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1. Equip
El personal vinculat al CUSC amb data 31 de desembre del 2017 era el següent:
1.1. Direcció
El Consell de Direcció, fins al dia 25 d’octubre del 2018, va ser el següent:
Taula 1. Membres del Consell de Direcció fins al 25 d’octubre de 2018

Nom

Departament

Institució

Càrrec

F. Xavier Vila i Moreno

Filologia Catalana i Lingüística General

UB

Director

Vanessa Bretxa i Riera

Fundació Bosch i Gimpera

UB

Secretaria

Josefina CarreraSabaté
Albert Bastardas i
Boada

Filologia Catalana i Lingüística General

Filologia Catalana i Lingüística General

UB

UB

Vocal

Vocal

Emili Boix-Fuster

Filologia Catalana i Lingüística General

UB

Vocal

Jaume Farràs Farràs

Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions

UB

Vocal

El 2 de març del 2018, en una reunió del Consell de Direcció, es nomena com a nou secretari
Avel·lí Flors Mas, en substitució de Vanessa Bretxa Riera.
A partir del 25 d’octubre, després d’una reunió ordinària del Consell de Centre i d’una votació
secreta, s’escullen dos nous vocals, Cristina Illamola i Llorenç Comajoan, com a substituts
d’Albert Bastardas i Jaume Farràs.
La nova junta queda distribuïda de la següent manera:
Taula 2. Membres del Consell de Direcció a partir del 25 d’octubre de 2018

Nom

Departament

Institució

Càrrec

F. Xavier Vila i Moreno

Filologia Catalana i Lingüística General

UB

Director

Avel·lí Flors Mas

Filologia Catalana i Lingüística General

UB

Secretaria

Emili Boix-Fuster

Filologia Catalana i Lingüística General

UB

Vocal

Josefina CarreraSabaté

Filologia Catalana i Lingüística General

Llorenç Comajoan

Filologia Catalana i Didàctica de la

Colomé

Llengua

Cristina Illamola
Gómez

UB

UVic-UCC

UB

Filologia Hispànica
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El Consell de Direcció s’ha reunit en les següents dates:
•

2 de març del 2018

•

6 de juliol del 2018

•

19 de novembre del 2018

El Director i el Secretari del Centre s’han reunit de manera setmanal.
1.2. Membres del CUSC
Taula 3. Investigadors de la UB

Nom

Departament

Dra. Núria Alturo Monné

Filologia Catalana i Lingüística General

Dr. Francesc Bernat Baltrons

Filologia Catalana i Lingüística General

Dr. Josep Besa Camprubí

Filologia Catalana i Lingüística General

Dr. Emili Boix-Fuster

Filologia Catalana i Lingüística General

Dra. Josefina Carrera-Sabaté

Filologia Catalana i Lingüística General

Dr. Pere Comellas Casanova

Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis
Anglesos

Dr. Josep Lluís Condom Bosch

Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions

Dra. Maria del Mar Forment

Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i

Fernández

Comunicació

Dr. José Enrique Gargallo Gil

Filologia Grega, Llatina, Romànica i Semítica

Dra. Gabriela Gavagnin Capoggiani

Dra. Cristina Illamola Gómez

Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis
Anglesos
Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i
Comunicació

Dr. Xavier Laborda Gil

Filologia Catalana i Lingüística General

Dra. Maria Rosa Lloret Romañach

Filologia Catalana i Lingüística General

Dr. Joan Mallart Navarra

Didàctica i Organització Educativa

Dra. Eva Martínez Díaz

Dr. Xavier Martínez Celorrio
Dra. Àngels Massip Bonet
Dra. Estrella Montolío Durán

Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i
Comunicació
Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia
de les Ciències Socials
Filologia Catalana i Lingüística General
Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i
Comunicació

6

Memòria d’activitats del Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació
(UB)
Any 2018

Dra. Neus Nogué Serrano

Filologia Catalana i Lingüística General

Dr. Lluís Payrató Guiménez

Filologia Catalana i Lingüística General
Dret Constitucional, Ciència Política i de

Dra. Eva Pons Parera

l'Administració, Dret Eclesiàstic de l'Estat i Filosofia
del Dret

Dr. Paolo Roseano

Llengües i Literatures Modernes i Estudis Anglesos
Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis

Dra. Rosa M. Torrens Guerrini

Anglesos
Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les

Dr. Esteve Valls Alecha

Ciències Experimentals i de la Matemàtica

Dr. F. Xavier Vila i Moreno

Filologia Catalana i Lingüística General
Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i

Dra. Maria Rosa Vila Pujol

Comunicació

Taula 4. Investigadors d’altres institucions i autònoms

Nom
Dr. Llorenç Comajoan
Colomé

Departament

Institució

Departament de Filologia i

Universitat de Vic-

Didàctica de la Llengua i la

Universitat Central de

Literatura

Catalunya

Departament de Traducció i
Dra. Makiko Fukuda

Interpretació i d’Estudis de l’Àsia
Oriental

Dr. Christian Münch

Dr. Natxo Sorolla Vidal

Filologia Romànica
Departament de Gestió
d'Empreses

Universitat Autònoma de
Barcelona
Goethe-Universität
Frankfurt am Main
Universitat Rovira i Virgili

1.3. Personal col·laborador
Nom

Institució

Àrea de coneixement

Sr. Hèctor Alòs i Font

Investigador autònom

Lingüística

Dr. Miquel Cabal Guarro

Universitat de Barcelona

Filologia Eslava

Sr. David Casals Andreu

Universitat de Barcelona

Serveis Lingüístics

Dr. Avel·lí Flors Mas

Universitat de Barcelona

Filologia Catalana

Dra. Mireia Galindo Soler

Departament d’Educació

Filologia Catalana
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Dr. Imanol Larrea Mendizabal

