eleccions per a la renovació parcial de les Juntes. 
- Seguretat i higiene als laboratoris de la UIB. 
- Notícies UIB 
- XI Mini olimpíada de Física i Química 
- Celebració del Dia de la Química i premis Sant Albert. 
- Quiminotícies: 

o Els cigarrets electrònics a examen. 
o Descrita la fragmentació de l’aigua ionitzada. 
o Nou material per protegir la pell de la radiació ultraviolada. 
o Premi Nobel de Química 2015. 

 
 
4. Dia de la Química 2015 
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, s’han organitzat les següents activitats: 
 
El dia 10 de novembre tingué lloc a les 12,15 h, a l’Edifici Mateu Orfila del campus, la taula rodona «He 
acabat, i ara què?», adreçada als estudiants del grau de Química, amb la intervenció de: 
· Dr. Joan Mateu, del Departament de Relacions Institucionals i Comunicació de TIRME. 
· Dra. M. Dolores Mateo, d’Emaya. 
· Sr. Joan Robles, resident d’Anàlisis Clíniques de l’Hospital Universitari Son Espases. 
· Sr. Joan M. Matas, director del Clúster de la Indústria Química de les Illes Balears - CliqIB. 
· Dra. Carme Rotger, directora del Màster en Ciència i Tecnologia Química de la UIB. 
· Dr. Joan Frau, vicedegà del Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears i director del Màster de Formació 
del Professorat de la UIB. 
 
El 12 de novembre, a les 13 h a l’Edifici Sa Riera de la UB en Palma, es va desenvolupar 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 reconeixement amb la insígnia de 
plata del Col·legi de Químics als companys que enguany celebren els vint-i-cinc anys en la professió 
química: Andrés Estarellas Fernández, Miquel dels Sants Gomila Garcíes, Cristina Maestre Vicens, Orlando 
Malo Periz, Lorenzo Picó Vaquer, María del Mar Porras Alarcón i María de la Paz Terrasa Sagrera. 
A continuació el senyor Joan Mateu, en representació de l’empresa TIRME realitzà el lliurament del premi 
Sant Albert al millor treball d’investigació, que va recaure en el treball “Inhibición de la fibrilación de la 
lisozima a partir de derivados orto-metilados de la 3-hidroxipiridina” desenvolupat per la senyora Laura 
Mariño Pérez, i a continuació la senyora M. José Molina, degana del Col·legi Oficial de Químics, lliurà el 
premi al millor grau del curs 2014-15 a la senyora Marina Calahorro García. 
 
Posteriorment, el doctor Joan Perelló, director general de l’empresa Sanifit, impartí la conferència «Sanifit, 
com innovar en química i salut». Sanifit es va constituir l’any 2004 com una empresa derivada de la UIB amb 
l’objectiu de traslladar al mercat els resultats de la recerca científica desenvolupada al Laboratori 
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d’Investigació en Litiasi Renal de la UIB. L’empresa se centra en la investigació i el desenvolupament de 
fàrmacs i productes innovadors per al tractament i la prevenció de malalties cardiovasculars i renals. 
Recentment, ha tancat una ampliació de capital de 36,6 milions d’euros, la més gran que hagi fet mai una 
empresa del sector biotecnològic a Espanya. Després de la intervenció del ponent els assistents varen 
realitzar nombroses preguntes sobre la presentació. 
 
L’acte va finalitzar amb unes paraules del senyor Joan Jesús Fiol. 
 
5. Cens de col·legiats 
Durant l’any 2015 el número de col·legiats passà de 297 a 288. 
 

Mes Altes Baixes Mes Altes Baixes

Gener 0 3 Juliol 0 0

Febrer 0 0 Agost 0 0

Març 0 1 Setembre 0 6

Abril 0 0 Octubre 0 0

Maig 0 0 Novembre 1 7

Juny 9 5 Desembre 3 0

Total 13 22  
 
 
 
6. Cursos 
Durant aquest any s’han realitzat els següents cursos de formació: 
 

• Actualització de nomenclatura química inorgànica 

• Seguretat en els treballs de laboratori. 

• 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 2015 un total de 4 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 XXVIII Olimpíada de 
Química. 

 

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


