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1. Equip 

1.1 Direcció 
 

Nom Departament Càrrec 

F. Xavier Vila i Moreno Departament de Filologia Catalana Director 

Vanessa Bretxa i Riera Lingüística General Secretaria 

Josefina Carrera-Sabaté Filologia Catalana Vocal 

Albert Bastardas i Boada Lingüística General Vocal 

Emili Boix-Fuster Filologia Catalana Vocal 

Jaume Farràs Farràs Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions Vocal 

 

1.2 Personal docent 
 

Nom Departament 

Dra. Núria Alturo Monné Filologia Catalana 

Dr. Francesc Bernat Baltrons Filologia Catalana 

Dr. Josep Besa Camprubí Filologia Catalana 

Dra. M. Luz Celaya Villanueva Filologia Anglesa 

Dr. Pere Comellas Casanova Filologia Gallega i Portuguesa 

Dr. José Enrique Gargallo Gil Filologia Romànica 

Dra. Gabriella Gavagnin-Capoggiani Filologia Romànica 

Dr. Xavier Laborda Lingüística General 

Dra. Maria Rosa Lloret Romañach Filologia Catalana 

Dr. Joan Mallart Navarra Didàctica i Organització Escolar 

Dra. Eva Martínez Díaz Filologia Hispànica 

Dra. Àngels Massip Bonet Filologia Catalana 

Dra. Estrella Montolío Durán Filologia Hispànica 

Dra. Cristina Illamola Gómez Filologia Hispànica 

Dra. Carme Muñoz Lahoz Filologia Anglesa 

Dra. M. Teresa Navés Nogués Filologia Anglesa 

Dra. Neus Nogué Serrano Filologia Catalana 

Dr.  Lluís Payrató Guiménez Filologia Catalana 
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Dr. Joan Perera i Parramon Didàctica de la Llengua i la Literatura 

Dra. Eva Pons Parera Dret Constitucional 

Dra. Rosa M. Torrens Guerrini Filologia Romànica 

Dra. Maria Rosa Vila Pujol Filologia Hispànica 

 

1.3 Personal col·laborador 
 

Nom Institució 
Àrea de 
coneixement 

Sr. David Casals Andreu Universitat de Barcelona Serveis Lingüístics 

Sra. Concepció Planas Planas Universitat de Barcelona Serveis Lingüístics 

Dr. Llorenç Comajoan Colomé Universitat de Vic 
Filologia, Fac. de 
Traducció 

Dra. Makiko Fukuda 
Universitat Autònoma de 
Barcelona 

Traducció i interpretació 

Dra. Mireia Galindo Soler Departament d’Educació Filologia Catalana 

Dr. Carles de Rosselló Peralta CNL Filologia Catalana 

 

1.4 Investigadors en formació  

 

Nom Institució 
Àrea de 
coneixement 

Natxo Sorolla Vidal Universitat de Barcelona Sociologia 

Montse Sendra Rovira Universitat de Barcelona Filologia Catalana 

Avel·lí Flors Mas 
Universitat de Barcelona, Uni-
versitat Oberta de Catalunya 

Filologia Catalana 

Francesca Walls Universitat de Barcelona 
Filologia Anglesa i 
Alemanya 

Josep Ubalde Buenafuente Universitat Rovira i Virgili Sociologia 

Miquel Cabal Guarro Universitat de Barcelona Filologia Eslava 

Imanol Larrea Universitat Pompeu Fabra Sociologia 

Elisabet Vila Borrellas Universitat de Barcelona Filologia Anglesa 

Deva Gresa Barbero Universitat de Barcelona Filologia Catalana 
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1.5 Becaris i estudiants en pràctiques 

 

Nom Institució 
Àrea de 
coneixement 

Claudia Fontana Universitat de Barcelona Filologia Hispànica 

Julià Hidalgo Universitat de Barcelona Filologia Catalana 

Mireia Casado Universitat de Barcelona Sociologia 

Patricia Bellaescusa 
Hernández 

Universitat de Barcelona Lingüística General 

 

1.6 Membres jubilats durant el 2015 

 

Nom Institució 
Àrea de 
coneixement 

Dra. Margarida Cambra Giné Universitat de Barcelona 
Didàctica de la Llengua i 
la Literatura 

Dra. Sabela Labreña Barrero Universitat de Barcelona 
Filologia Gallega i 
Portuguesa 

Dr. Josep Moran 
Ocerinjauregui 

Universitat de Barcelona Filologia Catalana 
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2. Compliment objectius 2015 
 

(A= Acomplert, B= parcialment, C=pendent, D=abandonant, R: Reformulat) 

Objectius Indicadors Estat 

1. Estatus del 
centre i òrgans 
de direcció 

Canviar l'estatus jurídic del CUSC, passar 
d'observatori a centre de recerca 
Parcialment: sol·licitud presentada. 

B 

Renovar el Consell de Direcció del CUSC C 

Aconseguir un contracte programa estable amb el 
vicerectorat de recerca 

C 

2. Revista LSC -
Llengua Societat 
i Comunicació 

Publicació núm.13 «Cervell i llenguatge» coordinat 
pel Dr. David Bueno 

A 

Preparació núm. 14  «Demolingüística» coordinat 
pel Dr. F. Xavier Vila 

R 

Objectiu reformulat: Preparació del núm. 14 
«L’aprenentatge de la lectura i l’escriptura» 
coordinat per Montserrat Fons (UB) 

A 

Indexar la revista en dues base més de dades 
nacionals i internacionals 

A 

Demanar ajut revistes de la UB (juliol 2015) 
A 

3. Línies de 
recerca 
 

Acabar el projecte GLOBLINMED (I+D) (2013-2015) A 

Acabar el projecte RESOL3 (I+D) (2013-2015) A 

Acabar el projecte RecerCaixa (2013-2014, 
ampliació 2015) 

A 

Esdevenir partners del projecte europeu LearnMe 
(2015) 

A 

Presentar dos projectes nacionals (I+D) 
A 

Presentar un projecte europeu a la convocatòria 
«Europe in a changing world - Inclusive, innovative 
and reflective societies» (maig 2015) 

A 

4. Difusió de la 
recerca  

Publicar llibre: «Cities and diversities: a cross-
national perspective in medium-sized linguistic 
communities» editat pel Dr. Emili Boix-Fuster a 
l'editorial Multilingual Matters 

A 

Publicar el llibre: «Les veus dels professors. Els 
professionals de l'educació i el tractament de la 
diversitat lingüística». Resultats del projecte 
RecerCaixa 

B 

Special Issue a una revista internacional Q1 (SJR).  
Resultats del projecte LearnMe i RESOL 

C 
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Special Issue a una revista internacional Q1 (SJR). 
Resultats del projecte GLOBLINMED 

C 

Generar almenys cinc publicacions en revistes 
acadèmiques internacional Q1 (SJR) 

C 

Generar almenys vint publicacions en revistes 
acadèmiques Q2  

C 

5. Transferència 
del coneixement 
i divulgació de la 
recerca 

Generar almenys deu col·laboracions en mitjans de 
comunicació de difusió nacional 

A 

Col·laborar amb la Fundació Ítaca participant en el 
projecte Newscat TV (difondre la realitat econòmica 
i social de Catalunya a països de l'europa de l'est) 

D 

Col·laborar amb EMUN oferint tres sessions de 
formació als tècnics de l'empresa 

A 

Mantenir i anar actualitzant el Blog del CUSC-UB 
A 

Potenciar ús del Facebook  
A 

Potenciar ús de Twitter 
A 

Continuar omplint de contingut les pàgines per a 
cada línia de recerca del centre 

A 

Versions en altres llengües de les pàgines per a 
cada línia de recerca 

B 

6. Organització 
d’esdeveniments 
científics 

Organitzar almenys cinc conferències obertes al 
públic  

A 

Organitzar un workshop internacional del projecte 
GLOBLINMED (06-02-2015) 

A 

Organitzar un workshop internacional del projecte 
LearnMe i RESOL (10-04-2015) 

A 

7. Formació 
d’investigadors 

Organitzar i coordinar el Seminari CUSC (Anàlisi del 
discurs) adreçat a investigadors i estudiants 
predoctorals (9 sessions) 

A 

Organitzar el seminari transdisciplinari sobre 
sociocomplexitat liderat pel Grup de Complexitat, 
Comunicació i Sociolingüístic 

A 

Acollir i assessorar els investigadors internacionals 
A 

Acollir almenys quatre estudiants en pràctiques  
A 

Promoure la participació dels joves investigadors en 
congressos internacionals 

A 

8. Infraestructura 
i personal 
corrent 

Mantenir el becari a temps parcial per realitzar 
tasques de gestió de la recerca 

A 

Ampliar l'espai del CUSC 
A 
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3. Projectes científics 

3. 1 Projectes amb participació del CUSC 

 

D’acord amb les seves línies de recerca principals (comunitats lingüístiques mitjanes, 

sociolingüística educativa i gestió del multilingüisme), el CUSC dóna suport particular a 

quatre projectes de recerca liderats per membres del centre: 

 «Globalización y plurilingüismo social y familiar en comunidades lingüísticas 

medianas» (GLOBINMED) 

Aquest projecte té com a objectiu investigar la transmissió lingüística intergeneracional 

en famílies lingüístiques mixtes del domini lingüístic o bé de diferents zones europees. 

