
EL 9, 11.06.2012 

 

 

Anna Ortín obté la beca Segimon Serrallonga per una 

proposta d’estudi de ciències de la filosofia a la Universitat 

d’Edimburg 
 

Anna Ortín Nadal, d’Almacelles, ha estat la guanyadora de la cinquena edició de la beca Segimon 

Serrallonga d’ampliació d’estudis en universitats estrangeres per al curs acadèmic 2012-2013 que 

organitza l'Ajuntament de Torelló. 

 

Anna Ortín a la dreta, en el moment 

de rebre el reconeixement, dissabte a 

Torrelló 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Ortín obté la beca Segimon Serrallonga per una proposta d’estudi de ciències de la filosofia a 

la Universitat d’Edimburg  

 

Anna Ortín Nadal, d’Almacelles, ha estat la guanyadora de la cinquena edició de la beca Segimon 

Serrallonga d’ampliació d’estudis en universitats estrangeres per al curs acadèmic 2012-2013. 

Llicenciada en Filosofia per la Universitat Ramon Llull i doctorand a la Universitat de Barcelona, 

Anna Ortín ha obtingut la beca per un projecte d’estudis a la Universitat d’Edimburg per fer-hi un 

màster en ciències de la filosofia. La beca Segimon Serrallonga és organitzada per l’Ajuntament de 

Torelló, amb la col·laboració de l’Aula Segimon Serrallonga de la UVic i de la Xarxa Vives 

d’Universitats, i està dotada amb 15.000 euros.  

 

El veredicte de la beca es va fer públic dissabte passat, en un acte a la sala de plens de la casa de la 

Vila, sota la presidència de l’alcalde, Santi Vivet. La proposta guanyadora té per objectiu aprofundir 

en la qüestió del jo o de la identitat personal. En aquest sentit, el jurat ha valorat molt positivament 

“l’interès actual de l’objectiu filosòfic del seu projecte i fins i tot la seva derivada social –atesa la 

cultura líquida del nostre temps-, la solvència del seu plantejament i la brillantesa prometedora del 

seu expedient acadèmic”.  

 

D’altra banda, la comissió de selecció va voler felicitar a totes les persones que han optat a la Beca 

Segimon Serrallonga –en total, 33 propostes- i deixar constància de “la diversitat dels projectes i 

universitats de procedència de les persones candidates i de l’alt nivell dels treballs que s’han 

presentat”. 

 

                                                                       (...) 

 


