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La Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona, amb el suport de la Direcció General de Política 
Lingüística de la Generalitat de Catalunya, convoca la 24a edició del Premi Carme Serrallonga. La finalitat d’aquest 
premi és promoure l’estudi del paisatge lingüístic en els territoris de llengua catalana i donar compte, a través de 
l’observació i l’anàlisi de les expressions lingüístiques que es troben a l’esfera pública, de quina és la realitat 
sociolingüística de la llengua catalana, en un marc creixent de multiculturalisme i diversitat lingüística. Aquest 
premi també vol ser un homenatge a la figura de Carme Serrallonga i Calafell (1909-1997), gran amant del 
multilingüisme, que fou una incansable defensora de l’ensenyament en català durant el franquisme. 
 

Bases del premi  
S’adreça a l’alumnat de les universitats de la Xarxa Vives. Les persones participants hauran de presentar un 
dossier sobre un fenomen (social, cultural, polític, etc.) acompanyat d’una anàlisi escrita i d’1 a 5 fotografies que 
il·lustrin el paisatge lingüístic del domini lingüístic català, indicant, en cada cas, el lloc i la data on es va fer la 
fotografia. L’escrit consistirà a explicar de manera fonamentada el fenomen i la imatge i a analitzar des d’una 
perspectiva sociolingüística la relació entre imatges i fenòmens en el context i zona on es produeixen. 
 
Exemple: El moviment estudiantil: pancartes i difusió escrita. Anàlisi del moviment a partir dels textos. 
 
Caldrà presentar:  

1) Introducció en què s’exposarà la intenció del dossier i el fenomen que es tracta. 

2) Els textos seleccionats d’un fenomen amb un redactat que demostri la mirada sociolingüística i d’anàlisi 
interpretativa dels fenòmens lingüístics triats i capturats. 

3) Les fotografies presentades han de ser inèdites i originals. 
a. S’adjuntaran dins del dossier a continuació de l’anàlisi, en la mida desitjada 
b. Es repetiran en un annex, amb una qualitat igual o superior a 200 ppp en format DIN-A4 o bé 

d’una qualitat que permeti la impressió en paper en aquest format.  

4) Tots els documents s’hauran d’enviar al correu electrònic xdfilologia@ub.edu en format PDF i amb 
l’assumpte “Premi Carme Serrallonga”. S’hi haurà de fer constar nom i cognoms de la persona candidata, 
telèfon mòbil i el número d’identificació de la universitat de pertinença (especifiqueu el nom de la universitat). 

Les persones que hi participin es responsabilitzen dels continguts de les seves fotografies i en 
garanteixen l’autoria. La Universitat de Barcelona queda, per tant, exonerada de tota responsabilitat. 
 

Termini de presentació   
Fins al 23 d’abril de 2017 (inclòs) 
Correu de lliurament: xdfilologia@ub.edu 
 

Premi    
La millor proposta de paisatge lingüístic es premiarà amb una dotació econòmica de 400 euros.  
 



 Membres del jurat     
 vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística 

 presidenta de la Comissió de Dinamització Lingüística Cultural 

 representant de la Direcció General de Política Lingüística 

 quatre professors de la Universitat de Barcelona  

 becària de la Xarxa de Dinamització Lingüística de la UB  

 

 Resolució i data de lliurament del premi  
El veredicte del jurat s’anunciarà oportunament. L’acte de lliurament del premi tindrà lloc a la Facultat de 
Filologia, el 26 d’abril de 2017.  
 

 Treball guanyador de l’última convocatòria 
Es pot consultar a www.ub.edu/xdl/premis/serrallonga. 
 

Difusió i drets de propietat intel·lectual    
Les persones interessades a participar en aquest premi, pel simple fet d’enviar-hi les seves fotografies, autoritzen la 
Facultat de Filologia de la UB a explotar-les i a difondre-les en relació amb activitats promocionals i de publicitat 
del concurs, sense cap limitació temporal o territorial. En cas que l’organització vulgui fer servir les obres 
presentades a concurs fora d’aquest àmbit, sol·licitarà l’autorització per fer-ho, sense que els autors tinguin dret a 
rebre cap mena de contraprestació a canvi. 

La participació en la convocatòria implica l’acceptació de les bases i del veredicte del jurat.  
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