
56
Maig
2020

LA QUÍMICA EN TEMPS DE LA
COVID-19

Notícies de la UIB

Activitats

Formació i convenis



* 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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Aquesta secció resta oberta a tots els que vulgueu expressar la vostra opnió i comentaris sobre
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Temps difícils

L’any havia començat amb il·lusió. Després de les darreres eleccions per a la renovació parcial
dels membres de la Junta de Govern, de la qual us informam en aquest número, s’havia
incorporat saba nova i jove, amb ganes de tirar endavant projectes per reforçar el nostre
col·lectiu dels i les professionals de la química.

A més de la recent elaboració d’uns nous Estatuts del Col·legi, s’han organitzat diferents cursos
de formació i s’ha creat un nou perfil a la xarxa social Instagram per donar més visibilitat a les
nostres entitats. Però durant la primera quinzena de març ens va arribar la pandèmia de la
COVID-19, d’àmbit mundial, que ens ho ha capgirat tot, igual que a la resta de la nostra societat.

Sabem que la gran majoria dels nostres professionals han romàs als seus llocs, on se'ls
necessitava, tant a l’àmbit del nostre sistema sanitari com a l'educatiu, al de la indústria i als
d'altres serveis complementaris. La salut de les persones i el funcionament de la nostra societat
són fonamentals per als professionals químics. Des d’aquí us volem manifestar l'orgull que
sentim per la vostra tasca durant aquesta crisi.

El Col·legi s’ha adaptat a les noves circumstàncies reorganitzant durant l’Estat d’Alarma la feina
de la Secretaria, que ha passat a realitzar-se per teletreball, els membres de la Junta ens
continuam comunicant per Internet i les reunions s’organitzen per videoconferència.

No obstant això, som conscients que el moment més difícil arribarà després d'aquesta etapa
ja que l’aturada de pràcticament tot el teixit productiu durant un temps segurament llarg
repercutirà, si més no, en la situació laboral d'una part important dels col·legiats. Per donar
resposta a aquesta difícil situació, la Junta de Govern tractarà de contemplar les diferents
casuístiques i facilitar la permanència i la incorporació de la major part dels professionals de
la química al nostre col·lectiu.

Pensam que, en una etapa com aquesta, resultarà del tot imprescindible la presència de les
nostres Entitats - Col·legi i Associació- per a la defensa dels interessos professionals dels seus
titulats i, també, per recolzar-los en tot allò que sigui necessari.

Amb el desig que tots vosaltres i les vostres famílies us trobeu bé de salut aprofit per enviarvos,
una vegada més, tot el suport del vostre Col·legi.

 Enrique Gómez Benito de Valle
Degà en funcions del Col·legi Oficial de Químics
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La Química en temps de la COVID-19
Pedro Juan Llabrés Campaner (@hueleaquimica). Coordinador de la revista QuimiBal.

Primer, i desde la coordinació de la revista Quimibal, et vull desitjar a tu, col·legiat, col·legiada, o persona que està llegint
aquesta revista, salut i força en aquests moments.

El virus SARS-CoV-2, un tipus de coronavirus, ens ha colpejat a tots. No importa si ets químic, ingenier, caixer, polític o comercial.
Una pandèmia és una malaltia epidèmica que s'estén a molts de països i ataca a tots els individus. Ningú pot escapar.

Ara toca fer les coses diferents, adaptar-mos, i intentar seguir amb la nostra vida mentre es troba una solució.

Per sort, aquesta solució pot venir molt directament de la nostra estimada ciència, la Química. Perquè ara la principal preocupació
del món investigador és trobar una cura, un remei, contra la malaltia. I la principal preocupació de la població és prevenir el
contagi. I em ambdós escenaris la Química és molt present.

Des del sabó amb el que ens rentem les mans per no contagiar-mos, fins les noves molècules que s’estan estudiant a molts
de laboratoris de tot el món per combatre el nou coronavirus, la química és, sens dubte, un dels grans aliats en aquesta lluita.

Principals molècules que s’estan estudiant

Juntament amb les vacunes, basades en formes inactivades del virus, diferents tipus de molècules poden servir com a
desinfectants per prevenir el contagi, antitrombòtics o antipirètics per ajudar amb els símptomes, o antivírics per combatre
el virus dins el cos.

