
        

    

Nota de premsa 

 

L’Organització Europea per a la Investigació Nuclear (CERN) va fer públic, fa 
quatre mesos, el descobriment d’una nova partícula subatòmica amb les 

propietats del bosó de Higgs, una troballa fonamental per explicar per què 
existeix la matèria tal com la coneixem 

 

 
Peter Higgs: Inventant una partícula 

elemental, a CosmoCaixa 
    

    

• El prestigiós físic britànic Peter Higgs explicarà en primera persona 
l’apassionant història del bosó de Higgs, la partícula que pot ajudar 
a entendre l’origen de la massa de les partícules elementals. 

 
• Quasi mig segle després d’haver-se conjecturat la seva existència, 

el dia 4 de juliol passat el CERN va confirmar el descobriment d’un 
bosó que presentava les mateixes propietats que el bosó de Higgs, 
fet que suposa una autèntica fita en la comprensió de la natura. 

 

• Organitzada per l’Obra Social ”la Caixa” i l’Institut de Física d’Altes 
Energies (IFAE), la conferència Inventant una partícula elemental 
tindrà lloc a CosmoCaixa Barcelona i hi participaran Enric Banda, 
director de l’Àrea de Ciència, Recerca i Medi Ambient de l’Obra 
Social “la Caixa”; Matteo Cavalli, director de l’IFAE, i el professor 
Alan Walker, de la Universitat d’Edimburg. 

 
• La xerrada es podrà seguir públicament en directe a través 

d’Internet als webs de diversos mitjans generalistes i científics, i al 
de l’Obra Social ”la Caixa” www.lacaixa.es/obrasocial, com també a 
través de Twitter amb l’etiqueta #HiggsCosmoCaixa. 

 
Barcelona, 6 de novembre de 2012. Un dels objectius de l'Obra Social "la 
Caixa" en l'àrea científica és divulgar els esdeveniments més rellevants de la 
mà dels propis investigadors. Per això, Enric Banda, director de l’Àrea de 
Ciència, Recerca i Medi Ambient de l’Obra Social “la Caixa” situarà la 
importància de poder comptar amb una figura com Peter Higgs a 
CosmoCaixa, on pronunciarà la conferència Inventant una partícula elemental. 



        

    

Matteo Cavalli, director de l’IFAE parlarà de què succeeix a dia d'avui al 
CERN i quina relació té amb la nostra comprensió del món; Alan Walker, físic 
oferirà una petita introducció a la carrera de Peter Higgs, i contextualitzarà la 
importància del Bosó de Higgs en la Física. Per la seva banda, el Professor 
Higgs, en Inventant una partícula elemental, oferirà un apassionant repàs de 
la història de la física de partícules, des de la seva inspiració en els treballs de 
Paul Dirac fins les intimitats de la descripció teòrica d'una nova partícula 
elemental. Des d'una perspectiva molt personal, Higgs ens introduirà en un 
món invisible que dicta com és la nostra realitat. 
 
Nascut l’any 1929 a Newcastle, el físic Peter Higgs és conegut 
internacionalment per haver proposat, l’any 1964, l’avui anomenat mecanisme 

de Higgs, que permetria explicar el fet que moltes partícules elementals 
tinguin massa. Des de fa pràcticament mig segle, el bosó de Higgs ha estat 
objecte d’una llarga recerca en física de partícules. Quaranta-vuit anys 
després de la seva proposta, el dia 4 de juliol de 2012, i enmig d’una 
expectació mundial, el CERN va confirmar la troballa de la partícula més 
buscada de les últimes dècades. Un descobriment que obre les portes del 
món subatòmic. 
 
El bosó de Higgs no és una partícula qualsevol. És la peça que faltava del 
model teòric que permet explicar com estan fetes les coses. Només si aquest 
bosó existeix, els físics poden explicar que les partícules fonamentals tinguin 
massa i, per tant, permetin l’existència de coses tan complexes com l’ésser 
humà. 
 
La Segona Guerra Mundial, que va coincidir amb una bona part de la infància 
i la joventut de Higgs, va tenir molta incidència en l’educació del físic: els seus 
pares van canviar de residència diverses vegades, la qual cosa no va 
permetre a Higgs rebre una formació bàsica continuada. No obstant això, ho 
va compensar amb moltes hores de formació a casa seva. No va ser fins que 
es va convertir en catedràtic de física a la Universitat d’Edimburg quan Higgs 
es va començar a interessar per la massa. Abans, però, ja havia triomfat en el 
camp de les matemàtiques a l’University College of London, havia estat 
col·laborador d’investigació a Edimburg i havia obtingut el millor expedient de 
física al King’s College de la capital britànica. 
 
Amb una personalitat marcadament silenciosa i poc triomfalista, i por inclinat a 
fer declaracions públiques el físic Peter Higgs ha batejat la partícula, més 
d’una vegada, com a bosó d’ABEGHHK’tH, en referència als cognoms dels 



        

    

vuit físics (també ell) que van contribuir a aquesta teoria, i ha rebutjat les 
denominacions bosó de Higgs o partícula de Déu. 
 
L’Obra Social ”la Caixa” i l’Institut de Física d’Altes Energies (IFAE) han 
convidat Peter Higgs a CosmoCaixa Barcelona per parlar d’un tema tan actual 
com apassionant i explicar què han vist ara al CERN els milers de físics que 
durant dècades han perseguit el bosó de Higgs o com va arribar el físic 
britànic a plantejar la necessitat d’una nova partícula l’any 1964. Així mateix, 
el professor Higgs farà un repàs de la seva carrera com a físic teòric i 
plantejarà la seva visió sobre la física en general. 
 
 
Programa 

• 18:00 - Benvinguda i Presentació 
• 18:10 - ¿Què hem vist al CERN? Matteo Cavalli, Director IFAE 
• 18:25 - Peter Higgs: l'home i la partícula 

Prof. Alan Walker, Universitat d'Edimburgh 
• 18:45 - Inventant una Partícula Elemental 
• Peter Higgs, Universitat d'Edimburgh 
• 19:20 - Torn Obert de Preguntes 

 
Conferència de Peter Higgs: Inventant una partícula elemental 
CosmoCaixa Barcelona  

 
Dimarts 6 de novembre, a les 18 hores 
En directe a través d’Internet a: 
http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/cosmocaixabarcelona/inventando
unaparticulaelemental_ca.html  
 
CosmoCaixa Barcelona 
Adreça: Isaac Newton, 26. 08022, Barcelona  
Telèfon d’informació: 932 126 050 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/  
 
Més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 iroch@fundaciolacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial/  
 
Sala de Premsa Multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial     