Investigador principal: Emili Boix-Fuster. Entitat gestora: Departament de Lingüística, 

Universitat de Barcelona. Durada: 2013-2015. Finançament: Ministeri d’Economia i 

Competivitat. Referència:  FFI2012-35502. Membres del CUSC vinculats: Albert 

Bastardas, Sabela Labraña, Vanessa Bretxa, Xavier Laborda i Jaume Farràs. 

http://www.ub.edu/plurilingualfamilies/en/  

 

 «Resocialització i llengües: Els efectes lingüístics del pas de l’educació primària a 

secundaria en contextos plurilingües» (RESOL3) 

Projecte longitudinal finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació entre els anys 2009 i 

2012 que ha estat renovat per fer el seguiment dels alumnes en l’etapa educativa no 

obligatòria. Investigador principal: F. Xavier Vila i Moreno. Entitat gestora: Departament 

de Lingüística, Universitat de Barcelona. Durada: 2013-2015. Finançament: Ministeri 

d’Economia i Competivitat. Referència: FFI2012-39285-C02-01. Membres del CUSC 

vinculats: Vanessa Bretxa, Cristina Illamola, Joan Mallart i Natxo Sorolla.  

http://www.ub.edu/cusc/sleducativa/projecte/resol-2/  

 

 

 

 

http://www.ub.edu/plurilingualfamilies/en/
http://www.ub.edu/cusc/sleducativa/projecte/resol-2/
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 «Impacte del model escolar català en la integració sociocultural i lingüística de 

l'alumnat immigrat» (Recercaixa 2014) 

Emmarcat en una perspectiva innovadora que combina la interdisciplinarietat —

sociòlegs, lingüistes i professionals de l’educació– i assentat en una línia de recerca que 

ja ha donat proves de la seva solidesa en treballs anteriors, aquest projecte s’orienta 

clarament cap a la construcció d’una societat més inclusiva estudiant com s’hi incorpora 

un dels seus estaments més febles, els dels nois i noies d’origen forà. Entre els seus 

punts forts hi ha la perspectiva longitudinal, la incorporació de l’anàlisi de les xarxes 

socials, i l’adopció d’una perspectiva sumativa i no excloent de les identificacions 

etnonacionals. Investigadors principals: Vanessa Bretxa (UB) i Llorenç Comajoan (UVic). 

Finançament: Recercaixa. Durada: 2015-2016. Membres del CUSC viculats: Vanessa 

Bretxa, Llorenç Comajoan, F. Xavier Vila i Moreno, Cristina Illamola, Montserrat Sendra, 

Natxo Sorolla, Josep Ubalde.  

http://www.ub.edu/cusc/sleducativa/projecte/impacte-del-model-escolar-catala/  

 

 «Language and Education Addressed through Research and Networking, 

Mercator» (LEARNMe) 

Projecte finançat pel Lifelong Learning Programme de la Unió Europea que té com a 

objectiu proporcionar orientacions polítiques i recomanacions a les parts involucrades en 

les polítiques educatives de les llengües menys difoses. Investigador principal: Mercator 

Research Centre – Fryske Akademy Entitat gestora: Mercator Network. Durada: 2013-

2015. Finançament: Lifelong Learning Programme of the European Union – European 

Commission. Membres del CUSC vinculats: Vanessa Bretxa, Eva Pons, F. Xavier Vila i 

Guillem Pujades.  

http://www.mercator-network.eu/home/  

 

 

 

 

 

http://www.ub.edu/cusc/sleducativa/projecte/impacte-del-model-escolar-catala/
http://www.ub.edu/cusc/sleducativa/projecte/impacte-del-model-escolar-catala/
http://www.ub.edu/cusc/sleducativa/projecte/impacte-del-model-escolar-catala/
http://www.mercator-network.eu/home/
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3.2 Projectes liderats per membres del CUSC 

 

 Cohesión y argumentación en géneros conversacionales (COHARGUMENT) 

El projecte COHARGUMENT estudia els mecanismes principals de cohesió en la 

construcció cooperativa del discurs argumentatiu dialògic, tant en contextos formals 

(debats parlamentaris i mediàtic) com informals (converses quotidianes informals).  

Investigador principal: Núria Alturo. Durada: 2012-2015. Finançament: Ministerio de 

Economía y Competitividad. Referència: FFI2011-25236.  

http://www.ub.edu/grepad/projects/cohargument/  

 

 «Diatopía y cambio lingüístico. Scripta y proyección dialectal»  

Aquest projecte es basa en la selecció, transcripció, digitalització i anàlisi lingüística d’un 

corpus de textos del balear, el català central, el rossellonès i l’alguerès. Aquesta anàlisi 

ha permès la creació de glossaris per a cada varietat i un camp sobre la base de dades 

tècnica que permet realitzar cerques lingüístiques en els textos i visualitzar els mots del 

glossari.  

Investigador principal: M. Àngels Massip. Durada: 2013-2015. Finançament: Ministeri de 

Ciència i Innovació. Referència: FFI2012-36000. 

http://www.scripta.ub.edu/home  

 «ParemioRom. Paremiología románica: refranes meteorológicos y territorio»  

Aquest projecte es proposa explorar noves vies d'investigació en paremiologia romànica 

mitjançant l'estudi dels refranys meteorològics i llur dimensió territorial o geolingüística. 

A partir del material arreplegat dins la base de dades BADARE, que ha de seguir 

ampliant-se amb el buidatge selectiu de dades procedents d'atles lingüístics, 

monografies dialectals, col·leccions paremiològiques i altres fonts, es pretén la 

constitució d'una nova base que permeti la geolocalització de refranys i possibiliti la 

interpretació areal de paremiotipus, com els relatius a l'arc de Sant Martí, al cel rogent, 

al cel a borreguets (o a cabretes), a “muntanyes amb capell”. Juntament amb aquest 

objetiu prioritari, se'n persegueixen d'altres com la realització de prospeccions als 

llindars de l'Europa romànica (àmbits germànic i eslau) i fora del continent europeu 

(particularment a Hispanoamèrica), així com la de treballs de camp selectius a partir de 

fonts orals. 

http://www.ub.edu/grepad/projects/cohargument/
http://www.scripta.ub.edu/home
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Investigador principal: José Enrique Gargallo Gil. Durada: 2011-2014. Prorrogat fins al 

2015. Finançament: Ministeri d’Economia i Competitivitat. Referència: FFI2011-24032. 

http://stel.ub.edu/paremio-rom/ca 

 

 Gramática, pragmática e interacción multimodal (GRAMPINT)  

El projecte GRAMPINT investiga l’ús i el desplegament dels mecanismes gramaticals de 

la llengua en la interacció comunicativa i en funció de (1) les estratègies pragmàtica que 

es poden associar a l’estructuració i la focalització de la informació (2)  les estructures i 

tipus de seqüències discursives segons canals i gèneres (orals o escrites; monologals o 

dialogals; narratives, instructives o argumentatives) i (3) els diversos estils discursius dels 

parlants. El projecte pressuposa en primer lloc, que l’acció comunicativa humana se 

sincronitza en tres eixos: verbal, prosòdic (o paralingüístic vocal) i cinèsic (gestual); i, en 

segon lloc, que aquesta sincronització es duu a terme amb diferències o matisos segons 

el context funcional (situacional), segons la naturalesa i intencionalitat de cada acte 

comunicatiu i segons els estils discursius dels interlocutors.  

Investigador  principal: Lluís Payrató. Durada: 2015-2018. Finançament: Ministerio de 

Economía i Competitividad. Referència: FFI2014-56258-P.  

http://www.ub.edu/grepad/projects/gramatica-pragmatica-e-interaccion-multimodal-

grampint/  

 

 La versión original y la exposición extraescolar en el aprendizaje del inglés. El 

efecto de la edad, nivel de dominio y diferencias cognitivas 

Aquest projecte pretén analitzar la influència de l’exposició extraescolar i la versió original 

en l’aprenentatge de l’anglès segons l’edat, el nivell de domini i les diferències cognitives. 

 

Investigador principal: Carme Muñoz Lahoz. Durada: 2014-2016. Finançament: Ministerio 

de Economía y Competitividad. Referència: FFI2013-47616-P.  

http://carmenmunoz.weebly.com/research.html  

 

 

 

http://stel.ub.edu/paremio-rom/ca
http://www.ub.edu/grepad/projects/gramatica-pragmatica-e-interaccion-multimodal-grampint/
http://www.ub.edu/grepad/projects/gramatica-pragmatica-e-interaccion-multimodal-grampint/
http://carmenmunoz.weebly.com/research.html
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 Estudi de la fonologia i la morfologia del català i altres llengües romàniques: 

descripció, teoria i variació (FoMoCaR) 

Aquest projecte té com a objectiu principal l’estudi de fenòmens fonètics, fonològics i 

morfològics, amb èmfasi, per una banda, en la variació dialectal del català i en la 

comparació entre diferents llengües romàniques i, per l’altra, en l’estudi de les 

interaccions entre diferents components de la gramàtica. 