Soziolinguistika Klusterra

Sociologia

Dra. Sheila Queralt Estévez

SQ-Lingüistas forenses

Lingüística forense

Dr. Carles de Rosselló Peralta

CPNL

Filologia Catalana

1.4. Investigadors en formació
Nom

Institució

Àrea de coneixement

Roser Giménez

Universitat de Barcelona

Lingüística Forense

Deva Gresa Barbero

Universitat de Barcelona

Filologia Catalana

Marina Massaguer Comes

Universitat de Barcelona

Filologia Catalana

Montse Sendra Rovira

Universitat de Barcelona

Filologia Catalana

Josep Ubalde Buenafuente

Universitat Rovira i Virgili

Sociologia

Nicola Vairello

Universitat de Barcelona

Filologia Catalana

Elisabet Vila Borrellas

Universitat de Barcelona

Filologia Anglesa

Francesca Walls

Universitat de Barcelona

Filologia Anglesa i
Alemanya

1.5. Becaris i estudiants en pràctiques
Nom

Institució

Xavier Mas Craviotto

Universitat de Barcelona

Mónica Olmedo Ruiz

Universitat de Barcelona

Clàudia Laporte
Villar
Ada Piedrafita
Esteban

Membre

Universitat de Barcelona

Universitat Pompeu Fabra

Becari de
col·laboració
Estudiant de
pràctiques
Estudiant de
pràctiques
Estudiant de
pràctiques
Estudiant de

Àrea de
coneixement
Filologia Catalana

Filologia Hispànica

Filologia Hispànica

Criminologia

Laia Pascual Raya

Universitat Pompeu Fabra

Daniel Díaz

Universitat Pompeu Fabra

Marcos Javier

Universitat Autònoma de

Estudiant de

Ciències

Molina

Barcelona

pràctiques

Polítiques
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1.6. Altes i baixes de membres durant el 2018
1.6.1. Incorporacions
El 25 d’abril del 2018, s’incorporen al CUSC dos nous membres:
•

Roser Giménez García (Laboratorio SQ-Lingüistas Forenses).

•

Sheila Queralt Estévez (Laboratorio SQ-Lingüistas Forenses).

El 22 de maig del 2018, s’incorporen al CUSC dos nous membres:
•

Paolo Roseano (Universitat de Barcelona, Llengües i Literatures Modernes).

•

Esteve Valls Alecha (Universitat de Barcelona, Filologia Catalana).

1.6.2. Baixes
El 23 de gener de 2018, es dona de baixa del CUSC un membre:
•

Cristina López Villanueva (Universitat de Barcelona, Sociologia).
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2. Acompliment objectius 2018
Indicadors
1. Projectes de
recerca

2. Producció
científica

3. Revista LSC
4. Difusió de la
recerca

Nombre de projectes amb finançament competitiu actiu

2

Nombre de Grups de Recerca Consolidats

2

Nombre anual d'articles publicats en revistes indexades

16

Nombre anual de llibres publicats

6

Nombre anual de capítols de llibre publicats

18

Nombre de tesis anuals llegides

1

Publicació del número anual de la revista

1

Nombre de ponències, comunicacions, etc. presentades en
congressos, seminaris, conferències, etc.
Nombre de congressos, seminaris, jornades, conferències, etc.
organitzats
Nombre d’articles de premsa o entrevistes amb mitjans de
comunicació
Webs de projectes del CUSC

5. Transferència
del coneixement i
divulgació de la
recerca

6. Formació
d’investigadors

22
22
8

Nombre visites als webs del CUSC
Nombre
visites
al
canal
del
(https://www.youtube.com/user/cusc1b/)

58

6.711
YouTube

CUSC

7.769

Nombre de "m'agrada" Facebook CUSC

386

Nombre de seguidors Twitter CUSC

872

Nombre de cursos, seminaris, etc. de formació

1

Nombre de publicacions de formació

3

Nombre d'estades al CUSC d'investigadors internacionals

1

Nombre d'estudiants en pràctiques

6
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3. Projectes científics liderats per membres del CUSC
Els investigadors del CUSC participen en nombrosos projectes de recerca. D’acord amb les
seves línies de recerca principals (comunitats lingüístiques mitjanes, sociolingüística educativa i
gestió del multilingüisme), el CUSC ha donat suport particular a dos projectes de recerca
liderats per membres del centre:


La configuració de les competències lingüístiques i la seva evolució en comunitats
plurlingües: anàlisi sociolingüística a partir d’una mostra escolar de Catalunya –
CONFEPLUR.
El projecte CONFEPLUR pretén avançar en els coneixements a l’entorn de com es
configuren les competències plurlingües individuals en societats en què s’empra més d’una
llengua. Es vol contrastar les mediacions de coneixements de llengua obtingudes a partir
de diversos mètodes, posar aquests coneixements en relació amb la realitat individual i
contextual

dels

usuaris

i

analitzar

els

canvis

al

llarg

de

la

secundària.

Es pretén analitzar la competència en català i castellà d’una mostra d’informants a partir
d’un enfocament multimetodològic a 6è de primària i a 4t d’ESO i establir els perfils
individuals de competència lingüística, que es relacionaran amb variables socials,
sociolingüístiques i actitudinals que les condicionen. També s’analitzaran els patrons de
manteniment i evolució d’aquesta capacitat plurlingüe dels informants entre 6è de primària i
4t d’ESO.
Investigador principal: F. Xavier Vila
Finançament: Ministerio de Economía i Competitividad.
Durada: 2017-2019
Membres del CUSC vinculats: Vanessa Bretxa, Cristina Illamola, Llorenç Comajoan,
Montserrat Sendra, Deva Gresa, Francesca Walls, Alba Pérez, Laura Puigdomènech,
 La evolución (inter)generacional de las bilingüizaciones: contextos, mantenimiento y
sustitución lingüísticos
Aquest projecte es planteja com un estudi descriptiu i comparatiu dels contextos, les
competències, els comportaments i les representacions i emocions lingüístics al llarg de
quatre generacions de grups lingüístics en contacte. L’objectiu general és intentar de
comprendre les interrelacions de les diferents dimensions i factors que intervenen en el
manteniment o el canvi dels comportaments lingüístics en situació d’alt contacte, posant un
èmfasi especial en els aspectes referents a les influències intergeneracionals.
Investigadors principals: Albert Bastardas i Emili Boix
Durada: 2016-2019.
Finançament: Ministerio de Economía i Competitividad.
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Referència: FFI2015-64459-P.
Membres del CUSC vinculats: Albert Bastardas, Emili Boix, Jaume Farràs, Xavier
Laborda, Rosa Maria Torrens, Eva Martinez, Makiko Fukuda, Francesc Bernat, Mireia
Galindo i Carles de Rosselló.
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4. Contractes de recerca liderats per membres del CUSC
El CUSC ha estat contractat per dur a terme recerca per part de les següents institucions,
entitats o organitzacions:
 L’ús del català als diferents territoris de llengua catalana. Evolució en la dècada
2003/13
Investigadors: Avel·lí Flors-Mas, Natxo Sorolla i F. Xavier Vila
Durada: 2018
Finançament: Xarxa CRUSCAT-IEC
 Impuls d’estudis sobre la situació del català a Catalunya 2018.
Subvenció de la Direcció General de Política Lingüística per a dur a terme diferents
activitats en el camp de la recerca en demolingüística, política lingüística i dinamització
lingüística, amb tres orientacions complementàries: recerca, formació i divulgació.

