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Un professor de l'ISCR de Vic guanya el premi Sant 
Jordi de Filosofia amb un estudi sobre Wittgenstein 
 
Vic.- El professor d'Antropologia Filosòfica i d'Història de la 
Filosofia de l'Institut Superior d'Estudis Religiosos de Vic 
(ISCR) Joan Ordi ha estat premiat per l'Institut d'Estudis 
Catalans amb el premi de Sant Jordi 2006 de Filosofia per 
una investigació que ha fet sobre la filosofia del llenguatge 
del filòsof austríac Ludwing Wittgenstein. 
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Empresa de diseño y montaje de stands de feria,
ubicada en La Torre de Claramunt (L´Anoia) necesita.

PERSONA PARA EL
DPTO. MARKETING-COMERCIAL

Perfil requerido:
- Persona dinámica y con orientación clara para conseguir los objetivos.
- Conocimientos en Diseño y en Interiorismo.
- Conocimientos de Informática : Autocad, 3 D,  Photoshoph, Excel,

Word..
- Inglés nivel alto y Francés nivel medio.
- Edad a partir de 25 años.
- Dispuesto a viajar cuando sea necesario, a cualquier ciudad del

mundo.

- Su trabajo consistirá en el desarrollo y seguimiento del montaje de
stands .

Interesados enviar currículum con fotografía :
DECOEXPO, S.L.

Apartado de Correos  20     08786 - CAPELLADES
o a la dirección electrónica  administracion@decoexpo.biz

Processó de Divendres Sant al barri de Fàtima

�� AANNOOIIAA  ��

Igualada inicia la celebració
dels actes centrals de Pasqua
�� NÚRIA CAÑAMARES/Igualada

Després dels divendres de Pre-
gària celebrats durant tota la
Quaresma i la benedicció de
rams celebrada diumenge passat,
el barri de Fàtima enceta demà,
Dijous Sant,el plat fort dels actes
religiosos de Setmana Santa.

A les set de la tarda, és prevista
la missa del sopar de Jesús i, a les
deu de la nit, la primera de les
processons,en la qual es portaran
les figures de Jesús Nazareno i la
Virgen María Santísima de los
Dolores.

L’església parroquial obrirà les
portes Divendres Sant, a partir
de les onze del matí, per tal que
les persones que ho vulguin pu-
guin dur a terme la seva pregària
personal. A dos quarts de set de
la tarda, tindrà lloc la celebració
de la Passió del Senyor, mentre
que a les nou de la nit es farà la
segona processó tradicional d’a-
questes dates.En aquesta ocasió,
les figures que recorreran els car-
rers del barri de Fàtima seran el
sepulcre del Santo Entierro i la
María Santísima de los Dolores
vestida de dol.

Per al Diumenge de Pasqua de
Resurrecció, s’ha programat una
missa solemne a dos quarts d’una

i, a continuació, una processó
amb la imatge de Jesús ressusci-
tat. Seguidament, tots els assis-
tents gaudiran d’un refrigeri.

Totes les processons de Setma-
na Santa a Fàtima comptaran
amb l’acompanyament de la
Banda de Música d’Igualada.

D’altra banda, els Priors del
Sant Crist han organitzat, com és
tradicional, la Festa del Sant
Crist d’Igualada,Dimarts de Pas-

qua. L’acte començarà a les onze
del matí a la Basílica de Santa
Maria amb una solemne concele-
bració eucarística, que acabarà
amb la benedicció i el cant dels
«Goigs al Sant Crist». La proces-
só tindrà lloc a dos quarts de set
de la tarda i es clourà a la basílica
amb la veneració de la imatge i
una missa.També hi haurà euca-
ristia divendres, dilluns i dime-
cres.

Joan Ordi guanya el Sant
Jordi de Filosofia amb un
estudi sobre Wittgenstein
�� N.C./Santa Margarida de Montbui

El professor de filosofia a l’I-
ES Montbui i d’antropologia fi-
losòfica i d’història de la filoso-
fia a l’Institut de Ciències Reli-
gioses de Vic i de Barcelona, Jo-
an Ordi, rebrà el Premi Sant
Jordi 2006 de Filosofia el dilluns
24 d’abril, a dos quarts de set de
la tarda,a la sala Prat de la Riba
de l’Institut d’Estudis Catalans,
a Barcelona.