 

Investigador principal: M. Rosa Lloret Romañach. Durada: 2014-2016. Finançament: 

Ministerio de Economía i Competitividad. Referència: FFI2013-46987-C3.  

http://www.ub.edu/GEVAD/  

 

 Descripción e interpretación de la variación lingüística: aspectos fónicos y 

morfològicos del catalán y otras lenguas románicas (DIVaL) 

DIVaL es el projecte en què actualment treballa el Grups d'Estudi de la variació Dialectal 

(GEVaD). Forma part d’un projecte coordinat amb la Universitat Autònoma de Barcelona i 

la Universitat Pompeu Fabra. Té per objectiu estudiar un conjunt de fenòmens fònics 

segmentals, morfofonològics i de morfologia flexiva basant-se en les varietats dialectals 

del català, amb extensió comparativa a altres llengües tipològicament afins. 

 

Investigador principal: M. Rosa Lloret Romañach. Durada: 2014-206. Finançament: 

Ministerio de Economía y Competitividad.  

http://www.ub.edu/GEVAD 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ub.edu/GEVAD/
http://www.ub.edu/GEVAD
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4. Revista LSC  

Llengua, Societat i Comunicació és una revista electrònica de periodicitat anual que té 

l’objectiu de difondre treballs centrats en la interfície entre llengua i societat. La proposta de 

la revista té la voluntat expressa de transferir el coneixement interdisciplinari entre llengua i 

societat a la comunitat científica i també a la societat. D’aquesta manera, i atès que l’àmbit 

en què es mou la revista és interdisciplinari i molt sovint les àrees que s’hi aborden estan 

incomunicades, el propòsit central de la revista és presentar diferents estats de la qüestió 

sobre diferents connexions entre la llengua i la societat en un sentit ampli. 

Al llarg del 2015 s’ha elaborat i publicat el tretzè número de la revista, titulat «Cervell i 

llenguatge». Aquest darrer número ha estat coordinat pel Dr. David Bueno i Torrens (UB).  

La publicació d’aquest darrer número s’ha gestionat a través de la plataforma on-line Open 

Journal System, adaptada i indexada al portal de Revistes Científiques de la Universitat de 

Barcelona (http://revistes.ub.edu/index.php/lsc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant la segona meitat del 2015 s’ha fet la crida d’articles del núm. 14 de la Revista 

Llengua, Societat i Comunicació. El proper número es titularà «L’aprenentatge de la lectura i 

l’escriptura» i el coordinarà Montserrat Fons (UB).   

http://revistes.ub.edu/index.php/lsc
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4.2 Indexació  

Al llarg de l’any 2015 la revista ha sol·licitat la seva inclusió als següents índex, bases de 

dades i plataformes d’avaluació:  

 ERHIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences). 

La sol·licitud ha estat acceptada.  

 CIRC 2.0 (Classificació Integrada de Revistes Científiques). Qualificació: C 

 REDALYC (Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y 

Portugal). Sol·licitud pendent de resolució.   

4.3 Millores introduïdes a la revista   

Durant el 2015 s’han introduït diverses millores a la revista Llengua, Societat i Comunicació 

(LSC):  

 Incorporació de l’opció AdThis per facilitar la difusió dels continguts de la revista a 

través de les xarxes socials. 

 Implementació de l’opció “Avisos” per anunciar la crida d’articles dels pròxims 

números. 

 Assignació de número d’identificació DOI als articles publicats en el número 13 

«Cervell i llenguatge». L’assignació dels DOI als articles publicats en números 

anteriors es farà progressivament al llarg de l’any 2016.  

4.4 Estadístiques  

Segons les dades estadístiques de què disposem, la revista Llengua, Societat i Comunicació 

ha rebut un total de 11.386 visites l’any 2015, que són 1.387 visites més que l’any 2014.  

 

Font: Llengua, Societat i Comunicació (LSC): http://revistes.ub.edu/index.php/LSC/statisticCharts  

(data de la consulta: 18/01/2016) 

 

http://revistes.ub.edu/index.php/LSC/statisticCharts
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5. Publicacions dels membres del CUSC 

5.1 Llibres editats o publicats per membres del CUSC 

 

  
BOIX-FUSTER, EMILI (ed.). Urban 
Diversities and Language 
Policies in Medium-Sized 
Linguistic Communities. 
Multilingual Matters: Clevedon, 
United Kingdom, 2015. 

MASSIP, ÀNGELS I BASTARDAS, 
ALBERT (ed.).  Complèxica. 
Cervell, societat i llengua des 
de la transdisciplinarietat. 
Publicacions UB: Barcelona, 
2015. 

M. ROSA LLORET; PONS, 
CLÀUDIA; BOSCH, EVA (ed.). 
Clàssics d’ahir i d’avui en la 
gramàtica del català. 
Publicacions UB: Barcelona, 
2015. 

  

 

LÓPEZ VILLANUEVA, CRISTINA; 

DOMÍNGUEZ PÉREZ, MARTA 

(coord.). Barcelona y Madrid. 

Procesos urbanos y dinámicas 

sociales. Editorial Síntesis: 

Madrid, 2015. 

BONET, EULÀLIA; LLORET, M. 

ROSA; MASCARÓ, JOAN (eds.). 

Understanding Allomorphy: 

Perspectives from 

Omptimality Theory. Equinox: 

Sheffield, 2015.  
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5.2 Capítols de llibres publicats per membres del CUSC 

Boix, Emili. (2015) «La transmissió lingüística intergeneracional. Un estat de la qüestió als 

països de llengua catalana». Dins: Sinner, Carsten & Wieland, Katharina (eds.) (2015). 

Norma, ús i actituds lingüístiques. El paper del català en la vida quotidiana. Leipziger 

Universitätsverlag: Leipzig.  

Direcció General de Política Lingüística (2015). L’enquesta d’usos lingüístics de la població 

2013. Resum dels factors clau. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de 

Cultura. Direcció General de Política LIngüísitca. (F. Xavier Vila i Natxo Sorolla, autors dels 

capítols 6 i 7).  

Naves, T. & Victori, M. (forthcoming). «CLIL in Catalonia. An overview of research studies». 

In: Ruiz de Zarobe, Y & Lasagabaster, D. (eds.). CLIL in Spain: Implementation, Results and 

Teacher Training. Cambridge: Cambridge Scholars Publishers, p. 30-54.  

Nogué, Neus. (2015). «Catalan». Dins: Jungbluth, Konstanze & Da Milano, Federica (eds.). 

Manual of Deixis in Romance Languages. Berlin: Gruyter de Mouton.  

Sendra, Montserrat. (2015). «Estudi de l’evolució lingüística (6è de primària – 1r d’ESO) del 

català d’escolars de primera llengua castellana». Dins: Sinner, Carsten & Wieland, Katharina 

(eds.) (2015). Norma, ús i actituds lingüístiques. El paper del català en la vida quotidiana. 

Leipziger Universitätsverlag: Leipzig.  

Gresa, Deva (en preparació). «Linguistic Landscape in Rousillon and Vallespir (Catalunya 

Nord): The projection of a minority language and its relationship to tourism». Dins Freibur-ger 

Romanistische Arbeiten. 

 

5.3 Articles publicats per membres del CUSC 

Aguilar, M & Muñoz, C. (in press). «The effect of proficency on CLIL benefits in Engineering 

students in Spain». Internation Journal of Applied Linguistics.  

Boix, Emili. «Entrevista a Francesc Vallverdú». Treballs de Sociolingüística Catalana, nº24 

(2014).* 

Boix, Emili i Paradís, Anna. «Les ideologies i trajectòries dels “nous” parlants a les famílies 

bilingües de Catalunya». Revista de Llengua i Dret, nº63 (2015).  

Bretxa, Vanessa; Comajoan, Llorenç; Ubalde, Josep & Vila, F. Xavier. (in press). «Linguistic 

confidence by primary and secondary students in Catalonia: A longitudinal study». Journal 

Language, Culture and Curriculum. 
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Comajoan, Llorenç. «L’adquisició i l’ensenyament dels usos de passat: anàlisi de manuals 

de català com a segona llengua». Zeitschrift für Katalanistik, nº28 (2015).  

de Rosselló, Carles i Ginebra, David. «Tries lingüístiques: vuit anys després. L’evolució dels 

usos lingüístics des de P3 fins a 6è de primària». Treballs de Sociolingüística Catalana, nº24 

(2014).*  

Flors, Avel·lí i Vila, F. Xavier. «Justificant les preferències. Com argumenten les opcions 

lingüístiques els adolescents catalans». Treballs de Sociolingüística Catalana, nº24 (2014).* 

Llanes, A. & Muñoz, C. (in press). «Age Effects in a Study Abroad Context: Children and 

Adults Studying Abroad and At Home». Language Learning.  

