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1. EQUIP 

 
CONSELL DE DIRECCIÓ: 

 

Nom Càrrec Departament 

Dr. F. Xavier Vila i Moreno Director Filologia Catalana 

Sra. Vanessa Bretxa i Riera  Secretària 
Sociologia i anàlisi de les 
organitzacions 

Dr. Albert Bastardas i Boada Vocal Lingüística General 

Dr. Emili Boix Fuster Vocal Filologia Catalana 

Dra. Josefina Carrera Sabaté Vocal Filologia Catalana 

Dr. Jaume Farràs Farràs Vocal 
Sociologia i anàlisi de les 
organitzacions 
 

 
PERSONAL ACADÈMIC DE LA UB:  

 

Nom Departament 

Dra. Núria Alturo Monné Filologia Catalana 

Dr. Francesc Bernat i Baltrons Filologia Catalana 

Dr. Josep Besa Camprubí Filologia Catalana 

Dra. Margarida Cambra Giné Didàctica de la llengua i la literatura 

Dra. M. Luz Celaya Villanueva Filologia Anglesa 

Dr. Pere Comellas Casanova Filologia Gallega i Portuguesa 

Dr. José Enrique Gargallo Gil 
(membre del CUSC des d’octubre de 2010) 

Filologia Romànica 

Dr. Xavier Laborda Lingüística General 

Dra. Sabela Labraña Barrero Filologia Gallega i Portuguesa 

Dra. Maria Rosa Lloret Romañach Filologia Catalana 

Dr. Joan Mallart Navarra Didàctica i Organització escolar 

Dra. Àngels Massip Bonet Filologia Catalana 

Dr. Jesús M. De Miguel Rodríguez Sociologia i anàlisi de les organitzacions 

Dra. Estrella Montolío Durán Filologia Hispànica 

Dr. Josep Moran Ocerinjauregui Filologia Catalana 

Dra. Carme Muñoz Lahoz Filologia Anglesa 

Dra. M. Teresa Navés Nogués Filologia Anglesa 

Dra. Neus Nogué Serrano Filologia Catalana 

Dr. Lluís Payrató Giménez Filologia Catalana 

Dr. Joan Perera i Parramon Didàctica de la llengua i la literatura 
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Dra. Lídia Pons Griera Filologia Catalana 

Dra. Eva Pons Parera Dret Constitucional 

Dr. Sebastià Serrano Farrera Lingüística General 

Dr. Jesús Tusón Valls Lingüística General 

Dr. Joaquim Viaplana Lleonart Filologia Catalana 

Dra. Maria Rosa Vila Pujol Filologia Hispànica 

 
PERSONAL NO ACADÈMIC DE LA UB:  

 

Nom Institució Àrea de coneixement 

Sr. David Casals Andreu Universitat de Barcelona Serveis Lingüístics 

Dr. Llorenç Comajoan Colomé Universitat de Vic Filologia, Facultat d’Educació 

Dra. Makiko Fukuda 
Universitat Autònoma de 
Barcelona 

Traducció i Interpretació 

Dra. Mireia Galindo Soler Departament d’Educació Filologia Catalana 

Dr. Carles de Rosselló Peralta 
Consorci per la Normalització 
Lingüística, Universitat de 
Barcelona 

Filologia Catalana 

Sra. Elisabet Vila Borrellas Universitat de Barcelona Filologia anglesa 

Sr. Xavier Tenorio Segarra Universitat de Barcelona Sociologia 

Sr. Josep Ubalde Buenafuente Universitat de Barcelona Sociologia 

Sra. Montse Sendra i Rovira Universitat de Barcelona Filologia Catalana 

Sr. Imanol Larrea  Universitat Pompeu Fabra Sociologia 

Sra. Cristina Illamola Universitat de Barcelona Filologia Hispànica 
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2. PROJECTES CIENTÍFICS 

2.1. PROJECTES PROPIS DEL CUSC 

 
Al llarg del 2011, el CUSC ha tirat endavant un projectes de recerca propi centrat en la seva 
àrea de recerca prioritària: 

 «La sostenibilitat de les comunitats lingüístiques mitjanes en l’època de la globalització: 
noves tendències, noves solucions?»  

Projecte plurianual de renovació anual, iniciat el 2008, encarregat i finançat per 
Linguamón-Casa de les Llengües. És el projecte propi del CUSC de més envergadura. 
Durant el 2011 s’ha treballat en dues àrees temàtiques: els reptes de les comunitats 
lingüístiques mitjanes des de la perspectiva juridicopolítica i l’àmbit de l’educació, 
especialment les polítiques lingüístiques universitàries i de recerca. Actualment hi ha en 
curs tres volums en anglès resultats d’aquest projecte en diferents estadis d’elaboració, el 
primer dels quals ha estat acceptat per ser publicat a l’editorial Multilingual Matters (veg. 
infra Publicacions). Pel desembre d’enguany es lliurarà a Linguamón-Casa de les Llengües 
la memòria del 2011. El 2011 ha entrat en funcionament la versió en anglès del web del 
projecte que es pot visitar a http://www.ub.edu/cusc/llenguesmitjanes.  

 

2.2. PROJECTES LIDERATS PEL CUSC 

 
D’acord amb les seves línies de recerca principals, el CUSC dóna suport particular a tres 
projectes de recerca liderats per membres del centre: 

 
 Globalització, comunicació i llengües pròpies en les comunitats lingüístiques mitjanes 

Investigador principal: Albert Bastardas. Entitat gestora: Departament de Lingüística, UB. 
Durada: 2006-2012. Finançament: Ministeri de Ciència i Innovació. Referència: HUM2006-
05860/FILO i FFI2009-09968. Membres del CUSC vinculats: Emili Boix, Jaume Farràs, 
Sabela Labraña.  
 

