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2020 i 2021, pandèmia?

Nova normalitat? Re-inventar-se? Sobre-informació? Vacunes? Immunitat? Moltes preguntes
i moltes d'elles sense resposta, moltes d'elles obertes i amb molts de matisos.

El que està clar és que vivim un moment difícil per a la societat en general i de forma desigual
a diferents indrets del món, però una cosa si està clara la ciència ha estat la gran protagonista,
la investigació i la recerca de solucions ha tingut un paper rellevant en aquesta pandèmia.

Grans científics investigadors i laboratoris de tot el món, s'han posat en marxa i han col·laborat
per tal d'obtenir resultats en vacunes i tractaments en temps rècord, unes passes per a la
humanitat sense cap precedent.

Fa falta inversió en ciència, fa falta inversió en educació i fa falta inversió en educació per a
la ciència, han de passar coses terribles per adonar-nos? Si arriba la nova normalitat ens
oblidarem del gran esforç dels científics?

I... una pregunta final, quants de nins i nines que han viscut aquesta situació voldran ser
químics, biòlegs, bioquímics, investigadors, metges, científics...? La nostra responsabilitat és
facilitar el camí, una inversió en educació per la ciència redundarà en un millor futur per a la
humanitat.

Maria Antònia Caimari Chamorro
Degana del Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears
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Protectors solars físics i químics:
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Vacunes d’ARN missatger: una nova tecnologia per un futur esperançador
Pedro Juan Llabrés Campaner (@hueleaquimica). Coordinador de la revista QuimiBal.

Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sanofi, Janssen, Sputnik, ARN missatger,
immunitat de grup, anticossos...aquests més de 12 mesos que duem
submergits a una pandèmia sense precedents per a totes les persones que
avui poblem la Terra ens ha portat un nou vocabulari que tots hem de
saber utilitzar per poder mantenir les conversacions rutinàries amb els
nostres coneguts. Del ‘Què vas fer ahir horabaixa?’ hem passat al ‘I a tu
quan et vacunen?’, ‘Quina vacuna et posen?’ o ‘Per quina dosis vas?’. Unes
conversacions impensables a principis de l’any 2020.

I amb aquest vocabulari han vingut també conceptes teòrics sobre el
funcionament bàsic de les vacunes i de la immunitat que estan enriquint
el coneixement científic de la societat (alguna cosa bona havia de tenir
aquesta situació). Per exemple, ara la societat ja sap el que és l’ARN
missatger (ARNm). Un concepte bàsic que s’ensenya a les carreres
científiques com la de química o bioquímica, i que fins aquests mesos segur
que ningú més coneixia. Conèixer què és l’ARNm ve molt lligat al mecanisme
que utilitzen les vacunes que ja ens estam administrant contra la COVID-
19. Vacunes que utilitzen ARNm per crear immunitat al nostre organisme
contra el indesitjable virus.

Vols saber un poc més com funcionen les vacunes que han desenvolupat
les farmacèutiques Pfizer i Moderna?

La informació genètica es troba codificada en l’ADN en el nucli de la cèl·lula,
en forma d’una seqüència de nucleòtids. En el nucli, l’ADN transmet aquesta
informació a la molècula d’ARN en un procés que es denomina transcripció:
la seqüència d’ADN es copia en forma d’ARN.

Així, la informació genètica de l’ADN acaba en una proteïna a través de
l’ARN, que actua com una molècula intermèdia, com a missatger, entre
tots dos. El ARNm no entra al nucli cel·lular, té una vida mitjana molt curta
i és ràpidament degradat. Per això, per a que la síntesi de proteïnes continuï,
s'ha de produir ARNm de forma contínua.

La vacuna de ARNm de Pfizer / BioNtech es basa en el
genoma del coronavirus, en concret en el gen que
codifica per a la proteïna S (la glicoproteïna de l’envoltura
del virus que actua com la clau que es troba al receptor
de la cèl·lula). Perà aquesta molècula es una part de
l’ARN del virus qualsevol, aquesta seqüència s’ha
modificat per augmentar l’estabilitat i facilitat que la
cèl·lula sigui capaç de llegir-la, traduir-la i sintetitzat la
proteïna viral.

Para facilitar que esta molècula sigui transportada
l’interior de las cèl·lules, va encapsulada en una
nanopartícula lipídica que es fusionarà amb la membrana
de la cèl·lula. Alguns dels lípids que formen aquestes
nanopartícules són derivats del polietilenglicol,
fosfolípids, colesterol i altres.