Pons, Eva i Pou, Agustí. «Jurisprudència del Tribunal Constitucional». Revista de Llengua i 

Dret, nº64 (2015).  

Pons, Eva i Pou, Agustí. «Jurisprudència del Tibunal Suprem». Revista de Llengua i Dret, 

nº64 (2015).  

Sorolla, Natxo. (en premsa). «Franja 2014: de la diglosia en las encuestas a la sustitución 

lingüística en las redes». 

Sorolla, Natxo. «El català a la Franja. Any 2014». Llengua i ús, núm. 57 (2015).  

Trenchs, Mireia; Larrea, Imanol i Newman, Michael. «La normalització del cosmopolitisme 

lingüístic entre els joves del segle XXI? Una exploració de les ideologies lingüístiques a 

Catalunya». Treballs de Sociolingüística Catalana, nº24 (2014).* 

Vila, F. Xavier; Comajoan, Llorenç; Bretxa, Vanessa. (in press) «Is science really English 

monoglot? Language practices at a university research park in Barcelona». Language 

Problems and Language Planning 40. 

Vila, F. Xavier; Sorolla, Natxo; Larrea, Imanol. (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. 

Vila, F.Xavier; Bretxa, Vanessa; Comajoan, Llorenç. (2015). ¿En qué lenguas se hace la 

ciencia? La gestión del multilingüismo en el Parc Científic de Barcelona. RIO Revista 

Internacional de Organizaciones 13, 111-134. 

 

 

 

                                                
*
 Número del 2014, publicat l’any 2015.  
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5.4 Ressenyes publicades per membres del CUSC 

Boix, Emili. «Rovira-Martínez, Marta (2011). Estratègies de transmissió lingüística en 

famílies plurilingües. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. 66p.». Treballs de 

Sociolingüística Catalana, nº24 (2014).* 

Boix, Emili. «Montoya, Brauli; Mas, Antoni (2011). La transmissió familiar del valencià. 

València: Acadèmia Valenciana de la Llengua. 445 p.». Treballs de Sociolingüística 

Catalana, nº24 (2014).* 

Flors, Avel·lí. «Vila, F. Xavier; Bretxa, Vanessa (ed.). Language Policy in Higher Education. 

The Case of Medium-Sized Languages. Bristol: Multilingual Matters, 2015». Revista de 

Llengua i Dret, nº64 (2015). 

Gresa, Deva. (en premsa). «Vila, F. Xavier; Bretxa, Vanessa. (ed.) (2014). Language Policy 

in Higher Education. The Case of Medium-Sized Languages. Bristol: Multilingual Maters.  

218 p.». Treballs de Sociolingüística Catalana, nº26.  
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6. Comunicacions i ponències 

Bernat, F. «La història de la literatura catalana d’Alfred Morel-Fatio al Grundiss der 

romanischen Philologie (1893)». Comunicació presentada al XVIIè Col·loqui Internacional de 

Llengua i Literatura Catalanes, València, 7-10 de juliol de 2015.  

Bernat, F i Torrens, M. R. «Italocatalans i francocatalans davant del català: identitats, usos i 

ideologies lingüístiques en famílies mixtes de Catalunya». Comunicació presentada al XVIIè 

Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, València, 7-10 de juliol de 2015.  

Boix, E. Presentació del número 24 de la revista Treballs de Sociolingüística Catalana. 

Barcelona, 14 de maig de 2015.  

Boix, E. «Els treballs tanaços de Treballs de Sociolingüística Catalana». Comunicació 

presentada a la Jornada en honor a Francesc Vallverdú (193 – 2014). Barcelona, 29 de 

setembre de 2015.  

Boix, E i Paradís, A. «Ideologies i trajectòries sociolingüístiques de neoparlants del català en 

famílies bilingües a Catalunya». Comunicació presentada al XVIIè Col·loqui Internacional de 

Llengua i Literatura Catalanes, València, 7-10 de juliol de 2015.  

Boix, E. «Ideologies lingüístiques de nous parlants del català en famílies plurilingües». 

Comunicació presentada al XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, 

València, 7-10 de juliol de 2015. 

Bretxa, V. «Trajectòries sociolingüístiques en la transició educativa». Comunicació 

presentada a la sessió “Repertoris i pràctiques lingüístiques en la transició educativa. Una 

visió des dels territoris de parla catalana” del 15è Col·loqui Internacional de la North 

American Catalan Society. Barcelona, 29 de juny de 2015.  

Bretxa, V. Participació a la taula rodona “Els factors clau de les llengües a Catalunya”, 

celebrada en el marc de la II Jornada sobre Llengua i Societat als Territoris de Parla 

Catalana. Barcelona, 17 de juliol de 2015.  

Cabal, M. «Crimea en una cruïlla: perspectives de la diversitat lingüística a Crimea, a la llum 

dels esdeveniments de l’any passat». Comunicació presentada a les 3es jornades sobre 

diversitat i polítiques lingüístiques. Barcelona, 9 d’abril de 2015. 

Cabal, M. Presentació de Djan, d’Andrei Platónov. Barcelona, 17 de novembre de 2015.  

Carrera, J i Labraña, S. «Estudi dialectomètric de les enunciatives i interrogatives neutres en 

català en el marc de l’Atles Multimèdia de Prosòdia de l’Espai Romànic». Comunicació 

presentada al VII Workshop sobre la prosòdia del català. Barcelona, 22 de juny de 2015.  

Carrera, J. «Guies de pronunciació del català: dels suprasegments als segments. Una 

proposta d’aprenentatge autònom» Comunicació presentada a la sessió “Fonètica i lèxic del 



Memòria d’activitats del Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (UB)  
 

Any 2015 

 

 22 

català” del 15è Col·loqui Internacional de la North American Catalan Society. Barcelona, 29 

de juny de 2015. 

Carrera, J i Creus, I. «Actituds, usos i variació fonètica en adolescents lleidatans 

multilingües». Comunicació presentada a la sessió “Fonètica i lèxic del català” del 15è 

Col·loqui Internacional de la North American Catalan Society. Barcelona, 29 de juny de 

2015.  

Carrera, J i Creus, I. «Alumnes plurilingües amb L1 àrab i català a Lleida: variació fonètica, 

actituds i usos». Comunicació presentada al XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i 

Literatura Catalanes, València, 7-10 de juliol de 2015.  

Carrera, J; Pons, Clàudia i Prieto, Pilar. «Els Sons del català i les Guies de pronunciació del 

català: de la descripció fonètica a l’aplicació d’eines per a l’aprenentatge del català». 

Comunicació presentada a la I Jornada-taller sobre l’ensenyament de la pronunciació: Eines, 

recursos, estratègies i experiències en l’ensenyament del català. Barcelona, 18 de desembre 

de 2015. 

Comajoan, Ll. «Introducció: relats al voltant de la situació sociolingüística del català». 

Comunicació presentada a la sessió “La situació sociolingüística del català a Catalunya avui 

dia: lectures i relats” del 15è Col·loqui Internacional de la North American Catalan Society. 

Barcelona, 29 de juny de 2015. 

Comajoan, Ll i Casas, M. «Les habilitats orals de l’alumnat de primària i secundària: un 

estudi longitudinal». Comunicació presentada a la sessió “Repertoris i pràctiques 

lingüístiques en la transició educativa. Una visió des dels territoris de parla catalana” del 15è 

Col·loqui Internacional de la North American Catalan Society. Barcelona, 29 de juny de 

2015. 

Comajoan, Ll; Casas, M i Vilà, M. «Tendències recents en la (re)definició de la competència 

lingüística oral: aplicació a dades de competència en escolars a Catalunya». Comunicació 

presentada al XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, València, 7-10 

de juliol de 2015.  

de Rosselló, C. Exposició dels resultats de l’estudi “Com han evolucionat les tries 

lingüístiques d’un grup d’alumnes d’escola en vuit anys?”. Barcelona, 14 de maig de 2015.  

de Rosselló, C. Participació al debat «Llenguatge no sexista: problema o solució?». 

Barcelona, 23 de novembre de 2015.  

Flors, A. «Recercant els efectes de les polítiques lingüístiques educatives a Catalunya i el 

País Valencià». Comunicació presentada als estudiants del perfil “Llengües i societat” del 

Grau en Llengües Aplicades de la Universitat Pompeu Fabra. Barcelona, 24 de febrer de 

2015.  
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Flors, A. «Discursos sobre llengües i polítiques lingüístiques enmig d’una transformació del 

model de llengua en l’ensenyament». Comunicació presentada a les 3es jornades sobre 

diversitat i polítiques lingüístiques. Barcelona, 9 d’abril de 2015. 

Flors, A. «Els condicionants de les tries lingüístiques en la transició educativa. Una 

aproximació discursiva». Comunicació presentada a la sessió “Repertoris i pràctiques 

lingüístiques en la transició educativa. Una visió des dels territoris de parla catalana” del 15è 

Col·loqui Internacional de la North American Catalan Society. Barcelona, 29 de juny de 

2015. 

