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Any Internacional de la Taula Periòdica i Dia de la Química

El 2019 ha estat un any molt intens per a l’Associació de Químics de les Illes Balears.En aquest
nombre de la revista teniu referències gràfiques i escrites del conjunt d’activitats realitzades.
Moltes i molt variades. Per a totes les edats i adreçades a qualsevol perfil de públic. Crec
sincerament que hem aconseguit xerrar de Química a col·lectius no químics i ni tan solscientífics,
i a més ens han escoltat i han mostrat el seu interès. Alguns exemples han estat l’exposició
“L’art de la taula periòdica. Les dones i els seus elements”,inaugurada el 21 de novembre al
Centre de Cultura Sa Nostra amb motiu de la Nit de l’Art, o la campanya#TotÉsQuímica, amb
l’objectiu de donar a conèixer la importància de la Química a tots els àmbits de la vida.

El colofó ha estat la celebració a nivell nacional del Dia de la Química 2019. En aquesta ocasió,
el Foro Química y Sociedad va proposar i confiaren l’Associació de Químics per al’organització
de l’acte que es va realitzar el passat 15 de novembre a la seu del Consell de Mallorca. A més
de la celebració institucional, aquest acte va servir per posar Mallorca, per posar les Balears,en
el centre de la Química a nivell nacional.

Tots aquests actes quedaran per al record, però voldria destacar un aspecte que ha estat una
constant durant aquest any: la col·laboració de totes les entitats participants. Per tant,
voldriaposar-la en valor com exemple que junts podem arribar més enfora en l’esperit comú
que tenim: posar a la Química al lloc que es mereix i destacar la implicació de la Química en
la qualitat de vida. Gràcies a la Universitat de les Illes Balears, al Clúster de la Indústria Química
de les Illes Balears, al Consell de Mallorca i a la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.I,
és clar, enhorabona al Departament de Química de les Illes Balears, enhorabona al Col·legi
Oficial de Químics de les Illes Balears,i enhorabona a l’Associació de Químics de les Illes Balears.

 Juan Frau Munar
President de l’Associació de Químics de les Illes Balears

Condol per la mort d'Agustí Aguiló Capó

Tant des del Col·legi  com de l'Associació de Químics de les Illes Balears volem expressar el nostre
condol més sentit pel la prematura mort del nostre company i amic Agustí Aguiló. Agustí, o Gostí
com li agradava ser anomenat pels seus amics, va participar en moltes de les facetes de la vida
química: investigadora, docent i administrativa, deixant sempre un profund record en tots aquells
que varem tenir la sort de conèixer-lo. Tampoc no volem oblidar la seva inestimable participació
en les Juntes del Col·legi i Associació, de les quals va formar part en el passat.

Acompanyam la família, amics i companys en aquests moments de tristesa i dolor.
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“Fa 97 anys, un apocalipsi nuclear va destruir la vida humana a
la Terra. Només 400 persones van aconseguir salvar-se en 12
estacions espacials que quedaren distribuïdes per
l'espai.Actualment, aquestes 12 naus es troben connectades
formant una sola, coneguda com l'Arca, que ha vist incrementada
la seva població a quasi 4000 persones, el què està derivant en
una manca d'aliments i d'aire. En secret, s'ha decidit seleccionar
un grup de 22 joves per ser enviats a la Terra i esbrinar si el
planeta és habitable novament”.

El que bé podria servir d’argument per a una pel·lícula de ciència
ficció és en realitat la premissa amb la què present l’assignatura
de“Física i química” de 2n d’ESO. Amb la implantació de la Llei
Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) l’any
2013, l’antiga matèria de “Ciències de la naturalesa” va quedar
dividida a l’ESO en les corresponents assignatures de: “Biologia
i geologia”, que s’imparteix obligatòriament a 1r i a 3r, i “Física
i química”, obligatòria a 2n i a 3r d’ESO. És possible que el fet de
no haver estudiat ni física ni química des de 6è de primària generi
certs prejudicis entre els alumnes. O, pot ser, els companys de
cursos superiors exageren la dificultat de l’assignatura i això
n’augmenta encara més l’angoixa. En qualsevol cas, sigui quina
sigui l’explicació, és una realitat que la química, i la física, venen
precedides d’una mala fama. I, tenint en compte, que a 4t d’ESO
ja esdevenen assignatures optatives, sembla força important
provocar, com a mínim, una certacuriositat per la ciència, però
també, el desenvolupament d’actituds de sentit crític entre els
més joves.