La vacuna s’administra per via intramuscular, on les
nanopartícules lipídiques es fusionen amb la membrana
de les cèl·lules musculars i alliberen les cadenes de
ARNm en el citoplasma. Aquestes són reconegudes pels
ribosomes i per tota la maquinària enzimàtica de la
cèl·lula i sintetitzen la proteïna S de virus. És com si a la
cèl·lula se li dona el llibre d’instruccions (ARNm)
per a que ella mateixa sintetitzi la proteïna del virus
.
La proteïna vírica s’exposarà a la superfície de la cèl·lula
i estimularà la resposta immune. Es produirà així una
potent resposta d’anticossos neutralitzants que
reaccionaran contra diverses parts de la proteïna S (per
això, l’aparició de variants genètiques amb mutacions
puntuals en el gen de la proteïna S és probable que no
afecti a l’eficàcia de les vacunes), y una resposta cel·lular.
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Si durant els pròximes mesos es confirma la seguretat a llarg termini i l'efectivitat de les vacunes ARNm per controlar la pandèmia,
és possible augurar una nova revolució en la biomedicina. Es podran dissenyar i optimitzar noves vacunes en un ordinador, fabricar
sota demanda en un temps rècord i a baix cost.

Es podran dissenyar vacunes múltiples contra diversos patògens a el mateix temps, en una sola preparació. D'aquesta manera, la
preparació davant d'una possible nova pandèmia seria molt millor i més ràpida i es podrà avançar cap a tractaments personalitzats
contra altres malalties com el càncer. És una tecnologia que pot canviar la medicina actual, un missatge d'esperança.
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Protectors solars físics i químics: estiuejar amb seguretat
Pedro Juan Llabrés Campaner (@hueleaquimica). Coordinador de la revista QuimiBal

S'acosta ja l'època estiuenca, les temperatures comencen a pujar cada vegada més i estar a el sol
comença a no ser tan agradable. Tendim a estar hores a la platja o més temps al carrer i amb més
hores de llum. És llavors quan entren en joc els protectors solars, productes que ens protegeixen
dels raigs de sol i eviten que produeixin un efecte perjudicial sobre nosaltres.

Quan el sol ens envia radiació lumínica, nosaltres només detectem la part visible d'aquesta radiació
(42%), però també ens envia una radiació de menor energia, que és la infraroja (IR, 49%) i un altre
de major energia, la Radiació Ultraviolada (UV, 9%). La radiació UV es divideix en UV-A, UV-B i UV-
C, de menys a més energia. No obstant això, l'atmosfera, gràcies a la capa d'ozó absorbeix la major
part d'aquesta radiació, quedant que el 99% dels raigs UV que ens arriben a nosaltres és de tipus
UV-A, els de menor energia.

L'efecte que els raigs UV-A tenen sobre la nostra pell és que penetren a la dermis i són responsables
del bronzejat, ja que oxiden la melanina, una molècula encarregada de donar-nos color, augmentant
la nostra tonalitat, com un mecanisme de defensa. A més, aquests raigs poden deteriorar l'elastina
i el col·lagen de la pell, que són proteïnes responsables de la seva textura, elasticitat i fermesa.

Els pocs raigs UV-B que arriben són els responsables de cremades, enrogiment, augmenten el risc
de càncer, etc.

A més, ambdues radiacions tenen la capacitat de trencar enllaços de nostres molècules i generar
els anomenats radicals lliures, molècules molt reactives que poden afectar l'ADN, podent desencadenar
en càncer de pell.

Els protectors solars o fotoprotectors són tots aquells productes (cremes, llets, olis, gels), que
s'apliquen sobre la pell per tal de protegir-la dels efectes perjudicials de les radiacions UV-A i UV-
B. Per a això contenen unes substàncies denominades filtres que són capaços de frenar l'acció
d'aquests raigs solars. Hi ha dos tipus de filtres en el mercat: els filtres minerals o també anomenats
filtres físics, i els filtres orgànics o també anomenats filtres químics.

Els filtres minerals o físics més habituals són els òxids de titani i de zinc. Aquests compostos tenen
la propietat d'absorbir radiació UV i emetre-la de nou amb menor energia. És a dir, transformen
radiació energètica i perillosa en radiació poc energètica i innòcua.