 RESOL i RESOLSEC: «Resocialització i llenües: Els efectes lingüístics del pas de l’educació 
primària a secundaria en contextos plurilingües. 
Investigador principal: F. Xavier Vila. Entitat gestora: Departament de Filologia Catalana, 
UB. Durada: 2009-2012. Finançament:  Ministeri de Ciència i Innovació. Referència: 
HUM2006-05860/FILO i FFI2009-09968. Membres del CUSC vinculats: Vanessa Bretxa, 
Llorenç Comajoan, Carles de Rosselló, Mireia Galindo, Natxo Sorolla, Alba Vindel. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ub.edu/cusc/llenguesmitjanes
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 Projecte Language Rich Europe, impulsat pel British Council i finançat pel Consell 
Europeu. 
 El projecte pretén fer una anàlisi de les polítiques i de les pràctiques dutes a terme en 
aspectes de multilingüisme a 20 països europeus, i comparar els resultats amb les 
recomanacions europees. Dins d’aquest marc, el CUSC-UB duu a terme la prova pilot del 
projecte a Catalunya. Investigador: F. Xavier Vila. Entitat gestora: British Council Membres 
del CUSC vinculats: Imanol Larrea. 
http://language-rich.tumblr.com/ http://languagerichblog.eu/  

 

2.3. PROJECTES DE MEMBRES DEL CUSC COM A INVESTIGADORS PRINCIPALS 

 
 Ampliació de BADARE (Base de dades sobre refranys del calendari i meteorològics en la 

Romània) 
Investigador principal: José Enrique Gargallo. Objectiu: Ampliació de la base de dades 
sobre refranys del calendari i meteorològics de la Romània europea (HUM2005-
01330/FILO). Es preveu oferir les primeres anàlisis de conjunt a partir de les mostres 
obtingudes per a les llengües majors (lengües d’estat, com el portuguès, el castellà, el 
‘francès o l’italià; llengües d’especial rellevància per a la romanística, com el català i  
l’occità). Un altre objectiu és utilitzar el material de la base per a dur a terme 
investigacions de tipus oral. Durada: 2008-2011. Finançament: Ministeri de Ciència i 
Innovació. Referència: FFI2008-02998/FILO 

 
 Evolución de las creencias de los profesores de lenguas en aulas multiculturales y 

plurilingües 
Investigador principal: Margarida Cambra. Durada: 2010-2012. Finançament: Ministeri de 
Ciència i Innovació. Referència:  EDU2010-21056 (subprograma EDUC). 
 

 Diatopía y cambio lingüístico. Scripta y proyección dialectal 
 Investigador principal: M. Àngels Massip. Durada: 2010-2012. Finançament: Ministeri de 
Ciència i innovació. Refernència: FFI2009-12627 

 
 Cohesión y argumentación en géneros conversacionales 

 Investigador principal: Nuria Alturo Monne. Durada: 2012-2014. Finançament: Ministeri 

de Ciència i innovació. Refernència: FFI2011-25236.  
 

 Descripción e interpretación de la variación dialectal: aspectos fonológicos y 
morfológicos del catalán 
 Investigador principal: Maria Rosa Lloret Durada: 2012-2013. Finançament: Ministeri de 
Ciència i innovació. Refernència: FFI2010-22181-C03-02. 

http://language-rich.tumblr.com/
http://languagerichblog.eu/
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3. REVISTA LSC – LLENGUA, SOCIETAT I COMUNICACIÓ 

 
La publicació electrònica Revista LSC – Llengua, Societat i Comunicació del CUSC és el principal 
òrgan de difusió de la recerca del CUSC. Centrada en temes de llengua i comunicació, apareix 
de forma anual amb un monogràfic sobre una qüestió particular, i dóna una importància 
especial a la recerca en curs en el si de la UB.  
 
Al llarg del 2011 s’ha elaborat i publicat el novè número de la revista, amb el títol «Lingüística 
Forense», coordinat per la Dra. Ana Maria Fernández Planas. Seguint el model del vuitè 
número, el número d’enguany s’ha elaborat partint d’una crida oberta d’articles i s’ha 
incorporat la figura dels avaluadors externs. També per primer cop, la revista ha estat 
indexada al CARHUS Plus+ i se li ha atorgat la categoria C. 
 
La Revista LSC – Llengua, Societat i Comunicació s’ha adaptat al sistema de publicació Open 
Journal System. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 6 
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4. PUBLICACIONS 

4.1. LLIBRES  

 
Boix, E. i Strubell, M. (2011). Democratic Policies for Language Revitalisation: The Case of 

Catalan, Londres: Palgrave Macmillan. 
 
Bretxa,V. (en premsa). “Les actituds i les representacions lingüístiques”. Dins Enquesta d’Usos 

lingüístics de la Població 2008. Barcelona: Generalitat de Catalunya. 
 
Cambra, M. (en premsa). “Former les enseignants à l’éducation plurilingue et interculturelle” 

in Beacco, J.C. & Coste, D. (eds.) Au delà du cadre: l’éducation plurilingue et 
interculturelle. Paris : Didier, coll. Langues et Didactique. 

 
 Boix, E. i Torrens, R. M. (eds) (2011).  Les llengües al sofà. El plurilingüisme familiar als països 

de llengua catalana, Lleida: Pagès Editors. 
 
Cambra, M. i Palou, J. (2011). Llengua oral, cognició i convivència, in Camps, A (ed.), Llengua 

catalana i literatura. Didàctica i pràctic adocent, Barcelona: Graó, Col·lecció “Formació 
del professorat. Educaciósecundària”. 

 
Cambra, M. i Cavalli, M. (2011). “Speech in and about classroom. Representations of teachers 

and practical work experiences”, in Zarate, G., Kramsch, C. & Levy, D., Handbook of 
Plurilingualism and pluriculturalism, Paris : Les Archives Contemporaines, ISBN: 
97828113000392, p. 299-304. 

 
Celaya, M. L. i Ruiz de Zarobe, (en premsa). CLIL across languages:  Research outcomes in two 

bilingual communities. Teoría de la Educación: Educación y Cultura en la Sociedad de la 
Información (Monograph "Sociedad de la Información, Lenguas Minoritarias, 
Educación en Bilingüismo y CLIL"). 

 
Celaya, M. L. (en premsa).  “I wish I were three!”: Learning EFL at an early age. In M. González-

Davies & A. Taronna (Eds.). Early Foreign Language Learning in Educational Contexts. 
Bridging Good Ppractices and Research. Cambridge University Press. 

 
Comajoan, Ll., Vila, F. X., Sorolla, N., Tenorio, X., i Bretxa,V. (2011). Els usos lingüístics en 

família i amb amics de l’alumnat autòcton i al·lòcton de sisè de primària a Catalunya, 
Mallorca i la Franja. Barcelona: Actes del CLUB18, Universitat de Barcelona. 

 
Comajoan, L., Bastons, N. i Bernadó, C. (2011). Gramàtica pràctica del català. Barcelona: Teide. 
 
