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* Bonificació del 10% de la quota de col·legiat amb un màxim de 50 euros per compte amb la quota domiciliada, per a nous clients de captació. La bonificació es realitzarà un únic any per a les
quotes domiciliades durant els 12 primers mesos, comptant com a primer mes, el de l'obertura del compte. El pagament es realitzarà en compte el mes següent dels 12 primers mesos.
1. TAE 0%
2. Els titulars d’un Compte Expansió PRO en podran disposar d’un altre d’addicional sense requisits de domiciliació de nòmina, pensió o ingressos mensuals recurrents. I, a més a més, tots els
Comptes Professionals que vulgui, sense comissió d’administració i de manteniment (rendibilitat Compte Professional: 0% TAE).
3. Targetes de crèdit i dèbit gratuïtes, sense comissió d’emissió ni de manteniment, amb el servei Protecció Targetes associat i amb una assegurança d’accidents en viatge de fins a 120.000 euros.
Tot, gratuïtament amb el seu Compte Expansió PRO.
Oferta vàlida per a nous comptes oberts des del 24/03/2019 fins al 31/12/2019 amb la domiciliació d'una nova nòmina, pensió o ingrés regular mensual. Les nòmines o els ingressos regulars
mensuals han de ser d'un import mínim de 700 euros. S'exclouen en el Compte Expansió PRO els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular.

Pot fer extensiva aquesta oferta als seus empleats i familiars de primer grau.
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2019: Any Internacional de la Taula Periòdica

L’any 2019 ha estat proclamat per la UNESCO “Any Internacional de la Taula Periòdica”
(AITP2019) coincidint amb el 150è aniversari des que Dmitri Mendeléiev va establir el Sistema
Periòdic dels Elements Químics i, també, amb el centenari de la creació de la Unió Internacional
de Química Pura i Aplicada (IUPAC). La iniciativa AITP2019 compta, a nivell internacional, amb
el suport de la IUPAC, de l’Associació Europea de Ciències Químiques i Moleculars (EuCheMS),
del Consell Internacional per a la Química (ICSU) i d’altres organitzacions de més de 50 països
d’arreu del món.

La taula periòdica, considerada una de les fites més importants de la història de la ciència,
és una eina única que permet als científics predir les propietats de la matèria que compon
l'univers. Amb aquesta celebració es pretén, també, donar a conèixer el paper de la química
en la recerca de solucions a reptes mundials, com ara el desenvolupament sostenible, el futur
d’una energia neta, l’alimentació o la salut.

Per aquest motiu les nostres entitats- tant el Col·legi com l’Associació de Químics- juntament
amb el Departament de Química de la Universitat de les Illes Balears, hem decidit fer nostres
aquests objectius, ajuntar esforços i treballar en el projecte comú “2019: Any Internacional
de la Taula Periòdica a les Illes Balears” per tal d’aconseguir una major efectivitat en les accions
a realitzar.

En aquest número de la nostra revista trobareu una informació més completa de les diferents
activitats que es desenvoluparan des del mes de maig fins l’acabament de l’any. Esperam la
vostra participació i implicació, que serviran per aconseguir l’èxit d’aquesta iniciativa.

Finalment, no vull desaprofitar aquest espai per reivindicar el paper de les nostres entitats, i
especialment del Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears, com la casa que aglutina i
representa a tots els professionals de la Química de la nostra Comunitat, independentment
de l’àmbit de la societat on desenvolupem la nostra professió –sigui la indústria, la docència,
la salut, el medi ambient, entre d’altres-.

Rafel À.Bosch Sans
Degà en funcions

Col·legi Oficial de Químics
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Col·laboració
Any Internacional de la Taula Periòdica
a les Illes Balears
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La Taula Periòdica es composa actualment de 118 elements. Des de l’hidrogen, descobert pel
britànic Henry Cavendish a 1766, fins el Oganessón, descobert per un equip format per
investigadors russos del Joint Institute for Nuclear Research de Dubna, i nord-americans del
Lawrence Livermore National Laboratory de California, i que deu el seu nom al científic rus
Yuri Oganessian.