REVOLUCIONANT LA QUÍMICA DES DE LES AULES
Iris Morey Serra. Professora de Física i química a l’IES Son Rullan

En el meu cas, la tècnica d’aprenentatge coneguda com a
“gamificació” és la que millors resultats em dóna actualment,
quant a nivell de motivació dels alumnes.

Què és la gamificació i com es pot aplicar a l’ensenyament
de la química?

La gamificació o ludificació consisteix en lautilitzaciód’elements
típics dels jocs de taula, de rol o dels videojocs,
enentornsnopròpiament lúdics, com seria una classe, amb la
finalitat de potenciar la motivació, la concentració, l'esforç, la
fidelització i altres valors positius comuns a tots els jocs.

Un dels elements més importants dels jocs és la seva estètica o
narrativa. Per això, un dels primers passos per gamificar una
assignatura és la deconstrucció del currículum de la mateixa, és
a dir, dels continguts obligatoris que s’han d’impartir en aquest
nivell, i reorganitzar-los en forma d’una història que resulti atractiva
per a un adolescent. Jo, per exemple, em vaig basar en la sèrie de
ficció nordamericana “The 100” que es pot trobar actualment a
la plataforma de Netflix que tant usen ara els joves.

Evidentment, no és el mateix explicar la definició de matèria, de
substàncies pures i mescles, o fer distints problemes numèrics de
densitat, que proposar als alumnes de participar en una expedició
a la Terra que té per missió investigar els distints recursos materials
i energètics que queden en ella. Per exemple, mitjançant la creació
d’un mapa virtual i l’assignació d’un personatge a cada alumne,
es pot reforçar el sentiment de pertinença dins la història. I així,
a mesura que els alumnes investiguen cada zona nova del mapa,
se n’adonen de la necessitat de fer una classificació de la diversitat
de la matèria, o de com la determinació experimental de la densitat
d’un sòlid els pot aportar informació de quina composició té.

A més de la creació d’un context, i de la proposta de distintes
missions i reptes que han de vèncer, en una gamificació de tipus
avançat també se solen incloure altres elements presents a tots
els jocs, com un sistema de punts, de nivells de personatge, i de
recompenses. Per a un adolescent, la idea de guanyar punts
després d’haver superat satisfactòriament una prova, i que aquests
es converteixin en monedes que podran bescanviar per distints
premis (escoltar música amb auriculars a classe, pujar +0,3 punts
la nota d’un treball...), els resulta increïblement motivadora. I
aquest estat d’eufòria i satisfacció es transforma en un major i
millor aprenentatge, en l’estimulació d’un pensament creatiu, i
en una major predisposició a treballar de forma cooperativa amb
altres companys per aconseguir objectius comuns.

I a vosaltres, vos hauria agradat aprendre química així?
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Premi Nobel de Química 2019 a les bateries d’ió Liti
Pedro Juan Llabrés Campaner (@hueleaquimica). Coordinador de la revista QuimiBal.

El passat mes d’octubre es va atorgar el Premi Nobel de Química 2019 als científics John Goodenough (Universitat de Texas a
Austin), Akira Yoshino (Universitat de Meijo) i Stanley Wittingham (Institut per a la Investigació de Materials i Ciències dels
Materials a la Universitat de Binghamton), per el desenvolupament de les bateries d’ió liti.

Aquestes són les bateries les recarregables que actualment i des de fa molts d’anys tenim als dispositius portàtils com telèfons,
ordinadors, també cotxes elèctrics o marcapassos. Per una part, Wittingham va desenvolupar la primera la primera bateria
de liti funcional a principis de la dècada de 1970, però era massa explosiva per ser viable. Goodenough va incrementar la
potència d’aquestes bateries, contribuent també a la seva durada. Finalment, Yoshino  va contribuir a eliminar el liti pur de la
bateria, produint la primera bateria de ions liti comercialment viable al 1985.

La principal avantatge d’aquestes bateries és que són recarregables i reutilitzables milers de vegades, que són lleugeres i que
presenten una gran densitat d’energia.

El seu funcionament es basa, com a totes les bateries, en el moviment d’electrons des d’un ànode fins un càtode per diferència
de potencial. Mentre que a altres bateries no recarregables, els electrons provenen de una reacció electroquímica, on es perd
massa a l’ànode i es guanya massa al càtode, el quefa que la pila tingui vida finita, e que permeten la inserció de ions al seu
interior. En el cas de l'ànode sol ser grafit (és a dir làmines de carboni), i en el cas del càtode es sol utilitzar òxid de cobalt.

