
 

 

El divendres dia 6 de febrer es van realitzar les 6enes olimpíades de geologia organitzades per 

l’Asociacion Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AEPECT) amb la col·laboració de 

l’Il•lustre Col•legi oficial de geòlegs de Catalunya (COLGEOCAT) i la Sociedad Geológica de España 

(SGE). El mateix dia i a la mateixa hora es van realitzar les mateixes proves realitzades simultàniament 

a Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona. La participació va ser molt alta amb un total de 463 estudiants , 

majoritàriament de 1r i 2n de Batxillerat 

 

  
Moment de treball en la prova teòrica  a la Universitat 
Politècnica de Manresa 

Moment de rebuda dels participants a la Universitat 
Autònoma de Barcelona amb la presència del Sr. Xavier 
Joan  (vicepresident de l’AEPECT)i el Sr. Antoni Teixell  
(Cap del departament de Geologia de la Facultat de 
Ciencies) 

 

La seu amb major participació va ser Barcelona, on els 238 alumnes van fer les proves en tres espais 

diferents, la Universitat Autònoma, la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Manresa. El 

lliurament de premis a la Universitat de Barcelona va comptar amb la presència del Sr. Joan Gumbert , 

Subdirector general d'Innovació, Formació i Orientació de la Direcció general d'Educació Secundària 

Obligatòria i Batxillerat i del Sr. Xavier Cuello , vicepresident del Col·legi Oficial de Geòlegs de 

Catalunya i el Dr Joaquim Nogués , en representació de l’AEPECT. En superar la inscripció de 200 

alumnes aquesta seu podrà presentar a la final estatal dos equips. El primer estarà format per l’alumne 

guanyador en cada una de les subseus i el segon pels tres alumnes millors classificats del total de la 

demarcació. Aquests alumnes guanyadors són: 

 

 



 

EQUIP BARCELONA 1: 

Gerard Torres  del Institut Balmes de Barcelona 

Pau Torres  del Institut Isaac Albèniz de Badalona 

Roger Solà  del Institut Lluís de Peguera de Manresa 

 

EQUIP BARCELONA 2: 

Xavi Gómez  del Institut Isaac Albèniz de Badalona 

Sara Tobella  del Institut Vallès de Sabadell 

Helena Ubach  del del Institut Balmes de Barcelona 

 

 
Alumnes identificant les mostres de la prova pràctica a la 
Universitat Autònoma de Bellaterra 

Durant l’espera dels premis els alumnes de la UB van visitar 
el pati geològic 

 

La següent demarcació amb major participació va ser Tarragona on 99 alumnes van fer les proves a la 

Universitat Rovira i Virgili. El lliurament de premis es realitzarà el proper divendres dia 20 de febrer, 

desprès del que es farà una conferència titulada “Sismicitat al jaciment de Gas Castor”  impartida pel 

Dr. Álvaro Arasa . La universitat Rovira i Virgili atorga al guanyador absolut una beca de matrícula en el 

primer curs dels estudis que esculli si ho fa a la universitat tarragonina. Els guanyadors tarragonins i que 

per tant formaran l’equip Tarragona seran  

 

EQUIP TARRAGONA 

Juan Francisco Varela del Institut Gabriel Ferrater i Soler de Reus 

Meritxell Ivem Ibarra  del Institut Gabriel Ferrater i Soler de Reus 

Carles Iglesias Salavera  del Institut Gabriel Ferrater i Soler de Reus 

 

A Lleida la participació va ser de 40 estudiants que van fer les proves a la Universitat de Lleida que 

també atorga el premi de la beca de matricula en el primer curs per estudiar a la universitat de Lleida. 

Els premis es van donar el mateix dia i els guanyadors van ser: 



 

EQUIP LLEIDA 

Mariona Castells  del Institut Ronda. 

Irene Sió  del Institut Ronda 

Melina Claros  del Institut Guindàvols 

  
Alumnes fent la identificació de mostres a Tarragona Moment de la rebuda dels participants a Tarragona 

  

Moment del lliurament de premis a Lleida Alumnes de Lleida fent el tall geològic de la prova pràctica  

 

A Girona la participació va ser de 86 alumnes que van fer les proves a la facultat de Ciències de la 

Universitat de Girona. Durant l’espera del lliurament de premis els alumnes i professors van poder 

assistir a la conferència “Riscos Geològics, vivim en un lloc segur ” impartida per la Dra. Marta 

González del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i vocal TIC de la AEPECT. En el lliurament de 

premis es va comptar amb la presència del President de l’AEPECT el Dr David Brusi . El guanyador 

gironí també està premiat amb la beca de matrícula atorgada per la Univesitat de Girona per estudiar el 

primer curs de qualsevol dels estudis que es realitzen a la universitat gironina. L’equip que representarà 

a Girona a la final estatal d’Alacant serà: 



 

EQUIP GIRONA 

Marc Casademont  dels Maristes de Girona 

Xavier Punset del Institut Ramon Muntaner de Figueres 

Ramon Güibas del Institut Ramon Muntaner de Figueres  

 

 

 El guanyador de Girona i el seu professor amb el 

president de l’AEPECT, Sr. David Brusi  (a la 

dreta de la imatge) 

 

Foto de grup dels participants i els seus professors a Girona 

 

El proper 21 de març es realitzarà la fase estatal a la Universitat d’Alacant de la qual en sortiran els 

quatre alumnes que representaran Espanya a la final internacional que es farà a l’octubre a Pocos de 

Caldas (Estat de Minas Gerais, al BRASIL).  

 

Volem donar les gràcies a totes persones, entitats i universitats que recolzen aquesta iniciativa per la 

seva col·laboració, i molt especialment volem agrair la tasca dels professors d’Ensenyament Secundari 

que, com cada any, han engrescat als alumnes a participar. Gràcies a tothom. 

 

Organitzen: Col·laboren: 

 

 
 

  