Una de les més comentades ha estat la hidroxicloroquina, una molècula relativament senzilla que s’utilitza contra la malària
i també en el tractament de l'artritis reumatoide i lupus. S’ha vist en estudis molt preliminars que pot dur a millora en l'estat
dels pacients. Altres molècules són els antivirals ribavirin, arbidol, lopanivir, umifenovir o remdesivir. Totes elles ja es venen
utilitzant contra altres malaltíes víriques i suposen una esperança per els primers assaigs clínics que s’estan duent a terme.
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Etapes d’un assaig clínic

I ja que xerram d’assaig clínic amb vacunes o molècules amb possible activitat front al virus...saps quines són les etapes que
hauran de passar aquests candidats a medicament abans de poder aprovar-se i administrar-se? Perquè la recerca de medicaments
no és per res fàcil, i cal assegurar-se de que la molècula és eficaç -que té activitat front a la malaltia que volem tractar-  però
també i al mateix nivell que és segura -que no té efectes secundaris que restin validesa a l’eficàcia-.

Així, les fases d’un assaig clínic solen ser quatre:

Fase I - Seguretat

S’administra la molècula a pocs pacients sans amb dosis creixents cercant possibles efectes secundaris i la màxima dosis que
es pot administrar sense que es produeixin, és a dir, la mínima dosis tòxica.

Fase II - Seguretat + Eficàcia

S’afegeixen a l’assaig pacients malalts i se’ls administra la dosis trobada a la fase anterior i es comencen a mirar paràmetres
relatius a eficàcia. És a dir, una vegada s’ha trobat una dosis que no fa mal al pacient, anem a cercar si aquesta dosis produeix
l'efecte que volem. Es segueixen cercant indicis de toxicitat als pacients.

Fase III - Eficàcia i comparació

En aquesta fase es continuen avaluant paràmetres d’eficàcia a molts de pacients malalts. Es cerquen també efectes secundaris
que només passen a pocs pacients. Es comença a simular una administració del medicament el més pareguda a la real. I,
sobretot, es comprova que el medicament en estudi és millor que els que s’utilitzen per la malaltia en qüestió. És millor el meu
fàrmac que el que ja es troba al mercat?

Fase IV - Comercialització i seguiment

La darrera fase consisteix en la comercialització del fàrmac per a tots els malalts que el necessiten i es continuen avaluant indicis
de efectes secundaris a la població durant uns quants anys més.

Química també a casa nostra

A casa nostra també trobam molècules que ens estan ajudant contra la COVID-19. Per exemple, al gels desinfectants que ara
tots tenim. Aquests són gels amb composició alcohòlica d’etanol, bioetanol o isopropano que ajuden a desinfectar les nostres
mans. L'efectivitat d'aquests gels alcohòlics és tal que pot matar el 99,999% de bactèries, en un minut, i tenen activitat viricida
contra virus com el SARS-CoV-2, que estan envoltats d'una capa lipídica, que l'alcohol elimina i evita que el virus pugui funcionar.

La química és una ciència molt versàtil i en circumstàncies tan dures com aquestes podem comptar amb ella perquè ens ajudi
i poguem tornar a la normalitat que tant trobam a faltar.

Gràcies als químics que treballen contra aquesta pandèmia i gràcies a tu per quedar-te a casa!
Força!
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ENSENYANT QUÍMICA EN TEMPS DE CONFINAMENT
Iris Morey Serra (@fisquiris). Professora de Física i química a l'IES Son Rullan

Concretament, s’han prioritzat aquells recursos que són gratuïts a dia d’avui, així com aquells en català i en castellà
(en cas que siguin dependents de l’idioma).

En primer lloc, per complementar les presentacions dels distints continguts, es poden fer servir simulacions
interactives .  Dins aquest àmbit, destaquen les de la pàgina web de la Universitat de Colorado
(http://phet.colorado.edu/es/simulations/category/chemistry), així com les de http://edu365.cat o les de
http://educaplus.org. Amb elles, podem facilitar, per exemple, la visualització de la geometria molecular en 3D en
funció dels parells d’electrons solitaris o compartits.

