
 

 

Estimats socis i simpatitzants: 

Ens aproximem al 4 d’octubre, data en la qual farem el sopar anual de l’Ateneu de Natura. Enguany, 

tenim la novetat que al final del sopar s’atorgarà el primer “Premi ADN de divulgació de les ciències 

naturals”. 

El guanyador del 2014 és José Luis Sanz García. (Soria, 1948)  

José Luis Sanz és un vell conegut per als socis d’ADN. Precisament, ens vam presentar en societat a 

redós d’una conferència seua. Sempre que l’ADN li ha sol·licitat participar en un acte o impartir un curs, ha estat 

amatent a complaure’ns. Segur que molts de vosaltres el recordeu pel nom d’amic: Pepelu. Per als que no teniu la 

sort de conèixer-lo, us he d’indicar que és el dinosauriòleg més important de l’Estat Espanyol i, segurament, un 

del millors especialistes mundials en l’estudi de l’evolució del teròpodes voladors a les aus modernes. Els 

teròpodes es un grup de dinosaures que inclou, per exemple, al famós Tiranosaurus rex, més parent del que pot 

semblar, a primer cop d’ull, dels coloms. Però l’aportació de J.L. Sanz no s’ha limitat a la gran tasca científica 

que ha desenvolupat: a tall d’exemple podem citar que ha descrit vuit gèneres nous de dinosaures i es també 

remarcable el treball de camp que ha fet, dirigint excavacions de jaciments que han esdevingut tan importants 

com el de las Hoyas (a Cuenca) o per les nostres terres, els de Morella. En la seua vessant de pedagog ha creat 

escola formant nous paleontòlegs que de ben segur continuaran les investigacions que ell va encetar (és 

catedràtic de paleontologia de la universitat Autònoma de Madrid). Però no acaba aquí la cosa, ha estat, a més a 

més, un constant divulgador del coneixement científic de la seua especialitat mitjançant llibres adreçats a tots els 

públics i ha estat també molt actiu en els mitjans de comunicació (televisió i premsa). De ben segur l’haureu vist 

alguna vegada per TV o haureu llegit en el periòdic un del seus articles rics i precisos alhora que entenedors. És 

per aquesta vessant de fer arribar els seus coneixements i descobriments al públic en general, a la societat, que 

ens ha semblat mereixedor del premi ADN de divulgació de les ciències naturals. 

Seria bo que li poguérem retornar una part de l’afabilitat i calidesa que sempre ens ha mostrat fent-li 

companyia en el sopar en el qual l’honorem. El premi, com és obvi, no suposa cap retribució. És un 

reconeixement, públic i sentit, de la nostra associació a la seua tasca. Li farem, això sí, el present d’una peça de 

ceràmica creada per l’ocasió i donada per l’artista valenciana Cristina Guzmán Traver (Aldaia).  

El sopar se celebrarà a la sala Morella de l’Inturhotel, a la ciutat de Castelló de la Plana, el dissabte 4 

d’octubre de 2014, als volts de les nou. El menú s’annexa al correu. Caldria, per poder fer previsions, que ens 

confirmeu, per correu electrònic, les persones que assistiran al sopar. Si hi ha algú que vol peix de segon plat ho 

haurà d’indicar. 

Una abraçada. 

Enric Forner i Valls 



 

 


