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Reportatge

                 Premis Nobel

Creació dels Premis Nobel:

Com cada any ens  fem ressò  del lliurament dels
premis  Nobel  per  part  de  l'Acadèmia  sueca i
recordem la  figura  del  creador  d'aquests  premis:
Alfred Nobel.

Alfred Nobel va néixer el 21 d'octubre del 1833 a
Estocolm, Suècia, en el si d'una família d'enginyers.
Nobel va reunir unangran fortuna al llarg de la seva
vida,  la  major  part  gràcies  a  les  seves  355
invencions,  d'entre  les  quals  destaca  la  dinamita
com  la  més  famosa.  Nobel  va  morir  el  10  de
desembre del 1896 a Sant Remo, Itàlia, a l'edat de
63 anys a causa d'una hemorràgia cerebral.

En el seu testament demanava que la seva fortuna
fos utilitzada per a crear una sèrie de premis per a
aquells  que  oferissin el  “major  benefici  a  la
humanitat” en els camps de la física, la química, la
pau , la fisiologia, la medicina i la literatura. 

Procés d'atorgament dels premis:

El procés d'atorgament és similar per a cada premi
Nobel, la principal diferència rau en les persones
que  poden  presentar  els  candidats  per  a  cada
premi:

Nominacions:  Els  formularis  de  nominació  són
enviats pel Comitè del Premi Nobel a unes 3.000
persones, en general el setembre de l'any anterior
al de l'atorgament del premi. 

Selecció: El Comitè del Nobel elabora un informe
amb  l'assessorament  d'experts  en  els  àmbits
pertinents i es fa la selecció

Nominació pòstuma: Tot i que no es permeten les
nominacions  pòstumes,  les  persones  que  moren
durant  els  mesos  entre  la  seva  nominació  i  la
decisió del comitè del premi poden ser premiades.
Això ha succeït dues vegades.

Premis:

N'hi ha de tres tipus:

Medalles:  Les  medalles  del  premi  Nobel,  on  hi
destaca  una  imatge  de  perfil d'Alfred  Nobel  a
l'anvers. 

Diplomes: El guardonats amb el Premi Nobel reben
un  diploma  de  mans  del  rei  de  Suècia  o  del
president del Comitè Noruec del Nobel, segons el
cas.  Cada  títol  té  un  disseny  únic  fet  per  les
institucions que atorguen els diferents premis per a
cada guardonat. 

Metàl·lic: El guardonat amb el Nobel també rep una
suma de diners en forma d'un document que indica
el seu import, els diners  percebuts ronda els 2,6
milions de corones sueques ( 296.441,56€ ).
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