Realitzar un treball pràctic a distància pot semblar una tasca impossible, però amb l’ajut de laboratoris virtuals
es  pot  arr i bar  a  adaptar.  Amb e l  B logLaborator io  V ir tual  de  Sa lvador  Hurtado Fernández
(http://labovirtual.blogspot.com) podem fer assajos a la flama, comprovar experimentalment la llei de Proust, fer
estudis d’equilibri químic, etc. Els Virtual AmritaLabs (http://vlab.amrita.edu/?sub=2), malgrat estar en anglès,
tenen activitats molt elaborades per fer treballs pràctics oberts i amb els seus simuladors, imaginar-se una valoració
àcid-base és molt més senzill. No obstant, Labster (www.labster.com) supera als dos anteriors pel caràcter semi-
immersiu i gamificat de l’experiència i per la possibilitat d’arribar a usar visors de realitat virtual.

Per altra banda, el confinament pot ser un bon moment per fer veure als alumnes que amb materials casolans es
poden estudiar molts de fenòmens químics. Al blog i al canal de Youtubefq-experimentos podem trobar exemples
fàcilment reproduïbles, i si encara en volem més, també ens servirà el manual “100 experimentos sencillos de física
y química” elaborat per la Junta d’Andalusia.

Les metodologies més actives de l’ensenyament, com la gamificació, l’aprenentatge basat en jocs, el treball per
projectes, l’aprenentatge basat en problemes, entre d’altres, tampoc tenen per què quedar relegades a un pla
secundari. Al contrari, de segur que motivarem més els nostres estudiants si els hi proposem com a tasca participar
en distints jocs de química. Kahoot, Quizleti Quizzizsón plataformes que permeten crear tests que es poden jugar
com si fos un concurs. Amb eines com Geniallyo DeckToyses poden dissenyar increïbles presentacions animades i
interactives: des d’un trivial més simple fins un complet paisatge d’aprenentatge, tot i que també es poden reutilitzar
les plantilles creades per altres usuaris. Si volem fer encara un pas més enllà, amb webquests i amb escapes-room
(també anomenats breakouts) podem mobilitzar vàries competències alhora. Tot i que els podem crear nosaltres
mateixos des de zero, usant per exemple: Google Sites, el software Wix de creació de pàgines web o els formularis
de Google; a la pàginaRunwilly (http://runwilly.com) podem trobar més de 50 escapes-room online gratuïts, i amb
alguns d’ells, treballar continguts específics del currículum de química. Finalment, l’anàlisi de notícies de ciència
és també indispensable per fomentar l’esperit crític, i més en aquests dies en què circulen tantes comunicacions
falses en mitjans de comunicació i xarxes socials.

És innegable l’excepcionalitat de la situació que
estam vivint en aquests instants a causa de la
pandèmia COVID-19. Ens ha trastocat en tots els
sentits possibles tant a petits com a joves i grans.
El sector educatiu, evidentment, no se n’ha vist
exclòs. Els docents ens hem hagut de reinventar
en un temps rècord. Alguns han optat per seguir
acompanyant el procés d’aprenentatge dels
alumnes a través de videoconferències. Altres han
adaptat els seus materials a un format digital,
seguint un enfocament competencial.

Però i què passa amb l’assignatura de química?
Sent una ciència experimental, és fàcil pensar que
el seu caràcter pràctic pot desvirtuar-se per
l’ensenyament online. No obstant, a dia d’avui
disposem de moltes eines al nostre abast per evitar
que això succeeixi. Per aquest motiu, l’objectiu de
l’article és donar a conèixer un ventall de recursos
digitals que puguin resultar útils als docents
d’aquesta matèria durant el confinament.
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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.

- El dia 31d’Octubre, la Dr. Maria Esperanza Dalmau Estelrich, va defensar
la seva tesis doctoral titulada: “Revalorización de subproductosvegetales.
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

Altres Noticies del Departament
- Els dies 21 i 22 de novembre a CaixaFòrum de Palma, tingué lloc un congrés científic coorganitzat per la Universitat de les
Illes Balears i la Reial Societat Espanyola de Química. El congrés, que dugué per títol “Advancing Chemistry in Spain: Early
Career ERC Researchers”, foren unes jornades d’abast estatal que tractaren de posar en valors els treballs de recerca
d’excel·lència química liderats per joves investigadors científics del nostre país.

