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Motivació 

L’any 2006, l’Ajuntament de Torelló va nomenar fill predilec
te del municipi l’escriptor i professor Segimon Serrallonga, i 
va acordar d’instituir –en memòria seva– una beca d’amplia
ció d’estudis superiors a l’estranger en les àrees d’Humani
tats, Arts, Ciències Socials i Ciències de l’Educació.

Segimon Serrallonga i Morer (19302002) és autor d’una obra 
de reconeguda vàlua artística i profunda qualitat humana en 
els vessants de la poesia, l’assaig i la traducció. Format al Se
minari de Vic, va ampliar els estudis a la Universitat Catòlica 
de Lovaina, a Bèlgica, on es va llicenciar en Filologia Clàssica. 
Posteriorment va obtenir la llicenciatura de Filologia Catala
na a la Universitat Autònoma de Barcelona. Compromès amb 
el seu país i amb la causa de la justícia i la llibertat, va parti
cipar activament en la lluita antifranquista i va ser membre 
fundador de l’Assemblea de Catalunya. Des del 1977 fins a la 
seva mort, va dedicarse a la docència universitària, primera
ment a l’Escola de Mestres Balmes i després a la Universitat 
de Vic, en la qual va exercir també els càrrecs de responsable 
literari d’Eumo Editorial i de director de la Biblioteca.

Segimon Serrallonga valorava molt l’enriquiment humà i 
intel·lectual que comporta l’ampliació d’estudis a l’estranger. 
Considerava que, de la persona que ha tingut aquesta expe
riència, se’n pot dir allò que va dir Homer d’Ulisses: “de molts 
pobles veié les ciutats, l’esperit va conèixer”, en la versió de 
l’Odissea de Carles Riba. En paraules seves, qui ho hagi sabut 
aprofitar “no pot sinó tornar a casa seva a treballarhi imbuït 
d’un esperit de missió”.  

Així doncs, és amb la finalitat social de contribuir a la nostra 
millora col·lectiva en el camp de les Humanitats, les Arts, les 
Ciències Socials i les Ciències de l’Educació, que l’Ajuntament 
de Torelló ha volgut honrar la memòria de Segimon Serra
llonga amb una beca d’ampliació d’estudis a l’estranger que 
recordi el seu nom i el seu mestratge a les noves generacions.
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Presentació
1 Convocatòria 

L’Ajuntament de Torelló convoca anualment una beca per a l’am
pliació d’estudis superiors en universitats estrangeres, tant de 
postgrau o màster, com de doctorat.
La convocatòria s’adreça a persones titulades o a estudiants de 
darrer any d’una titulació de les àrees d’Humanitats, Arts, Cièn
cies Socials i Ciències de l’Educació, que hagin cursat o cursin els 
estudis en alguna universitat o en algun centre d’educació supe
rior dels Països Catalans.
S’obre la convocatòria el dia de la seva publicació i es tanca el dia 
21 d’abril de 2017.
L’Ajuntament de Torelló compta amb la col·laboració de la Xarxa 
Vives d’Universitats i l’Aula Segimon Serrallonga de la Universi
tat de Vic  Universitat Central de Catalunya en les tasques d’as
sessorament i difusió.

2 Requisits de la persona sol·licitant
• Tenir un títol superior expedit per una universitat o un centre 

d’educació superior dels Països Catalans o bé trobarse cursant 
el darrer any d’estudis d’una titulació de les àrees d’Humanitats, 
Arts, Ciències Socials i Ciències de l’Educació. En aquest darrer 
supòsit, en el cas de ser concedida, la beca quedarà condicionada 
a l’acreditació de finalització d’estudis a la convocatòria de juny 
del mateix any.

• No haver complert els 35 anys el dia 1 de gener de l’any en curs.
• Conèixer la llengua del país on se sol·liciti l’ampliació d’estudis.
• No ser beneficiari de cap altra beca o ajuda econòmica, per al 

mateix període i el mateix projecte, concedida per una institució 
pública o privada en el moment de formalitzar la sol·licitud.

• Un cop concedida la beca Segimon Serrallonga, si el beneficiari 
obté una altra beca pel mateix projecte i per al mateix període, 
caldrà renunciar a una de les dues.