Aquesta institució l’ha reco-
negut per una investigació que
ha fet sobre la filosofia del llen-
guatge del filòsof austríac Lud-
wing Wittgenstein, considerat
un dels pensadors més impor-
tants del segle XX. Ordi, que va
començar el doctorat l’any 1997
i a partir del 1999 es va dedicar
de ple a la investigació,ha expli-

cat que «es tracta d’una anàlisi
exhaustiva i detallada del pensa-
ment i del llenguatge de Witt-
genstein, a través de la qual he in-
tentat demostrar quin és el sentit
de la seva filosofia de l’ètica, l’es-
tètica i la mística». Ha dit també
que la investigació doctoral li
«va venir motivada per la influ-
ència que va tenir el filòsof aus-
tríac en l’escola del cercle de Vie-
na i la filosofia analítica d’Ox-
ford i de Cambridge».

El treball té una extensió de
647 pàgines i a l’apèndix inclou
una traducció d’un tractat de
l’edició crítica alemanya al cata-
là,que també serà publicada per
l’Institut d’Estudis Catalans. La
publicació formarà part de l’a-
nuari de la Societat Catalana de
Filosofia d’aquest 2006.

AENA organitza una sortida el proper
23 d’abril per conèixer el riu Anoia

Ramon Enrich explica l’escultura a la
dona treballadora al Casal Cívic

AENA ha organitzat una sor-
tida per conèixer de prop l’estat
de salut d’un tram del riu Anoia
al pas d’aquest per Igualada, el
proper 23 d’abril, a les 10 del
matí. Els assistents seguiran la
metodologia proposada per
Projecte Rius. El punt de troba-
da és davant dels Vivers Palau al
carrer del Rec d’Igualada. Des

d’allà, s’anirà peu fins al tram
del riu que tenen assignat. Pri-
mer,hi haurà una inspecció ocu-
lar de la flora i la fauna que es
veu passejant a la vora del riu.
Després, una recerca de la mi-
crofauna que hi pugui haver així
com unes anàlisis químiques.La
sortida està oberta a tothom.
Cal trucar al 646 549 129.

El proper dimecres 26 d’abril,
a 2/4 de 6 de la tarda, l’entitat
Grup de Dones de les Tardes
dels Dimecres rebrà la visita, al
Casal Cívic de Montserrat, de
Ramon Enrich, un dels autors
del monument a les dones tre-
balladores. Enrich explicarà el
significat d’aquesta obra inau-
gurada recentment a la capital
de l’Anoia.

L’entitat va decidir convidar-
lo després que,en una de les sor-
tides del grup,en l’activitat «Ca-
minem i fem cultura», el
col·lectiu passés per davant del
monument, del qual van sortir
moltes interpretacions sobre el
seu significat.

L’activitat, al Casal Cívic de
Montserrat,està oberta a tota la
gent que vulgui participar-hi.

ARXIU/M.H.
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Xianonan Ma y George Marinescu reciben premio Sant 
Jordi del IEC  
 
Los matemáticos Xiaonan Ma y George Marinescu han 
recibido hoy el premio Sant Jordi 2006 de mayor dotación, 
12.000 euros, que otorga el Instituto de Estudios Catalanes 
(IEC), por su trabajo "Holomorphic Morse inequalities and 
Bergman Kernels". 
 
El presidente del IEC, Salvador Giner, ha presidido hoy el 
acto de entrega de la 75 edición de los Premios Sant Jordi 
2006, un total de 34 galardones que, desde 1914, 
"distinguen" aquellas instituciones y personas que han 
contribuido a la consolidación y prestigio de la investigación 
científica y la cultura catalana. 
 
Con dotaciones que suman los 127.400 euros, el IEC ha 
entregado 14 premios generales que reconocen los trabajos 
de investigación ya realizados, 9 destinados a estudiantes y 
4 a bolsas de estudio. 
 