-  El passat més de Febrer, Sanifit, l’empresa biofarmacèutica derivada de la UIB i fundada per químics mallorquins, va
anunciar que iniciava la fase 3 del desenvolupament farmacèutic del SNF472. El compost SNF472, s’ha administrat amb èxit
al primer pacient per combatre la seva calcifilaxi. D'aquesta manera, l'SNF472 es converteix en la primera molècula sorgida
d'una universitat espanyola que arriba a la fase 3, que comprèn assaigs clínics a gran escala amb l'objectiu d'establir la
seguretat i l'eficàcia del fàrmac i així avaluar la relació risc-benefici.

- El passat dimecres dia 12 de Febrer, la Dra. Laura Ferrer, participà al cicle de conferències anomenat Pioneres, que inclogué
converses dedicades a visibilitzar el paper estratègic que les dones han tingut en la història de la ciència a les Illes Balears.
La Dra. Ferrer, parlà amb la periodista Mar Ferragut, sobre la figura de Montserrat Casas Ametller (Hostalric, 1955 -
Barcelona, 2013), física i primera rectora de la Universitat de les Illes Balears (2007-13).

- El passat més de Febrer, va prendre possessió del seu càrrec la nova vicedegana de Química, la Dra. Montserrat Rodríguez,
en substitució de Dr. Ángel Garcia-Raso, que deixà el càrrec després de 11 anys de dedicació als estudis de química de la
nostra universitat.

- El dia 16 de Desembre, la Dra. Laura Mariño Pérez, va defensar la seva tesis doctoral titulada: “Effect of glycation on
theproteinstructure, conformationand aggregationtendency”. La tesis fou dirigida pels Drs. Miquel AdroverEstelrich i la
Dra. Josefa L. Donoso Pardo.

- El dia 14 de Febrer, el Dr. Miquel Oliver Rodriguez, va defensar la seva tesis doctoral titulada: “Novel bioavailability tests
for risk assessment of orgànic contaminants in environmental samples and food commodities: A holistic approach”. La tesis
fou dirigida pel Dr. Manuel Miró Lladó.

- El dia 6 de Febrer, la Dra. Sandra Yadira Mendiola Álvarez, va defensar la seva tesis doctoral titulada: “Degradación de
sulfonamidas y remoción de NOx utilizando el catalitzador Fe2O3- TiO2/P bajo radiación visible”. La tesis fou dirigida pels
Drs. María Araceli Hernández Ramírez, Laura Hinojosa Reyes, Carlos Palomino Cabello i Gemma I. Turnes Palomino.

- El passat mes de Febrer, investigadors del Departament de Química,
adscrits al grup de recerca en Química dels Materials (MATER),
publicaren un article a la prestigiosa revista ACS Appied Materials
&Interfaces, en el desenvoluparen un mètode per obtenir materials a
partir de xarxes metal·loorgàniques i carbons amb característiques
específiques per extreure contaminants ambientals.

- El Dr. Fèlix Grases, investigador del Departament de Química de la UIB, i el seu equip
de treball, juntament amb l’empresa Devicare, han desenvolupat una patent internacional
per protegir l’aplicació del fitat per prevenir les complicacions associades a l’ús de
dispositius urològics com són els catèters ureterals o les sondes vesicals.
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Olimpíada de Química 2020

El passat 5 de març de 2020, 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 XXXIII Olimpíada de Química, amb la participació de 127 alumnes (13 d'Eivissa, 14 de
Menorca i 100 de Mallorca), de 38 centres de secundària de les Illes Balears.

Donaren la benvinguda als participants la doctora Rosabel Rodríguez, vicerectora d’Estudiants de laUIB; el doctor Joan Ribot, degà
de la Facultat de Ciències; la Dra. Montserrat Rodríguez, cap d’estudis del grau de química, i la Dra. Carmen Rosselló, subdirectora
del Departament de Química.

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.

A aquesta edició de l’Olimpíada de 2020 els premis que han rebut els centres són aquests:

· El primer premi, material de laboratori ofert per ANORSA, ha estat per l’IES Joan
Ramis de Maó, que és, per tant, el centre guanyador d’aquesta XXXIII Olimpíada
de Química.

· El segon premi, material de laboratori ofert per SCHARLAB,ha estat per al Col·legi
La Salle de Palma.

