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MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE LA JUNTA DE GOVERN 

ANY 2017 
 

 
1. Reunions de la Junta de Govern 

Durant l’any 2017, la Junta de Govern es reuní amb caràcter ordinari en les dates següents : 17 de gener, 17 
de febrer, 11 d’abril, 9 de maig, 13 de juny, 12 de setembre,9 d’octubre i 11 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. 

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

Es varen convocar dues Juntes generals ordinàries :  

• 11 d’abril aprovació de la liquidació de despeses de l’any 2016 i aprovació de la memòria d’activitats de 
l’any 2016. 

• 11 de desembre : aprovació del pressupost de l’any 2018.  
 
3. Publicacions 
S’han publicat dos números (50 i 51) de la revista del Col·legi Oficial de Químics i de l’Associació de Químics 
de Balears (QUIMIBAL) corresponents als mesos de maig i novembre. Els principals continguts són els 
següents: 

❖ Núm. 50 (abril 2017): 
- Aigua de l’aixeta o aigua envasada?. Treball realitzat per l’IES Son Rullan. 
- Notícies UIB. 
- XXX Olimpíada de Química a les Illes Balears. Lliurament de premis. 
- XIII Mini olimpíada de Física i Química 
- Quiminotícies:  

o Nous catalitzadors fotovoltaics 
o Carrere de nanocotxes, un nou entreteniment? 
o Nusos moleculars 
o Per fregir, millor amb oli d’oliva verge 

 
❖ Núm. 51 (novembre 2017) 

- El Museu de la Ciència i de la Tècnica de les Illes Balears. 
- Notícies UIB 
- Celebració del Dia de la Química i premis Sant Albert. 
- Singatures de nous convenis. 
- Quiminotícies: 

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

o El decacè, l’acè més llarg sintetitzat fins avui. 
o Fabricació de fibres biològiques amb propietat afegides. 



 

 

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

o Policarbonats sintetitzats a partir de sucres i diòxid de carboni 
 
 
4. Dia de la Química 2017 
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 16 de novembre tingué lloc a les 12,00 h, a l’Edifici Mateu Orfila del campus, la taula rodona «Els 
Professionals de la química», adreçada als estudiants del grau de Química, amb la intervenció de: 
·Sra. M. Antònia Caimari, professora d’Eduació Secundària i degana del Col·legi Oficial de Químics de les Illes 
Balears 
· Sra. Maria Marroig, directora de l’Institut Biotecnològic de les Illes Balears. 
· Sr. Andreu Oliver, químic i enòleg de Vins Can Majoral 
·  Sra. Cristina Maestre, gerent i directora tècnica de l’Institut de Gestió Tècnica de Qualitat. 
 
El 15 de novembre, a les 12:30 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 Dr. Gemma Turnes, directora del Departament de Química de la 
UIB ,Dr.Juan Frau, vicerector de Docència i president de la nostra Associació, Sra. M. Antònia Caimari degana 
del col·legi de Químics de les Illes Balears i el Sr. Joan Mateu membre del departament e Relacions 
Institucionls i Comunicació de TIRME. 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: Josep Lluis Caplloch Campomar, Miquel Ferrà Marimon i Laura García Ferragut. 
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 “Hacia un sistema automático Lab-
On-Valve acoplado a Espectromería de Movilidad lónica para la detección del abuso de cocaína” 
desenvolupat per la seyor David Jaume Cocoví- Solberg, i a continuació la senyora M. Antònia Caimari, 
degana del Col·legi Oficial de Químics, lliurà el premi al millor grau del curs 2016-17 a la senyora Neus Crespí 
Sánchez. 
Posteriorment, el doctor Miquel Adrover, professor titular del Departament de Química de la UIB impartí la 
conferència «La química: una peça clau a les Ciències de la Salut» dirigida a l’alumnat de batxillerat de la 
modalitat científico-tecnológica de distints centres de secundària. Després de la intervenció del ponent els 
assistents varen realitzar nombroses preguntes sobre la presentació. 
 
 
5. Cens de col·legiats 
Durant l’any 2017 el número de col·legiats passà de 288 a 281. 
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Mes Altes Baixes Mes Altes Baixes

Gener 1 4 Juliol 0 0

Febrer 0 3 Agost 0 0

Març 0 0 Setembre 2 2

Abril 0 1 Octubre 1 2

Maig 1 0 Novembre 0 0

Juny 2 1 Desembre 4 4

Total 11 17  
 
 
 
6. Cursos 
Durant aquest any s’han realitzat els següents cursos de formació: 
 

• Tres edicions del curs “Programació i unitat didàctica de l’àrea de Física i Química a Secundària” i 
una a Eivissa. 

• Preparació de problemes de Física i Química 

• Diferents curs per preparar les oposicions al cos Facultatiu superior- Escala científica, especialitat 
química- de la CAIB. 

 
 

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 2017 un total de 3 persones 
entre estudiants i recent llicenciats han realitzat pràctiques a les empreses: Bionórica, Policlinica 
Miramar, Centre Balear de Biotecnologia Aplicada (CCBA). 

 

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

 

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