En el procés de càrrega, electrons provinents de una corrent
elèctrica són introduïts dins el sistema, i es dirigeixen cap l’ànode.
Per compens viatgen cap l’ànode. En el procés següent de
descàrrega, els electrons viatjaran de l’ànode al càtode,
mentreque, de nou, els ions liti corresponents faran el mateix
camí.Els electrons ho faran per un circuit extern on podran
utilitzar-se per aportar corrent a un dispositiu, i els ions liti ho
faran per dins l’electròlit.

En aquest moviment de càrregues no existeix una reacció
electroquímica com a tal, no es produeixen transformacions ni
pèrdua de massa per part de cap dels dos electrodes. El és així
reversible tantes vegades com sigui necessari.

Una dada curiosa d’aquest premi, és que John Goodenough s’ha
convertit en la persona de més edat en guanyar-lo, als 97 anys!
La persona més major en guanyar un Premi Nobel en qualsevol
disciplina!
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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 9 de setembre, el Dr. José Manuel López Nicolás,
catedràtic de Bioquímica i Biologia Molecular de la
Universitat de Murcia, impartí al conferència “La Tabla
Periódica una historia personal de ciencia y vida". El Dr.
López Nicolás, es el responsable de blog de divulgació
científica Scientia http://scientiablog.com/, i ha rebut
nombrosos premis de divulgació. Aquesta conferència
forma part del cicle d'activitats "Hablando de la Tabla
Periódica de los elementos. Aspectos científicos,
artísticos y sociales" que el Departament de Química
juntament amb el Col·legi de Químics i l'Associació de
Químics de les Illes Balears organitza per conmemorar
l'Any Internacional de la Taula periòdica.

- El dia 17 de juny, la Dra. Joana Palou Mir, va defensar la seva tesis doctoral titulada: “B12-Riboswitch from
Klebsiellapneumoniae as target for new antibiotics. Interaction study with natural and synthetic adenosylcobalamin
derivatives”. La tesis fou dirigida pel Dr. Miquel Barceló Oliver.

- El dia 1 de juliol, el Dr. Daniel Salazar Beltrán, va defensar la seva tesis doctoral titulada: “Determinación de ftalatos
en PET, su grado de migración al agua y su degradación mediante fotocatálisis heterogénea”. La tesis fou dirigida
pels Drs. Jorge Luis Guzmán Mar, Dra. Laura Hinojosa Reyes, Dr. Fernando Maya Alejandro i la Dra. Gemma I. Turnes
Palomino.

- El dia 26 de juliol, la Dra. Francisca María Vallespir Torrens, va defensar la seva tesis doctoral titulada: “Drying
process intensification by using freezing pre-treatments and ultrasound application at high and low temperature”.
La tesis fou dirigida per la Dra. María Carmen Rosselló Matas i la Dra. Susana Simal Florindo.

- El dia 13 de setembre, la Dra. Marta Ximenis Campis, va defensar la seva tesis doctoral titulada: “Development
of Squaramide-Based Self-Immolative Spacers for Drug Delivery”. La tesis fou dirigida pel Dr. Antoni Costa Torres i
la Dra. Maria del Carmen Rotger Pons.

- El dia 31 d’octubre, la Dra. Maria Esperanza Dalmau Estlerich, va defensar la seva tesis doctoral titulada:
“Revalorización de subproductos vegetales. Efecto del procesado sobre la extracción, estabilidad y bioaccesibilidad
de compuestos antioxidantes”. La tesis fou dirigida per la Dra. Carmen Rosselló Matas i la Dra. Susana Simal Florindo.

Tesis doctorals

- El dia 11 de setembre, el Prof. Dr. Gustavo Fernández Huertas, de la Universidad de Münster, impartí la conferència
“Light-, acid- and metal ion-sensitive supramolecular polymers".

- El 17 de d’octubre, la Dra. Carmen Pons Bonafé, Cap de de Negociat de la Comissió de Medi Ambient de les Illes
Balears, impartí la conferencia “La Química a l'Administració Pública”. La conferencia tinguè lloc a l’Aula 4 de l’Edifici
Mateu Orfila.

