
 
 

 

Àlex Pachon rep el Premi CRACS per un 

treball sobre nanotecnologia aplicada a 

la medicina oncològica 
 

 
El Congrés CRACS de la UdG s’adreça a estudiants de 2n de Batxillerat. 

Aquest dimecres 25 de març s’han anunciat els premiats en un format que 
s’ha hagut d’adaptar a la nova situació. 

 
 
Girona, 26 de març de 2020. El CRACS és un activitat adreçada a alumnes de 2n de 
Batxillerat que té per objectiu fomentar la divulgació científica i valorar l’esforç dels 
estudiants a l’hora de desenvolupar els seus treballs de recerca. 
 
 
Vint-i-cinc estudiants de 2n de Batxillerat han estat els finalistes de la 8a edició del 
Congrés de Recerca d’Alumnes de Centres de Secundària (CRACS), que aquest any s’ha 
hagut d’adaptar a la nova situació provocada pel COVID 19. La organització s’ha vist 
obligada a suspendre el congrés, que havia de tenir lloc el dimecres 25 de març a la 
Facultat de Dret de la Universitat de Girona (UdG), i s’han valorat els finalistes a partir 
dels treballs i els vídeo presentats.   
 
El treball d’Àlex Pachón, titulat El secret de la medicina oncològica amagat en el 
nanomón, s’ha endut la principal distinció, el Premi CRACS. L’estudiant, de l’Institut 
Carles Rahola de Girona, rebrà aquest premi, que està valorat en 1.500 euros, que 
s’aplicarà com a descompte a la matrícula del curs 2020/21 de qualsevol estudi impartit 
per la UdG. 
 
La resta de guardons estan dotats amb 500 euros, que també es deduiran de l’import de 
la matrícula. Són els següents: 

 

Premi a LA MILLOR RECERCA DE L’ÀMBIT CIENTÍFIC  
“Recerca de partícules subatòmiques, construcció d'una cambra de boira”, de Júlia Trias 
Codina (INS Miquel Martí i Pol – Roda de Ter) 
 
Premi a LA MILLOR RECERCA DE L’ÀMBIT HUMANÍSTIC 
“Quan trobàrem un il·lustrador entre línies”, d’Akane Ibáñez i Núria Fontané (Institut 
Santiago Sobrequés i Vidal – Girona) 
 
Premi a LA MILLOR RECERCA DE L’ÀMBIT DE LA SALUT  
“Ens afecta a tots”, de Duna Coll Soler (Institut Pla de l'Estany – Banyoles) 

 

Premi a LA MILLOR RECERCA DE L’ÀMBIT SOCIAL  

“Retos en la inclusión de jóvenes que han migrado solos entre 2018 y 2019 en Gerona”, 

de Maria Fiona Llopart Mases (Les Alzines – Girona) 

 
Premi a LA MILLOR RECERCA DE L’ÀMBIT TECNOLÒGIC, premi patrocinat pel 
Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la UdG 
“De la idea a la paret”, de Jaume Trell i Tallada (INS Vilablareix – Vilablareix) 
 
 



 
 

 

Premi a LA MILLOR RECERCA EN PERSPECTIVA DE GÈNERE  
“Les oblidades del conflicte oblidat”, de Maria Bouabdellah Shaimi (Institut Josep 
Brugulat – Banyoles) 
 
Premi al COMPROMÍS SOCIAL 
“Els nous bisbalencs. I tu, d'on ets?”, d’Akram Garrijou Bouzyane (Institut La Bisbal – 
La Bisbal d’Empordà) 
 
Premi a l’EMPRENEDORIA 
“AparCar: Aplicació per a la zona vermella de Cardedeu”, de Martí Alonso Garcia 
(Institut Arquitecte Manuel Raspall – Cardedeu) 
 
Premi al VÍDEO MÉS CREATIU, premi patrocinat per l’Escola Universitària ERAM 
“Quan trobàrem un il·lustrador entre línies”, d’Akane Ibáñez i Núria Fontané (Institut 
Santiago Sobrequés i Vidal – Girona) 
 
Premi del PÚBLIC  
“La Determinació de la Vitamina C”, de Berta Vilaseca Frou (Institut de Celrà – Celrà) 
 
Menció especial AL CENTRE EDUCATIU amb més treballs seleccionats pel 
Congrés 
Institut Santiago Sobrequés i Vidal (Girona)  

 

 

El jurat ha estat format pels investigadors i investigadores de diferents àmbits de recerca 

de la UdG, Sílvia Simon, Inès Ferrer, Anna Garriga, Jaume Feliu i Teresa Puig; un 

representant del Consell d’Estudiants de la UdG, Arnau Raya; la cap de l’Àrea de 

Comunicació i Relacions Institucionals de la UdG, Meius Ferrés; i Marc Torres, en nom 

del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

 

En aquesta edició, el CRACS ha rebut 60 sol·licituds de participació, de les quals se n’han 

seleccionat 25. L’Institut Santiago Sobrequés i Vidal, de Girona, és el centre amb més 

treballs seleccionats. 

  

 

 

 

 