De Rosselló, C. (en premsa): “Estratègies comunicatives a l’aula”, dins F. Xavier Vila i Moreno 

(dir.), Posar-hi la base. Usos i aprenentatges lingüístics en el domini català. Barcelona: 
Institut d’Estudis Catalans. 

 
Massip, A. i Llordella, J. (2011). Coneix... Dialectologia a través de la parla del Baix Llobregat. 

Edicions del Llobregat. 
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Massip, A. i Veny, J. (2011). Scripta menorquina. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. 

 
Sorolla, N. (2011). “Context demogràfic i econòmic. L’evolució de la comunitat lingüística.” 

dins Informe sobre la situació de la llengua catalana (2010). Barcelona: Observatori de 

la Llengua Catalana. En línia. 

 
Sorolla, N. (2011). «Els grups lingüístics a Andorra: català, castellà, portuguès i francès» dins 

Recull de conferències 2009; 4ts debats de recerca. Andorra la Vella: Societat 
Andorrana de Ciències.  

 
Sorolla, N. (en premsa). “Estabilitat i canvi de la llengua inicial en els usos lingüístics 

interpersonals. Una anàlisi comparativa del País Valencià, la Franja, les Illes Balears i 
Catalunya” dins Posar-hi la base. Usos i aprenentatges lingüístics en el domini català. 
Col·lecció Xarxa CRUSCAT, número 8. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. 

 
Sorolla, N. (2011). «Lingüística. Balanç per activitats» dins Anuari de la Enciclopèdia Catalana. 

2010. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. 
 
Vila, F. X. i Sorolla, N. (2011). «Els grups segons els usos lingüístics» dins Volum I. Les llengües 

a Catalunya: coneixements, usos, transmissió i actituds lingüístics. Generalitat de 
Catalunya. En línia. 

 
Vila, F. X. (2011). Language in education policies, Edited by M. Strubell i Trueta and E. Boix-

Fuster. Basingstoke, England: Palgrave.  
 
Vila, F. X. (2011). L’avaluació de les habilitats d’expressió oral en català: tendències i evolució. 

Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. 
 
Vila, F. X., i Sorolla, N. (2011). «Les llengües en els usos interpersonals i en el consum mediàtic 

i cultural» dins Volum I. Les llengües a Catalunya: coneixements, usos, transmissió i 
actituds lingüístics. Generalitat de Catalunya. En línia. 

 
Vila, F. X., Sorolla, N. i Larrea, I. (en premsa). Les trajectòries lingüístiques dels joves d’origen 

estranger a Catalunya: el cas dels marroquins. Col·lecció Aportacions. Secretaria de 
Joventut, Generalitat de Catalunya. 

 

4.2. ARTICLES 

 
Alturo, N. (2011). “Pragmàtica i anàlisi del discurs”, Barcelona: Treballs de Sociolingüística 

Catalana, nº 21. p. 29-41. 
 
Bretxa,V. i Vila, F. X. (en premsa). “Els efectes lingüístics del pas de l’ensenyament primari al 

secundari: Mataró, un estudi de cas”. Barcelona: Treballs de Sociolingüística Catalana, 
nº 22. 
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Bretxa, V. i Parera, M. À. (en premsa). "Et dóna la base". Itineraris biogràfics d'adquisició i ús 
del català del jovent castellanoparlant de Santa Coloma de Gramanet i Sabadell. Dins 
Barcelona: IEC- Institut Estudis Catalans, Col·lecció Xarxa CRUSCAT. 

 
Cambra, M. (En premsa). “Investigar la interacción en el aula” Cultura & Educación. 
 
Cambra, M. (2011). “Plurilingüisme i ensenyament de llengües”, Articles de Didàctica de la 

Llengua i la Literatura , nº 53, 77-84, Barcelona: Graó, ISSN: 1133-9837, D.L: B-41, 604-
2000. 

 
Comellas, P. (2011). “Ecologia lingüística”. Treballs de Sociolingüística Catalana, 21. p. 65-72. 
 
De Rosselló, C.  (2011). “La langue catalane au début  du XXI siècle”. L’Action Nationale, vol. CI, 

6-7, 11-34.  
 
Laborda, X. (2011). “Historiografía lingüística y canon monumental”, Tonos Digital, n, 21, julio 

de 2011. 
 
Laborda, X. (2011). “La lingüística y el historiador perfecto”, Círculo de Lingüística Aplicada a la 

Comunicación (CLAC), Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid, 
46 (VI-2011) 51-90. http://www.ucm.es/info/circulo/no46/laborda.pdf 

 
Navés, T. (2011). “Lecciones a aprender de los programas de integración de contenidos y 

segundas lenguas: ¿Qué cabe esperar de AICLE?”. Dins: Prácticas en Educación Bilingüe 
y Plurilingüe, nº 2, p. 11-24.  

Nogué, M.; Pallejero, B. i Sorolla, N. (2011). “La dimensió de les llengües a la Wikipedia i la 
seua relació amb els elements socials”. Dins: Digithum, nº 13. p. 37-49. 

 
Sorolla, N. (en premsa) “Els catalanoparlants, els diglòssics i els monolingües. Grups 

sociolingüístics a la franja.” dins Revista Ripacurtia, número 7. Benavarri: Centre 
d’Estudis Ribagorçans (CERIb). Publicació en línia.  

 
Vila, F. X. (2011). “La recerca sociolingüística educativa escolar als països de llengua catalana: 

elements per a un balanç.” Treballs de Sociolingüística Catalana, 21. p. 205-209. 
 

Vila, F. X; Comajoan, Ll. i Bretxa,V. (en premsa). Llengües i globalització en el món de la 
recerca: Els coneixements i els usos lingüístics al Parc Científic de Barcelona. Barcelona: 
Caplletra. 
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4.3. RESSENYES 

 
Comajoan, L. (2011). “Resenya d’Àngels Massip (coord) (2008). Llengua i identitat” Treballs de 

Sociolingüística Catalana, nº 21, p. 271-273. 
 
Emili, B. (2011). “Ressenyes de Marina Sagarra (coord.) (2009) De la consciència a la conducta: 

L’experiència de Tallers per la Llengua i de Suay Ferran i Gema Sanginés (2010) Sortir de 
l’armari lingüístic: Una guia de conducta per a viure en català. 