El premio Prat de la Riba, con 6.000 euros de dotación, ha 
recaído en el filólogo Joan Juliá, por el libro "Fonética 
aplicada catalana", mientras que el de Medio Ambiente ha 
sido para la bióloga Josefina Castellví, en reconocimiento a 
su trabajo como científica y gestora de la investigación, y el 
Miquel Mas Molas ha premiado a Cristina Canal por su 
trabajo "Estudio de las propiedades superficiales y del 
postsuavizado de tejidos de lana y poliamida 6 tratados con 
plasma". 
 
Giner ha destacado la "continuidad extraordinaria" de estos 
premios que, desde 1914, se han entregado anualmente 
aunque las circunstancias políticas no siempre han sido 
favorables. 
 
El presidente del IEC también ha hecho pública la 
convocatoria de los premios de 2007 que, con 21 
galardones generales, se enmarcarán en la celebración del 
centenario de la institución catalana 
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El IEC otorga 14 premios Sant Jordi 2006 con una 
dotación total de los premios de 127.400 euros 
  
La institución académica aumentará el número de 
galardones hasta 21 en la próxima edición 
 
   El Institut d'Estudis Catalans (IEC) otorgó hoy 14 premios 
generales Sant Jordi 2006 y nueve premios destinados 
específicamente a estudiantes y once bolsas de estudio, 
que en total suman la cifra de 127.400 euros, con 
dotaciones de entre los 600 y los 12.000 euros. 
 
   El presidente del IEC, Salvador Giner, afirmó que en el 
próximo año se aumentará el número de premios hasta 21 
porque cada vez hay mayor número de científicos y 
remarcó que los premios contemplan todos los niveles y 
todas las disciplinas. Además añadió que estos premios 
ayudan a promocionar la ciencia en Catalunya. 
 
   El presidente destacó el premio de Medio Ambiente que 
otorgaron a la científica especializada en la investigación 
oceanográfica, Josefina Castellví i Puilachs. También dio 
relevancia al premio Ramon Margalef de Ecología otorgado 
a Teresa Buchaca Estany, por su trabajo 'Pigments 
indicadors: estudi del senyal en estanys dels Pirineus i de la 
seva aplicació en paleolimnologia'. 
 
   Se concedieron el premio Prat de la Riba a Joan Julià i 
Muné por su trabajo 'Fonètica aplicada catalana. Dels 
fonaments a les aplicacions de les ciències fonètiques', así 
como el premio Manuel Milà i Fontanals de Historia Literaria 
a Mireia Campabadal i Bertran por su trabajo 'La Reial 
Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona en el segle XVIII: 
l'interès per la història, la llengua i la literatura catalanes'. 
 
   El premio Joan Reglà de Historia Moderna se otorgó a 
Alexandra Capdevilla Muntadas y el premio Arturo Bofill 
Reglà de Historia Moderna se concedió a Alexandra 
Capdevila Muntadas por su trabajo 'Entre la vinya i el 
comerç. Els orígens de l'expansió econòmica del Maresme a 
l'època moderna'. 
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   El premio Artur Bofill y Poch de Zoología se dio a Sandra 
Mallol i Martínez; el Antoni de Martí i Franquès de Ciencias 
Químicas se concedió a Jordi Cabana Jiménez; el Rafael 
Campalans de Ciencias de la Ingeniería a Elsa Pastor Ferrer 
y el premio Pompeu Fabra de Gramática se dio a Neus 
Nogué Serrano. 
 
   Asimismo, el Joaquim Carreras i Artau de Filosofía se 
concedió a Joan Ordi i Fernández; el premio Ferran Sunyer i 
Balaguer de Matemáticas a Xiaonan Ma i George Marinescu; 
el premio Miquel Mas Molas a la Investigación Técnica Textil 
a Cristina Canal Barnils; el Josep M. Sala-Trepat a Ana 
Caño Delgado y el premio Catalunya de economía se 
concedió a Xavier Vives i Lluís Torrens. 
 
