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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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Editorial
Any complicat per a tothom però vull parlar del futur.
Abans de la situació en què ens trobam, Carles Navarro, president de la Federación Empresarial
de la Industria Química Española, va fer dues afirmacions que no poden ser més realistes: “El
futur serà sostenible o no serà” i “La química, una ciència que intervé d’una forma o una altra
en el 95% de tots els processos de manufactures del món, és i serà imprescindible”.
La indústria química està fent els deures. És un sector estratègic per a l’economia espanyola
que suposa el 13% del PIB industrial i dona feina directa a 200.000 persones, amb un 95% de
contractació indefinida. A més, s’està adaptant als objectius de l’Agenda 2030.
Entre 2019 i 2020, l’empresa 3M va realitzar a nivell mundial dues enquestes, una pre-pandèmia
i l’altra amb la pandèmia en curs. Les dades són clares “la confiança en la Ciència va passar
del 85% al 89%, i la confiança en els científics es va incrementar del 80% al 86%”. Els responsables
de l’estudi parlen d’un canvi de percepció motivat i que té el seu origen en què avui es parla
de ciència.
Aquest canvi de percepció s’ha de consolidar. Crec que aquí està la clau, la ciència està a la
conversació. A nosaltres ens falta que la química estigui a la conversació. D’aquí la importància
de blogs divulgatius, de xerrades, de conferències, de … qualsevol acció que ens posi en boca
de tots. Un observatori de la Ciència a la nostra Comunitat Autònoma és imprescindible per
aprofitar aquest corrent positiu.
El 75è aniversari de l’Asociación Nacional de Químicos e Ingenieros Químicos de Espanya tenia
com un dels seus objectius reforçar la presència de la Química a la nostra societat. El coronavirus
ens ha returat, però el 2021 tornarem més forts i més convençuts de la importància de la
Ciència, de la importància de la Química i de la importància de la difusió.
Juan Frau
President de l’Associació de Químics de les Illes Balears
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Cartas al director
Propostes i suggeriments
Aquesta secció resta oberta a tots els que vulgueu expressar la vostra opnió i comentaris sobre
qualsevol tema relacionat amb l'àmbit de la Química, o sobre qualsevol anècdota que ens
vulgueu contar. Podeu enviar les vostres cartes al correu electrònic:
secretaria@quimibal.org
La revista no s'identifica necessàriament amb l'opinió dels autors.
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COL·LABORACIÓ
Premi Nobel de Química 2020 a la tècnica CRISPR-Cas9
Pedro Juan Llabrés Campaner (@hueleaquimica). Coordinador de la revista QuimiBal.
El passat mes d’octubre es va atorgar el Premi Nobel de Química 2020 a
les cientíiques Emmanuelle Charpentier i Jennifer Doudna, per el
desenvolupament d’una metodologia per l’edició genòmica.
Concretament, la metodologia que aquestes investigadores han
desenvolupat es coneix amb el nom de CRISPR-Cas9, i permet editar el
codi genètic amb una facilitat mai vista fins ara.
Aquesta metodologia es basa amb un descobriment fet als anys 90 a alguns
tipus de bacteris, al codi genètic de les quals es van trobar unes “repeticions
palindròmiques curtes, agrupades i regularment interespaiades” (CRISPR
per les seves sigles en anglès, Clustered Regularly Interspaced Short
Palindromic Repeats Repetitive). Unes seqüències de codi genètic que,
sorprenentment, coincideixen amb la informació genètica d’alguns tipus
de virus, i que aquestes bacteris utilitzen per defensar-se dels virus en una
futura infecció.
Es va descobrir que, quan un virus infecta aquests bacteris per primera
vegada, el bacteri guarda la informació genètica del virus al seu propi codi
genètic en forma de ADN. A una possible re-infecció, tradueix aquest
fragment d’ADN a ARN, el qual s’acopla perfectament al codi genètic del
virus, per la complementarietat dels seus nucleòtids. Amb l’ajuda d’un
enzim anomenat Cas-9, la cadena de nucleòtids del virus es talla, es romp,
inutilitzant-la i destruint el virus.
És un mecanisme de defensa bacterià contra infeccions víriques.
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Aquest “tall” de la cadena de ADN o ARN dels virus per
part de la proteïna Cas-9 va obrir els ulls a molts de
científics, entre ells Charpentier i Doudna, les quals van
plantejar que, si el que es necessitava per tallar un fragment
de ADN qualsevol era “simplement” una cadena de ARN
complementària i l’enzim Cas-9, estaven davant una eina
d’edició genètica molt potent. Edició genètica a la carta.