Una de les grans carreres de la ciència i la química és la del nombre d’elements descoberts
per cada país. Així, actualment, el rànquing el lidera Regne Unit (20,5), seguit dels Estats Units
(18,33), Alemanya i Suècia (17,5), França (14,33), Rússia (4), Espanya (2,5), Àustria (2,33),
Suïssa (2), Polònia, Finlàndia, Romania, Italià i Dinamarca (1), Hongria i Holanda (0,5).

Així és! 3 elements han estat descoberts per científics espanyols al llarg de la història: el Platí
(Pt), el Tungstè o Wolframi (W) i el Vanadi (V):

Platí

Al 1735 Antonio de Ulloa, astrònom i mariner, va descobrir un mineral que va anomenar
platina (plata de baixa qualitat) a Ecuador. El va dur a Espanya, però mai el va poder estudiar
en profunditat. Va ser a l’any 1741, quan Charles Wood el va poder estudiar a Anglaterra. Se
li va començar a conèixer com a “or blanc” (que es com es coneix avui a l’aliatge d’or i pal·ladi),
però realment van trobar moltes dificultats per caracteritzar-lo degut al seu elevat punt de
fusió (1.768 ºC) i el seu caràcter trencadís. Algunes bibliografies britàniques li atribueixen el
mèrit a Wood, però no hem d’oblidar qui el va descobrir primer, Antonio de Ulloa.

Tungstè o Wolframi

El tungstè es coneix des de l’any 1781 quan Carl Wilhelm Scheele, descobridor de l’oxígen,
el nitrògen, el clor, el bari, el manganès o el molibdè, va obtenir el WO2 o òxid de tungstè.
Però al 1783, dos germans de La Rioja, Juan José i Fausto Elhuyar aconseguiren aïllar aquest
element pur. És l’únic element realment aïllat a sòl espanyol, i també l’únic al qual la IUPAC
li admet dos noms: tungstè i wolframi.

El nom de wolframi prové de que els germans Elhuyar el varen anomenar així degut que
provenia del mineral wolframita, mentre que el nom de tungstè prové de tungsten que
significa pedra pesada, en suec.

Finalment, a 2005, la IUPAC el va denominar definitivament per el nom de tungstè, a pesar
de que el símbol es una W i les seves sals són wolframats.

Vanadi

Al 1801, el professor Andrés Manuel del Río va rebre unes mostres d’un mineral de plom
trobat a un poble de Mèxic i, després d’analitzar-lo, va veure que tenia un metall nou. Va
elaborar una sèrie de composts amb ell i va veure que tenien una gran varietat de colors,
però que quan s’encalentien adquirien un color vermell, però lo que el va anomenar eritronio
(del grec erythrós). Quatre anys més tard, el francès Hippolye Victor Collett-Descotils afirma
que el que havia aïllat del Río eren cromats de plom, per lo que l’espanyol va retirar el seu
descobriment.

Al 1830, el suec Nils Gabril Sefström va redescobrir aquest element, va preparar sals en
dissolució bastant acolorides, i el va anomenar vanadi en honor a la deessa Vanadis. Al 1831,
Friedrich Wohler va demostrar que el vanadi i l’eritroni eren el mateix element, atorgant de
nou el mèrit del primer descobriment a Andrés Manuel del Río.

Finalment, es considera un descobriment compartit entre Espanya i Suècia, però amb molta
polèmica.

Elements espanyols a la Taula Periòdica
Pedro Juan Llabrés Campaner (@hueleaquimica). Coordinador de la revista QuimiBal.
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ANY INTERNACIONAL DE LA TAULA PERIÒDICA A LES ILLES BALEARS
PROGRAMA D’ACTIVITATS

Maig:
9-11 de maig: Llançament dels Jocs Educatius Genius-UP! Edició Especial Química. Fira “Ciència per a
tothom” al campus de la UIB

20 de maig, 19:30 h. Conferència inaugural de l’AITP a les Illes Balears
“Aspectes científics, artístics i literaris al voltant  de la Taula periòdica dels  elements químics”.
A càrrec del Dr. Bernardo Herradón. Investigador del CSIC. Lloc: Sala d’actes Can Oleo- UIB Palma
També es realitzarà la presentació pública de la col·lecció de cartells sobre la TP què s’exposaran a les
marquesines de l’EMT a Palma i també a diferents centres educatius de les illes.