1. DEMOLINGÜÍSTICA
1.1. Anàlisi de dades demolingüístiques sectorials: joventut
1.2. Publicació d’un article sobre demolingüística del català en revista/volum
internacional

2. POLÍTIQUES LINGÜÍSTIQUES
2.1. Informe sobre dades i polítiques lingüístiques de les universitats catalanes 2018
2.2. Publicació d’un article sobre política lingüística del català en revista/volum
internacional
2.3. Anàlisi de la viabilitat i proposta de continguts per a un postgrau/curs d’extensió
universitària per a tècnics de política i dinamització lingüística (curs 2019/2020)

3. DINAMITZACIÓ LINGÜÍSTICA
3.1. Argumentaris sobre l’ús i la promoció del català en sectors prioritaris: joventut
3.2. Preparació dels continguts i els materials per a sessions de formació
teoricopràctica per a tècnics de l’administració sobre dinamització lingüística en sectors
prioritaris (joventut, immigració)

A més d’aquestes activitats, en l’apartat de divulgació s’acorda la creació d’un espai
web propi per a la difusió de dades sociolingüístiques (vegeu 10.1. Apunts de
sociolingüística i política lingüística).
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Investigador principal: F. Xavier Vila
Investigadors: Albert Bastardas, Emili Boix, Avel·lí Flors-Mas, Marina Massaguer, Montse
Sendra, Natxo Sorolla, F. Xavier Vila
Durada: 2018
Finançament: Direcció General de Política Lingüística (Departament de Cultura,
Generalitat de Catalunya) a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)
 Elaboració d'informes sobre política lingüística universitària per a la Xarxa Vives
d’Universitats: la recerca s’ha centrat en els usos institucionals, la publicació i la difusió de
la recerca en català i la llengua de docència en graus i màsters.
Investigadors: Avel·lí Flors-Mas, F. Xavier Vila
Durada: 2018
Finançament: Xarxa Vives d’Universitats
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5. 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 2018 s’ha elaborat el
setzè número de la revista, titulat «Les llengües de signes, fetes visibles», i ha sortit publicat a
el desembre del 2018, tot i que encara no se n’ha fet la difusió.

També s’ha fet la crida d’articles per al dissetè número, «Noves perspectives a l’entorn de
l’aprenentatge inicial del llenguatge», coordinat per Laura Bosch (Universitat de Barcelona) que
se centra en la presentació de l’estat de la qüestió sobre el procés d’aprenentatge del
llenguatge, amb especial atenció en les etapes inicials, els mecanismes implicats i el rol que
diferents factors juguen en aquest aprenentatge i/o el modulen.
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5.1. Indexació
La revista Llengua, Societat i Comunicació està inclosa dins dels índexs i bases de dades
següents:
Bases de dades
Traces. Base de dades bibliogràfica sobre llengua i literatura catalanes
Rcub. Portal de revistes científiques de la Universitat de Barcelona
RACO. Revistes catalanes amb accés obert
Ulrich's. Base de dades de publicacions periòdiques
EBSCO. Base de dades bibliogràfica
ERIH PLUS. Índex Europeu de Referència per a les Humanitats i les Ciències Socials

Buscadors de revistes amb accés obert
Dulcinea. Base de dades de drets de copyright i condicions d'autoarxivament de les
revistes científiques espanyoles
REDIB. Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico
Sherpa-Romeo. Base de dades d'accés obert, elaborada pel Centre for Research
Communications, de la Universitat de Nottingham
Research Bible. Base de dades de recursos de revistes científiques

Catàlegs col·lectius i xarxes de biblioteques
CCUC. Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes
COPAC. Catàleg Col·lectiu de les Universitats del Regne Unit
SUDOC. Catàleg de recursos de les biblioteques universitàries de França
World Cat-OAIster. Xarxa mundial de continguts i serveis per a biblioteques
ZDB. Catàleg de recursos de les biblioteques universitàries d'Alemanya

Directoris
Dialnet. Portal de difusió de la producció científica hispana de la Universitat de la Rioja
DOAJ. Directori de publicacions en accés obert

Plataformes d'avaluació, identificació i impacte de revistes científiques
C.I.R.C. Classificació Integrada de Revistes Científiques
Latindex. Sistema Regional d'Informació en Línia per a Revistes Científiques
d'Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal
ISOC. Base de dades del CSIC de revistes de Ciències Socials i Humanitats
MIAR. Base de dades per a la identificació i avaluació de revistes científiques
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Carhus+. Sistema d'avaluació de revistes científiques dels àmbits de les Ciències
Socials i les Humanitats

5.2. Estadístiques
Segons les dades estadístiques de què disposem, la revista Llengua, Societat i Comunicació
ha rebut un total de 18.120 visites i 8.046 descàrregues, que són 11.459 visites més que l’any
2017 i 1.651 descàrregues menys que l’any 2017.

Font: Llengua, Societat i Comunicació (LSC): http://revistes.ub.edu/index.php/LSC/statisticCharts
(data de la consulta: 08/01/2019)
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6. Publicacions dels membres del CUSC
Els membres del CUSC treballen en nombroses línies de recerca. En aquest apartat es fa la
selecció de les publicacions directament vinculades amb alguna de les línies de recerca del
CUSC.
6.1. Llibres editats o publicats per membres del CUSC

BASTARDAS,
Albert;
BOIXFUSTER,
Emili;
TORRENS
GUERRINI, Rosa M. (eds.)
(2018). El català, llengua
mitjana
d’Europa.
Multilingüisme, globalització i
sostenibilitat
lingüística.
Barcelona: Ed. Octaedro.

