PRIMERA CRIDA
El concepte de crisi ha estat sempre esmunyedís, amb significats canviants segons les
condicions en què s’experimenta. Emmarcat discursivament en relació amb
conjuntures socials, disrupcions i experiències de vida discontínues, històricament, el
terme ha condensat moments imaginats de vulnerabilitat individual i col·lectiva. Les
crisis han mobilitzat també disposicions afectives, amb repercussions en la manera en
què els agents socials participen en les pràctiques lingüístiques, semiòtiques i
comunicatives que medien formes canviants d’identificació i de relació social, i els
donen sentit.
A més de les accions simbòliques que generen, les crisis s'interrelacionen amb la
(re)producció i el qüestionament de desigualtats materials específiques. Així ha passat,
per exemple, amb les crisis socioeconòmiques i sanitàries dels últims segles. Si bé les
crisis contribueixen a (re)constituir una distribució desigual dels recursos materials en
diferents contextos, han generat, alhora, lògiques noves d’organització social i formes
de vegades inesperades de reorganització política.
El V Simposi Internacional EDiSO 2021 té per objectiu abordar aquestes qüestions
convidant a adoptar enfocaments discursius, sociolingüístics i semiòtics a l’estudi de
les disrupcions i les vulnerabilitats generades per les crisis. Seran benvingudes totes
aquelles contribucions que se centrin en la seva comprensió, impacte i (re)significació,
així com en allò que els estudis del discurs poden aportar a la comprensió d’aquests
processos.

Enviament de propostes
S’acceptaran propostes de taules rodones, tallers, panells temàtics, sessions d’anàlisi
de dades, comunicacions lliures i altres formats d’activitats. L’enviament de les
propostes
s’haurà
de
realitzar
a
través
de
l’enllaç
següent:
https://forms.gle/nqDFeXSqsC7iMdds8
Les propostes hauran de contenir les següents informacions:
1. Tipus d’activitat (panell, taller, taula rodona o un altre tipus d’activitat).

2. Coordinador/a de l’activitat.
3. Títol.
4. Resum dels objectius, contingut i enfocament de l’activitat (màxim 300
paraules).
5. Especificar si es tracta d’una activitat oberta o tancada.
6. En el cas d’activitats obertes, cal especificar quantes contribucions es poden
acceptar.
7. En el cas de tallers o de sessions d’anàlisis de dades, cal especificar el tipus de
contribució que els participants hauran d’enviar en la segona convocatòria.
Per a l’elaboració de les propostes, és important tenir en compte el següent:


S’han establert franges 1h 30´ (dues franges per dia), que tindran lloc entre
les 4-8pm CET (Central European Time). Per tant, qualsevol proposta
s’haurà d’ajustar a aquest límit temporal.



En el cas dels panells temàtics, hauran de comptar amb un mínim de 3 i un
màxim de 4 contribucions. Per tal de fomentar la interacció i l’intercanvi
d’idees durant el Simposi, es recomana que tots els panells temàtics
incloguin a més de les 3-4 contribucions, la figura d’un/a discussant.

Calendari:


Primera convocatòria. De l’1 al 26 de març de 2021: presentació de
propostes col·lectives (taules rodones, tallers, panells temàtics, sessions
d’anàlisi de dades, etc.).



Avaluació de propostes. Del 27 de març al 8 d’abril de 2021.



Comunicació d’acceptació de propostes. 9 d’abril de 2021.



Segona convocatòria. Del 12 d’abril al 9 de maig de 2021: presentació de
comunicacions lliures, contribucions individuals a panells temàtics (oberts i
tancats), a tallers o a d’altres activitats ja proposades.



Avaluació de contribucions individuals. Del 10 al 21 de maig de 2021.
Aquestes avaluacions seran dutes a terme pel comitè científic del Simposi en el
cas de les contribucions lliures o bé per les coordinadores de les activitats
proposades en la primera convocatòria en el cas de les contribucions a panells,
tallers i a altres formats col·lectius.



Comunicació d’acceptació de contribucions individuals: 24 de maig de
2021.

