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ENHORABONA, JOAN!

L’empresa balear Sanifit, co-fundada per Joan Perelló, químic i Vicedegà 4t del Col·legi de Químics
de les Illes Balears, ha estat venuda a la farmacèutica suïssa Vifor amb unes xifres econòmiques
que suposen les més grans de la història de les empreses biotecnològiques a Espanya.

L’interès de la companyia Vifor es troba sobretot al fàrmac estrella de Sanifit, el SNF472, encara
en experimentació, per el tractament de la calcificació dels vasos sanguinis. Es tracta d’una malaltia
que no te encara cap medicació aprovada específicament per al seu tractament.

Sanifit va començar a 2007 com una spin-off de la Universitat de les Illes Balears, pel que fa al
SNF472 el primer fàrmac que surt d’una universitat espanyola en arribar a fase III d’experimentació.
Una fita històrica d’un químic balear que ha posat Balears al mapa de la gran industria biotecnològica.

Des del Col·legi i l’Associació de Químics de les Illes Balears, volem donar la més sincera enhorabona
al Joan i desitjar-li molts més d’èxits en el futur.



OPINIÓ

Editorial

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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Aquestes línies sempre van dedicades a les activitats que l’Associació i el Col·legi Oficial de
Químics de les Illes Balears organitzem amb motiu de Sant Albert. Recordeu que aquesta és
una de les funcions de l’Associació, la difusió de la Química. Enguany vàrem poder gaudir d’un
excepcional comunicador i divulgador científic, i encara millor persona, en Daniel Torregrosa;
un luxe. Si no vàreu poder escoltar la seva xerrada, podeu accedir a través de la web de
l’Associació.

Volia també fer referència a una altra activitat organitzada conjurament per l’Associació de
Químics de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears, la primera edició d’ESTALQUIM-
IB. Adreçada a alumnes de segon d’ESO que encara pràcticament no han vist res de Química.
El primer any s’han organitzat tretze tallers on es mostra la faceta experimental d’una disciplina
que és per tot arreu com la Química. Fins aquest moment un èxit, 167 inscrits per a 18 places,
una sessió inaugural extraordinària amb la participació de Big Van Ciència i excepcionals els
tallers desenvolupats fins ara. Visita la web <estalquim.uib.es> per saber-ne més d’aquest
projecte.

Com he dit moltes vegades, aquestes accions amb al·lots i al·lotes molt joves són el camí a
seguir. Donar a conèixer des de ben petits les coses bones de la Química, la utilitat de la
Química i la necessitat de la investigació. Nosaltres, l’Associació de Químics de les Illes Balears,
sempre hi serem presents.

Juan Frau Munar
President Associació de Químics de les Illes Balears
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Premi Nobel de Química 2021 al desenvolupament de l'organocatàlisi asimètrica
Pedro Juan Llabrés Campaner (@hueleaquimica). Coordinador de la revista QuimiBal.

El passat mes d’octubre es va atorgar el Premi Nobel de Química 2021
als químics Bejanmin List i David MacMillan, per el desenvolupament de
l’organocatàlisi asimètrica.

Els químics poden crear molècules noves enllaçant petits components
d’altres molècules, però controlar la presència de substàncies “invisibles”
de manera que s’uneixin de la manera desitjada és difícil.

Benjamin List i David MacMillan guanyen el Premi Nobel de Química
2021 pel seu desenvolupament d'una nova i enginyosa eina per a la
construcció de molècules: organocatàlisi. Els seus usos inclouen
investigacions sobre nous productes farmacèutics i també una ajuda per
fer la química més ecològica.

Moltes indústries i camps de recerca depenen de la capacitat dels químics
per construir molècules noves i funcionals. Poden ser qualsevol cosa, des
de substàncies que capturen la llum de les cèl·lules solars o emmagatzemen
energia bateries, a molècules que poden fer sabates méslleugeres o
inhibir el progrés de una malaltia.

La realitat és que si comparem la capacitat de la natura per construir molècules químiques complexes amb la nostra, podem dir que
encara estam a l’edat de pedra. L'evolució ha produït eines increïblement específiques, com els enzims, per a la construcció dels
complexos moleculars que donen a la vida les seves formes, colors i funcions. Inicialment, quan els químics aïllaven aquestes obres
mestres químiques, només les miraven amb admiració. Els martells i els cisells de les seves pròpies caixes d’eines per a la construcció
molecular eren contundents i poc fiables, de manera que sovint acabaven amb molts subproductes no desitjats quan copiaven
productes de la natura.