COMAJOAN, Llorenç; PÉREZ
SALDANYA, Manuel (2018). Los
tiempos verbales del español.
Descripción del sistema y su
adquisición
en
segundas
lenguas.
Barcelona:
Ed.
Octaedro.

LABORDA, Xavier (2018).
Casos
ejemplares
de
comunicación.
Comentarios y actividades
para crecer hacia dentro.
Barcelona, Horsori.

LABORDA,
Xavier
(2018).
Retórica de infortunio para
náufragos. Discurso, carisma e
ideología. Barcelona: UOC.

BASTARDAS,
Albert;
BOIXFUSTER,
Emili;
TORRENS
GUERRINI, Rosa M. (eds.)
(2018). Family Multilingualism
in Medium-Sized Linguistic
Communities. Berna: Peter
Lang.

GARGALLO, Jose Enrique.
Toponímia dels pobles
valencians. Puebla de
Arenoso (El Alto Mijares).
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6.2. Capítols de llibres publicats per membres del CUSC
1

Alòs i Font, Hèctor. «Esperantistoj kaj lingva kaj nacia emancipiĝo antaŭ la Dua
mondmilito» («Els esperantistes i l’emancipació lingüística i nacional abans de la Segona
Guerra Mundial»). Dins: Gotoo, H., Vergara, J. A., i Kimura, G. C. (reds.) En la mondon
venis nova lingvo: Festlibro por la 75-jariĝo de Ulrich Lins («En el món ha arribat una nova
llengua: Festschrift en els 75 anys d'Ulrich Lins»). New York: Mondial

2

Alòs i Font, Hèctor. «Ispol'zovaniye yazykov passazhirami v obshchestvennom transporte
Cheboksar» («Ús de les llengües entre els passatgers en el transport públic de
Xupaixkar»). Dins: Ivanova, A. M. i Fomin, E. V. (reds.) Yazykovyye kontakty narodov
Povolzh'ya i Urala: sb. st. («Contactes lingüístics dels pobles de la regió del Volga i Urals»).
Xupaixkar: Izdatel'stvo Chuvashskogo universiteta.

3

Bernat, Francesc; Torrens, Rosa Maria. «Italocatalans i francocatalans davant del català:
identitats, usos i ideologies lingüístiques en famílies mixtes de Catalunya». Dins: Pérez
Saldanya, Manuel; Roca Ricart, Rafael (eds.), Del manuscrit a la paraula digital / From
Manuscript to Digital Word (2018). Amsterdam: Benjamins.

4

Bretxa, Vanessa; Ubalde, Josep. «Capítol 8. Normes d’ús en converses bilingües i
percepcions i preferències lingüístiques». Dins: Anàlisi de l’Enquesta d’usos lingüístics de
la població de Catalunya 2013 (2018). Barcelona: Generalitat de Catalunya.

5

Gargallo, Jose Enrique. «Refranes meteorológicos en el Vocabolario de Falcucci y
confrontación romance». Dins: Actes du colloque de lexicographie dialectale et
étymologique en l’honneur de Francesco Domenico Falcucci (2018). Alessandria: Edizioni
dell’Orso.

6

Gargallo, Jose Enrique. «La saviesa senzilla [semblança sobre Joan Veny]». Dins: Tot un
honor. 50 anys del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes (2018). Barcelona: GalaxiaGutemberg.

7

Gargallo, Jose Enrique. «Chámanlle á lúa Lucía, chámanlle ó sol Manoel... Refranes
meteorológicos, romances con sol y luna». Dins: Álvarez Pérez, Xosé Alfonso; Brea,
Mercedes (eds.), Obreiro da lingua, amigo da xente. Estudos de xeografía lingüística en
homenaxe a Manuel González (2018). Santiago de Compostela: Universidade de Santiago
de Compostela.

8

Gargallo, Jose Enrique. «Mis fronteras son todas trascendibles. Novas miradas sobre
romances peninsulares de fronteira». Dins: Alén Garabato, Carmen; Brea, Mercedes (eds.),
Limba noastră-i o comoară... Estudos de sociolingüística románica en homenaxe a
Francisco Fernández Rei (2018). Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de
Compostela,

9

Gargallo, Jose Enrique. «Les xiques de Villahermosa / al cresol diuen candil... Decires
geográficos en los confines de la valencianidad». Dins: Antonelli, Roberto; Glessgen,
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Martin, Videsott, Paul (ed.), Atti del XXVIII Congresso internazionale di linguistica e filologia
romanza (Roma, 18-23 luglio 2016) (2018). Estarsburg: Société de Linguistique Romane,
vol. 2
10 Gargallo, Jose Enrique. «Toponímia xurra dins l’obra etimològica de Joan Coromines».
Dins: Actes de l’XI Jornada d'Onomàstica / III Congrés de la Societat d’Onomàstica (Elda i
Petrer 2017) (2018). València: Acadèmia Valenciana de la Llengua.
11 Gargallo, Jose Enrique; Roseano, Paolo. «Pròleg» i coordinació del volum Ramon Cerdà,
Una vida dedicada a la lingüística (2018). Barcelona: Edicions de la Universitat de
Barcelona.
12 Lloret, Maria Rosa. «Viure Fabra a partir dels textos orals». Dins: Comunitat lingüística i
norma: actes del IV Col·loqui Internacional «La lingüística de Pompeu Fabra» (2018).
Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
13 de Rosselló, Carles. «Capítol 4: Llengua inicial, llengua d’identificació i llengua habitual»
(2018). Dins: Anàlisi de l’Enquesta d’usos lingüístics de la població de Catalunya 2013
(2018). Barcelona: Generalitat de Catalunya.
14 Sendra, Montserrat; Vila, F. Xavier. «La difusió explícita de la normativa: vies i estratègies
en la societat de la informació». Dins Comunitat lingüística i norma: actes del IV Col·loqui
Internacional «La lingüística de Pompeu Fabra» (2018). Barcelona: Institut d’Estudis
Catalans.
15 Sorolla, Natxo; Vila, F. Xavier. «Capítol 6: Llengua inicial, llengua d’identificació i llengua
habitual». Dins: Anàlisi de l’Enquesta d’usos lingüístics de la població de Catalunya 2013
(2018). Barcelona: Generalitat de Catalunya.
16 Sorolla, Natxo; Vila, F. Xavier. «Capítol 7: Els grups segons els usos lingüístics i l’evolució
de l’ús del català entre el 2003 i el 2013». Dins: Anàlisi de l’Enquesta d’usos lingüístics de
la població de Catalunya 2013 (2018). Barcelona: Generalitat de Catalunya.
17 Vila, F. Xavier. «Modèles linguistiques en enseignement supérieur en Catalogne : origines,
justifications, réussites et défis». Dins: Knoerr, Hélène; Weinberg, Alysse; Buchanan,
Catherine Elena (2018) (eds.). Enjeux actuels de l’immersion universitaire. Ottawa: Groupe
de recherche en immersion au niveau universitaire (GRINU).
18 Wieling, Martijn; Valls, Esteve; Baayen, Harald i John Nerbonne, «Border effects among
Catalan dialects», dins Speelman, Dirk; Heylen, Kris i Dirk Geeraerts (ed.), Mixed-Effects
Regression Models in Linguistics, de la sèrie «Quantitative Methods in the Humanities and
Social Sciences» (2018), Estats Units: Springer.
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6.3. Articles publicats per membres del CUSC
1

