Enhorabona entramuntanats i
entramuntanades!

Dijous dia 9 de febrer:
Lliurament del Premi a l’entramuntanada de l’any 2011 a Fàtima Bosch
Ni més ni menys que 18 anys fem aquest 2012 els EntramuntanatsEmpordanesos a Barcelona! I, com ja és habitual, comencem l'any amb
molta força i amb una trobada ben especial: l'entrega del premi
Entramuntanada de l'Any 2011 a Fàtima Bosch (Espolla, 1957), que és
doctora en Farmàcia, catedràtica de Bioquímica i Biologia Molecular a la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i que, a més de molts altres
èxits, ha destacat per liderar equips que han fet passos molt importants en
investigació sobre teràpia gènica.
El lliurament del guardó es farà el dijous 9 de febrer en un sopar al
restaurant Laie, a Barcelona. L'Entramuntanat de l'Any es tria per votació
dels socis i vol reconèixer la tasca d'un empordanès o empordanesa que
s'hagi distingit per promoure i defensar el fet diferencial empordanès.
Aquesta vegada, es tracta d'una dona amb una sòlida carrera en el món de
la ciència, de la quals els Entramuntanats volem destacar, en paraules de
la presidenta de l'entitat, Isabel Boncompte, "un esforç continuat, tant a
Catalunya com a l'estranger, en la recerca pera un món millor mitjançant
nous camins per curar velles o rares malalties".

Gens en comptes de fàrmacs

“Quan la teràpia gènica assoleixi
tot el seu potencial, algunes
malalties que avui considerem
molt greus no ho seran més que
un refredat” Fàtima Bosch.

"La seva carrera i el prestigi com a investigadora ens ha d'enorgullir com a
empordanesos -subratlla Boncompte-. En aquesta ocasió, més que una
persona mediàtica i coneguda, els Entramuntanats volem reconèixer una
persona dedicada a la ciència i a una feina a la qual la societat no sempre
dóna el valor que es mereix". Els èxits de Fàtima Bosch, directora del
Centre de Biotecnologia Animal i Teràpia Gènica de la UAB i cofundadora
de l'European Society of Gene Terapy l'any 1992, evidencien com el saber
fer empordanès va també sovint més enllà de l'art i la cultura, que és del
que més s'acostuma a parlar.

Fàtima	
  Bosch	
  rebrà	
  una	
  reproducció	
  del	
  Gegantó	
  Tramuntana,	
  disseny	
  original	
  d'Eduard	
  Bartolí,	
  que	
  forma	
  part	
  de	
  les	
  
figures	
  del	
  seguici	
  popular	
  de	
  Figueres.	
  L'Entramuntanat	
  de	
  l'Any	
  2010	
  va	
  ser	
  el	
  cuiner	
  Paco	
  Pérez,	
  que	
  té	
  tres	
  estrelles	
  
Michellin,	
  i	
  els	
  dels	
  anys	
  anteriors	
  van	
  ser	
  el	
  pintor	
  Lluís	
  Roura,	
  la	
  Fundació	
  Gala	
  -‐	
  Salvador	
  Dalí,	
  l'arquitecte	
  Enric	
  Ruiz-‐
Geli,	
  el	
  cantautor	
  Lluís	
  Llach,	
  l'entitat	
  Salvem	
  l'Empordà,	
  l'economista	
  Fabià	
  Estapé,	
  el	
  professor	
  i	
  expresident	
  del	
  Barça	
  
Joan	
  Trayter	
  i	
  l'ornitòleg	
  Jordi	
  Sargatal.	
  

DATA: Dijous 9 de febrer, a les 20.30h Assemblea de Socis. A les 21.30h Sopar i Lliurament del Premi
LLOC: Llibreria – Cafè Laie C/Pau Claris 85 Metro Linia I estació Urquinaona. Parquing Urquinaona
PREUS: Preu Socis: 25€

Preu no soci: 28€

ATENCIÓ!!!! A efectes d’intendènca us preguem reservar abans del dimarts dia 7 a les 13h (el restaurant tanca
per nosaltres)
Indiqueu què voldreu de segon plat. Es pot triar entre jarret de vedella, risotto de temporada o bacallà al forn amb
verdures.

Confirmacions d'assistència:
e-mail: info@entramuntanats.org
o bé al telèfon 656 42 54 05 (Demaneu per la Carme)