Cada nova eina que els químics han afegit a la seva caixa d’eines ha augmentat la precisió de les seves construccions molecular.
Lentament, però amb seguretat, la química ha passat de cisellar la pedra a alguna cosa més pareguda una bona artesania.

El descobriment guardonat amb el Premi Nobel de Química 2021 ha suposat una construcció molecular a un nivell completament
nou. No només ha fet que la química sigui més ecològica, sinó que també l’ha facilitat molt la producció de molècules asimètriques.
Durant la síntesis química sovint es produeix una situació en què dos molècules es poden formar. Dos molècules que, igual que les
nostres mans, són la imatge especular de l’altra. Els químics sovint només volem una d’aquestes imatges del mirall, sobretot quan es
produeixen productes farmacèutics, però ha estat difícil trobar mètodes eficients per fer-ho. El concepte desenvolupat per Benjamin
List i David MacMillan, la organocatàlisi asimètrica, és tan senzill com brillant.
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Què és la organocatàlisi asimètrica?

List i MacMillan van començar a explorar l’ús de petites molècules orgàniques per provocar reaccions asimètriques a principis del
segle XXI, una època en què tots els químics coneixien la catàlisi enzimàtica i metàl·lica.

Els catalitzadors orgànics s’uneixen a les molècules que reaccionen per formar intermedis de curta vida que són més reactius que
les molècules de substrat per si soles. Si el catalitzador orgànics és quiral (té una i només una configuració espacial definida),
transfereix la seva imatge al substrat, controlant quin costat de l'intermediari pot reaccionar més.

En el seu treball de l’any 2000, List i el seu equip van descriure la prolina com un mímic enzimàtic que combina un centre nucleofílic
(el grup amino) i un co-catalitzador àcid-base (el grup d’àcid carboxílic). En la reacció aldòlica, la prolina s’uneix a la cetona, formant
un intermediari enamina més reactiu que la mateixa cetona, ja que el seu orbital molecular més ocupat és més elevat en energia.

https://www.chemistryworld.com/news/explainer-why-has-asymmetric-organocatalysis-won-the-chemistry-nobel-prize/4014530.article

En canvi, el derivat de fenilalanina procedent del treball de MacMillan reacciona amb l’aldehid insaturat per formar un ió imini,
l’energia orbital molecular més baixa que no ocupa és inferior a la de l’aldehid, tornant-lo a fer més reactiu. Com en el cas de la
catàlisi d’enamina de List, el catalitzador s’adhereix al substrat amb un enllaç covalent reversible, que li permet transferir la seva
quiralitat als reactius.

El camp ha recorregut un llarg camí des dels seus humils inicis. El sorprenent descobriment dels premiats que petites molècules
orgàniques poden catalitzar reaccions enantioselectives complexes i les senzilles explicacions de com fan això van provocar una
explosió de la investigació a l’àrea. Avui dia, l’organocatàlisi és reconeguda com el tercer pilar de la catàlisi asimètrica, al costat
de la catàlisi enzimàtica i de metalls de transició. List, MacMillan i una gran quantitat de químics inspirats en el seu treball,
descobreixen cada vegada més reaccions organocatalítiques, incloses versions organocatalitzades de reaccions asimètriques
clàssiques, com ara reaccions de Mannich, addicions de Michael i reaccions de Friedel-Crafts. Fins i tot l’organocatàlisi s’ha fusionat
amb un altre racó verd de la química: la fotocatàlisi.

"La veritable revolució del nostre descobriment només apareix ara amb catalitzadors extremadament reactius que poden fer coses
que no es poden fer amb enzims o fins i tot amb els complexos metàl·licsmés sofisticats", va dir List.

https://www.chemistryworld.com/news/explainer-why-has-asymmetric-organocatalysis-won-the-chemistry-nobel-prize/4014530.article
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DIA DE LA QUÍMICA 2021 – Entrevista a Dani Torregrosa
Pedro Juan Llabrés Campaner (@hueleaquimica). Coordinador de la revista QuimiBal

Daniel Torregrosa, muchas gracias por atender a QuimiBal, revista oficial del Colegio y la Asociación
de Químicos de las Islas Baleares, y por participar en las actividades del Día de la Química 2021
en nuestra comunidad. Desde 2002 el 15 de noviembre se celebra el Día de la Química, coincidiendo
con la festividad de su patrón, San Alberto Magno.