· El tercer premi, material de laboratori ofert per FISHER SCIENTIFIC, ha estat pel
l'IES Joan Alcover de Palma.

· El primer accèssit, material didàctic i de laboratori ofert per: BIOLINEA,
QUIROGALAB, ANAYA i SANTILLANA,és per al Col·legi Santa Mònica de Palma.

· El segon accèssit, material didàctic i de laboratori ofert per: BIOLINEA,
QUIROGALAB, ANAYA i SANTILLANA, és per l'IES Berenguer d'Anoia d'Inca.

I els premis individuals han estat 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, ha estat per Luis Palou de Comasema
Ferrer, del Col·legi NuestraSeñora de Montesion de Palmaque és, per tant, el
guanyador d’aquesta XXXIII 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,
ha estat per Marc Ripoll Espases, de l'IES Berenguer d’Anoia (Inca).

· 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,
ha estat per Carlos SauraBesa, del Col·legi La Salle de Palma.

Els accèssits s’han atorgat als següents alumnes:

· Accèssit per Eivissa: RenatoRohtkopfBaldovino, de l'IES Sa Blanca Dona (Eivissa).
· Accèssit per Menorca: Javier Ballester González, de l'IES Joan Ramis i Ramis (Maó).
· Accèssit per Mallorca: Marc Morant Aguilera, de l'IES Joan Maria Thomàs
(Palma).

Atesa la declaració de l’Estat d’Alarma per la pandèmia de la COVID-19 es va haver de cancel·lar l’acte oficial de lliurament de premis
que es realitza per a cada edició. Aquests es faran arribar directament ala guanyadors.

Així mateix, i pel mateix motiu, s’han hagut de suspendre la fase estatal de l’Olimpíada de Química i la Miniolimpíada de Física i
Química de les Illes Balears de 2020.
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El Col·legi de Químics al Job Day 2020 de la UIB

El passat 10 de març va tenir lloc a l’Edifici Arxiduc Lluís Salvador del Campus
de la UIB el Job Day 2020, 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.

A l’acte d’inauguració assistiren la vicerrectora d’Estudiants de la UIB, doctora
Rosa Isabel Rodríguez; el director general de Model Econòmic i Ocupació,
senyor Llorenç Pou; la secretària autonómica d’Universitat, Investigació i
Política Lingüística del Govern de les Illes Balears, senyora Agustina Vilaret; i
el rector de la Universitat de les Illes Balears, doctor Llorenç Huguet.

Lliurament de l'insígnia de plata del Col·legi

El passat 16 de desembre, amb ocasió de la celebració de la Junta General del
darrer trimestre el degà en funcions, senyor Ferran Bádenas, va lliurar a la seu
del Col·legi de Químics la insígnia de plata als 25 anys a la professió a la
col·legiada Magdalena Homar Pons i que, per motius professionals, no la va
poder recollir a l’acte del Dia de la Química de 2019. La Junta del Col·legi li va
trametre la més cordial enhorabona.

Constitució de les noves
Juntes del Col·legi i de
l’Associació de Químics

Després del procés d’eleccions
del passat mes de desembre per
a la renovació parcial de les Juntes
i la seva presa de possessió del
passat 13 de gener, s’ha produït
l’entrada de nous membres. Les
noves Juntes del Col·legi i de
l’Associació de Químics de les Illes
Balears resten integrades per les
següents persones:

Junta de Govern del Col·legi de Químics
Degana: M. Antònia Caimari Chamorro
Vicedegà 1r: Juan Frau Munar
Vicedegà 2n: Enrique Gómez Benito de Valle
Vicedegà 3r: Pedro J. Llabrés Campaner
Vicedegà 4t: Joan Perelló Bestard
Secretària: Iris Morey Serra
Vicesecretari: Xavier Vadell Massot
Tresorer: Cristian Carrasco Muñoz
Vocal 1r: Mª José Molina Bordoy
Vocal 2n: Ferran BádenasJovany
Vocal 3r: Agustí Vergés Aguiló
Vocal 4t: Marina Calahorro García
Vocal 5è: Magdalena Ferrer Rosselló
Vocal per Eivissa-Formentera: Eva Tur Tur
Vocal Menorca: vacant