- El 18 d’octubre, el Dr. Stephan Hann de la University of Natural Resources and Life Sciences de Viena (Austria),
impartí la conferencia “Mass spectrometric-based metabolomics in biotechnology". La conferencia tinguè lloc a
la Sala de Graus del Mateu Orfila.
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- El dilluns 20 de maig, tingué lloc a Ca n’Oleo de Palma, la
presentació de les activitats que realitzarà el Departament de
Química de la UIB, en el marc de l’Any Internacional de la Taula
Periòdica dels Elements Químics. La presentació dels actes
que es realitzaran de maig a desembre, vingué acompanyada
per la conferència titulada “Aspectes científics, artístics i literaris
al voltant de la taula periòdica dels elements químics”. Aquesta
conferència fou impartida per el Dr. Bernardo Herradón García,
investigador científic de l'Institut de Química Orgànica General
(IQOG) del CSIC (Madrid).

Altres Noticies del Departament

- El passat mes d’abril, investigadors del Departament de Química, adscrits al grup d’investigació FITRACE, juntament amb
investigadors del País Basc, publicaren un article a la prestigiosa revista Analytical Chemistry, en el que plantegen el disseny
d’un sistema que permet identificar contaminants emergents en musclos i simular com les absorbeix l’organisme.

- El dia 17 de juny, a la sala d’actes de l’Edifici Jovellanos, tingué lloc la II Jornada de Divulgació de la Química. A n’aquest
acte, es realitzà l’exposició dels tres treballs finalistes del II Certàmen de proyectes per alumnes de secundària: La Químca
i l'alimentació, i es projectaren els vídeos guanyadors del II concurs de vídeo "El meu primer experiment", dirigit a alumnes
de primària. A més, es feu l’entrega de premis a tots els guanyadors.

- El 7 d’octubre, també en el marc de la celebració de l’Any Internacional de la Taula Periòdica, tingué
lloc a la sala d’actes de l’edifici Ca n’Oleo la conferència del professor Claudi Mans, catedràtic emèrit
d’Enginyeria Química de la Universitat de Barcelona i reconegut divulgador científic, amb el títol “Taules
periòdiques insòlites”. La dissertació donà lloc al final a un llarg torn de preguntes sobre curiositats al
voltant de l’exposició.

- El passat 7 de novembre, al pati de l'edifici Son Español del Parc Bit, tingué lloc la jornada titulada “IB
TALKS 2019 Química Sostenible”

- El dia 14 de novembre, amb l’objectiu de celebrar el Dia de la Química el
professor José Costa, catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona impartí
la conferència “CIENCIA E INGENIERÍA FORENSES. Una salida profesional para
científicos e ingenieros”, adreçada als estudiants del grau de Química.

Així mateix, com ja és tradició es va fer una fotografia dels membres del
Departament al vestíbul de l’edifici Mateu Orfila.

La UIB, entre les 500 millors universitats del món al rànquing de Xangai

La Universitat de les Illes Balears és l'onzena universitat espanyola de la prestigiosa classificació internacional, encapçalada
per les universitats nord-americanes, d'un total de 47 centres públics. L'any passat ocupava la quinzena posició entre les
universitats espanyoles.

La Universitat de les Illes Balears ha entrat per primera vegada entre el grup de les 500 millors universitats del món, segons
el Academic Ranking of World Universities 2019, més conegut com a rànquing de Xangai, que s'ha fet públic el passat 15
d'agost. La UIB ha escalat posicions en els darrers anys, millorant la seva posició que l'any passat va ser la 560, d'un rànquing
centrat en l'excel·lència investigadora.

Enguany un total de 13 universitats espanyoles es situen entre les 500 millors del món, enfront dels deu de l'any passat.
La Universitat de Barcelona és l'única universitat espanyola entre els llocs 150 i 200; l'Autònoma de Barcelona, la Complutense,
Granada i València es situen entre el 200 i el 300; l'Autònoma de Madrid, i la Pompeu Fabra, entre el 300 i el 400 i la
Politècnica de València, Oviedo, Sevilla, la Universitat de les Illes Balears, País Basc i Saragossa, entre el 400 i el 500.
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a) Avenços i futur de la investigació cardiovascular, a càrrec del Dr. Jorge Alegre-
Cebollada, Investigador de l'Institut Nacional d'Investigació Cardiovascular,
CNIC-Carles III.

b) Química i enginyeria sostenibles a través de la producció de productes
químics de valor afegit d'origen renovable, a càrrec del Dr. Jesús Esteban
Serrano, enginyer químic i investigador a l'Institut Max Planck per a la Conversió
Química d'energia.