   Giner explicó que el instituto tiene más de 8.600 
miembros que trabajan en todos los campos de la ciéncia 
por toda Catalunya. También dijo estar muy orgulloso de 
"ser una académia independiente" que "no depende del 
Govern". 
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L'IEC lliura els Premis Sant Jordi 2006 a les persones 
que han contribuït al prestigi de la recerca científica 
catalana  
  
Barcelona.- L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha lliurat 
aquest dilluns a la tarda els Premis Sant Jordi 2006. 
Aquests guardons, creats l'any 1914, integren el LXXV 
Cartell de premis i borses d'estudi de la institució i volen 
ser un reconeixement a aquelles persones i entitats que 
han contribuït al prestigi de la recerca científica i de la 
cultura catalana, posant especial èmfasi en la promoció dels 
joves de tots els àmbits de les ciències i les humanitats.  
 
Durant l'acte, que s'ha celebrat a la seu que l'IEC té a 
Barcelona, s'ha comptat amb la presència del president del 
Parlament de Catalunya, Ernest Benach que s'ha encarregat 
de lliurar els guardons.  
 
En total, l'Institut ha lliurat catorze premis generals, a 
banda dels nou destinats específicament a estudiants i onze 
a borses d'estudi, sumant un total de 34 premis. Les 
dotacions econòmiques dels guardons sumen 127.400 
euros, amb quantitats que oscil·len entre els 600 i els 
12.000 euros, a més d'incloure, en determinats casos, la 
publicació del projecte.  
 
El premi amb una major dotació -12.000 euros- correspon 
al Ferran Sunyer i Balaguer de Matemàtiques, instituït el 
1992 per la Fundació del mateix nom, participada per l'IEC. 
En aquesta edició s'han presentat nou candidats d'arreu del 
món i el jurat ha decidit atorgar-lo als professors Xiaonan 
Ma, del Centre de Mathématiques Laurent Schwartz (École 
Polytechnique, de Palaiseau, París) i George Marinescu de 
l'Institut für Analysis und Mathematische Physik (Goethe-
Universitätät, de Frankfurt), pel treball 'Holomorphic Morse 
inequalities and Bergman kernels', considerat de 'molt alt 
nivell' pel jurat i definit pels seus autors com 'un estudi 
abstracte de la geometria de l'espai, amb possibles 
aplicacions a l'estudi de l'espai físic resultant de les teories 
de la relativitat i de la mecànica'.  
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Uns dels premis, el Catalunya d'Economia, dotat amb 9.000 
euros i patrocinat per Caixa d'Estalvis de Catalunya, ja va 
ser lliurat el 3 de novembre passat als investigadors Xavier 
Vives Torrents i Lluís Torrens Mèlich, pel treball 'Estratègies 
de les àrees metropolitanes europees davant de l’ampliació 
de la Unió Europea'.  
 
D'altra banda, també s'han lliurat els tres premis que 
compten amb una dotació de sis mil euros. Es tracta, d'una 
banda, del Premi Prat de la Riba, instituït l'any 1916, que 
ha recaigut a Joan Julià i Muné pel llibre 'Fonètica aplicada 
catalana. Dels fonaments a les aplicacions de les ciències 
fonètiques'; el de Medi Ambient, atorgat a la biòloga 
Josefina Castellví i Piulachs, en reconeixement a la seva 
tasca com científica i com a gestora de la investigació, i el 
premi Miquel Mas Molas a la Investigació Tècnica Tèxtil, que 
ha recaigut a Cristina Canal Barnils pel treball 'Estudio de 
las propiedades superficiales y del post-suavizado de 
tejidos de lana y poliamida 6 tratados con plasma'.  
 
En el mateix acte del lliurament, que ha estat presidit per 
Salvador Giner, s'ha fet pública la convocatòria del Cartell 
de premis del 2007 que, com és tradicional, es lliuraran 
durant la Diada de Sant Jordi de l'any que ve.  
 
L'increment dels premis  
 
El president de l'IEC, Salvador Giner, ha anunciat que amb 
vista a l'any que ve i coincidint amb la celebració del 
centenari de la institució està previst que s'incrementi el 
nombre de premis generals. D'aquesta manera, es passaria 
dels setze actuals (aquest any hi ha hagut dos premis que 
no s'han adjudicat, el Francesc de B.Moll de Dialectologia i 
el Premi Fundació Mercè Rodoreda) a un total de 21.  
 
