
Eduard Antentas i Marc Brusosa de Sant Miquel dels Sants, 
guanyadors de l’Olimpíada de Biologia celebrada a Vic

Vic, 10 de febrer de 2017. Els alumnes de Batxillerat del Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic, 
Eduard Antentas Oliveras i Marc Brusosa Baulenas han quedat 1r i 2n, respectivament, a l’Olimpía-
da de Biologia de Catalunya celebrada dissabte a la seu de la Universitat de Vic- Universitat Central 
de Catalunya. Rut Vilarrasa, alumna de l’Institut de Vic, ha quedat en tercera posició.

Tots tres alumnes han passat a la Fase final de la competició, celebrada aquest dimecres a la tarda 
a la Facultat de Biociències de la UAB a Bellaterra i on els alumnes han fet una prova pràctica de 
quatre hores de durada. “El col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic juntament amb l’Escola Aula de 
Barcelona són els dos únics centres de Catalunya amb dos estudiants a la Fase final de la competi-
ció”, apunta Enric Roca, professor de biologia del Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic.

Tal com subratlla Roca, “en les quatre edicions de l’Olimpíada de Biologia de Catalunya celebrades 
a la seu de la Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya, aquesta és la primera vegada que 
tres estudiants d’aquesta seu han aconseguit classificar-se per la Fase final entre els vint millors”.

L’acte de lliurament de premis de la competició de dissabte va tenir lloc a l’edifici del Campus de la 
Torre dels Frares i va comptar amb la participació de Josep Bau, coordinador del Grau en Biologia 
de la UVic-UCC; Laura Dempere, Degana de la Facultat de Ciències i Tecnologia de la UVic-UCC; i els 
exalumnes del col·legi Sant Miquel dels Sants, Joan Castanyer, guanyador de l’Olimpíada Biologia 
seu UVic del 2016 i Mariona Colomer,  guanyadora de l’Olímpíada de Biologia de Catalunya 2015. 
Amdós estudiants van explicar la seva experiència com a participants en l’Olimpíada de Biologia de 
Catalunya i d’Espanya.

L’Olimpíada de Biologia de Catalunya té com a objectiu principal estimular i implicar als estudiants 
de Batxillerat en el desenvolupament d’aquesta ciència, atès que resulta impossible comprendre la 
vida, analitzar els seus problemes i plantejar solucions sense un coneixement adequat de les princi-
pals qüestions biològiques, segons el web del certamen.
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