XXVII Col·loquis de Vic (Societat Catalana de Filosofia)
«La Llengua»
Dies 6 i 7 d’octubre de 2022
En l’edició d’enguany es recupera la presencialitat que es va suspendre en les
edicions de 2020 («El diàleg») (que només va ser virtual) i de 2021 («L’amistat»)
que es va dur a terme en format reduït seguint els protocols de les
administracions i retransmesa on-line. Així, doncs, superades aquestes
circumstàncies, es procedeix a fer una crida per presentar comunicacions a
aquesta nova edició dels Col·loquis que giren al voltant del tema de la «Llengua»,
que tindrà lloc a la sala de plens del Consell Comarcal d’Osona, de l’edifici del
Sucre (Vic), els dies 6 i 7 d’octubre. Es poden dirigir les propostes de
comunicació, amb un breu resum d’unes 10 línies, a l’adreça de la Societat:
scf@iec.cat, abans del 20 de setembre de 2022. L’organització dels Col·loquis
programarà la presentació i defensa de les comunicacions segons el calendari
general dels Col·loquis. El temps màxim per defensar la comunicació serà de
10 minuts.

Totes les comunicacions seran avaluades pel Comitè Científic dels Col·loquis amb un procediment
d’avaluació cega per parells. Així, es valorarà el resum o abstract que es presentarà, pas previ a la seva
defensa pública. En segon terme, els textos definitius abans d’editar-los seran valorats també pel
Comitè Científic amb un procediment d’avaluació cega per parells. L’acceptació d’una comunicació
per a l’exposició pública no compromet l’acceptació del text per a la publicació. En el cas que algun
participant dels Col·loquis manifesti per correu a l’organització dels Col·loquis la seva oposició a la
resolució del Comitè Científic sobre el seu treball, s’aplicarà el que diu el punt 13 dels estatuts de la
Societat Catalana de Filosofia, de manera que la decisió final del Consell Directiu de la Societat
Catalana de Filosofia serà inapel·lable. La presentació de qualsevol comunicació al XXVII edició dels
Col·loquis de Vic (2022) suposa l’acceptació d’aquesta normativa.