Finalment, va tenir lloc l'acte de clausura d'aquest Dia de la Química de 2019
presidit per les següents persones:
Sr. Carles Navarro, president de la Federación Empresarial de la Industria
Química Española (Feique).
Dr. Ernesto Castañeda, president de la Asociación Nacional de Químicos e
Ingenieros Químicos de España (ANQUE).
Dr. Carlos Prieto, coordinador del Área global de Materia del CSIC.
Sr. Juan Miguel Matas, director executiu del Clúster de la Indústria Química de
les Illes Balears.
Dr. Carlos Negro, president del Foro Química y Sociedad.

L'acte finalitzà amb un càtering ofert als assistents.

DIA DE LA QUÍMICA 2019
El passat 15 de novembre, festivitat de Sant Albert el Gran
patró dels químics, i al marc incomparable del Saló de Plens
del Consell Insular de Mallorca, tengué lloc la celebració del
Dia de la Química que organitza, a nivell de tot l'estat i d'ençà
el 2002, el Foro Química y Sociedad. Els darrers anys aquesta
commemoració s'ha fet a Huelva (2016), Santiago de
Compostela (2017) i Bilbao (2018).

La plataforma Foro Química y Sociedad està integrada per nou
organitzacions de l'àmbit acadèmic, científic, empresarial i
sindical amb l'objectiu de promocionar la divulgació científica
com a eina per impulsar el coneixement, la innovació i el
desenvolupament.

La mesa presidencial per inaugurar l'acte va estar conformada
per les següents persones:

Sra. Catalina Cladera, Presidenta del Consell de Mallorca.
Sra. Elena Navarro Duch, Regidora de Turisme, Sanitat i Consum
de l'Ajuntament de Palma.
Dra. Joana M. Seguí, Vicerectora de Projecció Cultural,
Universitat Oberta i Seus Universitàries de la Universitat de
les Illes Balears.
Dr. Juan Frau, President de l'Associació de Químics de les Illes
Balears i vicedegà del Col·legi de Químics de les Illes Balears.
Dr. Carlos Negro, President del Foro Química y Sociedad.

Després d'uns breus parlaments dels integrants de la mesa
presidencial, on es va destacar la importància de la química
als diversos àmbits de la nostra societat (medi ambient, salut,
educació, etc), l'acte va continuar amb la cerimònia de
lliurament dels Premis del Dia de la Química 2019 que foren
aquests:

1. Premi Sant Albert al millor treball de recerca de l'Associació
de Químics de les Balears 2019. Presentat per D. Joan Mateu,
Cap de Relacions Institucionals i Comunicació de TIRME. Va
recollir el premi el Dr. Lluis Guijarro Ferrer pel seu treball
“Nuevos ligandos poliamínicos para la obtención de miméticos
de la Superóxido Dismutasa”.

2. Premi SUSCHEM a Joves Investigadors Químics FUTURA
2019. Presentat pel Sr. Carles Navarro, president de FEIQUE.
Va recollir el premi Pablo Serna, graduat en Química per la
Universitat Jaume I de Castelló i millor expedient acadèmic en
el grau de química de 2018.

3. Premi ANQUE 2019. Presentat pel Dr. Ernesto Castañeda,
president de la Asociación Nacional de Químicos e Ingenieros
Químicos de España (ANQUE). Va recollir el premi el Dr. Ángel
Irabien, Director General de Universidades, Investigación y
Transferencia del Gobierno de Cantabria.

Tot seguit, l'acte va continuar amb un apartat dedicat a l'Any
Internacional de la Taula Periòdica. Dos espanyols nominats
per la IUPAC, en la iniciativa Nominate a Young Chemist per
elaborar la taula periòdica de joves químics i seleccionats entre
els 118 de tot el món, explicaren als presents com la Química
ha canviat la seva vida, en quines àrees estan treballant i els
Avenços futurs que es poden esperar de les seves recerques:

Lliurament del premi d’Investigació de l'Associació de Químics de les Balears 2019

Parlament de Pablo Serna, Premi Suschem
a Joves Investigadors Químics FUTURA 2019

Ernesto Castañeda, president de l'ANQUE, lliura el premi
ANQUE 2019 al Dr. Ángel Irabien

Parlament del Dr. Ángel Irabien

Presentació del Dr. Jorge Alegre-Cebollada presentació del Dr. Jesús Esteban Serrano

Parlament de clausura de D. Carles Navarro

Integrants de les meses i premiats
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Record al Dr. Antoni Roig Muntaner (per Bartomeu Vilanova)

El passat mes de juny ens va deixar el doctor Antoni Roig Muntaner, químic i polític
espanyol que serà recordat com un dels impulsors de la Universitat de les Illes Balears.