Si es pot identificar i caracteritzar un fragment de codi genètic que provoca una malaltia, es pot generar al laboratori un
fragment d’ARN complementari, i amb l’ajuda de Cas-9 es pot tallar el gen que provoca la malaltia. Si el gen era defectuós
degut a una mutació, l’organisme el repararà d’una manera correcta, i la malaltia desapareixeria. Si no era una mutació, es
pot forçar a una mala reparació d’aquest tall i inactivar el gen, i igualment la malaltia es curaria. Però si es va més enllà, es
pot insertar un gen a la zona de tall que generi un fenotip totalment nou al l’organisme. Si pensam en aliments o animals de
laboratori, pensam en transgènics senzills d’obtenir.
Per aquests motius, aquesta tècnica basada en les repeticions CRISPR i utilitzant l’enzim Cas-9 és coneguda com a metodologia
CRISPR-Cas9, i comunament se li aplica el nom de “tisores moleculars”. El desenvolupament d’aquesta metodologia ha fet
que Emmanuelle Charpentier i Jennifer Doudna hagin rebut el Premi Nobel de Química 2020, tot i que encara no s’ha
desenvolupat lo suficient com perquè sigui una eina utilitzada habitualment a pacients humans, tot i que ja s’ha aplicat a
alguns processos amb plantes i animals amb resultats extraordinaris. Haurem d’estar pendents dels avanços els pròxims anys.

El mecanisme químic que segueix l'enzim Cas-9 per tallar la seqüència d’ADN consisteix en fer més feble l’enllaç P-O (fòsforoxigen) que uneix a dos nucleòtids (enllaç fosfodiester), activar-lo mitjançant la retirada de densitat electrònica gràcies a la
interacció amb un metall (com el Mg2+), transformant-lo amb un electròfil. A una altra banda del centre actiu de l’enzim, un
residu de histidina que actua com a base, activa una molècula d’aigua, generant un ió OH-, que actuarà com a nucleòfil atacant
al fòsfor i rompent així l’enllaç entre dos nucleòtids.
Un mecanisme bàsic dels enzims nucleases, que s’aplica perfectament en aquesta tècnica per rompre en codi genètic i permetre,
qui sap si en un futur proper, poder curar malalties genètiques i millorar la vida de les persones.
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Descobriments en Química que han canviat la història
Pedro Juan Llabrés Campaner (@hueleaquimica). Coordinador de la revista QuimiBal
1. Les penicil·lines

Les penicil·lines són una família de molècules amb capacitat de destruir bactèries i que s’han
pogut utilitzar com fàrmacs antibiòtics.
El descobriment de la primera penicil·lina, la penicil·lina G, es va dur a terme per Alexander Fleming
l’any 1928, quan va deixar sense voler un cultiu bacterià uns dies damunt la seva taula de laboratori.
Quan va tornar, la veure que havia una zona on les bactèries havien mort, i va aconseguir aïllar el fong
causant d’aquella destrucció bacteriana, obtenint la molècula responsable, la penicil·lina G. Un
descobriment que s’associa a la serendipitat, a la sort, que ha suposat un avanç en l’esperança de vida
de les persones, que estan protegides d’infeccions bacterianes i no moren per ferides o operacions.

2. El procés Haber-Bosch

Aquest procés consisteix en la obtenció d’amoníac per reacció de dos gasos: hidrogen i nitrogen.

Un procés creat per Fritz Haber i Carl Bosch que va permetre, a principis de segle XX, obtenir amoníac de manera industrial i tenir un potent
fertilitzant dels camps a una escala molt superior, augmentant la producció agrícola a un nivell on tothom podia tenir accés a menjar del
camp.
La reacció inclou un catalitzador de platí, tungstè o òxids de ferro, temperatures de entre 500ºC i 600ºC i pressions de fins 900 atm per
obtenir amoníac líquid a partir de dos gasos. Un avanç químic que va canviar la història.

3. Polietilè

Paquets d’envasos d’aliments, juguetes, bosses, contenidors, tubs, calaixos, tambors, biberons...què tenen tots en comú? El seu material. Els
plàstics. Els plàstics són molècules, són polímers formats per monòmers, units entre ells gràcies a reaccions químiques.