Campanya divulgativa “Tot és Química”. La química i la seva importància social
Parades autobuses EMT Palma. Del 28 de maig a l’11 de juny

Juny:
Presentació d’un Joc de cartes de Química per a estudiants d’Educació Secundària
Data a concretar.

Juliol:
Acte oficial de graduació de la UIB: lliurament als titulats 2018-19 d’una obra gràfica inspirada en la Taula
Periòdica

Setembre:
9 de setembre, 12 h. Conferència inaugural per als nous alumnes de la Facultat de Ciències
“La Tabla Periòdica: una història personal de ciència i vida” aA càrrec del Dr. José M. López Nicolás.
Universitat de Múrcia. Sala d’actes Edifici Son Lledó. Campus UIB

27 de setembre, 19:30 h. Taula Rodona “Dones darrera la Taula Periòdica. Les dones químiques d’ahir  i
d’avui  en front dels reptes professionals”. Projecció del doumental “ Les Curies” dirigit per Ignasi Rodríguez.
Lloc: Sala d’actes Can Oleo- UIB Palma

Exposició “Taula Periòdica: les dones i els seus elements”
Centre de Cultura “Sa Nostra”, Carrer de la Concepció, 12, Palma
Del 21 de setembre al 18 d’octubre de 2019

Octubre:
24 d’octubre, 19:30 h. Conferència “Taules periòdiques insòlites”
a càrrec del Dr. Claudi Mans. Universitat de Barcelona.  Sala d’actes Can Oleo-UIB. Palma

Novembre:
Actes Dia de la Química i Sant Albert. Dates a concretar.



NOTÍCIES UIB

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 14 de desembre, el Dr. Ernest Mendoza, investigador del Departament de Física de la Universitat Politècnica
de Catalunya, impartí la conferència titulada “El camí que hem recorregut fins a la comercialització de nanopartícules
catalítiques per aplicacions en purificació d'aire”. La conferència tingué lloc a l’edifici Antoni Maria Alcover.

- Entre els dies 9 i 11 de gener, el Dr. José Manuel Herrero, professor de la Universitat de València, impartí el curs
titulat “Materiales poliméricos inteligentes y su aplicaciones en técnicas de separación miniaturizadas y de preparación
de muestra”.

- El dia 10 de gener, a la Sala de Juntes del Mateu Orfila, el Dr. Fernando Maya, professor de la Universitat de
Tasmània, impartí el seminari titulat “Extracción y separación mediante dispositivos impresos en 3D”.

- Del 22 al 25 de gener, tingué lloc el curs titulat “RMN d’àcids nucleics: aplicacions estructurals”, impartit per la
Dra. Alicia Domínguez Martín, de la Universitat de Granada. El curs fou organitzat pel Departament de Química amb
el suport del banc Santander.

- El dijous 14 de març, el Sr. Joan Robles, analista clínic dels laboratoris de l'Hospital Universitari Son Espases, impartí
la conferència titulada “QIR - Salida laboral para químicos y bioquímicos, la gran desconocida”. La conferencia es
realitzà a l’aula 11 de l’Edifici Mateu Orfila.

- Els dies 15, 16 i 17 d’abril, el Dr. David Cocoví impartí una sèrie de seminaris als professors i alumnes de doctorat
del Departament de Química. Aquests, tingueren com objectiu explicar: i) les possibilitats que ofereix la impressió
3D dins la Química Analítica; ii) com afrontar els problemes de software y de hardware en el laboratori automatitzat
de química; i iii) com acoblar les tècniques de fluxe a mètodes separatius i sistemes de detecció. Aquestes sessions
tingueren lloc a la Sala de Graus del Departament de Química.

- El dia 10 de desembre, la Dra. Melisa Alejandra Rodas Ceballos, va defensar la seva tesis doctoral titulada: “Development
of devices to integrate in automatic methodologies for determining radionuclides in residues and environmental samples”.
La tesis fou dirigida pels Dr. Dra. Laura Ferrer Rovato i el Dr. Josep Manuel Estela Ripoll.

