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A les darreres setmanes, tres divulgadors espanyols que podem considerar que estan al top
5 varen venir a la Universitat de les Illes Balears per donar unes xerrades dins el cicle organitzat
pel Departament de Química titulat “Sostenibilitat amb Q de Química”. La darrera conferència
de José Miguel Mulet coincidí amb el dia de la Química i fou organitzada conjuntament amb
l’Associació de Químics i el Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears. Val la pena escoltarles,
les idees molt simples i molt clares.

Així i tot, molta gent no fa cas als especialistes, als divulgadors, als investigadors. És més senzill
fer cas a gent més mediàtica amb coneixements completament nuls sobre el tema. Malament
anam.

Els docents aquí tenim molta feina per fer, però ens perdem amb enèsimeslleis d'educació.
Cada llei vol visualitzar i dona més importància a l'esperit crític per poder formar uns ciutadans
amb més capacitat per prendre decisions. Perfecte, però a les disciplines científiques no es
pot tenir esperit crític, no es pot argumentar, si no es tenen coneixements, sabers que es diuen
ara.

El futur és complex. Unes lleis educatives amb objectius de mínims, cada vegada més mínims,
i una curiositat inherent als nins i nines, que poc a poc va desapareixent a mesura que es
compleixen anys, i que el sistema educatiu no intenta retenir. Les universitats, els instituts
d'investigació, les associacions professionals ja s'han assabentat, i cada vegada més organitzen
jornades i activitats per donar resposta a aquells alumnes que mantenen la curiositat innata,
que volen conèixer més. No parlo d'activitats per a tot un grup de classe, com per exemple
el Demolab, m’estic referint a activitats individuals fora d’horaris lectius o bé que es fan en
el període de vacances escolars.

Aquestes activitats extraescolars sempre han existit, abans estaven relacionades amb l’esport,
amb la música, i donaven resposta als al·lots i al·lotes amb unes habilitats i curiositats sobre
àmbits que es tractaven mínimament als col·legis (cal recordar, els que ja tenim una edat, les
classes d’educació física i de música dels col·legis). Ara, aquestes activitats extraescolars ja són
de Ciència. La rigidesa acadèmica i les lleis educatives no deixen lloc a aquells estudiants que
volen saber més.

Per reflexionar.

Juan Frau
President de l’Associació de Químics de les Illes Balears
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Premi Nobel de Química 2022 a la química bioortogonal i la química ‘click’
Pedro Juan Llabrés Campaner (@hueleaquimica). Coordinador de la revista QuimiBal.

El passat mes d’octubre es va atorgar el Premi Nobel
de Química 2022 als químics Carolyn Bertozzi, Morten
Meldal i Barry Sharpless per el seu treball en la
química bioortogonal i reaccions ‘click’.

El premi Nobel de química 2022 tracta d'un tipus
particular de reacció que pot unir molècules de
manera ràpida i previsible, i que és tan precisa que
fins i tot es pot utilitzar per dur a terme reaccions
químiques amb seguretat dins de cèl·lules vives.

S'anomena química ‘click’, un concepte que descriu
reaccions que són "ideals": altament selectives, d'alt
rendiment i que funcionen amb molts tipus diferents
de substrats. Les reaccions generalment es poden
dur a terme en presència d'altres molècules
competidores i fins i tot poden tenir lloc en aigua.

La química bioortogonal és un camp en el qual
s'utilitzen aquestes reaccions ‘click’ per dur a terme
transformacions químiques dins de cèl·lules
biològiques. La tècnica ofereix una nova manera
d'estudiar els processos naturals que tenen lloc a les
cèl·lules i fins i tot podria proporcionar noves maneres
de lliurar molècules de fàrmacs a cèl·lules específiques
amb nivells increïbles de precisió.

Morten Meldal de la Universitat de Copenhaguen,
Dinamarca, i Barry Sharpless de l'Institut Scripps de
Califòrnia, EUA, van establir les bases de la química
‘click’. Sharpless va ser el primer a introduir el
concepte de química ‘click’ quan va plantejar la idea
d'un procés sintètic simplificat.

Volia ser capaç de construir molècules complexes
utilitzant unes poques reaccions altament eficients
en un enfocament modular. Quan va escriure per
primera vegada sobre la idea, va explicar que
l'objectiu era "desenvolupar un conjunt en expansió
de ‘blocs’ potents, selectius i modulars que funcionin
de manera fiable tant en aplicacions a petita com a
gran escala".