Així, el descobriment del polietilè al 1888 suposa l’inici de l’ús d’una diversitat molt gran de plàstics que han canviat la nostra vida. Vam
poder passar de materials pesats, costosos i fàcils de corrompre com la fusta o metalls per passar a materials lleugers, econòmics i molts
versàtils, que han tingut fins dia d’avui moltíssimes aplicacions al nostre voltant.

4. La pastilla anticonceptiva

Químicament, el descobriment de la pastilla
anticonceptiva va ser molt important per tot el
context de descobriments que van succeir al voltant.
En aquest còctel s’inclouen hormones com els
andrògens, els estrògens i la progesterona, que
permeten inhibir l’ovulació.
Més que un descobriment individual, és la
consecució d’un descobriment fruit d’una sèrie
d’anys de recerca de com elaborar una mescla
d’hormones capaces de influir al cicle menstrual
femení i obtenir el primer anticonceptiu
hormonal.

5. Pantalles LCD

Encara que pugui resultar sorprenent, les pantalles LCD que ara tots utilitzem als nostres
telèfons mòbils, televisors o monitors d’ordinador existeixen gràcies a la química.
LCD és són les sigles de Liquid Crystal Display, o pantalla de cristall líquid. El cristall líquid
és un estat de la matèria entre sòlid i líquid, i algunes molècules poden assolir aquest
estat. Totes les molècules en estat de cristall líquid poden desplaçar-se unes respecte les
altres, com un líquid, però tendeixen a estar orientades de la mateixa forma, com un sòlid.
A una pantalla LCD, a cada un dels píxels hi ha una capa d’aquestes molècules, que es
poden orientar i ordenar gràcies al voltatge que travessa el dispositiu. Segons la tensió
aplicada, la llum passarà més o menys en funció de com estiguin orientades les molècules,
donant com a resultat i en darrera instància els colors que podem veure.
El descobriment de molècules que podien adoptar un estat de la matèria entre líquid i
sòlid, el cristall líquid, va desencadenar una sèrie d’aplicacions tecnològiques que ens han
canviat la vida.
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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.

Tesis doctorals
- El dia 22 de Septembre, la Dra. Kaewta Danchan, va defensar la seva tesis doctoral titulada: “Design and development
of automatic and manual portable analytical systems. Application to food and parameters of environmental interest”.
La tesis fou dirigida pel Dr. Víctor Cerdà Martín i Dra. Sabrina del Sol Clavijo Roa.

Altres Noticies del Departament
- El passat mes d’Octubre, investigadors del Departament de Química, adscrits al grup de Química Supramolecular (SUPRAMOL),
publicaren un article a la prestigiosa revista Jorunal of Chemistry Letters, on demostraren els primer exemples de la interacció
química regium-p en sistemes biològics.

- Investigadors de diferents grups del Departament de Química (Química Física, Química Analítica y
Química Orgànica) treballaran conjuntament, per treure un treball multidisciplinari, on descrigueren, de
manera predictiva, els efectes de diferents contaminants sobre l’arquitectura de models parets
cel·lulars. L’article fou publicat al més de Juliol, a la revista de caire mediambiental, Science of the Total
Environment.
- El passat mes de Juny, investigadors del Grup de Reactivitat molecular i Disseny de Fàrmacs de la UIB,
adscrits a l’àrea de Química-Física, publicaren un article a la prestigiosa revista Chemical Science, on
descrigueren com la carboxietillisina, un compost que es forma damunt l’alfa-sinucleina degut a l’excés
de sucre que presenten els diabètics, accelera la seva predisposició a desenvolupar la malaltia de
Parkinson.
- Aquest passat més d’Octubre, el Consell de Seguretat Nuclear, renovà el conveni perquè el Laboratori
de Radioactivitat Ambiental, segueixi vigilant la qualitat radiològica del medi ambient de les Illes Balears.
El Laboratori de Radioactivitat Ambiental, està dirigit per la Dra. Laura Ferrer, professora del Departament de Química de
la UIB.
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PREMIS SANT ALBERT 2020
Enguany, a causa de la COVID-19, el lliurament dels Premis Sant Albert 2020 no es pogué dur a terme, com de costum, a l'Edifici Sa
Riera de la UIB.
Per aquest motiu, el proppassat 17 de novembre, a les 17 hores, als jardins de Son Lledó de la UIB, va tenir lloc l'acte de lliurament
dels premis al millor treball de recerca i al millor expedient del grau de química.
També foren lliurades les insígnies a les col·legiades que enguany compleixen els 25 anys de llicenciatura. Presidiren l'acte la Sra.
Maria Antonia Caimari, degana del Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears; el Dr. Joan Mateu, cap de Relacions Institucionals
de TIRME; la Dra. Carmen Rotger, secretària del Departament de Química de la UIB; el Dr. Juan Frau, president de l’Associació de
Químics de les Illes Balears i el rector de la UIB, Dr. Llorenç Huguet.