¿Qué puedes contarnos sobre la figura de San Alberto Magno y por qué es el patrón de los químicos?

Gracias a vosotros, por invitarme a celebrar el Día de la Química y por esta entrevista. San Alberto
Magno (1206-1280) es una de las figuras más relevantes de la ‘protociencia’ medieval, un obispo
que se adelantó a su época y al que consideramos el patrón de la Química debido a sus logros,
como el descubrimiento de arsénico, obtención de potasa cáustica mediante la cal, separación de
diversos metales de sus minerales. La química fue una de sus pasiones y la reflejó en múltiples
escritos.

¿Cómo de importante fue en 2002 la instauración del 15 de noviembre como Día de la Química?
¿Qué supuso para nuestra ciencia de cara a la sociedad?

En mi opinión, llega tarde. Pero dedicar un día a la Química siempre es una buena noticia, pese a
que sabemos que la química está presente todos los días en nuestra vida cotidiana. Gracias a la
instauración de este día, podemos aprovechar la oportunidad para dar a conocer un poco más los
logros y avances de la Química a la sociedad. Siempre está bien recordar que gracias a la química
hemos prácticamente triplicado la esperanza de vida con vacunas, potabilización del agua, uso de
fertilizantes en agricultura y un largo etcétera.

Tienes uno de los blogs de divulgación de la ciencia más exitosos y reconocidos en habla hispánica,
‘Ese punto azul pálido’, leído por millones de personas. Realizas charlas y conferencias a todos los
niveles y escribiste el libro ‘Del mito al Laboratorio’, entre otras numerosas actividades de divulgación
del conocimiento químico en diversos formatos. ¿Cuáles consideras que son el mejor formato y
estrategia para llegar a los estudiantes de secundaria y contribuir a generarles curiosidad por la
química?

Creo que el mejor formato actualmente es el de la educación en las aulas. Los profesores de
secundaria son los motores de transmisión de conocimiento y los grandes generadores de vocaciones
científicas. Además, trabajan desde lo que yo llamo las ‘trincheras’, un trabajo largo, difícil, arduo
y que debería ser mejor compensado. La popularización o divulgación debe ser un complemento
al esfuerzo y enseñanzas de las aulas. Y si nos centramos en formatos, el ideal es el que ellos
consuman, como Tik Tok o Youtube. No son precisamente los que yo utilizo pero pueden ser un
buen inicio para generar curiosidad si cumplen con dos condiciones: rigor y pasión.

Hablando sobre la conferencia que hoy nos traes a Palma, “Historias de venenos, envenenadores
y envenenados”, ¿se pueden catalogar a los venenos de manera inequívoca como sustancias químicas
peligrosas y nocivas o tiene algo que ver el uso que la humanidad les ha dado a lo largo de la
historia?

«Nada es veneno y todo es veneno, la diferencia está en la dosis», como dijo Paracelso. Lo cierto
es que el término ‘veneno’ implica una intencionalidad criminal para diferenciarlo de ‘tóxico’, que
se refiere a algo que puede ocasionar un daño por una intencionalidad o negligencia.  La historia
de los venenos es también la historia de la humanidad, porque nos han acompañado desde tiempos
remotos.

Daniel, basado en tu enorme experiencia, ¿cuál es el mensaje más importante que te gusta transmitir
a la sociedad con a respecto a la química y mejorar así esa imagen negativa que a veces se tiene
de ella?

Me gusta ofrecer datos. Suelo acabar las charlas donde hablo de química con gráficas de esperanza
de vida a lo largo de los últimos dos siglos, donde la cloración de agua, por poner un ejemplo,
supuso un cambio drástico en la tendencia a partir de principios del siglo XX. Datos sobre el aumento
de población y el acceso a alimentos en el mundo, ya no se viven grandes hambrunas como hace
siglos, y esto es debido al uso de plaguicidas, fertilizantes y la química agrícola. Datos sobre nuevos
materiales que nos hacen la vida más cómoda, tratamientos y fármacos que curan o tratan
enfermedades que causan dolor y sufrimiento en el pasado… Hay decenas de ejemplos, están ahí,
con sus luces y sombras y solo es cuestión de ponerlos en una balanza.

Muchas gracias por tu tiempo y enhorabuena por tus éxitos.

A vosotros. Un placer.
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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.