3 Documentació
Les sol·licituds es presentaran personalment o s’enviaran per cor
reu administratiu al Registre General de l’Ajuntament de Torelló 
(carrer Ges Avall, 5, de 9 del matí a 2 del migdia) i s’hi haurà d’ad
juntar la documentació següent:
• Imprès de sol·licitud, que es podrà obtenir del web www.torello.

cat/becasegimonserrallonga
• Currículum Vitae
• Fotocòpia del DNI i una fotografia de carnet
• Certificació original o fotocòpia compulsada del títol o resguard 

de la seva sol·licitud
• Certificació acadèmica d’estudis o fotocòpia degudament com

pulsada expedida per la universitat o institució acadèmica equi
valent on s’hagin cursat els estudis

• Acreditació del coneixement de la llengua del país on se sol·liciti 
ampliar els estudis

• Dos breus informes de professors universitaris o d’altres perso
nes rellevants que hagin tingut contacte acadèmic o professional 
amb la persona sol·licitant i n’avalin la sol·licitud 

• Memòria explicativa del projecte d’estudis per al qual se sol·licita 
la beca, que inclogui les dades del centre d’estudis superiors on es 
cursi l’ampliació d’estudis i altres dades d’interès. 

4 Procés de selecció
• La beca serà adjudicada per la Junta de Govern Local, d’acord 

amb la proposta efectuada per la Comissió de Selecció, la decisió 
de la qual serà inapel·lable.

• La Comissió de Selecció estarà formada pel president o la presi
denta, el secretari o la secretària i cinc vocals. La presidència ani
rà a càrrec de l’alcalde o l’alcaldessa de Torelló o la persona a qui 
delegui; la secretaria serà ocupada pel regidor o la regidora de 
Cultura de l’Ajuntament de Torelló o la persona a qui delegui; els 
cinc vocals seran persones de trajectòria reconeguda en el camp 
de les Humanitats, les Arts, les Ciències Socials o les Ciències de 
l’Educació, designades de mutu acord per l’Ajuntament de Tore
lló i l’Aula Segimon Serrallonga de la UVicUCC. 

Enguany, la comissió de selecció estarà formada per:

President
Jaume Vivet, alcalde de Torelló

Secretària
Núria Güell, regidora de Cultura

Vocals
Rosa Sayós, filòloga, professora de la UB
Montserrat Bacardí, doctora en filologia, professora de la UAB
Imma Ollich, doctora en història i arqueologia medieval, profes
sora titular de la UB
Felip Vidal, doctor en comunicació audiovisual i publicitat, direc
tor de l’Escola d’Art i Superior de Disseny (EASD) de Vic i profes
sor col·laborador de la UOC
Miquel Pérez, doctor en història de l’art, professor de la UVic

UCC

• La Comissió de Selecció farà una primera valoració dels candi
dats segons els criteris següents:
 Mèrits acadèmics del sol·licitant
 Interès del projecte d’estudis presentat
Durant els mesos d’abril i maig, les persones candidates po
dran ser convocades en una entrevista a fi de valorar el seu ni
vell de maduresa i motivació, així com la projecció futura del 
seu projecte d’estudis. 
Si ho creu convenient, la Comissió de Selecció podrà sol·licitar 
informes a diversos especialistes.
La convocatòria podrà ser declarada deserta per acord de la 
Junta de Govern Local, prèvia proposta de  la Comissió de Se
lecció. En cap cas la beca no podrà ser fragmentada.

5 Gestió de la beca i obligacions  
de la persona becada
La gestió de la beca correspon a l’Ajuntament de Torelló. Per tal 
que es pugui fer efectiva, el beneficiari haurà de complir les obli
gacions següents: 
• Comunicar per escrit a l’Ajuntament de Torelló l’acceptació de 

la beca en un termini de 15 dies a partir de la seva notificació.
• Rebre personalment la beca en un acte públic que es realitza

rà durant la primera quinzena del mes de juny de l’any de la 
convocatòria. 

• Presentar la petició d’admissió a la Universitat o centre estran
ger on vulgui ampliar els estudis.

• Aportar el document d’admissió, quan sigui admès a la Uni
versitat o centre estranger.

• Efectuar els estudis previstos d’acord amb la sol·licitud pre
sentada.

• Remetre a l’Ajuntament de Torelló el resultat dels estudis de
gudament acreditats per la Universitat o centre estranger al 
finalitzar el període d’estudis.

• En cas de publicar treballs relacionats amb la seva estada a la 
Universitat o centre estranger, s’hi haurà de fer constar l’ajuda 
financera rebuda.