Premi al millor expedient al grau de química
El Premi Sant Albert 2020 al millor expedient al grau de química, dotat
amb 300 €, fou per la nostra col·legiada Magdalena Pons Guasp.
El jurat integrat per la Sra. Maria Antonia Caimari, degana del Col·legi
Oficial de Químics, i els vocals Dr. Pedro Juan Llabrés, Sr. Xavier Vadell, i
la Sra. Iris Morey Serra (que actuà com a secretària) decidí atorgar el
premi a la candidata Magdalena Pons, després de comprovar que reunia
els requisits de la convocatòria i avaluar els mèrits presentats.
Lliurà el premi la Sra. Maria Antonia Caimari, degana del Col·legi Oficial
de Químics de les Illes Balears.
Magdalena Pons, guanyadora del premi al millor expedient

Premi al millor treball de recerca
El jurat del XXV Premi Sant Albert a la Investigació Química 2020 convocat
per l’Associació de Químics de les Illes Balears (dotat amb 800 €) acordà,
per unanimitat, atorgar-lo a Marta Bauzà Manzanares pel seu treball
“Esponges Impregnades amb Carbons derivats de la xarxa Metal·loorgànica
tipus Mil-100 per a l’extracció d’hidrocarburs”.
Aquest jurat fou integrat per la Sra. Maria Antonia Caimari (que actuà
com a presidenta per delegació del president de l’Associació de Químics
de les Illes Balears) i els vocals Dr. Miquel Adrover, Dr. Pedro Juan Llabrés,
Sr. Xavier Vadell, Sr. Cristian Carrasco i la Sra. Iris Morey Serra (que actuà
com a secretària).
Lliurà el premi el Sr. Joan Mateu, cap de Relacions Institucionals de TIRME,
entitat que subvenciona el premi.

Marta Bauzà, guanyadora del premi al millor treball de recerca

Insígnies pels 25 anys de llicenciatura
A continuació varen rebre les insígnies de plata les col·legiades que enguany
compleixen els 25 de llicenciatura i que enguany són: Adela López Zafra,
Maria Antònia Pons Vidal, Emma Sánchez Clark, Brígida Sintes Sintes (que
exerceixen, totes elles, al camp de la docència) i Francisca M. Bauzá de
Mirabó Darder (que exerceix a l'àmbit professional del medi ambient i el
control de qualitat).
Lliuraren les insígnies el Dr. Juan Frau, president de lAQIB i el rector de la
UIB, Dr. Llorenç Huguet.
Atès que les nostres companyes Adela López Zafra, Maria Antònia Pons
Vidal i Brígida Sintes Sintes (resident a Menorca) no pogueren assistir a
l'acte, el Col·legi les hi farà arribar les seves insígnies.

Francisca M. Bauzá i Emma Sánchez, que reberen
la insígnia pels 25 anys de llicenciatura

Finalment, i per concloure l'acte, les persones que presidiren l’acte varen fer uns breus parlaments per posar de manifest la importància
de la química a la nostra societat i de premiar el talent als seus professionals.
La nostra enhorabona a tots i a totes els guardonats a aquests Premis Sant Albert 2020 i esperem que el proper Dia de la Química i
Sant Albert ja puguem tornar-lo celebrar dins la normalitat!
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RECORDANT A SANT ALBERT, PATRÓ DE LES FACULTATS DE CIÈNCIES
Com que enguany no hem pogut celebrar Sant Albert amb els actes de costum
(conferències a la Facultat i a Sa Riera, sopar de Sant Albert...), hem pensat que per
compensar aquesta circumstància resultaria escaient recordar una mica la biografia
del nostre patró Albert el Gran.
Albert de Bollstädt o Albert de Colònia, (Lauingen, Baviera, 1206 – Colònia, 15 de
novembre de 1280), professà a l'ordre dels dominics (1223) i ensenyà filosofia i teologia
a Friburg, Colònia i París que, aleshores, era el centre intel·lectual d'Europa occidental
i on va tenir entre els seus deixebles un jove frare anomenat Tomàs d'Aquino, de qui
va ser mestre i amic i del qual en defensà les seves doctrines. A París, les seves classes
eren tan concorregudes que va arribar a dictar-les a una plaça pública que actualment
duu el seu nom, la Place Maubert (de "Magnus Albert").