Antoni Roig va néixer a Palma el novembre de 1931. Es va llicenciar en Ciències
Químiques a la universitat de València (1953), i aconseguí el doctorat a la Complutense
de Madrid (1958). Va realitzar estades de recerca als Estats Units (Universitat de
Duke i MassachussettsInstitute of Technology, MIT), i a Estrasburg (Centre de
Recherchessur les Macromolécules). Fruit de la seva estada al MIT, va establir les
bases de la teoria Lifson-Roig per a l’estabilitat de les macromolècules. Respecte a
la seva activitat docent, va ser professor a la universitat Complutense de Madrid, la
del País Basc, la d’Alcalà de Henares i la de les Illes Balears.

Lliçó inaugural de l’any acadèmic 2019-2020 (per Josefa Donoso)

La lliçó versà sobre la Taula Periòdica dels elements químics, naturals i sintètics,
organitzats en set files i divuit columnes. D’una manera divulgativa s’expliquen els
fonaments mecanoquàntics que justifiquen aquesta organització estructural que reflecteix
les propietats fisicoquímiques dels elements i la seva tendència a formar molècules a
les temperatures habituals en el planeta Terra, des de les mes petites, fins les més
complicades molècules de la vida.

"Set files i divuit columnes, els pilars de la nostra vida" és una lliçó dins del 2019, l'Any
Internacional de la Taula Periòdica dels Elements Químics, que reconeix la funció crucial
dels elements químics i mostra exemples (salut, energies, nous materials tecnològics,
alimentació, etc.) de com la Ciència i la Tecnologia Química contribueix al benestar
social i al desenvolupament sostenible present i futur.

Antoni Roig ha publicat nombrosos treballs d’investigació i és autor d’un llibre de text de Química Física, escrit conjuntament amb Mateo
Díaz Peña, que ha esdevingut un llibre de referència per als estudiants de química de les universitats espanyoles. A més de ser Rector Honorari
de la UIB des de 1981, el doctor Antoni Roig va ser guardonat per la seva trajectòria científica i professional amb l'Encomienda con Placa de
Alfonso X el Sabio (1982), el premi Ramon Llull de la comunitat autònoma de les Illes Balears (2002) i la Medalla d'Or de la UIB (2003).

El Dr. Antoni Roig va ser nomenat Col·legiat d'Honor per la Junta General del Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears en desembre
de 1998 per la seva trajectòria acadèmica i professional.

L’Art de la Taula Periòdica. Les dones i els seus elements (per Toni Torres)

L’art de la taula periòdica. Les dones i els seus elements és la tercera exposició que he comissariat per a la Universitat de les Illes
Balears. L’any 2015 vaig comissariar L’art de l’Art de Ramon Llull i posteriorment, el 2018, 40 anys, quaranta poetes, XL artistes, amb
motiu del quarantè aniversari de la Universitat.Aquesta vegada, com les dues anteriors també volia comptar amb artistes de totes
les illes Balears, i que fossin representatius del moment artístic que vivim a l’actualitat.Després de definir amb el Departament de
Química i el Servei d'Activitats Culturals de la UIB, com seria l'exposició, i després de mirar no pocs Facebook, webs i Instagrams
d'artistes, vàrem començar la tasca de seleccionar els 32 que finalment han participat en l´exposició. La veritat és que no varen ser
pocs els artistes que se sorprengueren amb el projecte, però també la sorpresa anava acompanyada de ganes de començar a treballar-
hi. Sempre existeix el dubte de com anirà la cosa, si haurem encertat amb la proposta, si l'entendran, si el resultat serà l'esperat,
tot un conjunt d'interrogants que es desperten els mesos abans que comencin a arribar els primers originals i un ja es pot començar
a imaginar com serà el resultat final.La realitat va ser que tots els artistes entregaren les seves obres a temps, i a cada nova obra
que arribava ens adonàvem que estàvem davant una
exposició col·lectiva que aportaria un aire fresc i que
tendria un caire molt didàctic, que ajudaria a donar a
conèixer aquestes dones que, per les circumstàncies del
moment varen fer una ingent tasca científica i que varen
quedar, exceptuant comptades excepcions, gairebé a
l'oblit.Si una de les funcions de l'art és despertar emocions,
també pot servir per ajudar a posar aquestes dones al
lloc que els hi correspon, i que encara que com deia un
premi Nobel “Tot és química” no sempre les seves
descobridores i investigadores han tingut el reconeixement
que es mereixen. Encara som a temps a posar-les-hi.
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Química Forense - Conferència del Dr. José Costa (per Miquel Palou)

Amb l'objectiu d'orientar a l'alumnat del grau de química envers el seu futur professional, el passat 14 de novembre el nostre
Col·legi organitzà una conferència sobre Química forense a la seu de la facultat de ciències, a l'edifici Mateu Orfila, impartida
pel Dr. José Costa, catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona, que fou presentat pel vicedegà de la facultat Dr. Ángel Garcia.

