ACTE D’ENTREGA DE DIPLOMES DE LES PRIMERES OLIMPÍADES DE GEOLOGIA
En un acte públic realitzat el dimecres 24 de març a la Facultat de Ciències de la Universitat de
Girona, s’ha procedit a l’entrega de diplomes de les proves de la fase territorial de Girona de les 1res
Olimpíades de Geologia.
Les Olimpíades de Geologia han estat convocades a nivell de tot l’estat per l’AEPECT –juntament
amb altres institucions-. A casa nostra, han rebut el suport de l’ICE “Josep Pallach”, del Departament
d’Educació, de diverses universitats catalanes, del Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalunya i de
l’Institut Geològic de Catalunya.
Tot i que les olimpíades científiques són habituals en altres disciplines, és el primer cop a l’estat
que es convoquen les de Geologia. Després de les nombrosos actes organitzats arreu durant el 2008 sota
els auspicis de l’Any Internacional del Planeta Terra, aquesta iniciativa pretén donar continuïtat a la difusió
de la Geologia i promoure l’interès dels estudiants de Secundària i Batxillerat per les Ciències de la Terra.
Les proves de la demarcació de Girona es varen realitzar el passat 19 de febrer. Hi varen
participar un total de 42 alumnes, procedents de 8 centres d’Educació Secundària de les nostres
comarques. En concret, hi varen concórrer representants del IES Montilivi i Jaume Vicens Vives, de Girona;
Montsoriu, d’Arbúcies; “Sa Palomera”, de Blanes; Anton Busquets, de Sant Hilari Sacalm; Celrà, de Celrà;
Cassà, de Cassà de la Selva i del Col·legi Maristes, de Girona.
Els tres primers classificats a la fase de Girona han estat: Marina Flequé Bernadó, Macarena Jaén
Canestreño i Rubén Salazar Valle. Tots tres pertanyen a l’IES “Sa Palomera”, de Blanes i competiran el
proper 27 i 28 de març a la fase final que es farà a Madrid.
En el marc de l’acte d’entrega de diplomes s’ha lliurat a tots els centres participants i als tres
primers classificats un exemplar del llibre “El Patrimoni Geològic de les terres gironines: 300 element
singulars”, publicat per Lluís Pallí i Carles Roqué i editat per la UdG amb el suport de la Diputació de
Girona.
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