Carolyn Bertozzi, amb seu a la Universitat de Stanford,
es va basar en els principis de la química ‘click’, però
ho va portar a un nivell completament nou utilitzant
les reaccions dins de les cèl·lules vives. Mentre que
la majoria dels químics realitzen els seus experiments
en condicions acuradament controlades, potser en
un matràs sota una atmosfera inert i sense altres
productes químics al voltant que interfereixin amb
el procés, Bertozzi va acceptar el repte de dur a terme
la química dins de la sopa bioquímica d'una cèl·lula
on totes les maneres de molècules i grups funcionals
poden interferir potencialment amb la reacció.
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El seu equip ha desenvolupat noves reaccions de clic, incloses versions sense coure, que eviten reaccions secundaries
tòxiques associades a la química de clics original. Aquestes tècniques estan permetent als investigadors estudiar aspectes
de la bioquímica que abans eren inaccessibles com els processos que impliquen els sucres units a les proteïnes. Aquest
treball ofereix una nova comprensió dels processos bioquímics, per exemple els mecanismes moleculars que expliquen
com els virus infecten les cèl·lules.

Tot i que el concepte de química ‘click’ es podria aplicar a moltes reaccions químiques diferents, la cicloaddició azida-
alqui catalitzada per coure és probablement l'exemple més important.

En aquest procés, les molècules que
contenen un grup azida altament reactiu
reaccionen amb alquins en presència de
catalitzadors d'ions de coure. L'azida i
l'alquí fan ‘click’ junts per fer una sola
molècula de producte amb un grup
triazol recentment format.

El nou enfocament catalitzat per coure
per fer-los va despertar un intens interès
pel fet que va evitar la formació de
subproductes no desitjats, que havia
estat un problema important amb
mètodes anteriors. També treballa en
molècules que contenen una gran
varietat de grups funcionals i es poden
transportar a l'aigua, evitant la necessitat
de dissolvents orgànics nocius per al
medi ambient.

Aquestes característiques de les
reaccions ‘click’ van fer que els químics
ara poguessin connectar blocs
moleculars senzills amb una reacció
senzilla i fiable.

A la dècada de 1990, Bertozzi estava estudiant els glicans, molècules d'hidrats de carboni que es troben a la superfície
de les proteïnes i les cèl·lules biològiques. Aquests tenen un paper crucial en molts processos bioquímics, però a causa
de les seves complexes estructures ramificades i estereoquímiques variables, les tècniques d'identificació i manipulació
de glicans s'havien quedat per darrere de les utilitzades per estudiar altres biomolècules com l'ADN i les proteïnes.

Bertozzi volia unir molècules fluorescents als glicans per facilitar-los el mapa. La clau d'aquest treball va ser trobar una
reacció química adequada que no interaccionés amb l'altre material bioquímic dins d'una cèl·lula, una idea que va anomenar
química bioortogonal.

Els seus primers esforços van implicar l'ús d'azides per unir molècules fluorescents als glicans i, a mesura que van començar
a aparèixer informes sobre la nova química “click”, tan tolerant amb diferents entorns químics, a principis dels anys 2000,
Bertozzi es va adonar que aquestes podrien ser exactament les reaccions que ella estava cercant.
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I ara..què?

El camp de la química ‘click’ ha esclatat des que Sharpless va introduir el concepte per primera vegada: anualment es
publiquen més de 1000 articles que fan referència a la tècnica i cada any es dipositen centenars d'estructures que contenen
fragments de triazol. La química ‘click’ ha contribuït a un camp en creixement que ofereix als químics noves maneres de
fabricar tot tipus de nous materials amb propietats útils. Per exemple, afegint una azida a un material d'interès, es poden
col·locar al seu lloc altres molècules que contenen alquins que capturen la llum o condueixen l'electricitat.

A l'àrea creixent de la química bioortogonal, els investigadors han utilitzat reaccions ‘click’ per estudiar tot tipus de
bioquímiques. Per exemple, s'han utilitzat per modificar nucleòtids i afegir aminoàcids no naturals a proteïnes o per
connectar nucleòsids per produir ADN sintètic.