Amb una excel·lent assistència d'estudiants dels distints cursos del grau, i abans de la conferència, el nostre company Enrique
Gómez va dedicar uns minuts a informar als futurs químics i químiques sobre els objectius del Col·legi, com són ara la col·laboració
amb les diverses administracions, la defensa de la professió química i les competències dels seus professionals, la defensa dels
consumidors, etc. Per aconseguir aquests objectius, el Col·legi disposa d'un conjunt de serveis dirigits tant als seus col·legiats
com als seus estudiants-adherits: assessoria jurídica, cursos de formació continuada, borsa de treball, pràctiques a empreses,
entre d'altres.
A la conferència el Dr. Costa va presentar a l'auditori les grans
possibilitats de la química com a forma d'assessorament a l'àmbit
judicial en forma de peritatges. Així, i després d'una introducció
teòrica sobre el concepte de Química forense, ens il·lustrà amb
un bon ventall d'exemples de les seves més de trescentes
intervencions que ha tingut com a perit dins l'àmbit de la Química
forense: incendis, conflictes sobre aigües residuals, temes de
salut bucodental, qüestions sobre alimentació, etc.

Durant la sessió, desenvolupada amb una didàctica magistral
com ja ens té acostumats el Dr. Costa, els estudiants demostraren
en tot moment un gran interès envers els casos pràctics que
anava exposant. De fet, un cop finalitzada l'exposició i al torn
de preguntes, hi hagué un bon grapat d'intervencions per part
dels presents, motivats també perquè molts d'ells desconeixien
aquesta sortida professional, una de tantes, que té la química.

Celebració del Dia de la Química a “Sa Riera”

El passat 19 de novembre, a l'edifici Sa Riera de la UIB, la nostra Associació de Químics va organitzar un acte per celebrar la
festivitat de Sant Albert i el Dia de la Química.

Com de costum durant aquests darrers anys, el nucli central de l'acte consistí en una conferència dirigida a l'alumnat de secundària;
en aquesta ocasió assistiren alumnes de l'ESO i de batxillerat de l'IES Josep Maria Llompart i de l'IES Joan Alcover, ambdós de Palma.

A la xerrada, la Dra. Pilar Sanchís, professora del departament de Química de la UIB, va presentar a l'alumnat i al professorat
assistent quina fou la seva trajectòria acadèmica fins arribar a assolir la seva tesi doctoral sobre l'estudi de la litiasi renal i, també,
la importància que pot arribar a tenir la química dins l'àmbit de la salut.

Amb una presentació brillant i d'un elevat nivell didàctic, la Dra. Sanchís va aconseguir en tot moment captar l'interès dels alumnes
que, al torn de preguntes, aprofitaren per sol·licitar-li informació complementària als continguts presentats durant la seva exposició.

D'altra part, i com de costum, el Col·legi Oficial de Químics va aprofitar l'acte per lliurar les insígnies corresponents als 25 anys
de llicenciatura a na Gabriela Beatriz Ghio i a na Maria Magdalena Homar que exerceixen al camp de química hospitalària i al de
la docència no universitària respectivament. Enhorabona a totes dues per la seva trajectòria professional durant aquests 25 anys.
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Pedro Juan Llabrés Campaner (@hueleaquimica). Químic i ajudant de coordinació de la revista QuimiBal.

Síntesis en flux produeix un important intermediari per fàrmacs antidepressius

Investigadors d’Austràlia i Espanyahan col·laborat per desenvolupar una síntesis en flux
continu sense dissolvent per obtenir un importat intermediari del fàrmac antidepressiu
(-)-paroxetina.

