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Anna Ortín obté la beca Segimon Serrallonga  

Farà un màster 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”. 

La premiada va mostrar el seu agraïment per la concessió de la beca, un projecte que va qualificar 

de “seriós i il·lusionat”, alhora que va assegurar estar disposada “a treballar i a complir amb 

empenta un repte intel·lectual i vital”. Anna Ortín, en el seu discurs, va explicar que la filosofia 

forma part de la seva vida: “des que recordo, que la meva manera d'estar al món ha estat la de la 

interrogació. (...) Amb la descoberta de la filosofia, però, els raonaments pesats i sense sortida que 

sempre ocupaven com intrusos el meu cap, es transformaven en reflexions apassionants. Centrarà el 

seu treball en el filòsof escocès David Hume, circumstància que la portarà a la Universitat 

d’Edimburg, on, a mitjans del segle XVII, el mateix Hume es va educar, i d’on va ser posteriorment 

expulsat per la seva visió de la religió”.  

(…) 