D'altra banda, tenim els filtres orgànics o químics, molècules orgàniques que conformen grups
cromòfors, formats per enllaços múltiples i capaços igualment d'absorbir la radiació UV i transformar-
la, en aquest cas, en radiació tèrmica, innòcua per a la pell.

No hi ha diferències pel que fa a l'eficàcia dels filtres físics o químics, són igual d'eficaços. I l'elecció
vindrà determinada més per com s'adaptin al nostre tipus de pell, que additius porten, factors
estètics per si es busca un més transparent o menys dens, i per descomptat que Factor de Protecció
necessitem.

El Factor de Protecció de Solar és la mesura de el grau de protecció d'un producte, i el podem
trobar sempre en el propi envàs.

Aquest nombre (10, 20, 30, 50 ...) indica el nombre de vegades que el fotoprotector augmenta la
capacitat de defensa natural de la pell enfront de l'enrogiment. És a dir, un Factor de 30 implica
que el temps que trigaria la teva pell en patir una lesió sense protecció es multiplicaria per 30.
Trigaria 30 vegades més de temps en cremar-te la pell.
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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 21 de Gener del 2021, el Dr. Rafael Ramis Cortés, va defensar la seva tesis doctoral titulada: “On the structural and
conformational effects of glycation and metal binding on the intrinsically disordered protein a-synuclein”. La tesis fou dirigida
pels Drs. Juan Frau Munar i Joaquín Ortega Castro.

- El dia 29 de Gener del 2021, el Dr. José Carlos Cerro Garrido, va defensar la seva tesis doctoral titulada: “Study and
characterization of regional background atmospheric aerosol in the Balearic Islands, western mediterranean”. La tesis fou
dirigida pels Drs. Dr. Jorge Pey Betrán i Víctor Cerdà Martín.

- El dia 12 de Febrer del 2021, la Dra. Francisca Orvay Pintos, va defensar la seva tesis doctoral titulada: “Síntesis y caracterización
de poliaminoescuaramidas: estudios de agregación y actividad biológica”. La tesis fou dirigida per la Dra. María del Carmen
Rotger Pons i per el Dr. Antonio Costa Torres.

- El dia 19 de Febrer del 2021, la Dra. Ana Isabel Martínez Moreno, va defensar la seva tesis doctoral titulada: “Hipertensión
arterial esencial, Diabetes tipo 2 y litiasis urinaria”. La tesis fou dirigida per els Drs. Enrique Carmelo Pieras Ayala i Feliciano
Grases Freixedas.

Tesis doctorals

Altres Noticies del Departament
- El passat mes de Febrer, investigadors del Departament de Química, adscrits al grup de Química Supramolecular (SUPRAMOL),
juntament amb investigadors de la Universitat de Jyväskylä (Finlàndia), publicaren un article a la prestigiosa revista Chem,
on demostraren els primer exemples de la interacció química entre el iode carregat positivament (I+) i el catió
plata (Ag+), superant la repulsió electrostática existent entre ambdos cations.

El passat mes de Març, investigadors del
Departament de Química, adscrits al grup de
Química Supramolecular (SUPRAMOL), juntament
amb investigadors de la Universitat de València,
publicaren un article a la prestigiosa revista Small,
on estudiaren els efectes conformacionals en
molècules petites sobre els processos de formació
de polímers supramoleculars.

El dia 11 de Març, a l’Edifici Mateu Orfila i Rotger,
i a les seus universitàries de Menorca i Eivissa i
Formentera es desenvolupà la XXXIV edició de la
Olimpíada de Química a les Illes Balears. Hi
participaren de 62 alumnes de segon de batxillerat
(50 de Mallorca, 4 de Menorca, 8 d'Eivissa),
matriculats en 34 centres de secundària de les Illes
Balears.
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OLIMPÍADA I MINIOLÍMPIADA 2021

Igual que l'any passat, i a causa de la COVID-19, aquest 2021 tampoc no s'ha pogut dur a terme l'acte de lliurament dels premis a
l'Edifici Sa Riera de la UIB com era costum en les passades edicions. Per això, aquest acte tingué lloc el passat 24 de maig, a les 17
hores, als jardins de Son Lledó de la UIB, on es lliuraren els premis corresponents a la XXXIV Olimpíada de Química i a la XXVII
Miniolimpíada de Física i Química, amb la participació d'un centenar d'alumnes de prop d'una quarentena de centres de secundària
de les Illes Balears. Aquesta participació ha resultat una mica més esquifida que en convocatòries anteriors també pel motiu esmentat
de la COVID-19.