 
Laborda, X. (2011). “Resenya de Agustín García Calvo, Cosas que hace uno”, Lingüística en la 

red, Universidad de Alcalá de Henares (22/05/2011). 
 
Laborda, X. (2011). “Resenya de J. Llovet, Adéu a la Universitat”, Tonos Digital, nº 21, julio de 

2011. 
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5. COMUNICACIONS I PONÈNCIES 

 
Comunicació “Operadores de debilitamiento argumentativo: en principio, por ahora, de 
momento, en teoría” i “La gramática de la interacción. Los marcadores del discurso en el aula 
de ELE” 
Estrella Motolío va presentar dues comunicacions “Operadores de debilitamiento 
argumentativo: en principio, por ahora, de momento, en teoría” i “La gramática de la 
interacción. Los marcadores del discurso en el aula de ELE” al Cicle de Conferències sobre la 
Llengua Espanyola, organitzat per l’Institut Vigdis Finnbogadóttir de Llengües Estrangeres de la 
Universitat d’Islàndia i celebrat a a Reykjavík del 14 de gener al 4 de febrer de 2011. 
 
Comunicació “Rara afis, rara avis” 
Maria Rosa Lloret, Jesús Jiménez i Clàudia Pons, van presentar la comunicació “Rara afis, rara 
avis” al 8th Old-World Conference in Phonology, celebrat a la Universitat Hassan II (Marraqueix, 
Marroc) del 19 al 22 de gener de 2011. 
 
Seminari “Revitalització lingüística en un món globalitzat” 
Llorenç Comajoan va realitzar el seminari "Revitalització lingüística en un món globalitzat". 
Seminari de coordinació LIC. L'Hospitalet de Llobregat, 24 de gener de 2011. 
 
Conferència “Quin sentit té que existisca la sociolingüística?” 
Natxo Sorolla va realitzar la conferència  “Quin sentit té que existisca la sociolingüística?” als 
alumnes de Nivell Superior de Català del Consorci per a la Normalització Lingüística, Centre de 
Normalització Lingüística del Prat de Llobregat, el 25 de gener de 2011. 
 
Comunicacions a  les I Jornades  de “La Recerca Sociolingüística en l’àmbit de la llengua 
catalana” 
Albert Bastardas, Emili Boix i Francesc Bernat, Vanessa Bretxa, Natxo Sorolla, Makiko Fukuda, 
Xavier Vila, Llorenç Comajoan i Carles de Rosselló van presentar comunicacions a les I Jornades 
de “La Recerca Sociolingüística en l’àmbit de la llengua”, organitzades per la Xarxa CRUSCAT de 
l’Institut d’Estudis Catalans els dies 27 i 28 de gener de 2011. 
 
Cicle de conferències “Homenatge a Joan Solà (1940-2010): la persona, el científic. El 
compromís” 
Neus Nogué, Maria Rosa Lloret i Lluís Payrató, entre d’altres, van participar al Cicle de 
conferències «Homenatge a Joan Solà (1940-2010): la persona, el científic. El compromís», que 
es va realitzar entre el 28 de gener al 25 de març de 2011. 
 
Presentació de la conferència “Les històries de la literatura catalana en el 0procés de 
construcció de l’imaginari nacional català del segle XIX: el cas de Francesc Cambouliu” 
Francesc Bernat va presentar la conferència “Les històries de la literatura catalana en el 
0procés de construcció de l’imaginari nacional català del segle XIX: el cas de Francesc 
Cambouliu” a les Jornades Internacionals “Història i historiografia de la literatura catalana del 
vuit-cents”, celebrades entre el 23 i el 24 de febrer de 2011. 
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Presentació “La elaboración de materiales para el aula de AICLE-CLIL”  
Maria Teresa Navés  va presentar la sessió “La elaboración de materiales para el aula de AICLE-
CLIL” al II Taller Práctico de AICLE-CLIL. Ideas y recursos para profesores de primaria y 
secundaria en programas bilingües, organitzat pel Grupo de Lingüística Aplicada de la 
Universidad de la Rioja i realitzat els dies 21 i 31 de març de 2011. 
 
Participació a la taula rodona “Adquisició de L1 i L2: factors, fases i paral·lelismes” 
Llorenç Comajoan va participar a la taula rodona “Adquisició de L1 i L2: factors, fases i 
paral·lelismes”, organitzada pel Seminari de Recerques Lingüístiques (SERELI) i realitzada el 24 
de març de 2011.  
 
Conferència “Language Choice and Practice among Preadolescents in Catalonia: Impact of 
Demolinguistics and the School Model”  
F. Xavier Vila va realitzar la conferència “Language Choice and Practice among Preadolescents 
in Catalonia: Impact of Demolinguistics and the School Model” i va participar a la taula rodona 
The Minority Language Speaker and the Community del simposi Scoil Earraigh OÉG don 
Phleanáil Teanga | NUIG Language Planning Symposium, realitzat a la National University of 
Ireland Galway el 28 de març de 2011. 
 
Conferència “Ecologia lingüística” 
Albert Bastardas va impartir la conferència “Ecologia lingüística” en el marc de les XIV Jornadas 
de Lingüística, organitzades per l’àrea de lingüística General de la Universidad de Cádiz i 
realitzades en aquesta mateixa facultat els dies 29, 30 i 31 de març a de 2011. 
 
Comunicació “La influencia de la L1 en el uso de la construcción “ir a + infinitivo” con valor 
prospectivo en las zonas bilingües 
Cristina Illamola va presentar la comunicació “La influencia de la L1 en el uso de la construcción 
“ir a + infinitivo” con valor prospectivo en las zonas bilingües” al III Congrés Internacional de 
Lingüística de Corpus, realitzat a la Universitat Politècnica de València els dies 7 i 9 d’abril.  
 
Conferència “¿Vienes a hacer fútin? Influencia entre lenguas”  
Maria Luz Celaya realitza la conferència “¿Vienes a hacer fútin? Influencia entre lenguas” en el 
marc de les Jornadas de Lingüística 2011, a la Facultad de Filosofía y Letras de la UIB el 12 
d’abril de 2011. 
 
Seminari “De l’ecologia a la sostenibilitat lingüístiques: del marc teòric al propositiu i pràctic” 
Albert Bastardas va impartir el seminari “De l’ecologia a la sostenibilitat lingüístiques: del marc 
teòric al propositiu i pràctic” en la jornada Hizkuntza-ekologia eta lurralde euskaldunak, 
realitzada a Donostia el 13 d’abril de 2011.  
 