Segons ha declarat Giner, 'aquest creixement es correspon 
amb el fet que cada cop hi ha més científics, cada cop ho 
fem més bé i la nostra presència en totes les ciències té un 
pes més gran'.  
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L'IEC atorga 14 premis Sant Jordi 2006 amb una 
dotació total dels premis de 127.400 euros  
 
L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha atorgat avui 14 
premis generals Sant Jordi 2006 i nou premis destinats 
específicament a estudiants i onze borses d'estudi, que en 
total sumen la xifra de 127.400 euros, amb dotacions 
d'entre els 600 i els 12.000 euros. 
 
El president de l'IEC, Salvador Giner, ha afirmat que l'any 
que ve s'augmentarà el nombre de premis fins a 21 perquè 
cada vegada hi ha més científics i ha remarcat que els 
premis contemplen tots els nivells i totes les disciplines. A 
més ha afegit que aquests premis ajuden a promocionar la 
ciència a Catalunya. 
 
El president ha destacat el premi de Medi Ambient que han 
atorgat a la científica especialitzada en la investigació 
oceanogràfica, Josefina Castellví i Puilachs. També ha donat 
rellevància al premi Ramon Margalef d'Ecología atorgat a 
Teresa Buchaca Estany, pel seu treball 'Pigments 
indicadors: estudi del senyal en estanys dels Pirineus i de la 
seva aplicació en paleolimnologia'. 
 
S'han concedit el premi Prat de la Riba a Joan Julià i Muné 
pel seu treball 'Fonètica aplicada catalana. Dels fonaments 
a les aplicacions de les ciències fonètiques', així com el 
premi Manuel Milà i Fontanals d'Història Literària a Mireia 
Campabadal i Bertran pel seu treball 'La Reial Acadèmia de 
Bones Lletres de Barcelona en el segle XVIII: l'interès per 
la història, la llengua i la literatura catalanes'. 
 
El premi Joan Reglà de Historia Moderna s'ha atorgat a 
Alexandra Capdevilla Muntadas i el premi Arturo Bofill Reglà 
d'Història Moderna s'ha concedit a Alexandra Capdevila 
Muntadas pel seu treball 'Entre la vinya i el comerç. Els 
orígens de l'expansió econòmica del Maresme a l'època 
moderna'. 
 
El premi Artur Bofill i Poch de Zoologia s'ha donat a Sandra 
Mallol i Martínez; l'Antoni de Martí i Franquès de Ciències 
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Químiques s'ha concedit a Jordi Cabana Jiménez; el Rafael 
Campalans de Ciències de l'Enginyeria a Elsa Pastor Ferrer i 
el premi Pompeu Fabra de Gramàtica s'ha donat a Neus 
Nogué Serrano. 
 
Així mateix, el Joaquim Carreras i Artau de Filosofia s'ha 
concedit a Joan Ordi i Fernández; el premi Ferran Sunyer i 
Balaguer de Matemàtiques a Xiaonan Ma i George 
Marinescu; el premi Miquel Mas Molas a la Investigació 
Tècnica Tèxtil a Cristina Canal Barnils; el Josep M. Sala-
Trepat a Ana Caño Delgado i el premi Catalunya 
d'Economia s'ha concedit a Xavier Vives i Lluís Torrens. 
 
Giner ha explicat que l'institut té més de 8.600 membres 
que treballen en tots els camps de la ciència per tot 
Catalunya. També ha dit estar molt orgullós de "ser una 
acadèmia independent" que "no depèn del Govern".[ 
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Calvo,premiada
pelretorndels
‘papers’per la
UGTielPSC

Redacció
BARCELONA

La ministra de Cultura,
Carmen Calvo, rebrà di-
jous, dins els premis Pri-
mer de Maig, el guardó
Joan Reventós a la Memò-
ria Popular com a reconei-
xement pel seu paper en el
retorn dels papers de Sa-
lamanca. Els premis els
atorguen la Fundació
Josep Comaposada, lligada
al sindicat UGT de Catalu-
nya, i la Fundació Rafael
Campalans, vinculada al
PSC.

