
 
 
ESTUDIANT BARCELONINA GUANYADORA DE LA FINAL ESPANY OLA DE LES 
OLIMPÍADES DE GEOLOGIA  
Per segon any consecutiu un alumne català guanya la final estatal de la prova. Els 
estudiants catalans que participaven a la prova van guanyar també els tres premis per 
equips 
 
El dissabte passat, 21 de març, es van 
celebrar a Alacant 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’”Ilustre Colegio Oficial de 
Geólogos(ICOG)” i la Sociedad Geológica de 
España (SGE). L’alumna barcelonina  Helena 
Ubach Raya, estudiant de 1r de Batxillerat del 
Institut Balmes de Barcelona va quedar en 
primer lloc a la classificació general i formarà 
part de l’equip de quatre estudiants que 
representarà l’estat espanyol a la final 
internacional que es celebrarà del 20 al 27 de 
setembre a Brasil (Pocos de Caldas, Estado 
de Minas Gerais). A aquesta final també hi 
anirà Catalina Sureda la professora- 
entrenadora de l’alumne, convidada per 
l’organització a la que volem mostrar la nostra 
felicitació i agraïment per la tasca 
desenvolupada. 

 
 

 
La guanyadora Helena Ubac (3a començant 
per l’esquerra) amb els altres tres alumnes 
guanyadors i en David Brusi president de 
l’AEPECT i Marcos Aurell president de la 
Sociedad Geológica de España 
 

 
En aquesta final van participar 105 estudiants, procedents de tots els territoris de 
l’Estat Espanyol. Catalunya hi competia amb 15 estudiants, dos equips de Barcelona, 
un de Girona, un de Tarragona i un de Lleida. La selecció d’aquests estudiants es va 
fer el 6 de febrer amb la participació de 463 estudiants de 1r i 2n de Batxillerat que van 
fer les proves a 6 seus repartides per tot Catalunya (UAB, UB, UPC Manresa, UdG, 
UdL i URV). En aquesta fase catalana es va comptar, amb el suport (a més de les 
universitats catalanes anteriorment esmentades) del Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya, el seminari permanent de Ciències Naturals, el Col·legi 
Oficial de Geòlegs de Catalunya, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i el 
Geoparc de la Catalunya central. (vegeu 
http://www.aepect.org/olimpiadasgeologia/Ressenya_olimpiadesCatalunya_2015.pdf). 
 
Per segon any consecutiu un alumne català queda en primera posició. L’any 2014 
l’actualment estudiant de Geologia Manel Sánchez de Tarragona també va obtenir la 
1a posició. En la seva participació a la final internacional va aconseguir una medalla de 
plata. 
 



 
L’Equip Barcelona 1 
durant un dels moments de la 
prova per equips.  

Cal destacar la brillant actuació dels equips 
catalans en la part de competició que es fa en 
grup. Els tres premis els van aconseguir els equips 
de Barcelona 1 (1r Lloc), Tarragona (2n Lloc) i 
Barcelona 2 (3r lloc). En una prova fora de concurs 
realitzada al aire lliure novament va guanyar un 
equip català, en aquest cas Barcelona 1.  
 
Aquest també és un fet que es repeteix ja que l’any 
passat l’Equip Tarragona va guanyar el 1r premi, el 
2013 l’Equip Girona i al 2012 l’Equip Lleida. Es 
important destacar que aquesta prova de grup és 
molt aplicada, cal resoldre problemes reals 
complexos i treballar bé en equip. Aquest èxit 
continuat dels nostres estudiants demostra la gran 
preparació a nivell de competència científica i de 
interacció amb el món físic. 

 
La participació catalana a Alacant es va poder realitzar gràcies al suport del 
Departament d’Ensenyament, el Seminari Permanent de Ciències Naturals, la Facultat 
de Ciències i el Departament de Geologia de l’Universitat Autònoma de Barcelona i el 
Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalunya a qui els volem agrair aquesta col·laboració 
 
Per últim, volem felicitar i donar les gràcies a tots els professors d’aquest alumnes per 
la seva tasca durant aquestes proves però també i molt especialment en el seu dia a 
dia a les aules on demostren que estem preparant alumnes molt competents.  
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