En el cas que el becari incompleixi alguna de les obligacions es
mentades, l’Ajuntament de Torelló es reserva el dret de procedir 
de la forma que consideri oportuna, fins i tot de demanar al be
cari la devolució de les quantitats percebudes.

6 Dotació econòmica
• La dotació econòmica de la Beca és de 8.000,00€, pels concep

tes següents:

-	 Desplaçament 
-	 Matrícula en la Universitat o Centre on s’ha estat admès
-	 Despeses d’instal·lació, allotjament i manutenció

• Es percebrà de la forma següent:
-	 4.000,00€ en el moment d’acreditar l’admissió en el centre 

d’estudis superiors on se sol·liciti l’ampliació d’estudis. En 
cap cas aquest pagament no es farà efectiu abans del mes de 
juny de l’any de la convocatòria.  

-	 4.000,00€ restants es faran efectius abans d’acabar l’any de 
la convocatòria.

7 Acceptació i interpretació de les bases
• La Comissió de Selecció de la Beca Segimon Serrallonga es ba

sarà en l’esperit de les bases per interpretar i resoldre qualse
vol circumstància o incidència no prevista que pugui presen
tarse en l’exercici de les seves funcions.

• La sol·licitud de la Beca Segimon Serrallonga suposa l’accepta
ció d’aquestes bases.

BECAtS d’ALtRES EdICIONS

I CONvOCAtòRIA 2008-2009 
Josep Soler i Carbonell
projecte d’estudis: Llengües 
Locals i Llengües Globals. Estònia 
i Catalunya. Comparació des d’una 
perspectiva ecolingüística de les 
dinàmiques de les llengües i les 
ideologies dels seus parlants

estudis i universitat de destí: 
Anthropological Methods (estudis 
per complementar els estudis de 
doctorat)/ Universitat de Tallin. 
ESTÒNIA

II CONvOCAtòRIA 2009-2010 
Anna Pons Vilaseca
projecte d’estudis: Màster en 
Economia i Polítiques Públiques

estudis i universitat de destí: 
Master in Economics and Public 
Policy / Sciences Po (coord.), École 
Polytechnique, ENSAE. PARÍS

Judit Bardolet Vilaró
projecte d’estudis: Màster 
Orchestral Violin Training
estudis i universitat de destí: 
Master Orchestral Violin Training / 
Guildhall School of Music. LONDRES

III CONvOCAtòRIA 2010-2011 
Alexis Bastardas Albero
projecte d’estudis: El lideratge 
educatiu.

estudis i universitat de destí: 
Master Phil en Educació / Universitat 
de Cambridge. CAMBRIDGE

Iv CONvOCAtòRIA 2011-2012
Lucia Paula Moreno Murillo
projecte d’estudis: Màster en 
Belles Arts. Investigació, producció i 
perfeccionament del treball Artístic.

estudis i universitat de destí: 
Master of Fine Arts, The Dutch art 
institute (DAI) ArtEZ. HOLANDA

v CONvOCAtòRIA 2012-2013
Anna Ortín Nadal
projecte d’estudis: Màster en 
filosofia centrat en la Modernitat i en 
les tècniques de la filosofia analítica, 
amb accent en qüestions d’identitat, 
ment, epistemologia i metafísica.

estudis i universitat de destí: 
Master of Science in Philosophy / 
University of Edinburgh

vI CONvOCAtòRIA 2013-2014
Noemí Barrera Gómez
projecte d’estudis: Complementar 
els estudis de doctorat: “El món 
espiritual a la cosmovisió occidental a 
través de l’enciclopedisme de la Baixa 
Edat Mitjana”

estudis i universitat de destí: 
Universitat Catòlica de Louvain. 
BÈLGICA

vII CONvOCAtòRIA 2014-2015
Marina Font Casellas
projecte d’estudis: Especialitzar
se en les relacions  i organització 
internacionals

estudis i universitat de destí: 
Màster en relacions internacional 
i organització internacionals / 
Universitat de Groningen

vIII CONvOCAtòRIA 2015-2016
Declarada deserta per acord de 
la junta de Govern Local, prèvia 
proposta de la Comissió de Selecció

Ix CONvOCAtòRIA 2016-2017
Anna Segura Montagut
Projecte d’estudis: Recerca per a 
complementar els estudis de doctorat.

Estudis i Universitat de destí: 
Doctorat en Pscicologia Clínica i de la 
Salut / University of New Hampshire 
(EEUU)

BECA SEGIMON
SERRALLONGA