Flors, A. «Pràctiques i discursos sobre les llengües dels estudiants de secundària d’origen 

immigrant a Castelló de la Plana». Comunicació presentada al XVIIè Col·loqui Internacional 

de Llengua i Literatura Catalanes, València, 7-10 de juliol de 2015.  

Fukuda, M. «Actituds lingüístiques de les famílies a l’Escola Complementària de la llengua 

japonesa de Barcelona». Comunicació presentada a la sessió “Les representacions 

lingüístiques de famílies transnacionals a Barcelona: valors transferits i valors en transició” 

del 15è Col·loqui Internacional de la North American Catalan Society. Barcelona, 29 de juny 

de 2015.  

Gargallo, E i altres. «A refranys em convides! Gènesi, desenvolupament i primers resultats 

de l’enquesta digital “Els refranys més usuals de la llengua catalana”». Comunicació 

presentada al XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, València, 7-10 

de juliol de 2015. 

Gargallo, E. «Empelts romànics dins la Romània, la vella i la nova».Comunicació presentada 

al 28è Curs de Sociolingüística de la Nucia. Nucia, 7 de novembre de 2015.  

Illamola, C. «Será la lengua inicial, la televisión, o van a ser los amigos? Un caso de 

convergencia lingüística en el ámbito gramatical por contacto de lenguas entre castellano y 

catalán». Comunicació presentada al VII Congreso Internacional de Lingüística de Corpus. 

Valladolid, 5-7 de març de 2015.  

Larrea, I. «Ideologies lingüístiques dels líders comunitaris panjabis a Catalunya». 

Comunicació presentada al XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, 

València, 7-10 de juliol de 2015. 

Lloret, M. R i Clua, E. «El COD2: un corpus oral para el anàlisi de la variación espacial y 

temporal del catalán». Comunicació presentada al VII Congreso Internacional de Lingüística 

de Corpus. Valladolid, 5-7 de març de 2015.  

Lloret, M. R. «Creació lèxica en la derivació apreciativa del català». Comunicació presentada 

a la sessió “Fonètica i lèxic del català” del 15è Col·loqui Internacional de la North American 

Catalan Society. Barcelona, 29 de juny de 2015. 
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Massip, À. «Continuïtat lingüística i cultural catalanooccitana en textos rossellonesos del 

segles XVII-XVIII». Comunicació presentada al XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i 

Literatura Catalanes, València, 7-10 de juliol de 2015.  

Massip, À. «Lèxic dialectal: consideracions epistemològiques». Comunicació presentada al 

vint-i-tresè Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona. Barcelona, 23 de novembre de 

2015. 

Montolío, E. Presentació del llibre Manual de escritura académica y profesional. Barcelona, 

12 de febrer de 2015.  

Moran, J. «El vessant cívic d’Antoni M. Badia i Margarit: la Universitat». Comunicació 

presentada a la sessió en memòria d’Antonia M. Badia i Margarit. Barcelona, 12 de 

novembre de 2015.  

Moroni, A. «Ideologies linguístiques a l’Associação de Pais de Brasileirinhos na Catalunha 

(APBC)». Comunicació presentada a la sessió “Les representacions lingüístiques de famílies 

transnacionals a Barcelona: valors transferits i valors en transició” del 15è Col·loqui 

Internacional de la North American Catalan Society. Barcelona, 29 de juny de 2015.  

Nogué, N. «La paraula digital i els usos lingüístics escrits». Comunicació presentada al XVIIè 

Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, València, 7-10 de juliol de 2015.  

Nogué, N i Payrató, Ll. «Joan Solà, escriptor». Comunicació presentada a la I Jornada Joan 

Solà. Barcelona, 13 de novembre de 2015.  

Payrató, Ll. «De la paraula viva a la paraula digital: paraules, discursos i modes/medis». 

Comunicació presentada al XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, 

València, 7-10 de juliol de 2015. 

Pons, E. «Implicacions de la Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010 sobre l’Estatut 

d’Autonomia de Catalunya en el règim lingüístic català». Comunicació presentada en el Cicle 

de conferències “Reflexions sobre dret lingüístic català: antecedents, estatus jurídic actual i 

perspectives d’evolució futura”. Girona, 3 de març de 2015.   

Pons, E. «La protecció legal de l’occità aranès a Catalunya». Comunicació presentada a les 

3es jornades sobre diversitat i polítiques lingüístiques. Barcelona, 8 d’abril de 2015.  

Pons, E. «L’oficialitat lingüística. Declaracions constitucionals i implicacions jurídiques i 

pràctiques». Comunicació presentada a la sessió “Llengua i dret constitucional” organitzada 

per la Direcció General de Política Lingüística. Barcelona, 29 de maig de 2015.  

Pons, E. «La Llei 35/2010, de l’occità, antecedents i potencialitats». Comunicació presentada 

a la Jornada acadèmica “Les llengües minoritàries i la seva protecció legal. La situació de 

l’occità aranès”. Barcelona, 21 d’octubre de 2015.  
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Sendra, M. Participació al debat «Llengua i Llengües a la República Catalana». Vilanova i la 

Geltrú, 19 de juny de 2015.  

Sendra, M i Vila, F. X. «La discussió sobre l’ estatus de les llengües en una Catalunya 

independent: anàlisi d’un debat públic». Comunicació presentada a la sessió “The question 

of Soverignty in Contemporary Catalonia” del 15è Col·loqui Internacional de la North 

American Catalan Society. Barcelona, 29 de juny de 2015.  

Sendra, M. Participació al debat “L’oficialitat lingüística a la República Catalana”. Valls, 6 

d’octubre de 2015. 

Sorolla, N. «Canvis en les polítiques referides a les llengües minoritàries d’Aragó i el seu 

impacte sociològic i sociolingüístic». Comunicació presentada a les 3es jornades sobre 

diversitat i polítiques lingüístiques. Barcelona, 9 d’abril de 2015. 

Sorolla, N. Participació a la II Jornada in memoriam de Josep Panisello “La llengua catalana: 

context sociopolític i dinàmica sociolingüística”. Jesús, 5-6 de maig de 2015.  

Sorolla, N. «Transicions en els rols sociolingüístics: anàlisi de xarxes i tries 

lingüístiques»Comunicació presentada a la sessió “Repertoris i pràctiques lingüístiques en la 

transició educativa. Una visió des dels territoris de parla catalana” del 15è Col·loqui 

Internacional de la North American Catalan Society. Barcelona, 29 de juny de 2015. 

Sorolla, N. Participació a la taula rodona “La diversidad lingüística en Aragón”, celebrada en 

el marc del curs d’estiu de la Universitat de Saragossa “Gestionar la diversidad lingüística de 

Aragón”. Ansó, 13 de juliol de 2015.  

Sorolla, N. «Aproximació geolingüística als parlars del Matarranya”. Comunicació presentada 

en el marc del curs d’estiu de la Universitat de Saragossa “Gestionar la diversidad lingüística 

de Aragón”. Ansó, 14 de juliol de 2015.  

Sorolla, N. «Les tries lingüístiques a la Franja des de tres perspectives d’anàlisi de xarxes: 

les interaccions, les tríades i els rols». Comunicació presentada al XVIIè Col·loqui 

Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, València, 7-10 de juliol de 2015. 

Sorolla, N. Participació a la taula rodona “Les enquestes d’usos lingüístics als territoris de 

llengua catalana”, celebrada en el marc de la III Jornada sobre Llengua i Societat als 

Territoris de Parla Catalana. Barcelona, 17 de juliol de 2015.  

Sorolla, N i Flors, A. «La transmissió lingüística intergeneracional a Castelló de la Plana i la 

Franja. Una anàlisi comparada». Comunicació presentada al XVIIè Col·loqui Internacional de 

Llengua i Literatura Catalanes, València, 7-10 de juliol de 2015. 

Sorolla, N. Presentació del VIII Informe sobre la situació de la llengua catalana a Menorca. 

Menorca, 12 de novembre de 2015. 
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Sorolla, N. «El plurilingüismo en Aragón. Del “derecho a producirse verbalmente en sus 

dialectos” al “LAPAO”». Lliçó inaugural del Màster en Llengües Aplicades de la Universitat 

de Lleida. Lleida, 26 de novembre de 2015.  

Vila, F. X. Conferència «Les llengües mitjanes com a llengües acadèmiques» realitzada a la 

XII Jornada de la SCATERM. Barcelona, 16 d’abril de 2015.  

Vila, F. X i Castelló, R. «Perspectives i límits de les lleis de normalització lingüística». Diàleg 

celebrat en el marc de la XIX Trobada de Serveis Lingüístics Universitaris. Alcoi, 11 i 12 de 

juny de 2015.  

Vila, F. X. «La situació sociolingüística actual des d’un enfocament demolingüístic 

quantitatiu». Comunicació presentada a la sessió “La situació sociolingüística del català a 

Catalunya avui dia: lectures i relats” del 15è Col·loqui Internacional de la North American 

Catalan Society. Barcelona, 29 de juny de 2015.  