La UGT de Catalunya és
membre de la Comissió de
la Dignitat i va ser espolia-
da per l’exèrcit franquista
al final de la Guerra Civil.
El seu secretari general,
Josep M. Àlvarez, va parti-
cipar en la primera missió
de la Comissió de la Digni-
tat desplaçada a Salaman-
ca per reclamar la devolu-
ció documental. Àlvarez
serà present a la cerimònia
de dijous, que estarà presi-
dida pel president de la Ge-
neralitat, Pasqual Maragall.

Durant la cerimònia, que
es farà a l’àgora de la Uni-
versitat Pompeu Fabra
(18.00 hores), la Coopera-
tiva l’Olivera rebrà el premi
Joan Codina a la iniciativa
social; l’estudiós David
Held, l’Ernest Lluch de
pensament; i la Fundació
Bayt al-Thaqafa, el Xavier
Soto a la convivència. ■

LLENGUA
Mascarell vol que els
autors en castellà
vagin a Frankfurt
El conseller de Cultura, Ferran
Mascarell, es va mostrar ahir
partidari que “a priori” els au-
tors catalans que escriuen en
castellà vagin a la Fira del Lli-
bre de Frankfurt perquè Cata-
lunya no pot “negar” una cul-
tura present en la seva reali-
tat. En una entrevista a
Catalunya Ràdio, el conseller
va demanar una setmana per
tenir clar el “criteri” i el “me-
canisme de funcionament” de
cara a Frankfurt i va assegurar
que s’ha d’explicar la cultura
catalana “amb claredat i
sense confondre ningú”. Va
aclarir, però, que la literatura
catalana tindrà “un lloc pree-
minent, només faltaria”.

ARQUEOLOGIA
Tarragona i Pompeia
s’agermanen per
enfortir el llegat romà
Una delegació de l’Ajuntament
de Tarragona va viatjar ahir a
Pompeia, que s’ha segregat de
Nàpols recentment, per iniciar
els tràmits que agermanaran
tots dos municipis. Aquest vin-
cle permetrà millorar la col·la-
boració entre dues ciutats que
comparteixen l’esplendor del
passat romà. De fet, Tarrago-
na serà la primera ciutat a
agermanar-se amb Pompeia,
informa Oriol Margalef.

LITERATURA
Maria Teresa Pous
guanya el Marià
Vayreda de narrativa
L’escriptora Maria Teresa Tous
ha guanyat el premi Marià Vay-
reda de narrativa d’Olot amb
La cançó dels deportats, la
seva primera novel·la, que edi-
tarà Empúries. El guardó, dotat
amb 10.000 euros, es va con-
cedir dissabte en el marc d’una
cerimònia literària conduïda
per Joan Barril i Joan Ollé.

Cultura
enbreu

L’IEClliuraels
SantJordi2006

L’Institut d’Estudis Catalans atorga els seus guardons
per a la recerca amb una dotació global de 127.400 €

Sergi Gallego
BARCELONA

L’Institut d’Estudis Cata-
lans (IEC) va lliurar ahir, de
mans del president del Par-
lament, Ernest Benach, els
premis Sant Jordi 2006,
dins dels quals s’inclouen
els específics per a estudi-
ants i la borsa d’estudis.

El guardó més ben dotat,
el Ferran Sunyer i Balaguer
de matemàtiques (12.000
euros), es va atorgar als pro-
fessors Xiaonan Ma i Geor-
ge Marinescu pel treball Ho-
lomorphic Morse inequali-

ties and Bergman kernels;
el Prat de la Riba, instituït
l’any 1916 i dotat amb
6.000 euros, a Joan Julià
per un treball de fonètica
catalana; i el de medi ambi-
ent a la biòloga Josefina
Castellví per la seva trajec-
tòria. D’altres guardonats
van ser Mireia Campabadal,
amb el Milà i Fontanals
d’història literària per La
Reial Acadèmia de Bones
Lletres de Barcelona en el
segle XVIII; Alexandra Cap-
devila, amb el Joan Reglà
d’història moderna per
Entre la vinya i el comerç.