Comunicació “Enseignement en langue kurde: Enjeux et problèmes” 
Xavier Vila va presentar la comunicació “Enseignement en langue kurde: Enjeux et problèmes”, 
al col·loqui internacional organitzat per l’Institut Kurd de París el 16 d’abril de 2011. 
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Comunicacions al IV Congrés de Joves Sociòlegs 
Vanessa Bretxa, Natxo Sorolla, Xavier Tenorio i Josep Ubalde van presentar les seves 
comunicacions respectives al IV Congrés  de Joves Sociòlegs, celebrat a la Universitat 
Autònoma de Barcelona entre els dies 29 i 30 d’abril de 2011. 
 
Participació a la 41a dició del St. Gallen Symposium, Just Power 
Vanessa Bretxa va participar 41a dició del St. Gallen Symposium, Just Power, com a convidada 
al programa “Leaders of Tomorrow”, acte celebrat a la localitat suïssa de St. Gallen entre el 10 
i el 13 de maig. 
 
Conferència “Complexity in/of language: Bases for a dynamic sociocognitive view”   
Albert Bastardas va presentar la conferència “Complexity in/of language: Bases for a dynamic 
sociocognitive view” al taller Complexity in Language: Developmental and Evolutionary 
Perspectives, que es va realitzar al Collegium de Lyon el 23 i 24 de maig de 2011. 
 
Comunicació AICLE: preguntes obertes 
Teresa Navés va presentar la comunicació «AICLE: preguntes obertes» a la jornada La mirada 
experta. Ensenyar i aprendre llengües, organitzada conjuntament per Linguamón i el Centre de 
Suport a la Innovació i Recerca Educativa en Llengües del Departament d’Ensenyament. Es va 
realitzar a la Facultatde Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna, de la 
Universitat Ramon Llull el dia 1 de juny de 2011. 
 
Participació en el X Congrès Internacional d’Estudis Occitans 
Àngels Massip va participar al X Congrés Internacional d’Estudis Occitans a la ciutat de Béziers 
del 12 al 19 de juny de 2011, sobre les iniciatives de difusió i promocio de l’occità. 
 
Presentació del Butlletí número 8 del Cercle XXI, titulat: Les famílies multilingües en l’entorn 
català 
Natxo Sorolla va participar a la presentació del Butlletí número 8 del Cercle XXI, titulat: Les 
famílies multilingües en l’entorn català, el dia 20 de juny de 2011. 
 
Comunicació “El català, llengua de ciència: Balanç i reptes de futur” 
Xavier Vila va presentar la comunicació “El català, llengua de ciència: Balanç i reptes de futur” 
al simposi La posició de les llengües mitjanes com a eines científiques, organitzat per l’Institut 
d’Estudis Catalans amb la col·laboració del CUSC i l’Obra Social La Caixa, el qual es va realitzar 
el 21 de juny de 2011. 
 
Comunicació “L’expression d’émotions d’élèves et de parents immigrés en context escolaire 
plurilingüe à Barcelone”  
Núria Sánchez i Margarida Cambra van presentar la comunicació “L’expression d’émotions 
d’élèves et de parentsimmigrés en context escolaire plurilingüe à Barcelone” al Colloque 
International Cognition, Émotion, Communication, a Nikosia (Xipre), organitzat pel 
Departament de Filologia Francesa de la Universitat de Xipre entre els dies 23-26 de juny 2011.  
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Participació al workshop “Sharing polarized cities: coping with language as a political 
cleavage“ 
Xavier Vila va participar al workshop internacional  “Sharing polarized cities: coping with 
language as a political cleavage“ els dies 12 i 13 de setembre de 2011. 
 
Presentació del volum Scripta eivissenca 
Joan Veny Clar i Àngels Massip Bonet van presentar el volum Scripta eivissenca (Institut 
d’Estudis Catalans, 2009) a la Sala d’Actes del Museu Arqueològic d’Eivissa el dia 11 d’octubre 
de 2011. 
 
Comunicació “Language and identity in modern Catalonia: Integration, hybridization and 
segregation” 
Emili Boix va participar, amb la comunicació “Language and identity in modern Catalonia: 
Integration, hybridization and segregation”, al simposi sobre llengua i identitat a la Universitat 
de Tartu (Estònia), que es va organitzar entre el 20 i el 24 d’octubre de 2011.  
 
Participació a la Conferència plenària al Colloque  “Formation et professionnalisation des 
enseignants de langues. Evolution des contextes, des besoins et des dispositifs” 
Margarida Cambra va participar la Conferència plenària al Colloque  “Formation et 
professionnalisation des enseignants de langues. Evolution des contextes, des besoins et des 
dispositifs” organitzat pel grup FICEL (Formationinitiale et continue des enseignants de 
langues) del laboratori DILTEC, Universitat de Paris-Sorbonne: 3-4 Novembre 2011. 
 
Presidencia de la Comissió de Recerca del CECBLL, en l’acte inaugural del VIII Congrés de la 
Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana 
Àngels Massip va participar com a Presidenta de la Comissió de Recerca del CECBLL, en l’acte 
inaugural del VIII Congrés de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana “1960-
1980. Transicions i canvis a les terres de parla catalana”, celebrat a Barcelona i Cornellà de 
Llobregat del 10 al 12 de novembre de 2011.  

 
Participació a la Jornada tècnica “La Llengua Catalana a la Primera Dècada del Segle XXI” 
celebrada al IEC- Institut d’Estudis Catalans. 
F.Xavier Vila, Natxo Sorolla i Vanessa Bretxa van particpar a la taula rodona: “Els coneixements 
i usos lingüístics; la transmissió lingüística, els grups lingüístics i les actituds (Montserrat 
Martínez, Joaquim Torres, Albert Fabà, Natxo Sorolla i Vanessa Bretxa) dins la Jornada tècnica  
“La Llengua Catalana a la Primera Dècada del Sefle XXI” on es presentaren els resultats de la 
darrera Enquesta d’usos lingüístics de la població (Direcció General de Política Lingüística del 
Departament de Cultura i Institut d’Estadística de Catalunya) i dels informes sobre la situació 
de la llengua catalana 2008-2009 i 2010 (Observatori de la Llengua i Xarxa CRUSCAT). Es va 
celebrar el 29 de novembre de 2011. 
 