Vila, F. X. Participació a la taula rodona “Els factors clau de les llengües a Catalunya”, 

celebrada en el marc de la III Jornada sobre Llengua i Societat als Territoris de Parla 

Catalana. Barcelona, 17 de juliol de 2015.  

Vila, F. X. «Els reptes de la política lingüística educativa davant la cruïlla sociolingüística del 

català». Comunicació presentada al 28è Curs de Sociolingüística de la Nucia. Nucia, 24 

d’octubre de 2015.  

Vaiarello, N. «Ideologies lingüístiques en el Liceo italià de Barcelona: anàlisi d’un context 

educatiu multilingüístic». Comunicació presentada a la sessió “Les representacions 

lingüístiques de famílies transnacionals a Barcelona: valors transferits i valors en transició” 

del 15è Col·loqui Internacional de la North American Catalan Society. Barcelona, 29 de juny 

de 2015.  

Vaiarello, N. «Representacions lingüístiques en una escola italiana de Barcelona i la noció 

de dialecte en la ideologia lingüística d’origen». Comunicació presentada al XVIIè Col·loqui 

Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, València, 7-10 de juliol de 2015. 

Walls, F. «Les representacions lingüístiques dels pares britànics revisited: transicions 

representacionals dos anys i mig més tard». Comunicació presentada a la sessió “Les 

representacions lingüístiques de famílies transnacionals a Barcelona: valors transferits i 

valors en transició” del 15è Col·loqui Internacional de la North American Catalan Society. 

Barcelona, 29 de juny de 2015.  

 

 

 

 



Memòria d’activitats del Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (UB)  
 

Any 2015 

 

 27 

6. Jornades i col·loquis (co)organitzats pel CUSC 
 

 

 

 

El 6 de febrer de 2015 el projecte GLOBINMED, «Globalització i plurilingüisme social i 

familiar en comunitats lingüístiques mitjanes a Europa», dirigit pel Dr. Emili Boix-Fuster, va 

celebrar una jornada de treball.  

 

 

«Jornada de treball del projecte Globalització i plurilingüisme social i familiar 

en comunitats lingüístiques mitjanes a Europa – GLOBINMED» 

Barcelona, 6 de febrer de 2015 
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La Xarxa Mercator va acollir els dies 8 i 9 d’abril de 2015 les 3es jornades sobre diversitat i 

polítiques lingüístiques a Barcelona, amb l’objectiu de presentar i analitzar les novetats en la 

protecció legal de les llengües minoritzades des de diverses perspectives europees, les 

jornades reuniran un grup d’especialistes que informaran els assistents sobre les novetats 

en l’àmbit legal i polític de diverses llengües europees i explorar les conseqüències 

sociolingüístiques d’aquestes polítiques en diversos entorns. 

http://www.ub.edu/cusc/politling/projects/learnme/  

 

 

 

«3es Jornades sobre diversitat i polítiques lingüístiques» 

Barcelona, 8-9 abril de 2015 

 

http://www.ub.edu/cusc/politling/projects/learnme/


Memòria d’activitats del Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (UB)  
 

Any 2015 

 

 29 

 

 

 

 

El 21 d’octubre de 2015, el Departament de Filologia Romànica el Departament de Filologia 

Catalana i el Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació de la Universitat de 

Barcelona, amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de 

Catalunya, van organitzar la jornada acadèmica Les llengües minoritàries i la seva protecció 

legal. La situació de l’occità aranès. L’objectiu de la jornada era analitzar, des d’una 

perspectiva general i comparada a nivell europeu, quin és el marc legal per a l’aranès. 

Programa de la jornada 

17-17.05 Presentació, a càrrec del Dr. J. E. Gargallo (UB). 

17.05-17.15 Intervencions institucionals 

17.15-18 Comunicació La varietat de la protecció de les modalitats lingüístiques a Itàlia, a 

càrrec del Dr. G. Poggeschi (UdS). 

18-18.45 Comunicació L’occità aranès: evolució sociolingüística i perspectives, a càrrec del 

Dr. Aitor Carrera (UdL). 

18.45-19.30 Comunicació La Llei 35/2010, de l’occità, antecedents i potencialitats, a càrrec 

de la Dra. Eva Pons (UB). 

19.30-20 Col·loqui-debat, moderat pel Dr. F. Xavier Vila (UB). 

 

 

Font: Arxiu fotogràfic CUSC-UB 

 

 

«Les llengües minoritàries i la seva protecció legal. La situació de l’occità 

aranès» 

Barcelona, 21 d’octubre de 2015 
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7. Cursos (co)organitzats pel CUSC 
 

 

 
Durant el mes de juny (8, 15 i 22 de juny de 2015) el CUSC va col·laborar amb el Grup de 

Complexitat, Comunicació i Sociolingüística i el Projecte Scripta per a l’organització del curs 

«Muerte y vitalidad de las lenguas analizadas como ecologia de presiones», a càrrec de 

Roland Terborg (Universidad Autónoma de México). 

Programa  

1. Panorama histórico y desplazamiento de lenguas en México. Los procesos sociales desde 

la conquista.  

2. La situación actual en México. Puntos de vista sobre el desplazamiento (Schmidt/Dyirbal, 

Zimmermann, Hill, Grenoble, Edwards, Hamel, UNESCO, etc.) 

3. Ecología de presiones como modelo de acción dentro del marco cognitivo y complejo.  

4. Competencia, facilidad compartida. 

5. Los estudios realizados con el equipo 

6. Análisis de presiones que causan el desplazamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Muerte y vitalidad de las lenguas analizadas como ecologia de presiones»* 

*Activitat amb reconeixement de l’ICE 
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8. Formació  
 

8.1 Conferències 

Conferència: «Language Policy: A discipline under construction? A dialogue between 

Florian Coulmas and Thomas Ricento» 

El 28 de gener de 2015 el Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació de la 

Universitat de Barcelona, amb la col·laboració del programa de Màster Oficial de Lingüística 

aplicada i adquisició de llengües en contextos multilingües de la Universitat de Barcelona i el 

Grup de Recerca en Espais Interculturals, Llengües i Identitats de la Universitat Pompeu 

Fabra, va organitzar un diàleg entre Florian Coulmas (German Institute for Japanese 

Studies) i Thomas Ricento (University of Calgary): «Language Policy: A discipline under 

construction? A dialogue between Florian Coulmas and Thomas Ricento». L’acte va tenir lloc 

a la Sala de Graus de l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona.  

 

 

 

 

 

 

 

Workshop: «Working on Language Demography: Theoretical and methodological 

issues to be considered» 

El 30 de gener de 2015 el Centre 

Universitari de Sociolingüística i 

Comunicació va organitzar el 

seminari un seminari sobre 

demolingüística titulat «Working on 

Language Demography: 

Theoretical and methodological 

issues to be considered», a càrrec 

de Florian Coulmas. L’acte va tenir 

lloc a l’aula 0.3 de l’Edifici Josep 

Carner de la Facultat de Filologia 

de la Universitat de Barcelona.  
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Conferència: «Story-telling across the generations: Quotative be like changes the face 

of Australian English narratives» 

El 12 de juny de 2015 el Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació va organitzar 

la conferència «Story-telling across the generations: Quotative be like changes the face of 

Australian English narratives». Aquesta conferència va anar a càrrec de Celeste Rodríguez 

Louro (University of Western Australia), investigadora visitant al CUSC-UB. L’acte va tenir 

lloc a l’aula 0.3 de l’Edifici Josep Carner de la Facultat de Filologia de la Universitat de 

Barcelona. 

Conferència: «Raising bilingual children» 

El 16 de setembre de 2015, Francesca Walls, en el marc del seu projecte Multilingual 

Families in Barcelona va organitzar la conferència «Raising bilingual children», a càrrec 

d’Annick De Houwer (University of Erfurt). L’acte va tenir lloc a l’aula 0.1 de l’Edifici Josep 

Carner de la Universitat de Barcelona.  