- El dia 7 de març, el Sr. Carlos Mauricio Calderilla Jaime, va defensar la seva tesis doctoral titulada: “Avances en la determinación
de metales basados en la técnica de análisis en flujo multijeringa e impresión 3D”. La tesis fou dirigida pels Dr. Víctor Cerdà
Martín i el Dr. Fernando Maya Alejandro.

Tesis doctorals

Altres Noticies del Departament
- Investigadors del grup de recerca “Anàlisi per injecció en flux i
anàlisi de traces (FI-TRACE)”, del Departament de Química de la
Universitat de les Illes Balears han publicat un article a la
prestigiosa revista Analitical Chemistry. L’article, titulat “3D
Printing: The Second Dawn of Lab-On-Valve Fluidic Platforms for
Automatic (Bio)Chemical Assays”, explica el desenvolupament
d’una nova metodologia automatitzada per dissenyar nous
prototips de microxip mitjançant impressió 3D capaç de simplificar
l’anàlisi de mostres biològiques i ambientals. La recerca fou
dirigida pel Professor Manel Miró.
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Concurs d'obra gràfica per lliurar-la als titulats de la UIB

L’autora és una jove pintora autodidacta amb una àmplia trajectòria artística. Fins a dia d’avui ha rebut més de vint distincions
internacionals, la darrera de les quals és el Kanagawa Biennial World Art Contest 2019, al Japó. Ha exposat a catorze galeries
arreu d’Europa, a la Swissartexpo 2019 de Suïssa i a l’Arte Borgo Gallery de Roma.

Fira “Ciència per a tothom”

La fira també restà oberta al públic familiar, que va poder
accedir-hi lliurement i participar en totes les activitats.

Amb ocasió de l’Any Internacional de la Taula Periòdica, tant
el Col·legi com l’Associació de Químics han col·laborat
dissenyant els continguts de química per al TPJOC, elaborat
pel grup del professor Francisco Perales del Departament
de Ciències Matemàtiques i Informàtica.  Amb aquest joc
es  dona a conèixer la taula periòdica i la informació que
conté d'una manera lúdica. Els participants poden competir
per establir en el mínim de temps possible una sèrie
d’associacions d'idees relacionades amb els elements
químics. La finalitat és aconseguir un joc que es pugui fer
arribar als centres educatius per tal de facilitar l’ensenyament
dels continguts relacionats amb la Taula Periòdica.

La UIB organitzà una nova edició d'aquesta
fira amb l’objectiu de fomentar les vocacions
científiques entre els més joves. Durant els
dies 9, 10 i 11 de maig, el campus de la UIB
va rebre prop de 5000 infants i joves de 76
centres de Mallorca amb ganes de conèixer
com es fa ciència. Amb 68 activitats i
experiments organitzats per 450 alumnes i
60 professors voluntaris es pretenia acostar
els alumnes de primària i secundària a
l’aventura de pensar i descobrir.

La cinquena edició del concurs d’obra
gràfica que convoca la UIB per lliurar-
la als seus titulats el dia de la
graduació, amb motiu de l’Any
Internacional de la Taula Periòdica,
ha tingut com a temàtica la Taula
d’Elements.

El Jurat va atorgar el 1r premi a Maria
Puerto, alumna de quart d’educació
secundària de l’IES Josep Font  i Trias.
La dotació econòmica del concurs és
de 1.000 euros.
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Olimpiada de Química
El passat 7 de març de 2019, a l’edifici Mateu Orfila i Rotger, del
campus de la UIB, i simultàniament, a les seus universitàries de
Menorca i d'Eivissa i Formentera, tingué lloc la XXXII Olimpíada
de Química, amb la participació de 138 alumnes (14 d'Eivissa,
16 de Menorca i 108 de Mallorca), de 38 centres de secundària
de les Illes Balears.

Les entitats organitzadores d'aquesta XXXII Olimpíada de Química
han estat l’Associació de Químics de les Illes Balears, el
Departament de Química de la UIB i el Col·legi Oficial de Químics
de les Illes Balears. L'esdeveniment compta amb el suport de la
Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de la
Conselleria d’Educació i Cultura, el Vicerectorat d’Estudiants de
la UIB. També hi col·laboren la Fundació BMN- SaNostra, Anaya,
Anorsa, Biolinea, Fisher Scientific, QuirogaLab, Quimiotest,
Santillana – Illes Balears i Scharlab.

