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L'estudiant de secundària Eloy Jiménez, guanyador de la V Olimpíada Española de
Economía
secundària
Reus, 01/07/2013.- Eloy Jiménez, provinent de les universitats de València i Politècnica
d'aquesta ciutat, ha estat el guanyador de la medalla d'or de la V Olimpiada Espanyola
d'Economia. El divendres 28 de juny ha rebut el premi al costat dels altres nou alumnes
classificats, a la Facultat d'Economia i Empresa a Reus.
Eloy Jiménez ha estat el primer alumne classificat. El segon ha estat Pablo
Ángel Arvelo, de la Universidad de La Laguna (Canàries), que ha rebut la
medalla de plata. El classificat en tercer lloc ha estat Guillermo Javier
Ramírez, que acompanyava la Universidad de Valladolid, i que ha estat
mereixedor de la medalla de bronze.
La resta de classificats han rebut diplomes acreditatius. La quarta persona
classifcada és Marta Torrens, de la Universitat de les Illes Balears (UIB). La
cinquena, María Toribio, de la Universidad Autónoma de Madrid. La sisena,
Ana Ramón-Baviera, de la Universitat de València - Universitat Politècnica de València. El setè classficat ha estat
Daniel Rodríguez de la Universidad de León. El vuitè, Víctor Sancibrián, de la Universidad de Cantabria, i els
classificats en novè lloc, exaequo, Mª Amparo García, també de les universitats de València esmentades, i Lois
Rogel, de la Universidad de Vigo.
En total han participat 95 estudiants de secundària provinents de tot l'Estat espanyol a les proves de la fase final de
l'Olimpiada, a la Facultat d'Economia i Empresa de la URV. Han tingut lloc el dijous, 27 de juny al matí. Els joves
havien superat les proves prèvies a 36 facultats de diferents universitats espanyoles, i han vingut acompanyats, a
l'estada que han fet a Reus des del dia 26, d'un centenar de persones, entre familiars i professors.
La Facultat ha acollit la fase final d'aquesta olimpiada, en el seu 25è aniversari. La comissió organitzadora l'ha dirigit
Mariluz Arco, presidenta de l'associació de l'Olimpiada, i Glòria Barberà, degana del centre.
Han patrocinat les proves la Diputació, la Fundació Privada Reddis, el Port de Tarragona, el Col·legi d'Economistes
de Catalunya, la Fundació Gresol, el Consell Social de la URV i l'ICE, que han comptat amb col·laboradors. Teniu
més informació aquí

01/07/2013 18:23

