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La Beca Segimon Serrallonga rep 33 treballs, en la seva edició 
més participativa  
  

Aquest dissabte es donarà a conèixer el veredicte de la cinquena edició de la beca Segimon 

Serrallonga d’ampliació d’estudis en universitats estrangeres per al curs acadèmic 2012-2013, en un 

acte que es desenvoluparà a les 12 del migdia a la sala de plens de l’Ajuntament de Torelló. 

Enguany s’hi han presentat trenta-tres projectes, 5 dels quals “no s’han pogut acceptar per haver-los 

presentat fora de termini”, segons explica la regidora de Cultura, Núria Güell. En aquest sentit, des 

de l’organització es mostren satisfets, ja que els treballs “han incrementat en més del doble respecte 

l’any passat”.  

 

Els projectes presentats són de matèries diverses com Belles Arts, Publicitat i Relacions Públiques, 

Geografia, Administració i direcció d’empreses, Dret, Filologia Anglesa, Ciències Polítiques, 

Humanitats, Música, Sociologia o Arquitectura. Pel que fa la procedència són d’arreu dels Països 

Catalans i de llocs com Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Illes Balears, València, d’Osona i de 

Torelló. Güell diu que “mai se n’havien presentat tants d’Osona (10) ni de Torelló (4)”. També n’hi 

ha un “del país basc”.  

 

La convocatòria s’adreça a persones titulades o a estudiants de darrer any d’una titulació de les 

àrees d’Humanitats, Arts, Ciències Socials i Ciències de l’Educació, que hagin cursat o cursin els 

estudis en alguna universitat o en algun centre d’educació superior dels Països Catalans. Al jurat li 

va costar decidir la proposta guanyadora, ja que segons assenyala la regidora de Cultura “més de la 

meitat dels projectes eren excel·lents”.   

 

El jurat d’enguany ha estat format per Joan Manel del Pozo, professor de la Universitat de Girona; 

Rosa Sayós, filòloga i professora de la UB; Miquel Pérez, doctor en Història de l’Art per la 

Universitat de Vic; Montserrat Bacardí, doctora en filologia per la Universitat Autònoma de 

Barcelona, i Joaquim Albareda, historiador i professora de la Pompeu Fabra.  

La beca Segimon Serrallonga d’ampliació d’estudis a l’estranger és organitzada per l’Ajuntament 

de Torelló, amb la col·laboració de l’Aula Segimon Serrallonga de la UVic i de la Xarxa Vives 

d’Universitats, en tasques d’assessorament i difusió. L’any 2006, l’Ajuntament de Torelló va 

nomenar fill predilecte del municipi l’escriptor i professor Segimon Serrallonga, i va acordar 

d’instituir, en memòria seva, una beca d’ampliació d’estudis superiors a l’estranger en les àrees 

d’Humanitats, Arts, Ciències Socials i Ciències de l’Educació. La beca, que està dotada amb 15.000 

euros, va destinada a cobrir el desplaçament, la matrícula i les despeses d’instal·lació, allotjament i 

manutenció, a la universitat estrangera que esculli la persona guanyadora.  

 

L’acte de lliurament de la beca, que com es farà aquest dissabte a la sala de plens de l’Ajuntament, 

comptarà amb els parlaments de l’alcalde, Santi Vivet; la regidora de Cultura, Núria Güell, en nom 

de la comissió de selecció; i la filòloga i professora de la UB, Rosa Sayós.   

 
  

 