Presentació “Do all learners conform to the developmental pattern of their group? 
Divergence in the development of syntactic structures in the written production of two EFL 
learners.” 
Maria Luz Celaya va presentar la comunicació “Do all learners conform to the developmental 
pattern of their group? Divergence in the development of syntactic structures in the written 

http://cuscub.wordpress.com/2011/12/01/membres-del-cusc-participen-a-la-jornada-tecnica-la-llengua-catalana-a-la-primera-decada-del-segle-xxi/
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production of two EFL learners” a la 29th International AESLA Conference. Universidad de 
Salamanca (España). 
 
Presentació “Corpus y tecnología en el aula: usos metodológicos de una base de datos de 
patrones sintácticos.” 
Laso, J. , E. Comelles,  M. L. Celaya y E. Castaño presenten la comunicació “Corpus y tecnología 
en el aula: usos metodológicos de una base de datos de patrones sintácticos” a la 29th 
International AESLA Conference. Universidad de Salamanca. 
 
Participació a la Taula rodona del 35 Congrès Internacional AEDEAN  
Maria Luz Celaya,  “From handcraft measurement to nowadays”, va participar a la Taula 
rodona coordinada per T. Navés, Exploring EFL writing in different settings: An evaluation of 
measurements to assess L2 writing development. 35 Congrès Internacional AEDEAN. 
Universitat Autònoma de Barcelona. 
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6. JORNADES I COL·LOQUIS (CO)ORGANITZATS PEL CUSC 

 

 

 

La Universidad Nacional Autónoma de México juntament amb la Universitat de Barcelona van 
organitzar dues jornades de conferències sobre sociocomplexitat a la Universitat de Barcelona. 

Es van celebrar els dies 30 i 31 de maig i es van poder seguir presencialment a la sala Gabriel 
Oliver de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona, o per videoconferència a tres 
universitats de Mèxic (Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma 
Metropolitana i Universidad de Sonora). 

Programa: 

Dilluns 30 de maig: 

17 h  “La complejidad como marco de anàlisis y de interpretación del mundo en la nueva 
era” Dra. Àngels Massip Bonet (UB). 

18 h “Ecologia y sostenibilidad lingüísticas: aportaciones desde la complejidad”                         
Dr. Albert Bastardas i Boada  

19 h “La castración del lenguaje: Estrategias manipuladoras de la borrosidad”                               
Dr. Frederic Munné Matamala (UB) 

Dimarts 31 de maig: 

17 h “La emergencia de un sistema global de lenguas: ¿Algún lugar para las comunidades 
medianas y menores?” Dr. F. Xavier Vila i Moreno (UB) 

18 h “Prospectiva y simulación en la sociologia del lenguaje”                                                       Dr. 
Ernest Querol Puig (UOC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferències sobre Sociocomplexitat 
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Simposi «La posició de les llengües mitjanes com a eines científiques» 

 
Simposi celebrat el 21 de juny de 2011 i organitzat per l’ Institut d’Estudis Catalans (secció de 
Ciències Biològiques i de ciències i tecnologia) amb col·laboració del CUSC-UB i de l’Obra Social 
La Caixa.  

 
Programa:  

09.30 Presentació del simposi 
A càrrec de FRANCESC GONZÀLEZ I SASTRE, president de la Secció de Ciències 
Biològiques, i F. XAVIER VILA I MORENO, director del Centre Universitari de 
Sociolingüística i Comunicació de la Universitat de Barcelona 

             
09.45 L’ús de les llengües pròpies i de l’anglès a Suècia en l’àmbit científic 

JORDI ALTIMIRAS. Universitat de Linköping (Suècia) 
 

10.30 The national languages and the communication in science and academy: The Belgia 
case 
PETER BOSSIER. Universitat de Gant (Flandes) 
 

11.15 Pausa cafè 
 
11.45 The position of Hebrew as a language of science and research: realities, challenges and 

prospectives 
ANAT STAVANS. Research Institute for Innovation in Education. Universitat Hebrea de 
Jerusalem (Israel) 

 
12.30 El català, llengua de ciència: present i reptes de futur 

F. XAVIER VILA I MORENO. Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació 
Universitat de Barcelona (Catalunya) 

 
13.15 Discussió final 
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Workshop “Language Policy in Higher Education.  
Challenges for medium-sized language communities” 

 
El 28 d’octubre de 2011 es va celebrar el workshop “Language Policy in Higher Education 
Challenges for Médium-Sized Language Communities” a l’Aula Magna de la Facultat de 
Filologia.  

 
Programa:  

9h Recepció dels participants 9.30h Presentació Jornades: Dr. F. Xavier Vila (Director del CUSC-
UB) , Dra. Gemma Fonrodona (Vicerectora de Política Lingüística de la UB) i  Sra.Yvonne Griley 
(Directora General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya).  

10h La posició del català i les altres llengües a les universitats catalanes 
Eva Pons, Universitat de Barcelona 11h La posició del danès i les altres llengües a les 
universitats daneses 
Hartmut Haberland i Bent Preisler, Københavns Universitet (Universitat de Copenhagen)  

12h Pausa- cafè  

12.30h La posició del finès i les altres llengües a les universitats de Finlàndia 
Sabine Ylönen, Jyväskylän Yliopisto (Universitat de Jyväskyla)  

13.30h La posició de les llengües mitjanes a Sud-àfrica 
Anne-Marie Beukes,  University of Johannesburg (Universitat de Johannesburg)  

14.30h Dinar  

16h La posició de l’hebreu i les altres llengües a les universitats israelianes 
Drorit Ram , Levinsky College of Education 
 

17h La posició del txec i les altres llengües a les universitats txeques 
Tamah Sherman, Charles University  