Junta Directiva de l’Associació de Químics
President: Juan Frau Munar
Vicepresidenta: M. Antònia Caimari Chamorro
Secretària: Iris Morey Serra
Vicesecretari: Xavier Vadell Massot
Tresorer: Cristian Carrasco Muñoz
Vocal 1r: Miquel Palou Sampol
Vocal 2n: Rafel Àngel Bosch Sans
Vocal 3r: Agustí Vergés Aguiló
Vocal 4t: Emma Sánchez Clark
Vocal 5è: Alejandro Sillero Benavente
Vocal per Eivissa-Formentera: Eva Tur Tur
Vocal Menorca: vacant

Nous Estatuts del Col·legi Oficial de Químics

Els Estatuts vigents del Col·legi varen ser publicats al BOIB l’any 2001 i posteriorment en 2004 es varen fer algunes modificacions puntuals.

A la Junta de Govern de març de 2019 s’acordà realitzar un estudi sobre la possibilitat de fer algunes modificacions de determinats
continguts que plantejaven problemas d’aplicabilitat. Posteriorment, a la Junta d’abril, es va comprovar que, atès les nombroses
modificacions de la normativa legal publicada durant aquest darrers 15 anys i que afecta als col·legis professionals seria convenient
redactar uns nous estatuts. A aquest efecte es va crear una comissió integrada per tres membres de la Junta, encarregada de fer una
proposta de redacció.

Aquesta va ser redactada i durant el mes de maig el conjunt de la Junta de Govern va poder revisar-la i fer les aportacions que
considerà oportunes. El mes de juny es va donar per aprovada la proposta provisional de nous Estatuts i s’acordà convocar una Junta
General Extraordinària per a la seva aprovació definitiva. Durant aquest interval de temps també tots els col·legiats varen tenir
l’oportunitat de presentar esmenes ja que el fitxer se’ls envià per correu electrònic. Finalment a la Junta General Extraordinària de
9 de juliol de 2019 s’aprovaren els nous Estatuts.

Posteriorment, aquests es varen remetre al Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos de España per a la seva ratificació,
que es va dur a terme durant el mes de novembre, amb la introducció d’alguns petits matisos. Finalment es va remetre a la Conselleria
de Presidència de la CAIB la documentació corresponent per a la seva qualificació i posterior publicació al BOIB, tràmit del qual estam
pendents actualment.
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Pedro Juan Llabrés Campaner (@hueleaquimica). Químic i ajudant de coordinació de la revista QuimiBal.

Creen un algoritme capaç de revelar diferents vies de reacció entre grups funcionals

Investigadors de la Universitat de Michigan han desenvolupat un algoritme capaç de predir
totes les reaccions possibles entre dos grups funcionals, amb diferents mecanismes de reacció.

A una primera aproximació, s’han obtingut 320 vies diferents d’obtenir amides partint d’àcids
carboxílics i amines. La creació procés molt important, per exemple, a la síntesis de fàrmacs.

Així, els investigador químics, juntament amb experts informàtics van crear tota una base de
dades i desenvoluparen l’algoritme que després esbrina quines possibles reaccions es poden
donar entre dos grups funcionals concrets.

Aquest mètode, combinat amb una plataforma de síntesis automatitzada permetrà explorar
ràpidament tot tipus de reaccions, descobrir noves estructures i preparar així més i millors
candidats a fàrmac.

Per a més informació: Mahjous B. et al, Nature 2020, DOI: 10.1038/s41586-020-2142-y

Desenvolupen MOFs per alliberar candidats anticancerígens directament a la mitocòndria

investigadors de la Universitat de Cambridge han creat un MOF (Metal.Organic Framework)
capaç de allotjar una molécula, arribar fins a la mitocondria cel·lular, i alliberar-la.

Els MOF són uns materials formats per melècules orgàniques espaiadores i clusters metàlics
que tenen grans propietats porses i d'emmagatzematge. Suposen eines valioses per el transport
de fàrmacs. Donat que les mitocondries són una de les localitzacions més comuns per el
començament d'un procés cancerígen, poder dirigir l'activitat anticancerígena d'una molècula
és de vital importància.