La química ‘click’ també podria tenir aplicacions terapèutiques. Per exemple, el grup de Bertozzi ha demostrat que alguns
glicans interfereixen amb els intents del cos d'atacar certs tumors de càncer. A partir d'aquestes idees, el seu equip ha
desenvolupat una manera d'unir anticossos específics de glicans a enzims que ataquen els glicans, un producte farmacèutic
basat en aquest concepte que s'està provant actualment en assaigs clínics.

Un dels problemes de les reaccions inicials catalitzades per coure és que els ions de coure són tòxics i poden catalitzar
altres reaccions no desitjades dins de les cèl·lules biològiques. Bertozzi
es va adonar que si un alquí es pot forçar a tenir una forma d'anell molt tensa, la seva reacció amb una azida seria tan
ràpida que no es necessitaria cap catalitzador de coure.

La seva cicloaddició alquí-azida promoguda per soques es va publicar per primera vegada el 2004 i va obrir les portes a
una sèrie de química bioortogonal que ha proporcionat una nova comprensió de com les biomolècules interaccionen a
les cèl·lules i com es desenvolupen les malalties a nivell molecular.
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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 dilluns 27 de Juny del 2022, tingué lloc la conferència titulada “Multifunctional materials based on mesogenic structures that mímic
macroscopic tools and devices”, impartida a càrrec del Prof. José Luis Serrano, catedràtic de la Universitat de Zaragoza.

- El dimarts dia 19 de Juliol del 2022, tingué lloc la conferència titulada “Influence of múltiple nozze aystem on product properties in
countecurrent spray drying", impartida a càrrec del Prof. Pawel Wawrzyniak, professor de la Universidad Tecnològica de Lodz.

- El dilluns dia 12 de Septembre del 2022, tingué lloc la conferència inaugural del curs acadèmica 2022-23 dirigida als estudiants del Grau
de Química. La conferència fou impartida per la Dra. Dolores Bueno i dugué per títol “Química per al desenvolupament sostenible de medicaments”.
La Dra. Bueno es doctora en Ciència de Materials per la Universitat Autònoma de Barcelona i la conferencia estava emmarcada a dins el cicle
de conferències “Sostenibilitat amb Q de Química” organitzat per el Departament de Química de la UIB durant el curs 2022-23.

- El dimarts dia 11 d’octubre del 2022, tingué lloc la segona conferència del cicle “Sostenibilitat amb Q de Química” organitzat per el
Departament de Química de la UIB. La conferència, fou impartida conjuntament pels Drs. Manuel López Nicolás i Daniel Torregrosa. Mentre
que el primer és catedràtic de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat de Múrcia, el segon es coordinador del cicle mensual
«CIeNZA» i autor del bloc «Ese punto azul pálido». La conferència dugué per títol “El prejudici irracional cap a les substàncies químiques
com a fre a la sostenibilitat i el progrés. Origen i conseqüències”.

- El divendres dia 16 de Setembre, tingué lloc la conferència titulada “Bioinorganic secrets of antimicrobial peptides”, impartida a càrrec
de la Dra. Magdalena Rowinska-Zyrek, professora de la University of Wroclaw.

- El divendres dia 23 de Setembre, tingué lloc la conferència titulada “Developing Highly Active Photosensitizer for Photodynamic Therapy”,
impartida a càrrec del Dr. Bernhard Spingler, professor del departament de química de la University of Zurich.

- Del 24 al 26 d’Octubre, s’impartí a la UIB el taller titulat “Procesos anaerobios con aplicación ambiental”, el qual fou impartit per la Dra.
Luz Stella Cadavid Rodriguez, professora de la Universidad Nacional de Colombia.

- El dilluns dia 7 de Novembre, s’impartí a la UIB la conferència titulada “Novel applications of separation science and mass spectrometry
in environmental and biological research”. Aquesta conferència fou impartida per el Prof. Stephan Hann, de la University of Natural Resources
and Applied Life Science (Viena).

- El dimecres 16 de Novembre, s’impartí la conferència titulada “The fine structural requirements for efficient enzyme catalysis-beyond
the active site pre-organization model”. Aquesta conferència fou impartida per el Prof. Pedro Alexandrino Fernandes, de la Universidad
d’Oporto (Portugal). Aquesta conferència estava emmarcada dins el cicle de conferències organitzat per el departament de Química amb
el títol “Fronteres de la Química 2022”.

