
 

Premi AstroBanyoles de Recerca i Divulgació Científica, any 2020, 10a edició
Lliurament de premis. 

 
El divendres 27 de març a les 20:00 ha estat comunicat als participants i als tutors dels 

treballs, per via telemàtica, el resultat del concurs 

Recerca i Divulgació Científica, any 2020, 10ª edició. El P

l’institut Pla de l'Estany de Banyoles, Duna Coll Soler, per el treball de títol «Ens afecta 

a tots. Bacteris resistents a les aigü

Així mateix, s'han escollit dos finalistes, Donald Irvine Roca, de l

de Banyoles, per el treball de títol: «Posant els punts sobre les "i". Epigenètica i 

obesitat infantil» i Jordi Roca Badia, també de l

el treball de títol «El gen PKP2 i la mort sobtada cardíaca»

El Jurat vol posar de manifest la qualitat de tots els treballs presentats i expressar el 

reconeixement de la feina dels tutors per portar a bon fi els 

batxillerat. Tots els treballs es poden veure en aquesta pàgina 

(http://www.deciencia.net/astrobanyoles/premi_2020.html

Enhorabona als guanyadors i a tots els participants!
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El divendres 27 de març a les 20:00 ha estat comunicat als participants i als tutors dels 

treballs, per via telemàtica, el resultat del concurs per optar al Premi Astrobanyoles de 

Recerca i Divulgació Científica, any 2020, 10ª edició. El Premi ha estat per l'alumna de 

institut Pla de l'Estany de Banyoles, Duna Coll Soler, per el treball de títol «Ens afecta 

a tots. Bacteris resistents a les aigües de l'Estany de Banyoles» 

Així mateix, s'han escollit dos finalistes, Donald Irvine Roca, de l’institut Josep Brugulat 

de Banyoles, per el treball de títol: «Posant els punts sobre les "i". Epigenètica i 

obesitat infantil» i Jordi Roca Badia, també de l’institut Josep Brugulat de Banyoles, per 

el treball de títol «El gen PKP2 i la mort sobtada cardíaca» 

El Jurat vol posar de manifest la qualitat de tots els treballs presentats i expressar el 

reconeixement de la feina dels tutors per portar a bon fi els treballs de recerca de 

batxillerat. Tots els treballs es poden veure en aquesta pàgina 

http://www.deciencia.net/astrobanyoles/premi_2020.html). 

Enhorabona als guanyadors i a tots els participants! 
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institut Pla de l'Estany de Banyoles, Duna Coll Soler, per el treball de títol «Ens afecta 

institut Josep Brugulat 

de Banyoles, per el treball de títol: «Posant els punts sobre les "i". Epigenètica i 

institut Josep Brugulat de Banyoles, per 

El Jurat vol posar de manifest la qualitat de tots els treballs presentats i expressar el 

treballs de recerca de 

batxillerat. Tots els treballs es poden veure en aquesta pàgina 

 