Conferències i cursos
- El dia 20 de setembre, tingué lloc la primera conferència del cicle “El Futur a través de la Química”. Aquesta conferència,
que dugué per títol “El futur de la química. Educar per a un temps nou”, fou impartia per el doctor Javier García, catedràtic
de Química Inorgànica i director del Laboratori de Nanotecnologia Molecular de la Universitat d’Alacant. El Dr. Garcia és
president de la Unió Internacional de Química Pura i Aplicada (IUPAC) i fundador de la empresa de base tecnológica Rive
Technology.

- El dia 23 de setembre, tingué lloc la conferència que dugué per títol “Desayuno con moléculas: la cocina entre arte, ciencia
y supervivencia”, impartida per el Dr. Maurizio Forte, qui treballa per l’ARPA (Agenzia regionale per la prevenzione e l´ambiente)
de Bolonya, Italia.

- El día 28 de setembre, tingué lloc la segona conferencia del cicle “El futur a través de la química”. Aquesta segona conferència,
que dugué per títol “La qumiofòbia nostra de cada dia”, fou impartida per el Sr. Daniel Torregrosa, llicenciat en química i
bioquímica i que actualment, treballa com a divulgador científic.

- El dia 5 d’Octubre, tingué lloc la segona conferencia del cicle “El futur a través de la química”. Aquesta segona conferència,
que dugué per títol “La química dels campions”, fou impartida per el Sr. José Manuel López Nicolás, que actualment, treballa
com a divulgador científic.

Tesis doctorals

Altres Noticies del Departament

- El passat dissabte, dia 6 de Desembre, tingué lloc l’acte d’inauguració de la
primera edició d’ESTALQUIM. ESTALQUIM és un projecte orientat a
desenvolupar la vocació científica en nins i nines que tenen un talent especial
en el camp de la Química. S’han seleccionat 18 joves entre els 167 ue es van
presentar per participar en el nou programa. Malgrat aquest tingui una
durada de dos anys, el primer any desenvolupa 12 tallers on s’aplicarà una
metodologia d'aprenentatge actiu i lúdic. La sessió d’inauguració, comptà
amb la presència del grup Big Van Ciència, que feu un espectacle científic.

- El dia 8 de Juliol del 2021, la Sra. Mónica María Umaña Zamora, va defensar la seva tesis doctoral titulada: “Bioactive
compounds from agri-food by-products. Extraction and application in microencapsulation”. La tesis fou dirigida per les Dres.
María Carmen Rosselló Matas i Susana Simal Florindo.

- El dia 29 de Setembre del 2021, la Sra. Maria del Mar Pérez Ferrer, defensà la seva tesis doctoral, titulada: “Desarrollo y
validación de un ensayo farmacodinámico ex-vivo y su aplicación para evaluar la actividad de inhibidores de la calcificación
cardiovascular en estudios preclínicos y clínicos”. La tesis fou dirigida pels Drs. Joan Perelló Bestard i Miquel David Ferrer
Reynés.

- El passat més de Juliol, el Máster Universitari de Ciència i Tecnologia Química
de la UIB fou distingit amb el segell de qualitat “Euromaster de Química”. És
el primer màster oficial de Química que rep aquest segell a tot l’estat espanyol.

-El passat mes de Setembre, investigadors del Departament de Química,
adscrits a l’àrea de Química Orgànica, publicaren un article a la revista científica
WIREs Nanomedicine and Nanobiotechnology, en el qual s’analitzen i es
discuteixen estudis in vivo i in vitro de l'efecte de les nanopartícules de plata
sobre els virus que causen malalties respiratòries. Aquest article té l’intenció
de fomentar la comprensió de la possible interacció de les nanopartícules de
plata amb el SARS-CoV-2.
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DIA DE LA QUÍMICA 2021

Després de l'impasse de l'any passat a causa de la
COVID-19, enguany es pogué tornar dur a terme la
celebració del nostre patró amb normalitat.

Així, el proppassat 15 de novembre, a les 12 hores,
tingué lloc a la Sala d'actes de l'Edifici Sa Riera de la
UIB una conferència, dirigida a l'alumnat de secundària,
impartida pel nostre company del Colegio de Químicos
de Murcia Daniel Torregrosa, químic, bioquímic i
divulgador científic; autor del llibre “Del mito al
laboratorio” (Ed. Cálamo, 2018), un recorregut de la
relació amb la ciència de personatges de diverses
mitologies, Daniel col·labora en revistes, premsa
escrita, ràdio i TV de la regió de Múrcia i també d'àmbit
estatal. L'any 2017 va rebre el Premio Tesla per la seva
extensa trajectòria com a divulgador de la ciència.

