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Anna Ortín s'endú la cinquena beca Segimon Serrallonga, dotada amb 
15.000 euros, per un projecte de l'àmbit de la filosofia  

  
Anna Ortín i Nadal, d’Almacelles, és la guanyadora de la Beca Segimon Serrallonga 2012. Així es va 

anunciar dissabte en l’acte de lliurement del premi que es va fer a la sala de plens de l’Ajuntament de 

Torelló. Aquesta és la cinquena edició de la beca que es destina a l’ampliació d’estudis a l’estranger, 

organitzada per l’ajuntament torellonenc amb la col·laboració de l’Aula Segimon Serrallonga de la 

Universitat de Vic i de la Xarxa Vives d’Universitats. En aquesta ocasió, el premi ha recaigut en un projecte 

de l’àmbit de la filosofia. Els 15.000 euros dels quals es dota la beca serviran perquè la premiada pugui 

seguir els seus estudis a través d’un màster de ciències en Filosofia a la Universitat d’Edimburg, Escòcia.

  

Ortín va estudiar Filosofia a la 

Universitat Ramon Llull, i posteriorment 

va cursar el màster en Pensament 

Contemporani a la Universitat de 

Barcelona. En aquest moment està fent el 

Doctorat en Filosofia a la mateixa 

universitat. El seu projecte doctoral se 

centra en la noció de la identitat personal 

en la modernitat, especialment en el 

filòsof escocès David Hume. 

Precisament va ser a la Universitat 

d’Edimburg on va estudiar el mateix 

Hume a mitjans de segle XVIII i d’on va 

ser expulsat per la seva visió de la 

religió. Anna Ortín va agrair que el jurat 

hagi vist en el seu “un projecte rigorós”, i 

també va assegurar que és “conscient del compromís que agafa acceptant la beca”. La premiada també va 

destacar que sense la beca Segimon Serrallonga no hauria pogut tenir una dedicació exclusiva als estudis a 

Edimburg.  

 

En aquesta edició s’han presentat 33 projectes, el doble que l’any passat, quan se’n van presentar 16. Per 

Núria Güell, regidora de Cultura de l’Ajuntament de Torelló, “això mostra que ja és una beca de referència”. 

En aquest sentit, apunta que l’ajut va néixer “amb la voluntat de projectar Torelló arreu del territori català”, 

objectiu que ja s’ha acomplert.  

 

Rosa Sayós, professora de Filologia Catalana a la Facultat de Formació del Professorat a la Universitat de 

Barcelona i membre del jurat, va ser l’encarregada d’explicar l’elecció del projecte guanyador. Sayós va 

ressaltarque en aquesta ocasió, a banda de projectes amb la voluntat de continuar els estudis a Europa i Estats 

Units, "també en van rebre propostes que volien seguir programes en altres centres de Hong Kong, Brasil o 

Cuba". Rosa Sayós també va detallar que de les 33 propostes, 12 han sorgit de la Universitat Pompeu Fabra. 

Pel que fa el treball premiat, va explicar que el jurat havia valorat “l’interès actual de l’objectiu filosòfic, així 

com té una aplicació social”.També s’ha volgut compensar el poc suport que reben estudis com la filosofia 

en les convocatòries de beques per la seva suposada vessant purament teòrica i amb poca aplicació pràctica. 

 

Per la seva banda, l’alcalde de Torelló, Santi Vivet, va remarcar la importància que té la Beca Segimon 

Serrallonga. Vivet va assegurar que si en aquest cinc anys s’ha pogut ajudar a completar l’excel·lència dels 

estudiants becats, ja es poden “donar per satisfets”.  

 

 