Alòs i Font, Hèctor. (2018). «О региолекте Чебоксар (на основе просьб об остановках в
маршрутных такси» («Sobre el regiolecte de Xupaixkar (a partir de les peticions de parada
en

els

minibusos»).

Vestnik

Chuvashskogo

gosudarstvennogo

pedagogicheskogo

universiteta, 97(1).
2

Alòs i Font, Hèctor. (2018). «Izmeneniye yazykov obshcheniya chuvashskikh i tatarskikh
shkol'nikov yuzhnykh rayonov Chuvashii» («Canvi de llengua dels escolars txuvaixos i
tàtars de les comarques meridionals de Txuvàixia»). XVII Ignat'yevskiye chteniya: sb. st.
[“XVII Lectures Ignàtev”].

3

Bernat, Francesc (2018). «L’histoire contemporaine de la langue catalane : une évolution
paradoxale». Catalonia, núm. 23.

4

Bretxa, Vanessa; Comajoan, Llorenç; Vila, F. Xavier; Ubalde, Josep (2018). «Changes in
language use with peers during adolescence: a longitudinal study in Catalonia».
International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, vol. 21.

5

Elliot, Nicole; Gilabert, Roger; Vila, F. Xavier (2018). «The presentation of Catalan
universities’ linguistic reality to a transnational audience». European Journal of Language
Policy, vol. 10, núm. 1.

6

Flors-Mas, Avel·lí (2018). «Els usos lingüístics a les aules de secundària a Catalunya i el
País Valencià: l’estudiantat i el professorat com a actors de la política lingüística
educativa». Revista Llengua i Dret, núm. 70.

7

Fontana, Joan; Gargallo, Jose Enrique. «Refranes meteorológicos y del calendario en la
encuesta digital “Els refranys més usuals de la llengua catalana”». Paremia, núm. 27.

8

Fukuda, Makiko (2018). «Language education in a national school abroad in a bilingual
society: a case of Japanese school in Catalonia». Language and Intercultural
Communication.

9

Gargallo, Jose Enrique. «Fins a coranta d'es bril... Quaranta i quarantenes al calendari de
refranys». Estudis romànics, núm. 40.

10 Gargallo, Jose Enrique. «Hasta el cuarenta de mayo... Referencias al “cuarenta” en los
refranes romances del calendario». Dins eHumanista. Journal of Iberian Studies, núm 14.
11 Gargallo, Jose Enrique (cord.). «Joan Coromines i el País Valencià (II)». Dins eHumanista.
Journal of Iberian Studies, núm 14.
12 Laborda, Xavier (2018). «Aristóteles y su concepción lingüística de un entorno cívico».
Tonos Digital, núm. 34.
13 Laborda, Xavier (2018). «Diez prejuicios de historia de la lingüística». Linred XVI.
14 Laborda, Xavier (2018). «Imaginario social e ideología en discursos patronales de Sax
(1890-2010) y Rubí (1890-2003) bajo la perspectiva retórico-pragmática». Revista de
Investigación Lingüística, núm. 21.
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15 Laborda, Xavier (2018). «Necrología. Jesús Tusón i Valls (València, 1939 – Barcelona,
2017)». Estudis Romànics, vol. 40.
16 Laborda, Xavier (2018). «Retórica del infortunio y periodismo testimonial. La forja del
articulista Amador Contreras en Gran Sant Cugat (1999-2003)». Tonos Digital, núm. 35.
6.4. Ressenyes i apunts publicats per membres del CUSC
1

Flors-Mas, Avel·lí (2018). «Pradilla, Miquel Àngel (2015): La catalanofonia. Una comunitat
del segle XXI a la recerca de la normalitat lingüística. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans,
179 p.». Estudis Romànics, núm. 40.

2

Galindo, Mireia (2018). «Ressenya de Les veus del professorat. Ensenyament i gestió de
les llengües a secundària». Articles de didàctica de la llengua i la literatura, núm. 79.

3

Gargallo, Jose Enrique. «Ressenya de Etimología e historia en el léxico del español.
Estudios ofrecidos a José Antonio Pacual (Magister bonus et sapiens), de Mariano Quirós
García, José Ramón Carriazo Ruiz, Emma Falque Rey, Marta Sánchez Orense (ed.)».
Estudis Romànics, núm. 40.

4

Gargallo, Jose Enrique. «Ressenya de Atlas Lingüístico Gallego (vol. VI). Estudis
Romànics, núm. 40.

5

Laborda, Xavier (2018). «Reseña de Luis Cortés, Cómo hacer una exposición oral,
Infoling». Estudios de Lingüística del Español.

6

Laborda, Xavier (2018). «Reseña de Le Roland Barhes sans peine, de Michel-Antoine
Burnier y Patrick Rambaud». Tonos Digital, núm. 35.