A causa del seu contingut tan singular, “Historias de
venenos, envenenadores y envenenados” i de
l'excel·lent exposició per part de Daniel, el tema motivà
del tot a l'alumnat present a la Sala de Sa Riera -
alumnat de 4t d'ESO de l'IES Son Rullan de Palma,
acompanyat dels seus professors Xavier Vadell i Toni
López- i als prop de 700 alumnes -també de 4t d'ESO
i de batxillerat- que pogueren seguir l'activitat des
dels 17 centres públics i concertats de les Illes que es
connectaren “on line”.

Un cop finalitzada la dissertació, l'alumnat va sol·licitar
a Daniel Torregrosa gran quantitat d'aclariments sobre
el contingut de la xerrada fins esgotar del tot el temps
previst per a l'activitat. Les preguntes foren dirigides
al ponent tant per part dels alumnes de l'IES Son Rullan
presents a l'acte, com per part dels qui el seguiren
des dels seus centres respectius.

Presidiren l'acte la Sra. Maria Antonia Caimari, degana
del Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears; el
Sr. Joan Mateu, cap de Relacions Institucionals de
TIRME; la Dra. Gemma Turnés, directora del
Departament de Química de la UIB i el Dr. Juan Frau,
president de l’Associació de Químics de les Illes Balears.

(EL NOSTRE CONFERENCIANT, DANIEL TORREGROSA)

(PRESENTACIÓ A CÀRREC DE MARIA ANTÒNIA CAIMARI, DEGANA DEL
COL·LEGI DE QUÍMICS)

(MESA PRESIDENCIAL DE L'ACTE DE CELEBRACIÓ DE SANT ALBERT 2021)
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PREMI AL MILLOR EXPEDIENT AL GRAU DE QUÍMICA

Enguany el Premi Sant Albert 2021 al millor expedient al grau de química, dotat amb
300 €, fou declarat desert.

PREMI AL MILLOR TREBALL DE RECERCA

El jurat del XXVI Premi Sant Albert a la Investigació Química 2021, convocat per l’Associació
de Químics de les Illes Balears (dotat amb 800 €) acordà, per unanimitat, atorgar-lo a
Neus Crespí Sánchez pel seu treball “Nous materials híbrids basats en xarxes
metal·lorgàniques per a l'extracció de contaminants ambientals”.

Lliurà el premi el Sr. Joan Mateu, cap de Relacions Institucionals de TIRME, entitat que
subvenciona el premi.

(EL SR. JOAN MATEU, REPRESENTANT DE TIRME,
LLIURA EL PREMI AL MILLOR TREBALL DE RECERCA
A NEUS CRESPÍ)

INSÍGNIES PELS 25 ANY DE LLICENCIATURA I SOPAR DE SANT ALBERT

Com de costum -interrompuda l'any passat a causa de la COVID-19- el passat 15 de novembre tingué lloc, a l'hotel Araxa de Son
Armadams, el tradicional sopar de Sant Albert que cada any organitza el nostre Col·legi. Al sopar assistiren companys i companyes de
distintes promocions i na Sara, la nostra secretària tècnica.

Durant la vetllada, els presents tenguérem l'oportunitat d’intercanviar comentaris sobre les activitats dins els respectius àmbits de feina.
Com sempre, l'entorn de pau i tranquil·litat que proporciona l'Araxa afavorí que la trobada pogués transcórrer dins un ambient de total
germanor.

Després del sopar varen rebre les insígnies de plata els companys que enguany compleixen els 25 anys de llicenciatura: Maria Antònia
Caimari i Ferran Bádenas. La nostra més cordial enhorabona a ambdós col·legiats.

Aprofitant l'avinentesa, alguns dels presents comentaren la possibilitat
d'establir, també, distincions als col·legiats/des amb motiu de diversos
períodes de llicenciatura assenyalats tal com fan, per exemple, els nostres
companys del Col·legi de Catalunya que atorguen les Ordres del Fòsfor,
del Manganès, del Zirconi i de l'Estany amb motiu dels 15, 25, 40 i 50
anys de llicenciatura respectivament. Ho seguirem considerant.

Feliç Sant Albert a tothom i fins l'any que ve.