Presidiren l'acte i lliuraren els distints premis la Sra. Maria Antonia Caimari, degana del Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears;
la Dra. Carmen Rotger, secretària del Departament de Química de la UIB i el Dr. Juan Frau, president de l’Associació de Químics de
les Illes Balears.

Les entitats organitzadores d'aquesta XXXIV 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 2021 els premis que han rebut els centres són aquests:

El primer premi, material de laboratori ofert per ANORSA, ha estat per
IES Joan Maria Tomàs (Palma), que és, per tant, el centre guanyador
d’aquesta XXXIII Olimpíada de Química.

El segon accèssit, material didàctic i de laboratori ofert per: BIOLINEA,
QUIROGALAB, ANAYA i SANTILLANA, és per CC Sant Josep Obrer (Palma).

El segon premi, material de laboratori ofert per SCHARLAB, ha estat
per al CC La Salle (Sa Vileta).

El tercer premi, material de laboratori ofert per FISHER SCIENTIFIC, ha
estat pel IES Santa Margalida (Santa Margalida)

El primer accèssit, material didàctic i de laboratori ofert per: BIOLINEA,
QUIROGALAB, ANAYA i SANTILLANA, és per al IES Joan Ramis i Ramis
(Maó).
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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 2021-2022 en qualsevol titulació
impartida a la UIB, un abonament anual al CampusEsport, obsequi i diploma, ha estat per Joan Font Perelló de l'IES Santa Margalida
(Santa Margalida) que 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 2021-2022 en qualsevol titulació impartida a
la UIB, obsequi i diploma, ha estat per Marc Pons Sintes de l' IES Pasqual Calbó i Caldés (Maó).

• El tercer premi, material valorat en 150 euros, matrícula gratuïta en l’any acadèmic 2021-2022 en qualsevol titulació impartida a
la UIB, obsequi i diploma, ha estat per Jaume Oliver Martí del Col·legi La Salle (Sa Vileta)

Els accèssits s’han atorgat als següents alumnes:

• Accèssit per Eivissa: Vicente Palerm Bonet. IES Sa Serra (Eivissa).
• Accèssit per Menorca: Lluís Villalonga Prieto . IES Joan Ramis i Ramis (Maó).
• Accèssit per Mallorca: Llum Fuster Pala. IES Joan Maria Thomàs (Palma)

D'altra part els Alumnes i Centres premiats a la Miniolimpíada d'enguany han estat:

• Primer classificat: Sergio Martín Pe. IES Quartó del Rei (Eivissa)
• Segon classificat: Blai Caldentey Llull. CC Nuestra Señora de Montesión (Palma)
• Tercer classificat: Uriel Enrique Haro Pérez. CC San José de la Montaña (Palma)
• Quart classificat: Joan Llull Ferrer. IES Manacor (Manacor)
• Cinquè classificat: Gerad Dumitru Gheorghe. IES Santanyí (Santanyí)
• Accèssit Eivissa: Gael Peter Ferrer Capelin. IES Quartó del Rei (Eivissa)
• Accèssit Mallorca: Paula Ferrá Guillot. CC Santa Maria (Palma)
• Accèssit Menorca: Julia López Martín. IES Cap de Llevant (Maó)

Classificació per Centres:

• Primer classificat: IES Quartó del Rei (Eivissa)
• Segon classificat: CC Santa Maria (Palma)
• Tercer classificat: IES Manacor (Manacor)

CC Santa Maria (Palma) IES Manacor (Manacor)



QUIMINOTÍCIES

10

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

L'EFSA canvia d'opinió pel que fa a el diòxid de titani com a complement
alimentari

El diòxid de titani, que s’utilitza com a colorant en molts articles domèstics comuns
com la pasta de dents, la crema solar, la pintura i el colorant alimentari, “ja no es pot
considerar tan segur quan s’utilitza com a additiu alimentari”, segons una avaluació de
seguretat actualitzada Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA).

El grup d'experts de la EFSA va concloure que l'absorció de partícules de diòxid de titani
és baixa després de la ingestió oral, però es poden acumular al cos i no es poden excloure
les possibilitats de genotoxicitat.