7

Sendra, Montserrat (2018) «Bastardas i Boada, Albert; Boix-Fuster, Emili; Torrens Guerrini,
Rosa M. (coords.) «El català, llengua mitjana d’Europa. Multilingüisme, globalització i
sostenibilitat lingüística». Revista de Llengua i Dret (juny del 2018)

8

Sendra, Montserrat (2018) «Amadeu Viana, “Passeres”». Els Marges (juny del 2018)

6.5. Tesis doctorals presentades per membres del CUSC
1

Walls, Francesca. «Transmitting English abroad: Transnational anglophone parents raising
children in Barcelona», dirigida per F. Xavier Vila i tutoritzada per Elsa Tragant Mestres
(presentada el 7 de setembre del 2018 a la Universitat de Barcelona).
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7. Comunicacions i ponències
1

Alòs i Font, Hèctor. «Language contacts of the nations of Volga-Ural region». XI
International Symposium (Xupaixkar, 21-24 de maig del 2018).

2

Artigas, Esther; Gargallo, Jose Enrique. «Abast i límits en la investigació diacrònica».
Jornada d’investigació Gramàtica i diacronia. La investigació en sintaxi històrica (II)
(Barcelona, 22 d’octubre de 2018)

3

Bach-Marquès, Jesús; Carrera-Sabaté, Josefina; Roseano, Paolo. «Interrelacions entre
vocals i entonació en diferents dialectes del català». IV Jornades “La recerca
sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana” (Barcelona, 14 i 15 de juny del 2018)

4

Bastardas, Albert; Boix-Fuster, Emili. «L’evolució (inter)generacional de les bilingüitzacions:
contextos, manteniment i substitució lingüístics». IV Jornades “La recerca sociolingüística
en l’àmbit de la llengua catalana” (Barcelona, 14 i 15 de juny del 2018)

5

Bastardas, Albert; Boix-Fuster, Emili; Vila, F. Xavier. Presentació del llibre «El català,
llengua mitjana d’Europa» (Barcelona, 18 d’abril del 2018)

6

Bernat, Francesc. «Aproximación a la historia de las lenguas iberorrománicas», per al
màster L’Amérique Latine: globalisation, interculturalité et défis del Departament de Llengua
i Literatura Espanyoles de la Universitat Mohammed V de Rabat.

7

(Rabat, febrer del 2018).

8

Bernat, Francesc. «El catalán: pasado, presente y futuro». Seminari (Departament) de
Romàniques de la Universitat de Colònia (Colònia, juny del 2018)

9

Bernat, Francesc. «La història moderna i contemporània de la llengua catalana: una
evolució paradoxal» (París, 17 de maig del 2018).

10 Boix-Fuster, Emili. Taula rodona: La diversitat de llengües, tresor cultural d’Europa
(Barcelona, 6 de febrer del 2018)
11 Comajoan, Llorenç. «Diversitat sociocultural i adquisició de l’autoconfiança lingüística en
català i castellà». 6ª Jornada d’investigació del Programa de Doctorat Innovació i
intervenció educatives (Vic, 28 de setembre del 2018)
12 Comajoan, Llorenç. «Multilingualism in schools in Catalonia: voices from the teachers»
(Harvard, 17 de setembre de 2018).
13 Comajoan, Llorenç; Illamola, Cristina; Vila, F. Xavier Vila. «Anàlisi de l’expressió oral en
català i en castellà: un enfocament multimetodològic». IV Jornades “La recerca
sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana” (Barcelona, 14 i 15 de juny del 2018)
14 Flors-Mas, Avel·lí. «Llengües i educació a Catalunya i el País Valencià: les veus de
l'estudiantat». Cicle Parlen els experts, organitzat per la Universitat Oberta de Catalunya
(Barcelona, 3 de maig del 2018).
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15 Flors-Mas, Avel·lí; Vila, F. Xavier. «Polítiques lingüístiques universitàries». IV Jornades “La
recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana” (Barcelona, 14 i 15 de juny del
2018)
16 Flors-Mas, Avel·lí. «Usos lingüístics i identitats socials entre adolescents catalans i
valencians». IV Jornades “La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana”
(Barcelona, 14 i 15 de juny del 2018)
17 Flors-Mas, Avel·lí. Compareixença davant de la Comissió d’Educació i Cultura de les Corts
Valencianes (València, 8 de gener del 2018 del 2018).
18 Fukuda, Makiko. «Sistemes de tractament a les llengües del món: llengües asiàtiques».
26è Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona (Barcelona, 26 d’octubre del 2018)
19 Fukuda, Makiko. «Survival of Japanese as a heritage language in cross-language families
in a bilingual society: a case in Catalonia». 3rd Internacional Conference “Language,
identity and education in multilingual contexts (Dublín, 1-3 de febrer de 2018).
20 Fukuda, Makiko. «Stuck in between ‘National’, ‘Local’ and ‘Global’: ideologies in language
education policy of Nihonjingakko; (Japanese School) in Catalonia». 6th Annual
International Conference on International Studies (Atenes, 18-21 de juny de 2018).
21 Gargallo, Jose Enrique. «Formacions diminutives en la toponímia de l’Alt Millars». Jornada
d’Onomàstica de les terres de Penyagolosa. VI Jornada de la Societat d’Onomàstica
(Atzeneta i Vistabella del Maestrat, 6 de maig 2018)
22 Gargallo, Jose Enrique. «Refranes romances del mes de mayo». Séminaire d’Études
Avancées. Comprendre la construction des langues (Estrasburg, 16 de maig de 2018)
23 Gargallo, Jose Enrique. Presidència del comitè científic/organitzador: Cinquanta primaveres
a la UB. Jornada d'homenatge al professor Ramon Cerdà. (Barcelona, 25 de maig del
2018) i moderador de la taula rodona La nostra descoberta de la lingüística romànica.
24 Gargallo, Jose Enrique. Participació en el comitè científic/organitzador del Col·loqui Joan
Coromines i la Ribagorça (El Pont de Suert, 31 de maig, 1 i 2 de juny de 2018).
25 Gargallo, Jose Enrique. Presentació del IX volum de l’Atlante Linguistico Italiano, Atlas
Linquistique Roman. XXIII Convegno internazionale Gli atlanti linguistici del Piemonte nel
quadro della geografia linguistica romanza. (Barcelona, 5 de setembre del 2018)
26 Gargallo, Jose Enrique. «Paremioloxía galega e romance: refráns do calendario e
meteorolóxicos». Xornadas de Lingüística Románica (Santiago de Compostela, 14 de
novembre de 2018)
27 Larrea, Imanol. «Les actituds lingüístiques dels immigrants panjabis adults a Catalunya». IV
Jornades “La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana” (Barcelona, 14 i 15
de juny del 2018)
28 Larrea, Imanol. «Mesurament de l’ús de l’euskera al carrer». IV Jornades “La recerca
sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana” (Barcelona, 14 i 15 de juny del 2018)
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29 Nogué, Neus. «Sistemes de tractament a la Península Ibèrica: català». 26è Col·loqui
Lingüístic de la Universitat de Barcelona (Barcelona, 26 d’octubre del 2018)
30 Nogué, Neus. Presentació del llibre «La nova normativa a la butxaca» (Barcelona, 10 d’abril
del 2018)
31 Nogué, Neus; Payrató, Lluís. Presentació del llibre «La nova normativa a la butxaca»
(Barcelona, 17 d’abril del 2018)
32 Payrató, Lluís. «Llengua oral: el "grau zero" en l'oralitat?». IV Jornades de llengua i
literatura: la llengua oral (Barcelona, 19 d’octubre del 2018)
33 Payrató, Lluís; Sendra, Montse. «Gramática, pragmática e interacción multimodal». II
Seminario-Asamblea Internacional EDiSo “Discurso y sociedad en el siglo XXI. Claves y
desafíos” (Vigo, 12 de juny del 2018)
34 Pons, Eva. «Reflexions sobre la noció d’oficialitat lingüística». IV Jornades “La recerca
sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana” (Barcelona, 14 i 15 de juny del 2018).
35 Queralt, Sheila. «Riesgos del intrusismo en la práctica de la lingüística forense». V
Jornadas (In)formativas de Lingüística Forense (Madrid, 25-27 d’octubre del 2018)
36 Sendra, Montserrat. «El professorat de català a secundària: un estudi de cas». II Congrés
Internacional de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes (Lleida, 3, 4 i 5
d’octubre del 2018)
37 Sendra, Montserrat. «L’impacte del manifest Koiné en el debat sobre la legislació lingüística
d’una hipotètica República Catalana». LXIV Anglo-Catalan Society Conference (Bristol, 9
de novembre del 2018)
38 Sendra, Montserrat. «L'oficialitat lingüística d'una Catalunya independent: anàlisi de les
xifres