- El dimarts dia 15 de Novembre, s’impartí la conferència titulada “Quimiofòbia i desenvolupament sostenible”, la qual fou impartida per
el Dr. José Miguel Mulet, catedràtic del departament de biotecnologia a la Universitat Politècnica de Valencia. La conferència estava
emmarcada dins el cicle de conferències titulat “Sostenibilitat en Q de Química”.

Tesis doctorals

Altres Noticies del Departament

- El dia 27 de Juliol del 2022, el Sr. Paulino Duel de Juan, va defensar la seva tesis doctoral titulada: “Síntesis y Caracterización de
Nanomateriales Híbridos para la captura de Iones de interés Medioambiental”. La tesis fou dirigida per els Drs Jeroni Morey Salvà i Dra.
María de las Nieves Piña Capó.

- El dia 31 d’Octubre del 2022, la Sra. Francy Alejandra Alba Patiño, va defensar la seva tesis doctoral titulada “Paper biosensors for the
rapid diagnosis of infections and sepsis using plasmonic nanoparticles”. La tesis fou dirigida pel Dr. Roberto de la Rica Quesada.

- El passat dissabte, dia 29 d’Octubre, tingué lloc l’acte d’inauguració
de la segona 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
el total que es va presentar per participar en el nou programa. La
sessió d’inauguració, comptà amb la presència dels alumnes
seleccionats a la primera edició, i d’una activitat lúdica a càrrec de
Cristina Reche, ponent del Naukas-Palma.
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Sant Albert 2022 a l’Edifici Jovellanos de la UIB

Dins el marc de les activitats de Sant Albert el Gran,
patró dels químics, el passat 15 de novembre, a les 12
hores, tingué lloc a la Sala d'actes de l'Edifici Jovellanos,
de la UIB, una
conferència, dirigida a l'alumnat de secundària, impartida
pel nostre company del Col.legi de Químics de València,
Josep Miquel Mulet Salort, químic, bioquímic i divulgador
científic.

El Dr. Mulet és catedràtic del departament de
Biotecnologia a la Universitat Politècnica de València i
dirigeix una línia de recerca a l'Institut de Biologia
Molecular i Cel·lular de Plantes (IBMCP) que tracta de
desenvolupar plantes tolerants a la sequera o al fred;
també dirigeix el màster en Biotecnologia Molecular i
Cel·lular de Plantes.

En la seva faceta de divulgador científic, ha publicat
nombrosos llibres a més de nombrosos articles
divulgatius en premsa digital i conferències a nivell
nacional i internacional; també col·labora en revistes,
premsa escrita, ràdio i TV. Entre d'altres guardons, l'any
2015 va rebre el Premio Tesla per la seva extensa
trajectòria com a divulgador de la ciència.

El contingut de la conferència “Quimiofòbia i
desenvolupament sostenible” motivà del tot a
l'alumnat present a la Sala d'actes del Jovellanos -alumnat
de 4t d'ESO de l'IES Son Rullan de Palma, acompanyat
de les seves professores Maria José Molina, Agostina
Barta, Iris Morey i del professor Xavier Vadell, i de l'IES
de Santa Maria, acompanyat per la seva professora
Maria Antònia Caimari- i als nombrosos alumnes -també
de 4t d'ESO i de batxi llerat- que pogueren
seguir l'activitat des de diversos centres públics i
concertats de les Illes que es connectaren “on
line”.

Premi al millor expedient al grau de Química

Enguany el Premi Sant Albert 2022 al millor expedient
al grau de química, dotat amb 300 €, fou declarat desert.

Premi al millor treball de recerca

El jurat del XXVII Premi Sant Albert a la Investigació
Química 2022, convocat per l’Associació de Químics de
les Illes Balears (dotat amb 800 €) acordà, per unanimitat,
atorgar-lo a Mateo del Rio Clar pel seu treball
“Preparación y estudio de materiales avanzados derivados
de redes metaloorgánicas para la extracción de
contaminantes mediambientales”.