Uns dies més tard, el 26 de març, a l'edifici de Sa Riera de la UIB
de Palma, tingué lloc el lliurament de premis de l'Olimpíada,
amb una presència notable de públic compost pels pares i mares
de l’alumnat participant i pel professorat representant dels distints
centres. L’acte va transcórrer dins un ambient de cordialitat entre
tots els assistents.

L’acte fou presidit pel Dr. Llorenc Huguet, rector de la UIB, al qual
acompanyaren a la Mesa el Sr. Antonio Morante, director general
de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d'Educació
i Universitats, la Dra. Carme Rosselló, Subdirectora del
Departament de Química, el Dr. Juan Frau president de l'Associació
de Químics de les Illes Balears i el Sr. Rafel Bosch degà en funcions
del Col·legi de Químics de les Illes Balears. També hi assistiren
el Sr. Gabriel Ayats, en representació d'ANORSA, el Sr. Rodrigo
Varga, en representació de BIOLINEA, el Sr. Joan Miquel Bibiloni,
en representació de ANAYA i els Srs. Joan Arbós i Francisco Javier
Muoz en representació de SANTILLANA.

A aquesta edició de l’Olimpíada de 2019 els premis atorgats als
centres foren aquests:

El tercer premi, material de laboratori ofert per FISHER SCIENTIFIC,
 és pel Col·legi La Salle de Palma. L’equip l’han integrat els alumnes
Joan Barriuso, Javier Martin, Alejandro Mendo i Sol Rull, i el
professor Sr. Tomàs Balaguer.

El primer accèssit, material didàctic i de laboratori ofert per:
BIOLINEA, QUIROGALAB, ANAYA i SANTILLANA, és per a l’IES
Joan Ramis i Ramis de Maó. L’equip l’han integrat els alumnes
Caterina Ferrer, Sergi González, Carlos López, Josep Ponsetí i
Alba Vásquez, i la professora Sra. Raquel Sánchez.

El segon accèssit, material didàctic i de laboratori ofert per:
BIOLINEA, QUIROGALAB, ANAYA i SANTILLANA,  és pel Col·legi
Nuestra Señora de Montesión de Palma. L’equip l’han integrat
els alumnes Catalina Alemany, Maria Gayá, Carlota Rosselló,
Paula Ruiz i Luis Sánchez, i la professora, la Sra. Mercedes Dopico.

Els premis individuals foren per als següents alumnes:

El primer premi,  material escolar valorat en 250 euros, matrícula
gratuïta en l’any acadèmic 2019-2020 en qualsevol titulació
impartida a la UIB, un abonament anual al CampusEsport, obsequi
i diploma, és per Maria Antònia Ferrer Martínez de l’IES Joan
Alcover que és, per tant, la guanyadora d’aquesta XXXII Olimpíada
de Química a les Illes Balears.

El segon premi,  material valorat en 200 euros, matrícula gratuïta
en l’any acadèmic 2019-2020 en qualsevol titulació impartida a
la UIB, obsequi i diploma, és per Alberto Ocete Navarro de l’IES
Son Rullan de Palma.

El tercer premi, material valorat en 150 euros, matrícula gratuïta
en l’any acadèmic 2019-2020 en qualsevol titulació impartida a
la UIB, obsequi i diploma, és per Zhuo Ying Jiang Li de l’IES Son
Pacs de Palma.

El primer premi,  material de
laboratori ofert per ANORSA, és per
l’IES Son Pacs, que és, per tant, el
centre guanyador d’aquesta XXXII
Olimpíada de Química. L’equip l’han
integrat els alumnes Alberto Esquer,
Jia Bin Li, Zhuo Ying Jiang i Bernardo
Van Bemmelen. El seu professor és
el Sr. Josep Lluís Borràs.

El segon premi, material de
laboratori ofert per SCHARLAB, és
per l’IES Joan Alcover de Palma.
L’equip l’han integrat els alumnes
Maria Antònia Ferrer, Pau Fiol, Xisca
Tomàs i Weiwei Zhan, i la professora
Sra. Carme Lliteras.
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Els accèssits s’atorgaren als següents alumnes:

Accèssit per Eivissa: Hermes Candelario Ribas,
de l’IES Santa Maria d’Eivissa.