de

sis

anys

de

debat

(2012-2018)».

Seminari

d’Innovació,

Recerca

i

Professionalització (Tarragona, 7 de novembre del 2018).
39 Sorolla, Natxo. «Comunitats lingüístiques i efecte xarxa: català i aragonès». Cicle de
conferències 2017-2018 dels Estudis Catalans (Perpinyà, 7 de març del 2018)
40 Sorolla, Natxo. «Impacto de las relaciones sociales en las lenguas minorizadas. El
aragonés y el catalán». Zaragoza Lingüística. Seminario permanente de investigaciones
lingüísticas (Saragossa, 19 de febrer del 2018)
41 Sorolla, Natxo. «L'aragonés en a Chacetania, estudio sociolingüístico». Seminario
Aragonés de Sociolingüística, IV sessió (Saragossa, 19 de febrer del 2018).
42 Sorolla, Natxo. «L’efecte xarxa en les llengües minoritzades». IV Jornades “La recerca
sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana” (Barcelona, 14 i 15 de juny del 2018)
43 Sorolla, Natxo. «L’estudi de la transmissió familiar de la llengua al Cens i l’Enquesta d’Usos
Lingüístics a la Franja 2014». IV Jornades “La recerca sociolingüística en l’àmbit de la
llengua catalana” (Barcelona, 14 i 15 de juny del 2018)
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44 Sorolla, Natxo. «I Taula rodona sobre les principals dificultats i mancances a cada territori
de parla catalana». I Jornada de la FOLC sobre la promoció de l'ús del català (Girona, 10
de novembre del 2018).
45 Valls, Esteve. «El lleidatà, un parlar en recessió. Aspectes morfològics». VI Jornades
d’Estudi del Segrià. Comunicació (Alcoletge, 17 de noviembre del 2018).
46 Valls, Esteve. «Internal borders matter». 9th Congress of the International Society for
Dialectology and Geolinguistics (Vilnius, 23-27 de juliol del 2018).
47 Valls, Esteve. «Variació i distància lingüística a la Romania Antiqua: una aproximació
dialectomètrica a l’organització geolectal del contínuum romànic», dins XVIII Col·loqui
Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Bucarest, del 2 al 6 de juliol).
48 Valls, Esteve. «La llengua escapçada. Un estudi sobre l’autonomització dels parlars nordoccidentals a la cruïlla catalanoaragonesa». IV Jornades de la Xarxa CRUSCAT «La
recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana». (Barcelona, 14 i 15 de juny del
2018).
49 Valls, Esteve. «La llengua escapçada. Un estudi sobre l’autonomització dels parlars nordoccidentals a la cruïlla catalanoaragonesa». V Jornada de l’Institut Ramon Muntaner (Móra
la Nova, 29 i 30 de juny)
50 Valls, Esteve. « Internal borders matter» IV Annual Spring Research Seminar de l’Institute
for Multiligualism (Barcelona, 13 d’abril)
51 Valls, Esteve. «Dialectometria prospectiva: una aplicació als parlars de la Franja». Seminari
de recerca de Filologia Catalana (València, 26 de març)
52 Vila, F. Xavier. Intervenció a Presentació del llibre «Parlants fets i drets» de Ferran Suay
(Barcelona, 28 de febrer del 2018)
53 Vila, F. Xavier. Participació a la taula rodona Llengua i identitat, amb Carme Junyent, M.
Teresa Cabré i Albert Branchadell (Barcelona, 22 de novembre del 2018)
54 Vila, F. Xavier. «Algunes claus per entendre la política lingüística». HIGA! Segona Trobada
de Joves Parlants de Llengües Minorizades (Gasteiz, 17 de juliol del 2018)
55 Vila, F. Xavier. «Institucions educatives; recerca amb censos i padrons». Niu de suport de
la SOCS per a Treballs de Fi de Grau (Barcelona, 4 d’abril del 2018)
56 Vila, F. Xavier. «Llengua, societat i tractament de la diversitat lingüística». I Jornada
d’interculturalitat, diversitat lingüística i immigració (Barcelona, 19 d’abril del 2018)
57 Vila, F. Xavier. «Sociolingüística i polítiques lingüístiques a l'espai lingüístic neerlandès».
(Barcelona, 14 de març del 2018)
58 Vila, F. Xavier. «Un sistema educatiu plurilingüe per a una societat complexa: els reptes i
les possibilitats en el cas de Catalunya». 3r Curs sobre Llengua i Identitat al Sud: el repte
educatiu de construir una societat multilingüe (Elx, 12 de noviembre del 2018)
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8. Jornades, col·loquis i conferències (co)organitzats pel CUSC
Col·loqui amb estudiants de l’American University of Paris
Divendres 6 d’abril, el CUSC-UB va rebre la visita d’un grup d’estudiants de lingüística de
l’American University of Paris, que es trobaven a Barcelona en una visita d’estudis de caràcter
sociolingüístic acompanyats per la Dr. Rebekah Rust.
Avel·lí Flors-Mas, investigador del CUSC-UB, hi va mantenir un col·loqui per a introduir-los a la
situació sociolingüística de Catalunya. Entre d’altres qüestions, s’hi va tractar la història del
contacte de llengües en aquest territori, les polítiques lingüístiques, i l’evolució dels usos
lingüístics i les relacions entre llengües i identitats a la Catalunya contemporània.