La paroxetina és un inhibidor de la recaptació selectiva de serotonina. La majoria de
rutes de síntesis requereixen l’intermediari quiral ((3S,4R)-4-(4-fluorophenyl)piperidin-
3-yl)methanol, fàcilment convertible en el principi actiu per eterificació i eliminació del
grup protector. La obtenció convencional d’aquest compost inclou múltiples reaccions i
purificacions, i la asimetria necessària s’introdueix per mitjà d’auxiliars quirals. Aquesta
i altres rutes resulten poc pràctiques per la seva dificultat, el seu elevat cost, i el baix
rendiment.
La clau del procés és utilitzar un dels reactiu després destil·lat i reutilitzat.

Per a més informació:Ötvös SB,Pericàs MAandKappe CO, Chem.Sci, 2019, DOI: 10.1039/c9sc04752b

Catàlisis amb àtoms individuals

La incorporació d’àtoms metàl·lics sobre una superfície permet adaptar el seu
comportament químics i fabricar més i millor catalitzadors.

Als catalitzadors sòlids de platí, la molècula només interacciona amb els àtoms de
platí més superficials, els interns no duen a terme cap funció, per el que cada
vegada es fan més esforços en desenvolupar catalitzadors de partícules més fines,
poden estar formats en última instància per àtoms individuals, on tots fossin actius.
La dificultat és la tendència a aglomerar-se i formar nanopartícules.

El descobriment del nous elements 113, 115, 117 i 118 ha estat un
esdeveniment per la química, però també ha creat alguns problemes
i obert algunes portes. S’ha estudiat que, per exemple, l’Oganessó,
situat per nombre atòmic al grup del gasos nobles, no es comportaria
en realitat com un d’aquests elements, si no més bé com un metall
conductor.

A més, donat el poc temps de vida d’aquests nous elements, es possible
que ni tan sols arribin a formar-se orbitals ni capes electròniques que
li confereixin un comportament químic propi al nou element.

Vol dir això que estam arribant als límits de la Taula Periòdica com a
eina predictiva del comportament dels elements químics?

Un equip de la universitat de Viena han desenvolupat un sistema on s’incorporen àtoms de metall a una superfície sòlida, sent
capaços de controlar l’aglomeració amb la inserció de molècules concretes que afavoreixen la a dissolució i evitant la formació de
nanopartícules.

Per a més informació: Jakub Z et al, Angew. Chem. Int, 2019, 131

És el fi de la Taula Periòdica tal i com la coneixem?

Alguns experts diuen que sí, donat que els nous elements que es descobriran no compleixin les característiques que lis pertoqui per
el grup on haurien d’encaixar.

Per a més informació: https://www.chemistryworld.com/opinion/the-end-of-the-periodic-table/4010383.article



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.

· Tramita pràctiques a empreses per a
estudiants dels darrers cursos i graduats
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

Altres

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

CURSO OFICIAL PARA EL MANTENIMIENTO TÉCNICO-SANITARIO DE PISCINAS(FORMACIÓN DE TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO
DE PISCINAS)
Durada: 12 h
Dates: 6 i 7 de desembre de 2019
Destinataris: persones que vulguin treballar en l'àmbit del manteniment de les piscines d'ús públic.
Possibilitat de bonificació del cost del curs mitjançat la Fundació Tripartita

CURS: PREPARACIÓ OPOSICIONS FÍSICA I QUÍMICA (ACTUALITZAT AMB ELS CRITERIS DE LES OPOSICIONS 2019). ÉMFASI
EN LA PRESENTACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ I LA UNITAT DIDÀCTICA.
Orientacions elaboració part teòrica (tema)
Orientacions elaboració programació i Unitats didàctiques
Orientacions defensa davant tribunal de la programació i la UD
Simulació defensa davant el tribunal
Durada: 12 h
Dates: 3, 5, 12, 17, 19 i 24 de febrer de 2020 Horari: 18 a 20 h

A MÉS ES REV I SAR À L A P ROGRAM AC IÓ DI DÀCT ICA, I A M ÉS T I N DRAN L A OP ORT UNITAT DE FER UN A DE FE N SA I ND IV ID UAL
DE L A SE VA P RO GRAM AC IÓ I D’U NA UD DAVA NT EL P ROFESSO R AT DEL C URS (1 H ORA PER A LU MNE)

CURS: NOVES METODOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT DE LA FÍSICA I QUÍMICA A L'ESO I AL BATXILLERAT
Durada: 8 h
Dates previstes: març 2020
Possibilitat de bonificació del cost del curs mitjançat la Fundació Tripartita
Es contempla la possibilitat d’organitzar-ho també a les illes d’Eivissa i de Menorca.

Propers cursos de formació