 

8.2 Seminaris de sociolingüística i política lingüística del CUSC 

Títol: «Política lingüística familiar dels brasilers a Barcelona»  

Ponent: Andreia Moroni (UNICAMP) 

Data: 13 de gener de 2015 

 

Títol: «La vitalidad lingüística del mazahua en San 

Felipe del Progreso. El caso de la comunidad de San 

Pedro El Alto»  

Ponent: Tamara Sánchez (UAEM)  

Data: 23 de gener 

 

Títol: «La tècnica de l’aparellament de veus 

disfressades» 

Ponent: Anna Tudela (UPF) i Josep Ubalde (UB) 

Data: 23 de gener de 2015 

 

Títol: «Social Class in Applied Linguistics»   

Ponent: David Block (UdL) 

Data: 13 de març de 2015 

https://multilingualfamiliesinbarcelona.wordpress.com/
https://multilingualfamiliesinbarcelona.wordpress.com/
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Títol: «La política lingüística al País de Gal·les»  

Ponent: Patrick Carlin (Cardiff University) 

Data: 20 de març de 2015 

 

Títol: «Politécnico de Milano: un cas jurídic lingüístic» 

Ponent: Nicola Vaiarello (UNIPV, UB) 

Data: 17 d’abril de 2015 

 

Títol: «Anàlisi de xarxes sociolingüístiques/Actualitat demolingüística de la Franja» 

Ponent: Natxo Sorolla (URV, UB) 

Data: 15 de maig de 2015  

 

Títol: «Les ideologies sobre la llengua en les 

regulacions lingüístiques de les democràcies 

occidentals. Una aproximació teòrica i comparada» 

Ponent: Elvira Riera (UPF) 

Data: 12 de juny de 2015  

 

Títol: «Using the CDI with young bilingual children: Methodological aspects and some 

empirical findings» 

Ponent: Annick de Houwer (Erfurt University)  

Data: 16 de setembre 

 

Títol: «Algunes observacions sobre la 

immersió a Montreal (Quebec)»  

Ponent: Llorenç Comajoan (UVic-UCC) 

Data: 30 d’octubre de 2015 

 

Títol:  «Com publicar un article en una revista indexada» 

Ponent: Susan Frekko (Goucher College) 

Data: 27 de novembre de 2015 
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Títol: «Els processos de substitució: tres aproximacions clàssiques» 

Ponent: Nicola Vaiarello (Università di Pavia, UB) i Meriem Serhani (Université 8 mai 1945 

Guelma) 

Data: 27 de novembre de 2015 

 

Títol: «L’empremta de Herder i Whorf en l’obra de 

Fishman» 

Ponent: F. Xavier Vila i Moreno (UB)  

Data: 18 de desembre de 2015  

 

8.3 Complèxica: Seminaris per a la transdisciplinarietat  
 

Títol: Complèxica 5 — Acte de presentació del llibre Complèxica. Cervell, societat i llengua 

des de la transdisciplinarietat, d’Àngels Massip i Albert Bastardas (coords.) i taula rodona 

«Cognició, comunicació i comportament social en els humans: quins camins per a avançar 

complèxicament?»  

Ponents: Frederic Munné (Psicologia social, UB); Xavier Martorell; Òscar Vilarroya 

(Neurociència cognitiva, UAB). 

Data: 19 de març de 2015 

 

Títol: Complèxica 6 — «Muerte y 

vitalidad de las lenguas analizadas 

como ecología de presiones» 

Ponent: Roland Terborg (UNAM)  

Data: 8, 15 i 22 de juny 

 

Títol: Complèxica 7 — «Norbert Elias i la sociologia figuracional i processual»  

Ponent: Jordi Collet Sabé UVic-UCC) 

Data: 2 de desembre de 2015 
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8.4 Acollida de joves investigadors i estudiants en pràctiques 

Durant l’any 2015, el Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació ha concedit les 

següents beques de col·laboració amb projectes de recerca del centre: 

 Deva Gresa ha rebut una beca de col·laboració en tasques de gestió i administració 

del CUSC-UB.  

 Josep Ubalde ha continuat col·laborant en el projecte «Diversitat sociocultural i 

adquisició de la confiança lingüística en català i castellà» (RecerCaixa 2012) dirigit 

per F. Xavier Vila, d’acord amb la beca de tercer cicle concedida el 2013. 

 Francesca Walls ha continuat fins al mes de maig com a becària del projecte per a la 

preparació del projecte europeu «Polítiques lingüístiques universitàries en societats 

de llengües mitjanes» [ULPMed] a la convocatòria Europe in a changin world: 

inclusive, innovative and reflectiv societies (Reflective2-2015) de l’European 

Comission (Horizon2020). 

 Guillem pujades ha estat becari del projecte «Language and Education Adressed 

trought Research and Networking, Mercator» (LEARNMe).  

S’ha acollit els estudiants en pràctiques:  

 Josep Hidalgo Planas (Màster d’Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes), 

sota la tutorització del Dr. Emili Boix-Fuster. 

 Clàudia Fontana (Filologia Hispànica), sota la tutorització de la Dra. Cristina Illamola.  

 Patricia Bellaescusa Hernández (Lingüística General), sota la tutorització del Dr. 

Albert Bastardas.  

 Mireia Casado (Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions), sota la tutorització de la 

Dra. Vanessa Bretxa. 

8.4 Acollida d’investigadors internacionals  

Al llarg de l’any 2015 el Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació ha acollit els 

següents investigadors visitants:  

 Meriem Serhani (Université 8 mai 1945, Guelma, Algèria), sota la supervisió del Dr. F. 

Xavier Vila.  

 Andreia Moroni (Universidad Estadual d Campinas, Sao Paulo, Brasil), sota la 

supervisió del Dr. Emili Boix. 



Memòria d’activitats del Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (UB)  
 

Any 2015 

 

 36 

 Ichiro Takayama (Rikkyo University, Japó), sota la supervisió de la Dr. Makiko 

Fukuda.  

A més, el Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació ha rebut i aprovat sol·licituds 

d’estades a la Universitat de Barcelona per al 2016 vinculades al CUSC-UB dels següents 

investigadors:  

 Boukreris Luafia (University of Oran, Algèria), sota la supervisió del Dr. Albert 

Bastardas.  

 Khadidja Belaskri (University of Saida, Algèria), sota la supervisió de la Dr. Vanessa 

Bretxa.  

 Ichiro Takayama (Rikkyo University, Japó), sota la supervisió de la Dra. Makiko 

Fukuda.  

 Alberto Guerra (Universidad Nacional Auónoma de México, Mèxic), sota la supervisió 

de la Dr. Àngels Massip.  

 Daniel Pinto (Universidad de Vigo, Espanya), sota la supervisió del Dr. F. Xavier Vila i 

Moreno.  

 Malaoui Atmane (Algèria), sota la supervisió del Dr. F. Xavier Vila i Moreno. 

8.5 Estades de professors internacionals 

El Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació de la Universitat de Barcelona va 

sol·licitar l’ajut que convoca la Universitat de Barcelona per a estades de curta durada de 

professors internacionals de prestigi reconegut amb l’objectiu de poder comptar amb 

l’assessorament del professor Florian Coulmas (University of Duisburg-Essen), un dels 

especialistes en política lingüística amb més prestigi a nivell internacional, per elaborar la 

sol·licitud del projecte europeu «Polítiques lingüístiques universitàries en societats de 

llengües mitjanes» [ULPMed] a la convocatòria Europe in a changin world: inclusive, 

innovative and reflectiv societies (Reflective2-2015) de l’European Comission (Horizon2020). 

L’estada es va produir entre el 25 de gener de 2015 i l’1 de febrer de 2015.  
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9. Assessorament 

Un dels objectius del Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació de la Universitat 

de Barcelona és oferir un servei d’assessorament i consultoria en les seves àrees 

d’especialització. En aquest sentit, l’any 2015 el Centre Universitari de Sociolingüística i 

Comunicació ha participat en l’assessorament de dues empreses:  

 Kutxabank: El Dr. F. Xavier Vila va assessorat el Departament de Gestió Lingüística 

de Kutxabank sobre l’ús de català a les delegacions que l’empresa té a València.  

 

 EMUN: Amb EMUN es va establir una col·laboració mútua per a l’intercanvi de 

formació. Així doncs, el Dr. F. Xavier Vila i la Dra. Eva Pons van oferir formació als 

membres d’EMUN sobre demolingüística i dret lingüístic, mentre que EMUN va oferir 

assessorament al CUSC sobre la implantació d’un sistema de vigilància electrònica.  

 

 Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona: La Dr. Makiko Fukuda 

(UAB/CUSC-UB) s’encarregarà de dirigir les sessions d’acollida i recursos lingüístics i 

culturals per als estudiants asiàtics que facin estades acadèmiques a la Universitat de 

Barcelona  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://portal.kutxabank.es/cs/Satellite/kb/es/particulares
http://www.emun.eus/es/presentacion/
http://www.ub.edu/sl/ca/acollida/
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10. Presència als mitjans de comunicació  

F. Xavier Vila va publicar l’article «Les polítiques que ens calen» al diari de cultura digital 

Núvol. Núvol, 4 de gener de 2015.  

Natxo Sorolla (i els membres del Seminari Aragonès de Sociolingüística) van publicar l’article 

«Derechos lingüísticos bajo mínimos» a l’Heraldo de Aragón. Heraldo de Aragón, 10 de 

febrer de 2015.  

Natxo Sorolla va ser entrevistat per Comarques Nord sobre la nova Llei de Llengües 

d’Aragó. Comarques Nord, 6 de febrer de 2015.  

Avel·lí Flors va ser entrevistat a BTV sobre la situació del Valencià. BTV, 23 de febrer de 

2015.  

 

Font: BTV  

Francesca Walls va ser entrevistada al programa l’Hora d’anglès, d’El Punt Avui Televisió, 

en relació amb la recerca que realitza sobre famílies multilingües a Barcelona. El Punt/Avui+, 

20 de març de 2015.  