Els orígens de l’expansió
econòmica del Maresme a
l’època moderna; Neus
Nogué, amb el Fabra de gra-
màtica; i Joan Ordi en filo-
sofia per L’imperatiu del si-
lenci. Sentit del Tractatus
de Wittgenstein a la llum de
la tesi setena.

Els altres guardonats van
ser Sandra Mallol (Bofill i
Poch de zoologia), Teresa
Buchaca Estany (Ramon
Margalef d’ecologia), Jordi
Cabana (premi de ciències
químiques), Elsa Pastor (ci-
ències de l’enginyeria), Cris-
tina Canal (investigació tèc-

nica tèxtil), Ana Caño (el
Sala-Trepat de genètica) i
Xavier Vives i Lluís Torrens
(Catalunya d’economia).

El president de l’IEC, Sal-
vador Giner, va destacar la
continuïtat dels guardons,
“que sempre s’han concedit
des del 1914, fins i tot en
plena dictadura franquis-
ta”, i va recordar que són els
darrers que es concedeixen
abans del centenari de la
institució, que se celebrarà
l’any vinent. Finalment, va
anunciar que els premis
augmentaran de 16 a 21 la
propera edició. ■

Ernest Benach, president del Parlament, va presidir ahir la cerimònia d’entrega dels premis de l’IEC ■ JORDI GARCIA

Luxeisensualitatdels interruptors
Alta tecnologia per
tornar a la llum de
les espelmes. És el
luxe que vol ‘Axolute’

Sebastià Alzamora
BARCELONA

Una proposta comercial
vestida amb discurs artístic.
La prestigiosa crítica d’art
italiana Cristina Morozzi,
considerada una guru del
disseny al seu país, va visi-

tar ahir Barcelona per pre-
sentar el llibre Axolute Style
Tech, que ella ha dirigit i que
ha estat publicat per l’em-
presa de components elec-
trònics BTicino.

La versió castellana del
volum ha estat coordinada
pel també crític d’art Joan
Abelló i va ser presentada
ahir a l’auditori del Foment
de les Arts Decoratives
(FAD), en un col·loqui que
va comptar amb la partici-
pació de Xavier Rubert de

Ventós, Òscar Guayabero,
Dani Freixes i els mateixos
Abelló i Morozzi.

Axolute és una nova línia
d’interruptors que, segons
Joan Mialdea i Fernando
Garcés, directius de BTici-
no Espanya, aplica a la tec-
nologia (en concret a la ins-
tal·lació elèctrica, “l’element
menys evolucionat de les vi-
vendes”) conceptes com
luxe, confort i bellesa. El re-
sultat són interruptors real-
ment bells, concebuts dins

l’era emergent de la domòti-
ca. A partir del producte co-
mercial, Morozzi ha bastit
al llibre “un discurs sobre el
valor del detall”, i recorda
que ja Mies van der Rohe va
sentenciar que “els detalls
són Déu”. El luxe com a
qüestió moral, democratit-
zat i accessible (però no ne-
cessàriament assequible),
del qual el producte de BTi-
cino –“eficaç, elegant i es-
sencial”– seria, com l’iPod,
un model de referència. ■La guru italiana del disseny, Cristina Morozzi ■ JOSEP LOSADA

Carmen Calvo ■ EFE/MONDELO
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Xianonan Ma i George Marinescu van rebre ahir els 
premis Sant Jordi de l´IEC  
 
