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Segon Premi gemma roSSell

II Jornades Premi de Recerca per a Estudiants

Durant els dies 25, 26 i 27 d’abril de 2006 va tenir lloc a la Facultat 
de Medicina de la Universitat de Barcelona, al Campus de 
Casanova, la segona edició del Premi de recerca per estudiants 
Gemma Rosell Romero. 

L’AECS, Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut, juntament 
amb la mare de la Gemma, van coordinar aquestes segones 
jornades de recerca per a estudiants que han implicat la presència 
de 69 alumnes de les nostres facultats.

54 alumnes de Medicina, Biologia, Bioquímica, Farmàcia, Química 
i Biotecnologia de tres universitats catalanes (la Universitat de 
Barcelona, la Universitat Autònoma de  Barcelona i la Universitat 
Pompeu Fabra), van assistir a les ponències presentades per 15 
companys. Aquests van exposar la seva experiència científica i 
personal al voltant de la seva participació en un projecte de recerca 
biomèdica en el qual havien treballat.

Un jurat interdisciplinari integrat per cinc professors universitaris, 
tres de la Universitat de Barcelona, de les facultats de Medicina i 
Farmàcia, un professor de Biologia de la Universitat Pompeu Fabra, 
i el director de l’Institut d’investigacions Químiques i Ambientals de 
Barcelona han destacat la qualitat de les ponències presentades 
en aquesta segona edició.

Els guanyadors d’enguany han estat:

1r Premi, Nicolàs Herranz Martín, Biologia Humana UPF. 
2n  Premi, Gemma Segura Roca, Medicina UAB
3r   Premi, Ingrid Benito Pascuet, Biologia UAB

Les jornades van estar marcades per la memòria de la Gemma 
Rosell, estudiant de cinquè curs de medicina de la Universitat 
de Barcelona que va perdre la vida en un accident l’any 2002 
durant una trobada com a NORE de l’AECS prèvia a les Jornades 
d’intercanvi per a l’estiu del 2003. Un fet que va inspirar aquest 
premi. Durant l’acte de cloenda tant la família, com estudiants i 
professors van pronunciar emotives paraules de record cap a ella. 
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