(EL DR. JUAN FRAU, PRESIDENT DE L'AQIB, VA LLIURÀ LES INSIGNIES
DE PLATA A MARIA ANTÒNIA CAIMARI I A FERRAN BÁDENAS)
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Pedro Juan Llabrés Campaner (@hueleaquimica). Químic i ajudant de coordinació de la revista QuimiBal.

El descobriment de molècules aromàtiques al núvol interestel·lar sacseja
l'astroquímica

Un equip de científics ha detectat per primera vegada hidrocarburs aromàtics policíclics
(HAP) en un núvol interestel·lar fosc i fred. Els HAP representen una proporció significativa
de tot el carboni de l'univers. Però fins ara, només es trobaven prop de les estrelles
moribundes on es formen a altes temperatures. Aquesta és la primera vegada que es
descobreixen en núvols foscos i freds on ni tan sols s'han començat a formar estrelles.
Atès que la temperatura només és d'uns 10 graus per sobre del zero absolut, suggereix
que els HAP no són simplement els subproductes d'estrelles moribundes i que, en canvi,
es poden reunir a partir de molècules més petites.
Quan aquestes molècules es fan prou grans com per agregar-se a les llavors de la pols
interestel·lar, poden afectar la composició d'asteroides, cometes, planetes i més.

Per a més informació: B McGuire et al, Science, 2021, DOI: 10.1126/science.abb7535

Transformació de residus plàstics barrejats en gas natural amb catàlisi

Investigadors de l'Institut Federal Suís de Tecnologia de Lausana van investigar l'ús de
nanopartícules de ruteni en suports de zeolita com a catalitzador per transformar
de manera eficient el polietilè, el polipropilè i el poliestirè en metà que podria alimentar
a les xarxes de gas natural.
Els residus de plàstic ara es podrien així convertir de manera eficient en metà mitjançant
aquest catalitzador a base de ruteni. La tecnologia podria ajudar a mitigar el creixent
problema de residus plàstics del planeta mentre es produeix metà per utilitzar-lo com
a combustible o com a matèria primera química d'una manera més respectuosa amb
el medi ambient que el fracking. Altres processos com la piròlisi, que descomponen
els plàstics mitjançant altes temperatures i processos catalítics, poden recuperar
materials útils. Tanmateix, aquests enfocaments creen diversos productes, inclosos els
residus, i requereixen un processament addicional.

Per a més informació: https://edu.rsc.org/

L'empremta química d'un exoplaneta suggereix un lloc de
naixement llunyà

Un equip de científics ha analitzat el primer exoplaneta en trànsit mai
descobert i ha trobat sis substàncies químiques diferents a la seva
atmosfera. Examinant els espectres del planeta mentre transitava per
la seva estrella, els astrònoms van poder detectar cianur d'hidrogen,
metà, amoníac, acetilè, monòxid de carboni i petites quantitats d'aigua
a l'atmosfera del planeta. Això suggereix que la seva atmosfera conté
més carboni que oxigen, la qual cosa indica que el seu lloc de naixement
estava molt més lluny que la seva òrbita actual de 7 milions de km de
la seva estrella.

Osiris (així es diu aquest exoplaneta) ha acumulat preferentment gas
ric en carboni durant la formació, cosa que només és possible si va
orbitar molt més lluny de la seva estrella quan es va formar originalment,
molt probablement a una distància similar a Júpiter o Saturn al nostre
propi sistema solar.

Per a més informació: P Giacobbe et al, Nature, 2021, DOI: 10.1038/s41586-021-03381-x



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

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:    gener-febrer 2022, 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 prevista:   gener-febrer 2022, 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 SOBBRE PERITATGES JUDICIALS
Dates previstes: febrer-març 2022
Destinataris: col·legiats interessats en la realització de peritatges per petició judicial o de les parts en els
diferents camps relacionats amb la Química.

CURS A DISTÀNCIA DE PREPARACIÓ OPOSICIONS DE FÍSICA I QUÍMICA
Durada: 12 hores. Dates:
Preparació de problemes de Química: 29 de març, 12 d'abril i 3 de maig de 2022
Preparació de problemes de Física: 5 d'abril, 26 d'abril i 10 de maig de 2022
Destinataris: graduats que vulguin preparar les oposicions de Física i Química d’Educació Secundària

CONVENI PER A ACTIVITATS DE FORMACIÓ
El passat mes de maig el Col·legi i l’Associació de Químics varen signar 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 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