Aquesta nova avaluació revisa l’avaluació anterior d’EFSA del 2016, que va trobar que
el diòxid de titani era segur per a aplicacions alimentàries, però que calia investigar
més per omplir els buits. L'agència va dir que la seva nova determinació es basa en una
revisió de molts milers d'estudis disponibles recentment, incloses noves evidències
científiques i dades sobre nanopartícules.

Per a més informació: https://www.efsa.europa.eu/en/news/

El "dron molecular" que transporta els àtoms permet un control atòmic més
ràpid

Investigadors d'Itàlia han demostrat que el clorur de ftalocianina de ferro (III) es pot
utilitzar com a "dron molecular" que aterra sobre una superfície, s'uneix a un sol àtom
i vola amb ell, deixant una vacant al seu pas. Aquest descobriment, segons l'equip, pot
obrir la porta a una ràpida manipulació i fabricació atòmica a una escala relativament
gran.
La capacitat de manipular les posicions dels àtoms individuals i, per extensió, les vacants
ha permès la creació de nous dispositius a escala atòmica amb infinitat d'aplicacions
potencials. Els dispositius de prova de concepte fabricats fins ara, per exemple, inclouen
patrons lògics, emmagatzematge d'informació d'un únic àtom i matrius atòmiques
amb potencial d'ús en informàtica quàntica. Tots aquests exemples es van produir
manipulant directament àtoms mitjançant la punta d’un microscopi de sonda d’exploració
(SPM). Tot i que és un enfocament innovador, aquest mètode encara té certes limitacions

Per a més informació: M Baldoni et al, Adv. Mater., 2021, DOI: 10.1002/adma.202007150

El sistema d’intel·ligència artificial que pot predir l’impacte de la investigació

Un sistema d’intel·ligència artificial format en 40 anys amb la literatura científica va
identificar correctament 19 de cada 20 treballs d’investigació que han tingut el major
impacte científic en la biotecnologia i ha seleccionat 50 articles recents que prediu
que estaran entre el ‘5% superior’ de la biotecnologia papers en el futur.

Els científics diuen que el sistema es podria utilitzar per trobar "joies ocultes" de la
investigació ignorades per altres mètodes, i fins i tot per guiar les decisions sobre
assignacions de finançament de manera que sigui més probable que s'orientin a
investigacions prometedores.

"El nostre objectiu és construir eines que ens ajudin a descobrir la investigació més
interessant, emocionant i impactant, especialment la investigació que es pot passar
per alt amb les mètriques de publicacions existents", afirma James Weis, un informàtic
del Massachusetts Institute of Technology i autor principal de un nou estudi sobre el
sistema.

Per a més informació: J Weis and JM Jacobson, Nat. Biotech., 2021, DOI: 10.1038/s41587-021-
00907-6



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
Dilluns de 16 a 20 h. De dimarts a divendres de 9 a 13 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 previstes:   5 i 6 de juny de 2021
A més a més es preveu realitzar noves edicions d’aquest curs cada mes a partir del mes de juliol.
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 SOBRE PERITATGES JUDICIALS
Data prevista:  setembre-octubre 201
Destinataris:  col·legiats interessats en la realització de peritatges per petició judicial o de les parts en els diferents camps relacionats amb la Química.

CONVENI PER A ACTIVITATS DE FORMACIÓ

Aquest mes de maig el Col·legi i l’Associació de Químics han signat un conveni amb el Col·legi Oficial de Biòlegs i el Col·legi de Doctors i Llicenciats de
les Illes Balears pel qual els membres de dels tres col·legis podran participar en les mateixes condicions i les mateixes quotes d’inscripció en totes les
activitats de formació realitzades per qualsevol dels tres col·legis. Amb aquest conveni pretenem augmentar de manera significativa l’oferta formativa
per als nostres col·legiats.

Propers cursos de formació

Durant els darrers mesos, malgrat les restriccions de l’Estat d’Alarma, tant el Col·legi com l’Associació de Químics han realitzat un important esforç
per mantenir les activitats de formació que puguin resultar d’interès. Així hem desenvolupat una nova edició del curs “Actuaciones ante Contaminación
Química o Microbiológica en Piscinas”, sis edicions del curs oficial per al “Manteniment tècnic-sanitari de piscines” i en format a dilatància el curs de
“Preparació de problemes de Química i de Física per a les oposicions d’Educació Secundària”, impartit pels professors Emma Sánchez Clark i Xavi Vadell,
tots amb una molt bona acollida pels participants.