 

Font: El Punt Avui TV 

Xavier Vila va publicar l’article «Catalana per interès» a l’Ara. Ara, 1 d’abril de 2015.  
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Emili Boix va publicar l’article «Mitad y mitad, lo de aquí, lo de Barcelona» a l’Ara. Ara, 12 

d’abril de 2015.  

Llorenç Comajoan va ser entrevistat pel diari Ara «L’objectiu és estudiar la integració a 

Catalunya d’estudiants immigrants”. Ara, 24 de maig de 2015. 

Montserrat Sendra va publicar l’article «Llengua i dret constitucional» a Núvol. Núvol, 1 de 

juny de 2015.  

Vanessa Bretxa va publicar l’entrada “El salt a secundària. Els canvis en les tries 

lingüístiques i culturals dels preadolescents mataronins en la transició educativa (2014)” al 

Blog de la Revista de Llengua i Dret. Blog de la Revista de Llengua i Dret, 25 de juny de 

2015.  

Emili Boix va publicar l’article «Catalunya del Nord: catalanitat sense català?» a l’Ara. Ara, 5 

de setembre de 2015.  

Vanessa Bretxa va publicar l’article «L’estat del català a Catalunya: 5 idees clau» a Racó 

Català. Racó Català, 14 de setembre de 2015.  

Xavier Vila i Natxo Sorolla van ser entrevistats per al número especial Onze de Setembre 

“Mil anys de català” de la revista Sàpiens. Sàpiens núm. 160, setembre de 2015.  

Xavier Vila va publicar l’article «Les fractures del procés» a la revista Núvol. Núvol, 16 de 

setembre de 2015. 

Francesca Walls va publicar l’article «Com podem criar els nens bilingües?» a la revista 

Núvol. Núvol, 29 de setembre de 2015.  

Xavier Vila va publicar l’article «El referèndum i el restaurant» a la revista Núvol. Núvol, 29 

de setembre de 2015.  

Montserrat Sendra va participar al debat “L’educació en català” d’M1TV (Televisió de 

Mataró-Maresme). M1TV, 14 d’octubre de 2015.  

 

 

 

 

 

 

Font: Televisió de Mataró-Maresme (M1TV) 
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Xavier Vila va publicar un article al Blog de la Revista de Llengua i Dret titulat «El moment de 

la llengua? Algunes previsions sobre el paper públic dels debats lingüístics durant el curs 

2015-2016 (sobretot a Catalunya)». Blog de la Revista de Llengua i Dret, 22 d’octubre de 

2015.  

Neus Nogué va publicar l’article «Cinc anys sense Joan Solà» al digital de cultura Catroze 

amb motiu del cinquè aniversari de la mort de Joan Solà. Catorze, 27 d’octubre de 2015.  

Pere Comellas va publicar un article al Blog de la Revista de Llengua i Dret titulat 

«Transmissió i diversitat lingüística: jornada sobre revitalització, nous parlants i llengües de 

la immigració a la Universitat de Barcelona». Blog de la Revista de Llengua i Dret, 29 

d’octubre de 2015.  

Francesca Walls va publicar un article al Blog de la Revista de Llengua i Dret titulat «English 

language transmission in Barcelona: don’t worry be happy?». Blog de la Revista de Llengua i 

Dret, 5 de novembre de 2015.  

Xavier Vila va ser entrevistat al programa Meddia Aranés de Catalunya Ràdio sobre l’acte 

“Les llengües minoritàries i la seva protecció legal. La situació de l’aranès”. Barcelona, 9 de 

novembre de 2015. 

Meriem Serhani va publicar un article al Blog de la Revista de Llengua i Dret titulat «La 

politique linguistique de l’Algérie postcoloniale: anti-français à la française». Blog de la 

Revista de Llengua i Dret, 26 de novembre de 2015.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

11. Premis, mèrits i mencions 
  

Premi Modest Reixach de la Societat Catalana de Sociolingüística  



Memòria d’activitats del Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (UB)  
 

Any 2015 

 

 41 

El llibre Què hem de fer amb les llengües dels alumnes a l’escola?, de Pere Comellas, M. 

Carme Junyent, Mònica Barrieras, Montserrat Cortès-Colomé, Eva Monrós i Mònica Fidalgo, 

va ser premiat en la 13a convocatòria del Premi Modest Reixach de la Societat Catalana de 

Sociolingüística, que atorga el reconeixement al millor llibre de sociolingüística publicat en 

català durant l’any 2014.  

 

Font: IEC 

Premi Ensaïmada Lingüística 2015 

Vanessa Bretxa va ser guardonada amb el Premi Ensaïmada Lingüística 2015, que reconeix 

en una de les seves categories, les tesis publicades en català a la Facultat d’Economia i 

Empresa de la Universitat de Barcelona. La tesi per la qual va ser premiada és El salt a 

secundària. Els canvis en les tries lingüístiques i culturals dels preadolescents mataronins en 

la transició educativa, defensada el passat 2014.  

 

Premi Eduardo Benot al Rigor Científico y Lingüístico 

L’ajuntament de Cadis ha guardonat Estrella Montolío en la VIII edició del premi Eduardo 

Benot al Rigor Científico y Lingüístico pels seus estudis sobre comunicació en àmbits 

professionals i pels seus treballs com a assessora a empreses i institucions. El premi posa 

de relleu , “no sólo sus enfoques del lenguaje como práctica social y como transmisor de 

identidad, sino también la dimensión mediática de la interculturalidad tanto en la ficción 

como en la publicidad y en la información”.  
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Premio Buenas Prácticas de Comunicación no Sexista 2015 

Estrella Montolío Durán va ser guardonada amb el Premio Buenas Pràcticas de 

Comunicación no Sexista 2015 en la modalitat de qualitat en la invstigació i la formació en 

llenguatge i comunicació amb perspectiva de gènere.  

L’acte de lliurament va tenir lloc el 13 de novembre de 2015 a l’auditori CaixaForum en el 

marc de la commemoració dels vint-i-tres anys de la Asocicaicón de Mujeres Periodistes de 

Cataluña (ADPC).  

 

Font: Universitat de Barcelona 
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12. Infrastructura 

12.1 Personal 

S’ha convocat una beca de 3er cicle per realitzar tasques de gestió i suport a la recerca del 

centre amb una dedicació de 25h setmanals.   

 

12.2 Espai 

El CUSC-UB manté l’espai de l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona, que aquest 

2015 ha estat ampliat després que, durant el 2014 i després d’extenses negociacions amb la 

Facultat de Filologia, s’acordés que el CUSC ocupés el magatzem annex a l’emplaçament 

actual del Centre al soterrani del Pati de Ciències de l’Edifici Històric de la Universitat de 

Barcelona.  

Com a conseqüència d’aquesta ampliació, l’octubre de 2015 el CUSC-UB va renunciar a 

l’espai del qual disposava a l’Edifici Florensa i el va cedir per a la seva reassignació.  
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12.3 Web i blog 

La pàgina web/blog del CUSC-UB es pot visitar a l’enllaç www.ub.edu/cusc - 

www.cuscub.wordpress.com  

En aquest espai web, que disposa de traduccions al castellà i a l’anglès, es poden consultar 

totes les novetats del Centre i dels membres que en formen part.  

 
Font: Blog del CUSC-UB 

 

L’any 2015 s’han publicat 125 entrades, que han rebut un total de 8.384 visites.  

 

Font: Blog del CUSC-UB (Data de la consulta: 18/01/2016) 

http://www.ub.edu/cusc
http://www.cuscub.wordpress.com/


Memòria d’activitats del Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (UB)  
 

Any 2015 

 

 45 

12.4 Xarxes socials 

El CUSC-UB manté la seva presència a les xarxes socials amb la seva pàgina de Facebook 

i els seus usuaris de Twitter (@Cuscub) i Youtube (Cusc1b) per tal de difondre no només les 

activitats organitzades pel Centre i la participació dels seus membres a altres actes, sinó 

també tots els actes sobre sociolingüística que tenen lloc a Catalunya. 

12. 4 .2 Twitter 

Segons les dades obtingudes de Twitter Analytics, l’usuari @Cuscub ha obtingut 102 nous 

seguidors l’any 2015 i ha arribat així als 311.  

 

Font: Perfil @Cuscub (Data de la consulta: 18/12/15) 
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12. 4. 3 Facebook  

Segons les dades proporcionades per Facebook, la pàgina CUSC-Centre Universitari de 

Sociolingüística i Comunicació té actualment 150 seguidors, 47 seguidors més que l’any 2014.  

 

Font: CUSC-Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació “Anàlisi” (Data de la consulta: 18/12/15) 

 

12. 4. 3 Youtube 

En aquest canal (www.youtube.com/user/cusc1b) es poden trobar els vídeos de les 

conferències i els seminaris organitzats pel Centre Universitari de Sociolingüística i 

Comunicació. L’any 2015 el canal CUSC1b ha tingut 1.265 visualitzacions.  

 

Font: Canal CUSC1b (Data de la consulta: 18/12/15)  

http://www.youtube.com/user/cusc1b