18h Taula rodona amb els ponents. Moderadora Vanessa Bretxa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://fxvila.wordpress.com/
http://www.ub.edu/web/ub/ca/universitat/organitzacio/organs_de_govern/rector_consell_direccio/detall/gemma_fonrodona_baldajos.html
http://www10.gencat.net/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=15755
http://forskning.ruc.dk/site/en/persons/hartmut-haberland%282763046e-3782-4405-a9fc-333c4fa137c8%29.html
http://forskning.ruc.dk/site/en/persons/bent-preisler%2894d383bb-de23-4eb0-9bcd-47dd484dc9ee%29.html
https://www.jyu.fi/hum/laitokset/solki/en/staff/SabineYlonen
http://www.uj.ac.za/EN/Faculties/humanities/departments/linguistics/about/Staff/Pages/Professor%20Anne-Maries%20Beukes.aspx
http://www.hf.uib.no/i/Nordisk/ansatte/sandoy.html
http://www.hf.uib.no/i/Nordisk/ansatte/sandoy.html
http://www.hf.uib.no/i/Nordisk/ansatte/sandoy.html
http://www.hf.uib.no/i/Nordisk/ansatte/sandoy.html
http://www.hf.uib.no/i/Nordisk/ansatte/sandoy.html
http://ulug.ff.cuni.cz/lingvistika/sherman/index.php
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Workshop “Els reptes de les comunitats lingüístiques mitjanes al segle XXI: Des de la 
perspectiva juridicopolítica” 

 
El 18 de novembre de 2011 es va celebrar el workshop: «Challenges for medium-sized 
language communities in the global era: a juridical perspective» a la Sala de Graus de la 
Facultat de Filologia (UB). 
 
Programa:  

9.30h Introduction: Antoni Milian (Universitat Autònoma de Barcelona)  
 
10h The case of French in Quebec. Internal Threats and Challenges -  André Bräen,  University 
of Ottawa (Ottawa University)  
 
11h The case of French in Quebec. Threats and challenges of globalization (FTAA / NAFTA, 
WTO) - José Woehrling, University of Montreal 12h Coffee break  
 
12.30h The case of Estonian in Estonia. Threats and challenges of English and the 
Russophone minority – Mart Rannut, Ülikool Tallinn (Tallinn University) – Mart Rannut, Tallinn 
University  
 
13.30h Medium-sized languages in the media. Protection against the English and other 
international languages - Iñigo Urrutia, University of the Basque Country 
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7. FORMACIÓ 

7.1. MÀSTERS I POSTGRAUS 

Màster en Assessorament Lingüístic, Gestió del Multilingüisme i Serveis Editorials 

El setembre de 2011 s’ha iniciat la segona edició Màster d’Assessorament Lingüístic, Gestió del 

Multilingüisme i Serveis Editorials, integrat per dos postgraus: el Postgrau en Política 

Lingüística i Gestió del Multilingüisme i el Postgrau en Assessorament Lingüístic i Serveis 

Editorials. El màster està dirigit per F. Xavier Vila i impulsat des del Departament de Filologia 

Catalana, els Serveis Lingüístics i el CUSC-UB. 

 

7.2. CONFERÈNCIES I SEMINARIS 

 
Conferència “Els pobles aïllats de l’Amazònia: situació i reptes actuals” 

Estudis Gallecs i Portuguesos, el CUSC-UB i el GELA van organitzar la conferència «Els pobles 
aïllats de l’Amazònia: situació i reptes actuals», a càrrec de Sydney Possuelo, etnògraf i 
activista pels drets indígenes i exdirector de la FUNAI. L’acte es va realitzar el 26 de maig de 
2011 a la sala de Professors de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona (carrer 
d’Aribau, 2, 5a planta). 

Conferència “Standardisation, norm and cultural identity in plurilingual societies” 

El Centre Universitari de sociolingüística i Comunicació, amb la col·laboració del grup 
d’assignatures de Llengua i Literatura neerlandeses del Departament de Filologia Anglesa i 
Alemanya van organitzar, el 26 d’octubre de 2011, la conferència “Standardisation, norm and 
cultural identityin plurilingual societies” a càrrec de Ludo Beheydt, professor de la Hatholieke 
Universiteit Leuven.  

 

7.3. SEMINARIS FORMACIÓ INVESTIGADORS NOVELLS (RESOL) 

 
Seminaris Generals 

Els membres, becaris, col·laboradors, i estudiants en pràctiques del projecte RESOL organitzen 

seminaris de crítica d’articles que tracten temàtiques pròximes a les tractades per aquest 

projecte. 

 

Seminaris de Demolingüística 

Els membres, becaris, col·laboradors, i estudiants en pràctiques del projecte RESOL organitzen 

seminaris per tractar problemàtiques relacionades amb la part demolingüística del projecte. 
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Seminaris de Competències lingüístiques 

Els membres, becaris, col·laboradors, i estudiants en pràctiques del projecte RESOL organitzen 

seminaris per tractar problemàtiques relacionades amb la part de competències lingüístiques 

del projecte. 

7.4. ACOLLIDA DE JOVES INVESTIGADORS 

 
 S’ha acollit l’estudiant de tercer cicle Xavi Tenorio per a col·laborar en tasques de 

codificació i de gestió en el projecte «Resocialització i llengües: el pas de primària a 

secundària». 

 

 S’ha acollit l’estudiant de tercer cicle Josep Ubalde per a col·laborar en tasques de gestió i 

suport a la recerca al CUSC-UB.  

 

 S’han acollit les estudiants de la llicenciatura en filologia catalana Montse Sendra, Maria 

Antònia Font i Clàudia Colom per a col·laborar en el projecte “Resocialització i llengües: el 

pas de primària a secundària”. 

 

 S’ha acollit com a investigadora visitant la doctorand Nathalie Freynet de la Universitat 

d’Ottawa, i que estarà vinculada al CUSC a través de la seva recerca amb les dades del 

projecte RESOL. 

 

 S’ha acollit l’estudiant de la llicenciatura en sociologia Irene Piqueras per al 

desenvolupament de pràctiques d’iniciació a la recerca en el projecte de «Resocialització i 

llengües: el pas de primària a secundària». 

 

 S’ha acollit l’estudiant de la llicenciatura en sociologia Diego Fernández per al 

desenvolupament de pràctiques d’iniciació a la recerca en el projecte de «Resocialització i 

llengües: el pas de primària a secundària». 