Aquest jurat fou integrat per la Sra. Maria Antònia Caimari
(degana del Col·legi de Químics), el Dr. Miquel Adrover,
el Sr. Agustí Vergés, el Dr. Ferran Bádenas i el Sr. Miquel
Palou. Lliurà el premi el Sr. Joan Mateu, cap de Relacions
Institucionals de TIRME, entitat que subvenciona el
premi.
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INSÍGNIES PELS 25 ANYS DE
LLICENCIATURA

Tot seguit va rebre la insígnia de plata la
nostra companya Núria Cases que
enguany compleix els 25 anys de
llicenciatura; el guardó fou lliurat pel Dr.
Mulet. La nostra més cordial enhorabona
a Núria Cases per aquests primers 25
anys de professió.

SOPAR DE SANT ALBERT

El passat 14 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. 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 una ambient de total
germanor.

Feliç Sant Albert a tothom i fins l'any
que ve.
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Pedro Juan Llabrés Campaner (@hueleaquimica). Químic i ajudant de coordinació de la revista QuimiBal.

L'electròlisi extreu hidrogen de l'aire per obtenir energia verda

Un prototip d'electrolitzador ha recollit aigua de l'aire, l'ha dividit i ha recollit hidrogen
per obtenir energia verda. El dispositiu funcionava amb energia solar i pot funcionar
en aire sec amb només un 4% d'humitat. El grup de Melbourne, en col·laboració amb
un equip de la Universitat de Manchester, va assenyalar que el dispositiu podria
proporcionar hidrogen en entorns extremadament àrids on l'aigua és escassa. L'aigua
es va absorbir al KOH. Un cop aplicada una tensió de 2,5 a 3V, l'aigua es va dividir en
protons i ions hidròxid. Els protons es mouen al càtode i van formar hidrogen, mentre
que l'oxigen es va formar a l'ànode. Els investigadors assenyalen que la divisió directa
de l'aigua salina genera productes de clor, mentre que altres enfocaments com l'ús de
marcs orgànics metàl·lics per generar només aigua dolça són complexos i costosos.

Per a més informació: J Guo et al, Nat. Commun., 2022, DOI: 10.1038/s41467-022-
32652-y

La propera generació de petits reactors nuclears serà gran en la producció
de residus radioactius

És probable que els minireactors que s'han descrit com el futur de l'energia nuclear
produeixin més residus radioactius que les tecnologies existents. La troballa prové
d'investigadors que adverteixen que la gestió i eliminació de residus s'estan passant
per alt a mesura que els responsables polítics i els desenvolupadors s'afanyen amb
els plans per a una nova infraestructura nuclear. Els petits reactors modulars (SMR),
també coneguts com a reactors nuclears "avançats", s'han promocionat molt en els
últims anys. La seva mida més petita en comparació amb els dissenys de reactors
tradicionals significa que els SMR es poden prefabricar a les fàbriques i després
enviar-los a diferents llocs per instal·lar-los.

Els promotors diuen que això les farà més barates i més fàcils de construir que les
centrals nuclears actuals.

Per a més informació: L M Krall, A M Macfarlane and R C Ewing, PNAS, 2022, DOI:
10.1073/pnas.2111833119

Potent imant lliure de terres rares "evolucionat" i perfeccionat per un
algorisme d'aprenentatge automàtic

Investigadors nord-americans han descobert un material magnètic lliure de terres
rares amb propietats similars als imants de terres rares que es troben en tot, des
de turbines eòliques fins a discs durs d'ordinadors, mitjançant un enfocament guiat
per l'aprenentatge automàtic.

El material requereix més desenvolupament, però la demostració constitueix un
pas important en el camí cap a la creació d'imants potents que no depenguin dels
elements de terres rares. Un material pot mostrar una bona anisotropia magnètica
si té una estructura de gelosia anisòtropa, que solen fer els compostos de terres
rares. Els aliatges de ferro-cobalt, però, solen ser més estables a les estructures
cúbiques. Els investigadors han intentat trencar aquesta simetria afegint un tercer
element com el nitrogen per ocupar les posicions intersticials de la xarxa cúbica.
Sovint han trobat, però, que les estructures són insuficientment estables i es
descomponen a altes temperatures.

Per a més informació: W Xia et al, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2022, 119, e2204485119
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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: Gener - Febrer 2023, 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: Febrer - Març 2023, 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 A DISTÀNCIA DE PREPARACIÓ OPOSICIONS DE FÍSICA I QUÍMICA
Durada: 12 hores.
Horari: 17h – 19h
Dates: 19 d’Abril, 27 d’Abril, 3 de Maig, 11 de Maig, 17 de Maig i 25 de Maig
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