Accèssit per Menorca: Carlos Javier López
Llambías, de l'IES Joan Ramis i Ramis de Maó.

Accèssit per Mallorca: Jia Bin Li Wang, de l’IES
Son Pacs de Palma.

Per concloure, la Sra. Iris Morey donà la paraula
als distints membres de la Mesa, que aprofitaren
per donar l'enhorabona a tots els centres i
alumnes participants i, en especial, als
guanyadors. També esmentaren la importància
d'esdeveniments com ara l'Olimpíada de
Química, perquè donen rellevància i dinamisme
al nostre sistema educatiu. Va cloure l'acte el
Dr. Llorenç Huguet, rector de la UIB.

Esmentar que na Maria Antònia Ferrer
Martínez, n'Albert Ocete Navarro i na Zhuo
Ying Jiang Li ens han representat a la fase estatal
de l’Olimpíada que s'ha dut a terme a Santander,
els dies 10, 11 i 12 de maig, acompanyats pel
nostre company Agustí Vergés. L'organització i
patrocini d'aquest esdeveniment ha anat a
càrrec de la RSEQ i el Ministeri d'Educació.

Coma a darrera notícia volem destacar que
l’alumna Zhuo Jiang ha obtingut una medalla
de plata i  participarà en l’Olimpíada
Internacional de Química que tindrà lloc a París
del 21 al 30 de juliol de 2019. Aquesta serà la
segona vegada que les Illes Balears envien un
representant a l’Olimpíada Internacional.
Enhorabona!!

El Col·legi de Químics al
Fòrum de l’Ocupació de la
UIB
El passat 13 de març va tenir lloc a l’Edifici
Arxiduc Lluís Salvador del Campus de la
UIB el Job Day 2019, al qual va participar
com a anys anteriors el Col·legi de
Químics. En aquest esdeveniment un
centenar d’empreses i entitats varen ser
presents perquè els universitaris
poguessin contactar directament i
conèixer de primera mà els seus
programes d'ocupació i de pràctiques.
Representants del Col·legi de Químics de
les Illes Balears van ocupar un del espais
per mostrar als visitants les activitats i el
paper que desenvolupa i les avantatges
d’estar col·legiat.

Miniolimpiada de Química 2019

Els dia 9 de maig es va celebrar a les nostres illes la XV Mini Olimpiada de Física
i Química, organitzat pels Departaments de Física i de Química de la UIB, on
participaren 137 estudiants (104 de Mallorca, 19 de Menorca i 14 de les Pitiüses),
en representació de 39 centres. L’objectiu d’aquest esdeveniment és fomentar
l’interès per la física i per la química entre els estudiants de quart d’ESO i motivar-
los per que triïn ciències com a la seva sortida acadèmica i professional en el futur.
Acabada la prova a Mallorca, tots els participants varen poder gaudir de la Fira
Ciència per a Tothom, celebrada al campus de la UIB.

Els resultats de la XV Miniolimpíada de Física i Química de les Illes Balears realitzada
el dia 9 de maig de 2019 són els següents:

Premis individuals
• Primer classificat. Joan Font Perelló. IES Santa Margalida (Santa Margalida)
• Segon classificat. David Parkinson. CC Madre Alberta (Palma)
• Tercera classificada. Lucía Montoya González. CC Madre Alberta (Palma)
• Quart classificat. Bartomeu Forteza Binimelis. IES Santanyí (Santanyí)
• Cinquè classificat. Miquel Ponseti Busquets.  Col·legi Lluis Vives (Palma)
• Accèssit Eivissa. Alejandro Salinas Sola. IES Xarc (Santa Eulària)
• Accèssit Mallorca. Llum Fuster Pala. IES Joan M. Thomàs (Palma)
• Accèssit Menorca. Gabriel Morales Cardona. IES Joan Ramis i Ramis (Maó)

Classificació per Centres
• Primer classificat. Col·legi Madre Alberta (Palma)
• Segon classificat. IES Santa Margalida (Santa Margalida)
• Tercer classificat. IES Santanyí (Santanyí)
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Al principi dels temps, pocs segons després del Big Bang, quan la temperatura es trobava
per sota dels 4.000 kelvin, els únics àtoms que es van podien formar eren l’Hidrogen i
l’Heli, i només en les seves formes catiòniques, sense electrons (He2+ i H+).