(*) Les Facultats de Ciències, a Espanya, s'havien
creat el 1857 pel titular del Ministerio de Fomento
Claudio Moyano que, a Madrid, tenia tres
llicenciatures: ciències químiques, ciències naturals
i ciències físicomatemàtiques. Molt poc a poc, a
partir de l'any 1900, el Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes les implantà també a les
Universitats de Saragossa, València i Barcelona,
però la formació experimental dels llicenciats en
la Secció de químiques era molt pobra a causa de
la precarietat dels laboratoris universitaris. Les
gestions abnegades d'alguns catedràtics anaren
millorant aquesta situació com és el cas del Dr.
Moles Ormella, catedràtic de Química Inorgànica
de la Facultat de Ciències de Madrid, de gran
prestigi, que el 1929 aconseguí una disposició
ministerial per dotar als laboratoris del material
necessari per l'experimentació en tots els àmbits
de la química: analítica, inorgànica, orgànica,
química-física, etc.

Albert el Gran desenvolupà una immensa tasca per interpretar l'obra d'Aristòtil ;
aquest fet l'inspirà per distingir entre el coneixement filosòfic i el teològic, amb la qual
cosa esdevingué el creador del mètode escolàstic basat en "entendre a través del
A la Universitat de les Illes Balears, la Facultat
coneixement, de l'estudi".
de Ciències es creà el 1972 i, en primera
S'interessà per la ciència en general i per l'astronomia i l'alquímia en particular; se li
atribueix l'aïllament de l'arsènic i sembla que coneixia el procés per dur l'afinament
de l'or. També era una autoritat en física, medicina, mineralogia, botànica, ... i els seus
coneixements eren tan profunds que els seus propis contemporanis foren els qui li
donaren el títol de "el Gran".
El 1931, el Papa Pius XI va dir que Albert de Bollstädt gaudí del do diví de l'esperit
científic i el va proclamar Doctor de l'Església, títol que equivalia a la seva canonització.
Però no fou fins el 1941 que l'Església l'anomenà patró dels estudiants de ciències i,
a partir d'aquest fet, les Facultats de Ciències (*) celebren la seva festivitat el dia 15
de novembre, dia de Sant Albert el Gran.

instància, va dependre orgànicament de la
Universitat Autònoma de Barcelona. La seva
ubicació inicial fou l'antic col·legi dels Paüls de
Palma, situat al km 7,5 de la carretera de Palma
a Valldemossa, edifici que encara forma part
de l'actual Facultat. El seu primer catedràtic fou
el Dr. Antoni Roig Muntaner, principal impulsor
de la nostra Universitat. A causa de la seva
trajectòria acadèmica i científica, el Dr. Roig fou
guardonat - entre d'altres- amb el Premi Ramón
Llull (2002) i la Medalla d'Or de la UIB (2003).
El 1998 va ser nomenat Col·legiat d'Honor per
la Junta General del Col·legi Oficial de Químics
de les Illes Balears.

9

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

TROBEN FOSFÀ A L’ATMOSFERA DE VENUS
Investigadors de la Universitat de Cardiff van publicar a la revista Natura Astronomy
que van descobrir grans quantitats de gas fosfà (trihidrur de fòsfor) a l’atmosfera de
Venus.
Donat que el gas fosfà es pot considerar un biomarcador (molècula que es produeix
principal o únicament per organismes vius), s’ha especulat amb la possible presència
de vida al nostre planeta veïnat.
Venus és un planeta amb unes condicions superficials de més de 450 ºC i pressions
molt altes, però a l’atmosfera, les temperatures són d’aproximadament 30ºC i pressions
paregudes a les de la Terra. La investigació seguirà per esbrinar d’on prové aquest gas.
Per a més informació: Greaves, J.S., et al. Nat Astron (2020). DOI: 10.1038/s41550-020-1174-4

