
Barcelona, 16 de juny de 2020 

Èxit de participació a Catalunya al concurs de nanorelats sobre 

nanociència i nanotecnologia   

 

● Un jurat format per especialistes en ciència i divulgació decidirà els 

guanyadors del concurs, que s’anunciaran en un acte el dijous 25 de juny, on 

es llegiran els nanorelats finalistes  

● El concurs s'emmarca dins del Festival de Nanociència i Nanotecnologia, 

10alamenos9, que vol apropar aquesta ciència al públic jove 

 

El Festival de Nanociència i Nanotecnologia 10alamenos9, on participen una multitud de 

centres de recerca, universitats i altres entitats socials, ha organitzat aquest any un concurs 

online de nanorelats dirigit a estudiants d’ESO i Batxillerat amb l’objectiu de divulgar la 

nanociència i la nanotecnologia entre el públic jove.  

El concurs, organitzat a nivell estatal, ha rebut un total de 131 obres, de les quals 85 (65 %) 

corresponen a estudiants de Catalunya. La resta de nanorelats corresponen a participants 

de les comunitats de Madrid, Andalusia, Aragó i Astúries. Els 85 relats rebuts a Catalunya 

corresponen a 43 estudiants d’ESO (categoria A) i 42 estudiants de Batxillerat (categoria B) 

de 8 instituts d’educació secundària. 

El Festival de Nanociència i Nanotecnologia, 10alamenos9, se celebra des del 2015, 

habitualment durant l'abril, a més de 20 ciutats de 6 països. Aquest any 2020, el festival s’ha 

posposat a l’octubre a causa de la pandèmia del coronavirus. D’altra banda, s’ha mantingut 

el concurs de nanorelats a la primavera, donat que és una activitat virtual i de fàcil 

participació des de casa.  

El concurs de nanorelats es va organitzar per primera vegada al 2019 des de l’Instituto de 

Micro y Nanotecnología (IMN) del CSIC, només a la comunitat de Madrid. Aquest any, s’ha 

ampliat a nivell de tot l’estat. A Catalunya, que participava per primera vegada, els 

nanorelats es poden enviar en català i castellà, i l’acollida ha estat màxima.  

Les entitats organitzadores a Catalunya són la Universitat de Barcelona (UB), l’Institut 

Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2), l’Institut de Nanociència i Nanotecnologia 

de la UB (IN2UB), l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC), l’Institut de Ciència 

de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC), la Societat Catalana de Nanociència i 

Nanotecnologia (SCN2), i el Centre Cívic Vil·la Urània i l’Espai Jove Casa Sagnier de 

Barcelona.  

 

 



Un jurat expert en ciència i divulgació 

Els nanorelats s'avaluen en tres fases. En les dues primeres, es decideixen els guanyadors 

a nivell de Catalunya (un per categoria), i en la tercera fase, es determinen els guanyadors a 

nivell estatal.  

El jurat de la primera fase està format per membres de les entitats organitzadores, mentre 

que el jurat de la segona fase està format per experts en ciència i divulgació científica: Laura 

Morrón, física i editora de Next Door Publishers; Miquel Duran, químic, divulgador i 

professor a la Universitat de Girona; Anna Morales, investigadora predoctoral a EPFL 

(Suïssa) i youtuber de nanociència (SizeMatters); Elsa Velasco, periodista científica i 

il·lustradora, i Marga Pradas, coordinadora del blog de DivulCat.  

Els guanyadors a nivell de Catalunya es faran públics en un esdeveniment online el dijous 

25 de juny a les 18 hores. El jurat llegirà els nanorelats finalistes, i s’anunciaran els 

guanyadors de cada categoria. 