És d’esperar que la primera molècula formada en la història de l’univers sigui la combinació
d’aquests dos elements, obtenint el catió d’hidrur d’heli (HeH+).

Doncs aquesta hipòtesi no havia estat mai corroborada fins ara, quan investigadors de
varis centres han pogut detectar la presència d’aquesta molècula a una nebulosa situada
a 3.000 anys llum de nosaltres.

El mètode de detecció ha consistit en instal·lar un telescopi a un avió que vola a uns 13
km d’altitud i, mitjançant espectroscòpia infraroja, detectar les bandes característiques
d’aquesta molècula.

Per a més informació: Güsten, R. et al, Nature, 2019, 568, 357-359.

Detecció astrofísica de l'ió hidrur d'heli HeH+

Una única fusió d’estrelles de neutrons va produir gairebé tot el Curi (Cm) i el
Plutoni (Pu) que existien en el sistema solar.

La col·lisió de dues estrelles mortes gegants fa 4,7 mil milions d’anys va crear
la major part del Curi i el Plutoni que ha existit mai al sistema solar.

Aquest nou descobriment va en contra dels estudis previs que suggereixen que
les supernoves freqüents han produït un flux constant d’elements pesats
radioactius.

La majoria dels elements es produeixen dins de les estrelles a través de la fusió
nuclear. Però per als elements més pesats que el ferro, aquest procés es
converteix en ineficient i requereix més energia del que allibera.

Per a més informació: Bartos, I. et al, Nature, 2019, 569, 85-88.

La violenta col·lisió estel·lar prop del sistema solar primerenc va crear
els actínids

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

Els enllaços covalents dinàmics permeten separar els polímers
per acidesa.

Un equip del Laboratori Nacional Lawrence Berkeley, a Califòrnia,
(EEUU), ha desenvolupat una nova família de polímers que ens
apropa al somni de plàstics de cicle tancat i sense residus.

Per aconseguir-ho, van utilitzar una família de molècules
anomenades polidicetoenamines, unides per enllaços covalents
dinàmics que, tot i que són molt forts, es poden trencar fàcilment
utilitzant petites quantitats d’àcids.

Per a més informació: Helms, B.A. et al, NatChem, 2019, 11(5), 442-448.

Una nova família de polímers es pot reciclar fàcilment i,
fins i tot, programar-se



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

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
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
Dimarts, dimecres i divendres: de 9  a 13. Dilluns 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

Darrers  cursos realitzats

Altres

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

Durant el primer i segon trimestre de 2019 s’han realitzat al Col·legi dos cursos de preparació d’oposicions per a professorat d'Educació
Secundària.

 El primer titulat “Preparació de la programació de Física i Química, programació i unitats didàctiques”. Es va desenvolupar en dues parts:
 una més teòrica que varen impartir N’Iris Morey i Agustí Vergés els mesos de gener i febrer i posteriorment, al mes de maig,  una segona
part que ha servit per realitzar una simulació de la defensa de la programació i una unitat didàctica davant un tribunal..

El segon curs titulat “Preparació d’oposicions 2019. Problemes de química i de física, adaptats als criteris de les oposicions del 2018” ha
tengut dues edicions, degut a la gran demanda. La primera impartida els mesos de març i abril i posteriorment es va realitzar una segona
edició els mesos d’abril i maig. Aquest curs ha estat impartit pels professors d’Educació Secundària Emma Sánchez Clark i Antoni Salvà
Tomàs.

ACTUACIONES ANTE CONTAMINACIÓN QUÍMICA O MICROBIOLÓGICA EN PISCINAS
Durada: 6 h Data: 25 de maig de 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.

CURSO OFICIAL PARA EL MANTENIMIENTO TÉCNICO-SANITARIO DE PISCINAS
Durada: 12 h Dates: 8 i 9 de juny de 2019

Destinataris: persones que vulguin treballar en l'àmbit del manteniment de les piscines d'ús públic.

Propers cursos de formació