Els matemàtics Xiaonan Ma i George Marinescu van rebre 
ahir el premi Sant Jordi 2006 de major dotació, 12.000 
euros, que atorga l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), pel seu 
treball Holomorphic Morse inequalities and Bergman 
Kernels. 
El president de l'IEC, Salvador Giner, va presidir ahir l'acte 
de entrega de la 75 edició dels Premis Sant Jordi 2006, un 
total de 34 guardons que, des de 1914, «distingeixen» 
aquelles institucions i persones que han contribuït a la 
consolidació i prestigi de la investigació científica i la cultura 
catalana. 
Amb dotacions que sumen els 127.400 euros, l'IEC va 
lliurar 14 premis generals que reconeixen els treballs 
d'investigació ja realitzats, 9 destinats a estudiants i 4 a 
borses d'estudi. 
El premi Prat de la Riba, amb 6.000 euros de dotació, va 
recaure en el filòleg Joan Julià, pel llibre Fonètica aplicada 
catalana, mentre que el de Medi Ambient va ser per a la 
biòloga Josefina Castellví, en reconeixement a la seva feina 
com científica i gestora de la investigació, i el Miquel Mas 
Molas va premiar Cristina Canal pel seu treball Estudi de les 
propietats superficials i del postsuavitzat de teixits de llana 
i poliamida 6 tractats amb plasma. 
Giner ha destacat la «continuïtat extraordinària» d'aquests 
premis, lliurats des de l´any 1914 anualment.   
  



Yahoo    24/04/2006 

L'IEC atorga 14 premis Sant Jordi 2006 amb una 
dotació total dels premis de 127.400 euros  
 
L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha atorgat avui 14 
premis generals Sant Jordi 2006 i nou premis destinats 
específicament a estudiants i onze borses d'estudi, que en 
total sumen la xifra de 127.400 euros, amb dotacions 
d'entre els 600 i els 12.000 euros.  
 
El president de l'IEC, Salvador Giner, ha afirmat que l'any 
que ve s'augmentarà el nombre de premis fins a 21 perquè 
cada vegada hi ha més científics i ha remarcat que els 
premis contemplen tots els   
nivells i totes les disciplines. A més ha afegit que aquests 
premis ajuden a promocionar la ciència a Catalunya.  
 
El president ha destacat el premi de Medi Ambient que han 
atorgat a la científica especialitzada en la investigació 
oceanogràfica, Josefina Castellví i Puilachs. També ha donat 
rellevància al premi Ramon Margalef d'Ecología atorgat a 
Teresa Buchaca Estany, pel seu treball 'Pigments 
indicadors: estudi del senyal en estanys dels Pirineus i de la 
seva aplicació en paleolimnologia'.  
 
S'han concedit el premi Prat de la Riba a Joan Julià i Muné 
pel seu treball 'Fonètica aplicada catalana. Dels fonaments 
a les aplicacions de les ciències fonètiques', així com el 
premi Manuel Milà i Fontanals d'Història Literària a Mireia 
Campabadal i Bertran pel seu treball 'La Reial Acadèmia de 
Bones Lletres de Barcelona en el segle XVIII: l'interès per 
la història, la llengua i la literatura catalanes'.  
 
El premi Joan Reglà de Historia Moderna s'ha atorgat a 
Alexandra Capdevilla Muntadas i el premi Arturo Bofill Reglà 
d'Història Moderna s'ha concedit a Alexandra Capdevila 
Muntadas pel seu treball 'Entre la vinya i el comerç. Els 
orígens de l'expansió econòmica del Maresme a l'època 
moderna'.  
 
El premi Artur Bofill i Poch de Zoologia s'ha donat a Sandra 
Mallol i Martínez; l'Antoni de Martí i Franquès de Ciències 
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Químiques s'ha concedit a Jordi Cabana Jiménez; el Rafael 
Campalans de Ciències de l'Enginyeria a Elsa Pastor Ferrer i 
el premi Pompeu Fabra de Gramàtica s'ha donat a Neus 
Nogué Serrano.  
 
Així mateix, el Joaquim Carreras i Artau de Filosofia s'ha 
concedit a Joan Ordi i Fernández; el premi Ferran Sunyer i 
Balaguer de Matemàtiques a Xiaonan Ma i George 
Marinescu; el premi Miquel Mas Molas a la Investigació 
Tècnica Tèxtil a Cristina Canal Barnils; el Josep M. Sala-
Trepat a Ana Caño Delgado i el premi Catalunya 
d'Economia s'ha concedit a Xavier Vives i Lluís Torrens.  
 
Giner ha explicat que l'institut té més de 8.600 membres 
que treballen en tots els camps de la ciència per tot 
Catalunya. També ha dit estar molt orgullós de "ser una 
acadèmia independent" que "no depèn del Govern".  
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