
MEDALLA DE BRONZE DEL REPRESENTANT CATALÀ A LES OLIMPÍADES INTERNACIONALS DE 
CIÈNCIES DE LA TERRA (IESO). NIZA 2017 
Èxit sense precedents dels participants espanyols a la XI Olimpíada internacional 
 

L’estudiant de Barcelona Martín Miranda ha obtingut una medalla de Bronze a la XI Olimpíada 

Internacional de Ciències de la Terra celebrada a Niça del 21 al 30 d’agost de 2017. 

 

L’equip Olímpic Espanyol ha superat el fantàstic 

resultat obtingut al 2016 a Mie (Japó) on van tornar 

amb una medalla d’or, una de plata i una de bronze. 

En aquesta ocasió l’equip ha aconseguit fer un ple total 

de medalles amb dues de bronze, una de plata i 

novament un or olímpic. L’equip estava format per: 

Carlos Vinader del IES Antonio Navarro Santafé de 

Villena                MEDALLA DE BRONZE 

Martín Miranda del INS Montserrat de Barcelona

  MEDALLA DE BRONZE 

Miguel Barea del IES Tirant lo Blanc de Gandia 

  MEDALLA DE PLATA 

Daniel Téllez IES Guadalpeña de Arcos de la Frontera 

(Cadis)               MEDALLA D’OR 
En Martin Miranda, amb la medalla de bronze al coll 
acompanyat dels dos professors tutors, l’Anna Anglisano i 
en Xavier Juan. 

 

A més d’aquestes medalles individuals, Daniel Téllez va aconseguir un Diploma de Plata a la modalitat 

de Treball de Camp en Equips Internacionals (ITFI). A l’equip dels quatre estudiants els van acompanyar 

dos professors tutors i dos professores observadores a més del suport de la Coordinadora de 

l’Olimpíada Espanyola, Amelia Calonge. A més, també van participar com a voluntaris olímpics Jara 

Montero i Víctor Haro (medallas de bronze i d’or a Japó al 2016) 

L’equip espanyol, tots amb les seves medalles,  acompanyats dels 
professors tutors i observadors i Jara Montero (Bronze a Japó 2017) 

 

L’organització de l’esdeveniment va ser 

magnífica per part del Comité 

Organitzador francès encapçalat per 

Jean-Luc Berenguer de GeoAzur. Van 

convertir la trobada no només en una 

reunió d’estudiants de Geociencies a 

nivell mundial, sinó també en un foro 

d’intercanvi de idees i naixement 

d’amistats entre professors i alumnes. 

Totes les proves escrites i de laboratori es 

van fer a les instal·lacions del Centre 

internacional de Valbonne (CIV), on 

també es van allotjar tots els participants.  

 

Les investigacions de camp es van fer a les zones de Cap d’Ail, la presa destruïda de Malpasse, el poble 

colgat sobre una zona càrstica de Guoudron i les antigues mines de carbó de Bossom. 



 

En aquesta edició, han participat un total de 28 països 

dels cinc continents amb 108 alumnes en la competició 

oficial. 

A més de les proves teòriques i pràctiques, professors i 

estudiants van tenir ocasió de participar en visites 

geològiques i culturals per la regió de la Costa Blava i els 

Alps marítims: Cannes, Antibes, Mònaco, Grasse, Frejus, 

Auron, entre d’altres 
 

 
Imatge dels 108 alumnes participants 

Foto en a la zona de la presa destruïda de Malpasse durant 
una sortida de camp 

 
Grup d’alumnes realitzant les proves teòriques 

 

El representant català Martín Miranda ha acabat segon 

de Batxillerat al Institut Montserrat de Barcelona i el 

proper curs estudiarà Geologia a la Universitat de 

Barcelona (UB) on gaudirà d’una beca de matrícula en 

primer curs. La UB i la Universitat Autònoma de 

Bellaterra (UAB) atorguen aquesta beca als dos 

estudiants catalans millor classificats a la fase estatal. En 

el cas de la UAB l’ha obtingut l’estudiant Marc Ollé de 

Rubí, que va guanyar la prova d’equips a la final estatal 

de Béjar (Salamanca) i on va obtenir un premi especial al 

quedar 8è classificat. 
 

L’estudiant de Barcelona Martin Miranda durant una 
de les proves pràctiques de investigació de camp 

 

Aquest proper any 2018 les olimpíades estatals es realitzaran a Segovia i, com sempre, hi haurà una 

prova classificatòria prèvia a les quatre demarcacions catalanes per seleccionar els representants 

catalans. Esperem obtenir la gran participació d’aquests últims anys i aprofitem per felicitar a tots els 

professors i professores per la tasca que estant realitzant.  

 

Organitzen: Col·laboren: 

 

 

 

  

 