 

 S’ha acollit l’estudiant de tercer cicle Elisabet Vila per a col·laborar en tasques de suport a 

la recerca en el projecte “Comunitats Lingüístiques Mitjanes”. 
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8. PRESÈNCIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 

 
El diari Ara publica la carta oberta del CUSC a la nova directora de Política Lingüística de la 
Generalitat de Catalunya. Ara, 28/01/2011. 
http://www.ara.cat/ara_premium/debat/llengues-dels-catalans_0_416958310.html 
 
Maria Luz Celaya es entrevistada a la ràdio arran d’una notícia sobre el nivell d’anglès a l’Estat 
espanyol (España a la cola en el nivel de inglés). rne (ràdio 5), 14/04/2011. 
http://www.rtve.es/alacarta/audios/suplementos-tematicos-en-r5/suplemento-tematico-en-
r5-espana-a-la-cola-en-el-nivel-de-ingles/1073719/?date=1302852650055 
 
Lluís Payrató publica l’article “I la funció creà l’òrgan (o com a mínim l’estil)” al diari El 
Periódico, amb motiu  del número 5000 d’El Periódico en català. El Periódico, 1/05/2011. 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/funcio-crea-lorgan-com-minim-lestil-
986240 
 
Natxo Sorolla és entrevistat per Vilaweb per parlar dels canvis anunciats en la política 
lingüística d’Aragó. Vilaweb, 14/06/2011. 
http://www.vilaweb.cat/noticia/3909846/20110714/natxo-sorolla-ben-possible-lofensiva-siga-
mediatica-efectiva.html 
 
Natxo Sorolla és citat al diari El Punt Avui , 20/02/2011. 
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/373080-els-internautes-
impregnen-el-catala-a-la-xarxa-malgrat-lestat.html 
 
Natxo Sorolla és entrevistat al Vilaweb sobre la situació del català a les escoles de la Franja. 
Vilaweb, 24/12/2012. 
 http://www.vilaweb.cat/noticia/3828373/20101224/catala-escoles-pais.html 
 
F. Xavier Vila i Moreno és  entrevistat en un article de sociolingüística al diari El Público. El 
Público, 7/09/2011. 
http://www.publico.es/espana/395022/la-realidad-se-impone-a-los-topicos 
 
Xavier Vila és entrevistat a TV Hospitalet, sota el tema “Radiografia del català”. TV Hospitalet, 
19/09/2011. 
http://digital-h.cat/c/journal/view_article_content?groupId=10911&articleId=4355732 
 
Emili Boix és entrevistat al diari El Punt Avui. El Punt Avui, 30/11/2011. 
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/456706-molts-nets-ensenyen-
la-llengua-als-avis.html 
 
 
 

http://www.ara.cat/ara_premium/debat/llengues-dels-catalans_0_416958310.html
http://www.rtve.es/alacarta/audios/suplementos-tematicos-en-r5/suplemento-tematico-en-r5-espana-a-la-cola-en-el-nivel-de-ingles/1073719/?date=1302852650055
http://www.rtve.es/alacarta/audios/suplementos-tematicos-en-r5/suplemento-tematico-en-r5-espana-a-la-cola-en-el-nivel-de-ingles/1073719/?date=1302852650055
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/funcio-crea-lorgan-com-minim-lestil-986240
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/funcio-crea-lorgan-com-minim-lestil-986240
http://www.vilaweb.cat/noticia/3909846/20110714/natxo-sorolla-ben-possible-lofensiva-siga-mediatica-efectiva.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/3909846/20110714/natxo-sorolla-ben-possible-lofensiva-siga-mediatica-efectiva.html
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/373080-els-internautes-impregnen-el-catala-a-la-xarxa-malgrat-lestat.html
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/373080-els-internautes-impregnen-el-catala-a-la-xarxa-malgrat-lestat.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/3828373/20101224/catala-escoles-pais.html
http://www.publico.es/espana/395022/la-realidad-se-impone-a-los-topicos
http://digital-h.cat/c/journal/view_article_content?groupId=10911&articleId=4355732
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/456706-molts-nets-ensenyen-la-llengua-als-avis.html
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/456706-molts-nets-ensenyen-la-llengua-als-avis.html
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9. PREMIS, MÈRITS I MENCIONS 

 
Premi Jaume Camp de Sociolingüística 
Carles de Rosselló i Peralta(Consorci per la Normalització Lingüística, Universitat de Barcelona) 
va guanyar el premi Jaume Camp de sociolingüística 2011 amb l’obra “Aprendre a triar. 
L’adquisició de les normes d’ús i alternança de codis en l’educació infantil”. 
 
Premi Serra i Moret 
Emili Boix va ser guardonat amb el 29è premi Serra i Moret en la modalitat d’assaig pel treball 
“Llengües per viure i conviure. També un civisme lingüístic”. El premi Serra i Moret s’emmarca 
dins dels Premis de Civisme que atorga el Departament de Benestar i Família de la Generalitat 
de Catalunya. 

 
MARQUIS WHO’S WHO IN THE WORLD 2011 
Seleccionat el perfil biogràfic de Margarida Cambra per ser inclòs en la propera edició (28ª) del 
2011. 
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10. INFRAESTRUCTURA 

10.1. PERSONAL 

No s’ha aconseguit suport administratiu per part de la Facultat de Filologia per a la gestió del 
centre durant el contracte programa 2011. No obstant això, de gener a juny de 2010 s’ha 
contractat, a través del PCB, una becària per a realitzar tasques de gestió, amb una dedicació 
de 8 hores setmanals, que han estat ampliades a 16 hores de juliol a desembre. 

10.2. ESPAIS 

El CUSC-UB manté els dos espais de què disposava: el de l’Edifici Històric i el de l’Edifici 
Florensa. Durant el 2010, l’Edifici Florensa ha passat a ser gestionat per la Universitat de 
Barcelona i, per tant, el CUSC-UB ha deixat d’estar vinculat al PCB.  

10.3. WEB I BLOC 

 Web 
El nou web del CUSC-UB ja es pot visitar a l’enllaç (www.ub.edu/cusc). S’han realitzat les 
traduccions al castellà i a l’anglès i estan pendents de corregir. Es preveu poder publicar-les 
durant el primer semestre de 2011. 
 
 Canal Youtube 
En aquest canal (www.youtube.com/user/cusc1b) es poden trobar els vídeos d’algunes 
conferències organitzades per l’observatori i d’altres actes relacionats amb el CUSC.  
 
 Web de Sociolingüística Educativa 
Es tracta del web (www.ub.edu/cusc/sleducativa) en el qual es mostra tota aquella informació 
(projectes, treballs, publicacions, etc.) relativa al camp de la sociolingüística educativa i que 
produeixen els membres del CUSC.  
 
 

http://www.ub.edu/cusc
http://www.youtube.com/user/cusc1b
http://www.ub.edu/cusc/sleducativa