PRIMERA PROVA DEFINITIVA DE LA PRESÈNCIA D’AIGUA A LA LLUNA
Per primera vegada, científics han trobar evidència sòlides de la presència d’aigua a
la Lluna. La majoria està atrapada en forma de gel dins roques formades per impactes
de meteorits.
A més, es troba distribuïda per centenars de kilòmetres a la zona sur del nostre satèl·lit.
L’aigua líquida no pot existir a la Lluna per les condicions de temperatura i pressió,
però la presència d’aigua sòlida obri la porta a possibles exploracions en un futur i
poder manipular d’alguna manera aquest gel i, qui sap, assentar una base lunar algun
dia?
Per a més informació: https://www.chemistryworld.com/news/first-definitive-proof-of-water-onthemoon/4012652.article

CREEN UN ROBOT CIENTÍFIC CAPAÇ DE FER EXPERIMENTS
S’ha desenvolupat el primer robot científic mòbil i intel·ligent, fruit d’un treball de
recerca d’investigadors de al Universitat de Liverpool. Un robot que pot treballar al
laboratori 24 hores al dia durant 7 dies a la setmana, capaç d’elegir i realitzar experiments
químics per ell mateix.
De fet, ja té un descobriment al seu currículum, un catalitzador. És un aparell capaç de
prendre les seves pròpies decisions sobre quins experiments s’han de realitzar a
continuació. Pot agafar instrumental de laboratori i manejar mostres.
S’està pensant en utilitzar-lo per abordar problemes complexos del futur com la
producció d’energia neta o noves formulacions de medicaments. Per ara no pretén
substituir la figura humana, si no ser un complement. Veurem si els químics tenim els
dies comptats al laboratori!
Per a més informació: Buger, B, et al. Nature 583 (2020). DOI: 10.1038/s41586-020-2442-2
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CONVENIS + FORMACIÓ
Activitats de formació
Darrers cursos realitzats
Degut a la declaració de l’Estat d’Alarma del passat mes de març per la pandèmia de la COVID-19 i les importants restriccions posteriors, la realització
d’activitats de formació presencials s’ha vist molt limitada. Així, durant els darrers mesos només s’han pot realitzar dues edicions del curs “Actuaciones
ante Contaminación Química o Microbiológica en Piscinas” els mesos de juliol i octubre i posteriorment en format online el curs “Eines i Recursos per
a l'ensenyament a distància a l’àrea de les Ciències”, impartit pels professors Iris Morey i Xavi Vadell, amb una molt bona acollida pels participants.

Propers cursos de formació
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: gener-febrer 2021
Destinataris: persones interessades en l’obtenció d’aquesta acreditació
Curs “PREPARACIÓ OPOSICIONS 2021. PROBLEMES DE QUÍMICA I DE FÍSICA”
Durada: 12 h
Data prevista: gener-febrer 2021
Destinataris: graduats que vulguin preparar les oposicions de Física i Química d’Educació Secundària
CURS OFICIAL “MANTENIMIENTO TÉCNICO-SANITARIO DE PISCINAS” (FORMACIÓN DE TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS)
Durada: 12 h
Dates: febrer-març de 2021
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 2021. PROBLEMES DE QUÍMICA I DE FÍSICA”
Durada: 12 h
Dates previstes: 8,10, 15, 17, 22 i 24 de març de 2021 de 18 a 20 h.
Destinataris: graduats que vulguin preparar les oposicions de Física i Química d’Educació Secundària
CURS “EINES PER TREBALLAR TECNOLOGÍA EN LÍNIA”
Durada: 14 h
Dates previstes: març-abril 2021
Possibilitat de bonificació del cost del curs mitjançat la Fundació Tripartita
Destinataris: professorat de Tecnologia d’Educació Secundària
Per a més informació us podeu posar en contacte amb la secretaria per telèfon (971775373) o amb el correu electrònic (secretaria@quimibal.org)

Serveis professionals

Serveis financers

· 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:

Serveis a empreses

Assessoria jurídica

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.

Assegurances

Publicacions i Internet

Assegurances GENERALI
Assegurança de responsabilitat civil (voluntària)

Banc Sabadell

Serveis d'assistència
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

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

Quimibal

Borsa de treball
· Tramita pràctiques a empreses per a
estudiants dels darrers cursos i graduats
de les dues darreres promocions

Altres
Convenis amb:
CineCiutat, HappyCar, PSN

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
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