
 
 
PER QUART ANY CONSECUTIU UN ESTUDIANT CATALÀ CLASSI FICAT PER A LA FINAL 
INTERNACIONAL DE LES OLIMPÍADES DE GEOLOGIA  
Gran paper dels alumnes catalans que a més van quedar en primera i tercera posició en la prova 
per equips 
 
El dissabte 1 d’abril, es van celebrar a Béjar (Salamanca) les 8enes 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’alumne barceloní Martin Miranda, estudiant de 2n de Batxillerat de l’Institut 
Montserrat de Barcelona va quedar en quart 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 
21 al 29 d’agost a Niça (França) 
 
En aquesta final van participar 85 estudiants, 
procedents de tots els territoris de l’Estat Espanyol 
prèvia fase de selecció territorial en la que havien 
participat prop de 3000 estudiants.  
 
Catalunya hi competia amb 12 estudiants de 
Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida. La selecció 
d’aquests estudiants es va fer el 3 de febrer amb 
la participació de 419 estudiants de 1r i 2n de 
Batxillerat i alguns de 4ESO procedents de 45 
centres de tot Catalunya. 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. 

 
El guanyador Martí miranda acompanyat de la seva 
professora Ana Guarinos del Institut Montserrat de 
Barcelona  

 
Per quart any consecutiu un alumne català queda classificat per anar a la fase internacional. L’any 
2014 l’actualment estudiant de Geologia Manel Sánchez de Tarragona va obtenir la 1a posició, 
l’any següent, 2015 Helena Ubach que aleshores cursava 1r de Batxillerat també va quedar 
primera i l’any passat Mercè Estiarte va classificar-se en 4 posició i també està estudiant Geologia 
aquest curs. En tots els anys anteriors els estudiants catalans han tornat de la Internacional amb 
medalles de plata; esperem que en Martí repeteixi aquesta gran actuació. La prova va ser molt 
disputada i va caldre un desempat en el que es va aplicar el criteri del temps emprat a la prova de 
la gimcana entre el 2n i 3r classificat. L’equip que representarà l’estat Espanyol està format pels 
alumnes (en ordre de classificació i puntuació) per Carlos Vinader Requena d’ALACANT, Miguel 
Barea Fernández de VALENCIA, Daniel Téllez Calle de CÁDIS i Martín Miranda Muruzábal de 
BARCELONA.  
Ha estat un cap de setmana intens dedicat a la geologia i a la convivència d’aquests estudiants de 
totes les comunitats autònomes. Desprès d’un examen test individual van fer una prova gimcana 



que puntuava per a la classificació general. En aquesta prova els alumnes hi participaven en grups 
mixtes que rebien el nom d’un mineral o roca amb altres estudiants d’arreu de l’estat espanyol. 
Volem destacar de nou que el grup guanyador de la prova gimcana de grup estava integrat per dos 
alumnes de Barcelona (Marc Ollé de Rubí i Míriam Pérez de Berga) i un de Madrid i en el grup 
classificat en tercera posició hi havia un alumne de Girona (Pere Moré d’Arbúcies). Volem destacar 
que en Marc Ollé dels Maristes de Rubí, a més de guanyar el primer premi de grup va ser obtenir 
un premi especial atorgat als quinze millors classificats ja que va obtenir la 8a posició. 
 

 
Grup “Quarzo” 1r classificat, format per Patrícia Díaz de 
Madrid, Marc Ollé dels Maristes de Rubí i Míriam Pérez 
de l’Escola Xarxa de Berga  

Grup “Epidota” format per (d’esquerra a dreta) Pere 
Moré del Institut Montsoriu d’Arbúcies , Nieves 
Rodríguez de Càdiz i Ignacio Rodrigo de Cuenca 

 
Els quinze millors alumnes classificats amb Amelia Calonge (al centre) responsable de l’organització de les Olimpíades 
Estatals i David Brusi, president de l’AEPECT (a l’esquerra de les imatges) just abans d’anunciar els guanyadors. Els dos 
primers començant per la dreta són en Marc Ollé i Martín Miranda. 
 
Tots els alumnes catalans van fer un brillant paper amb molts alumnes entre els de més alta 
puntuació. Volem destacar que els alumnes que millors puntuacions van obtenir són: 
 

Martín Miranda de l’Institut Montserrat de Barcelona amb 60,75 punts 
Marc Ollé dels Maristes de Rubí amb 59,5 punts 
Pere Moré de l’Institut Montsoriu d’Arbúcies amb 55,75 punts 
Quim Oliver de l’Institut Balmes de Barcelona amb 52 punts 
Laura Reina del Institut Jaume Huguet de Valls amb 50,25 punts 
Carla Keaveny del Institut Guindàvols de Lleida amb 50,25 punts 

 
El viatge a Béjar, i per tant la participació catalana a les Olimpíades estatals, es va poder realitzar 
gràcies al suport del Seminari Permanent de Ciències Naturals, el Departament de Geologia de 
l’Universitat Autònoma de Barcelona, la Facultat de Ciències de la Terra i Medi Ambient de la 



Universitat de Barcelona i el Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalunya. A tots ells volem agrair 
aquesta col·laboració. A part dels premis lliurats a Béjar, els 4 primers classificats poden gaudir de 
matrícula gratuïta el primer curs a qualsevol universitat d’Espanya si escullen la carrera de 
Geològiques gràcies al suport del Consell de Rectors de Geologia a aquest esdeveniment. Volem 
agrair la col·laboració de les dues universitats catalanes on es cursa el grau en Geologia (UAB i 
UB) que atorguen la beca als catalans millor classificats. En aquesta ocasió tant en Martín com en 
Marc tenen clar que volen dedicar el seu futur professional a la Geologia, la qual cosa ens satisfà i 
desitgem que tinguin molt d’èxit tant acadèmic com professional. 
 
Els cap de setmana va ser una festa de la Geologia tant per a l'alumnat com per al professorat 
acompanyant que va poder gaudir, entre d'altres activitats, d'un recorregut geològic per la serra de 
Gredos. A més, els professors que acompanyaven la competició van poder seguir durant les 
proves uns tallers de formació impartits pel professorat de la Facultat de Geologia de la Universitat 
de Salamanca. 
 

 
Professors assistint al taller de formació mentre els 
alumnes realitzaven les proves 

 
Moment de la sortida de camp conjunta professors i 
alumnes organitzada pel Departament de Geologia de la 
Universitat de Salamanca. 

 

 
Foto de grup tots els estudiants catalans durant la sortida 
de camp, amb Mercè Estiarte guanyadora el 2016 
convidada per l’organització 

 
Per últim, volem felicitar i donar les gràcies a tots els professors i professores d’aquests 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.  
 
Organitzen: Col·laboren: 

 

 

 

  

 


