
PREMI  CARME  
SERRALLONGA 
a la qualitat lingüística 
 

El premi celebra enguany la vintena edició 
 

Any 2013 

La Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona, amb el suport de la Direcció General de Política 
Lingüística de la Generalitat de Catalunya, organitza el Premi Carme Serrallonga a la Qualitat Lingüística, 
que s’adreça a estudiants de les universitats de la Xarxa Vives i vol reconèixer la qualitat i la creativitat 
lingüístiques de la societat catalana actual. Duu el nom de Carme Serrallonga (1909-1997) en homenatge a 
l’admirable i reconeguda actitud de resistència catalanista durant el franquisme de qui fou capdavantera a 
retornar la llengua catalana a la docència i a defensar la llengua i la cultura catalanes. A més, apassionada 
pel multilingüisme, va excel·lir en la traducció de l’alemany i l’anglès.  

Bases del premi  
 
S’adreça als estudiants de les universitats de la Xarxa Vives, que hauran de proposar la candidatura a 
l’exemplaritat de l’ús normal del català, tant en els àmbits comunicatius com en la gestió interna 
(publicitat, retolació, informacions, etc.) d’algun organisme, entitat, empresa o establiment públic o 
privat. L’objectiu és premiar els estudiants que demostrin haver observat i valorat la qualitat en l’ús de la 
llengua catalana de l’entitat o empresa escollida. Per fer-ho, hauran d’argumentar i justificar, a través de 
les activitats públiques, administratives, comercials i econòmiques de l’entitat, la manera com fa servir la 
llengua catalana amb un sentit socialment adequat i no discriminatori, per tal de demostrar que és un 
model digne de seguir.  

No es consideraran vàlides les propostes d’entitats vinculades directament a cap de les 
universitats a les quals s’estén aquesta convocatòria. 

Caldrà presentar:  

1) La candidatura d’una empresa o entitat. 
2) Un text, d’extensió màxima de tres fulls, que la fonamenti. 
3) Annex amb els materials que la justifiquin i n’exemplifiquin detalls, com ara fulls publicitaris, rebuts, 
envasos, fotografies amb la retolació de l’establiment, llibre d’estil, comunicats interns i externs, criteris 
lingüístics en la selecció de personal, terminologia, etc.  
 
Els originals no es retornaran als autors. 
 

Termini de presentació   

Fins al 15 d’abril de 2013.  

Lloc de lliurament: Deganat de la Facultat de Filologia de la UB. Gran Via de les Corts Catalanes, 585; 08007 

Barcelona. 



Premi    

L’estudiant o el grup d’estudiants que faci la millor proposta d’organisme rebrà una dotació econòmica de 
1.000 euros.  

L’empresa serà guardonada amb un diploma i la publicitat derivada de la difusió del guanyador en tots els 
centres i facultats de la UB, així com als principals mitjans de comunicació de Catalunya.  

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  
- Un professor d’una altra universitat de la Xarxa Vives  
- Un estudiant, becari de la Xarxa de Dinamització Lingüística de la 

UB  
 

Resolució i data de lliurament del premi  

S’anunciarà oportunament el veredicte del jurat. L’acte de lliurament del premi tindrà lloc a la Facultat de 
Filologia en el marc de celebració de la Setmana Cultural de Sant Jordi. Hi participaran representants del 
Departament de Cultura de la Generalitat i personalitats del món empresarial, acadèmic, cultural i de les 
arts escèniques.  

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

  Empreses guanyadores en convocatòries anteriors  
 
2011  Coselva, Cooperativa Agrícola de la Selva del Camp 
2010  Caixa Popular-Caixa Rural, Cooperativa Valenciana 
2009  ABACUS 
2008  Cerveses Moritz, SA 
2007  Establiments Viena, SA 
2006  Fundació Futbol Club Barcelona 
2005  Softcatalà 
2004  Bon Preu 
2003  El Triangle 
2002  Flaix TV 
2001  Confederació de Comerç de Catalunya 
2000  Vilaweb (Partal Maresme Associats) 
1999  Dir, Clubs de Fitness 
1998  Premi desert 
1997  Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona 
1996  Fundació Caixa Sabadell 
1995  Gas Natural 
1994  Caprabo 

Més informació 
www.ub.edu/xdl/premis/serrallonga/index.htm 
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