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Com  ja  sabeu  els  premis  Nobel 
s'atorguen cada any a qui efectuen 
una  investigacions,  descobriments 
excel·lents que tinguin un benefici 
per  a  la  humanitat  durant  l'  any 
anterior. 

A les persones que guanyen aquest 
premi li atorguen una medalla d'or, 
un diploma i una suma de diners. 
Però aquest  premi  només pot  ser 
atorgat a persones que hagin sigut 
nomenades en vida. 

Hi  ha  premis  diferents  que   es 
classifiquen en  cinc categories: 

Premis Nobels :

Els  diversos  camps  en  què  es 
concedixen  premis  són  els 
següents:

 Física (decidit per la Reial 
Acadèmia Sueca de 
Ciències) 

 Química (decidit per la 
Reial Acadèmia Sueca de 
Ciències) 

 Medicina o Fisiologia 
(decidit per l'Institut 

Karolinska) 

 Literatura (decidit per 
l'Acadèmia Sueca) 

 Pau (decidit pel Comitè 
Nobel Noruec del 
Parlament Noruec) 

Aquest any els Premis Nobels 
que s'han atorgat han estat:

➔ Química: s'ha  lliurat  a 
Daniel  Shechtman  per  el 
descobriment  dels 
quasicristalls.

➔ Literatura: s'ha atorgat a 
Tomas Transtromer .

➔ Medicina  i  fisiologia: 
s'ha  atorgat  a  Bruce 
Beutler,  Jules  Hoffmann  i 
Ralph M Steinman pelsr els 
seus  estudis  sobre 
l'activació  0  desactivació 
de la immunitat innata i el 
seu  descobriment  de  les 
cèl·lules dendrítica i el seu 
paper  en  la  immunitat 
adaptativa. 

➔ Pau: s'ha  atorgat  a  Ellen 
Johnson  Sirleaf,  Leymah 
Gbowee  (Libèria)i  Tawakul 
Karman  (Iemen)  per  la 
seva implicació  no-violenta 
en  la  seguretat  de  les 
dones  i  pels  drets  de  la 
dona  a  participar 
plenament  en  la 
construcció de la pau.

➔ Física: es  va  atorgar  a 
Saul  Perlmutter  ,  Brian 
Schmidt  i  Adam  Riess  pel 
descobriment  de  de 
l'expansió  accelerada  de 
l'univers  mitjançant 
l'observació  de supernoves 
distants.

Petit article sobre  els 
Premis Nobel de 2011.

Biografia 

d' Alfred Novel.
Alfred Novel va ser qui va 
crear els Premis Nobel.  Ho 
va  deixar  escrit  al  seu 
testament.

Alfred  Novel  va  néixer  a 
Estocolm, Suècia. Va ser el 
tercer  fill  d'Emmanuel 
Nobel. 

Als  pocs  anys  es  va 
traslladar  amb  la  seva 
família a Sant Petersburg, 
allà mateix el seu pare va 
començar a treballar en un 
projecte  d'un  torpede. 
Però  la  seva  família  va 
haver d'anar-se'n a Suècia 
un  altre  cop  ja  que  els 
negocis  familiars  no  van 
anar molt bé.

Alfred  va  dedicar  tota  la 
seva  joventut  als  estudis 
d'  explosius,  especialment 
a  l'ús  i  a  la  producció 
segura de la nitroglicerina. 
Sabem que en una fàbrica 
on  el  germà  d'en  Alfred 
treballava  va  tenir  lloc 
unes explosions on el seu 
germà va morir, aquest fet 
el  va  fer  sentir  culpable 
com  a  empresari  que  va 
crear la dinamita.

Alfred va morir  a la seva 
casa  de  Sant  Remo quan 
tenia  63  a  causa  d'  una 
hemorràgia cerebral. 
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