Per aconseguir-ho, van envoltar el MOF amb trifenifosfina, un catió lipofñilic, que l'ajuda a
arraibar fins a la mitocondria cel·lular traspassant barreres i membranes. La molècula carregada
dins el MOF era dicroloacetat, que actualment s'utilitza en assaigs clínics.

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

El SARS.CoV-2, virus que provoca la malaltia COVID-19, és un
virus que té una cobertura que protegeix la càpsida proteica
es troba el genoma. Aquesta cobertura és de caràcter lipídic.

Els productes basats en alcohol tenen la capacitat de degradar
aquesta capa lipídica, impedint al virus reconèixer i enganxar-se
a les cèl·lules hostes, i provocant la seva mort. S’ha demostar
que les solucions alcohòliques a concentracions del 70-80%
desactiven aquests tipus de virus amb un minut d’exposició. Els
sabons de mans que tenim a casa també tenen molta eficàcia,
provocant un efecte semblant damunt el virus: dissolen la seva
protecció lipídica.

Coneixes el motiu pel qual rentar-nos les mans ens protegeix front el SARS-CoV-2?

Els composts d'amoni quaternari també tenen la capacitat de destruir la capa lipídica, i normalment s'utilitzen com a desinfectants
superficials. Igualment, el lleixiu i altres oxidants descomponen els components essencials dels virus, i són adequats per superfícies.

Per a més informació: https://www.chemistryworld.com/news/explainer-how-do-desinfectants-tackle-covid-19/4011546.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)

Web: www.quimibal.org                    Quimibal
Facebook: Químics de Balears
Twitter: @QuimicsBalears
Instagram: @quimibal

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)

CURS OFICIAL “MANTENIMIENTO TÉCNICO-SANITARIO DE PISCINAS” (FORMACIÓN DE TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS)
Durada: 12 h
Dates: octubre-novembre, pendent de confirmació
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 “ACTUACIONES ANTE CONTAMINACIÓN QUÍMICA O MICROBIOLÓGICA EN PISCINAS”
Durada: 6 h
Data: octubre-novembre, pendent de confirmació
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.
Possibilitat de bonificació del cost del curs mitjançat la Fundació Tripartita

CURS “NOVES METODOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT DE LA FÍSICA I QUÍMICA A L'ESO I AL BATXILLERAT”
Durada: 8 h
Dates previstes: octubre-novembre 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.
Destinataris: professorat de Fisica i Química d’Educació Secundària

Curs “PREPARACIÓ OPOSICIONS 2021. PROBLEMES DE QUÍMICA I DE FÍSICA”
Durada: 12 h
Dates previstes: octubre-novembre 2020
Destinataris: graduats que vulguin preparar les oposicions de Física i Química d’Educació Secundària

CURS PER AL MANTENIMENT HIGIÈNIC I SANITARI D'INSTAL·LACIONS DE RISC DE LEGIONEL·LOSI (Curs homologat per la Conselleria de Salut i Consum)
Durada: 25 h
Dates previstes: octubre-novembre 2020
Destinataris:  persones interessades en l'obtenció d'aquesta acreditació

Propers cursos de formació

Durant el mes de febrer de 2020 s’han desenvolupat al Col·legi dos cursos de preparació d’oposicions al cos facultatiu superior, escala científica, especialitat Química
de la CAIB. En primer lloc, un sobre “Normativa d’aigües” (11 i 13 de febrer) i, posteriorment, un sobre “Aigües residuals. Normativa i tractament” (25 de febrer).

També el mateix mes, entre els dies 3 i 24 de febrer, s’ha dut a terme el curs “Preparació de les oposicions de Física i Química” per a Instituts d’Educació Secundària
impartit per N’Iris Morey i Agustí Vergés.

Durant la primera quinzena de març es va realitzar a Eivissa el curs “Noves metodologies aplicades a l'ensenyament de la l'àrea de les ciències i de tecnologia a
l'educació primària i de l’ESO” (5 i 6 de març) i, posteriorment, es varen iniciar els cursos “Preparació d’oposicions 2020. Problemes de química i de física, adaptats
als criteris de les oposicions del 2019” i una edició més del curs oficial “Manteniment tècnic-sanitari de piscines”. Ambdós es varen haver d’interrompre degut a
la declaració de l’Estat d’Alarma per la pandèmia de la COVID-19 i hauran de finalitzar tant prest com sigui possible.