Avel·lí Flors amb els estudiants de l’American University of Paris

Participació del CUSC a la IV Festa de la Ciència de la UB
Divendres 11 de maig, de 9 a 14 h, el CUSC-UB va participar, juntament amb la plataforma
d’argot juvenil Com ho diria, a la IV Festa de la Ciència de la UB, organitzada per La UB
Divulga i celebrada al Pati de Lletres de la Facultat de Filologia de la UB i als jardins dels
voltants. El CUSC-UB i Com ho diria van proposar als joves visitants de jugar a un Kahoot, un
qüestionari online on poden competir simultàniament des dels seus dispositius mòbils.
L’activitat consistia a escollir la millor alternativa en català estàndard per a un mot argòtic que
se’ls plantejava.

Membres de Com ho diria

Joves participant al Kahoot
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Trobada amb una delegació de responsables del sistema educatiu de Nordland
(Noruega)
El 25 d’octubre a la tarda, el CUSC va
rebre la visita d’una delegació de
responsables del sistema educatiu de
la regió noruega de Nordland. Vam
tenir l’honor de saludar personalment
l’honorable

Cònsol

General

de

Noruega Karin Mollö-Christensen, que
els acompanyava.
F. Xavier Vila, director del CUSC i del
Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, va fer-los una breu exposició de les
polítiques lingüístiques educatives de Catalunya. També va descriure’ls el model lingüístic
escolar vigent i, finalment, hi va haver un intercanvi d’opinions sobre la gestió del multilingüisme
en l’entorn escolar.

Cicle de conferències a càrrec de la Dra. Fátima Aparecida Teves Cabral Bruno
(Universitat de Sao Paulo)
Del 5 al 8 de novembre, a la Universitat de Barcelona, el CUSC va organitzar, conjuntament
amb la professora Àngels Massip, el Grup de Complexitat i Projecte Scripta, un cicle de
conferències a càrrec de la Dra. Fátima Aparecida Teves Cabral Bruno, de la Universitat de
Sao Paulo, centrades en l’educació i la complexitat.
Les conferències van ser les següents:
–Dilluns, 5 de novembre, aula 0.2, 14.30-16.00h
La enseñanza educativa de Morin (2008): una apuesta para las clases de E/LE

–Dimarts, 6 de novembre, aula 3.5, 9.30-11.00h
Roda de conversa: Vamos falar do Português Brasileiro e do Brasil?

–Dimecres, 7 de novembre, Sala de Graus, 17.00-19.00h
Pensamiento, lenguaje, lengua y Complejidad

–Dijous, 8 de novembre, Sala de Graus, 12.00-14.00h
Interpretando la clase como un sistema complejo

–Dijous, 8 de novembre, Sala de Juntes, 16.00-18.00h
Los límites de la intercomprensión entre lenguas romances
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Conferència inaugural del màster de Comunicació Especialitzada, a càrrec de Quico
Sallés: «Premsa, opinió, procés i justícia: les realitats paral·leles»
El 9 de novembre a les 10 h, a l’aula 0.3 de l’Edifici Josep Carner de la Facultat de Filologia de
la UB, va tenir lloc la conferència inaugural del Màster de Comunicació Especialitzada, a càrrec
del periodista Quico Sallés, titulada «Premsa, opinió, procés i justícia: les realitats paral·leles».
Aquest acte va comptar amb la col·laboració del CUSC i de la Facultat de Filologia de la UB.
Enllaç del vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=O2iTUri5Wsg&t=2s

Quico Sallés durant la conferència

Celebració dels 20 anys del CUSC
El 2018, el CUSC ha celebrat els 20 anys (1998-2018) i és per aquest motiu que hem
organitzat diversos actes per commemorar-ho:
•

Conferència a càrrec de François Vaillancourt:
«Bill 101 is 40: the status of French in Québec». El
dimarts 2 d’octubre a les 18 h, a la Sala de
Professors

de

l’Edifici

Josep

Carner

de

la

Universitat de Barcelona va tenir lloc aquesta
conferència

del

professor

emèrit

François

Vaillancourt (Universitat de Mont-real). Enllaç al
vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=-

François Vaillancourt durant la seva
conferència a la UB

ncMoNZCPRU
•

Acte d’homenatge a Albert Bastardas per la seva jubilació: el 19 d’octubre de 2018,
a la Sala de Professors de l’edifici Josep Carner de la Facultat de Filologia (Universitat
de Barcelona), va tenir lloc un emotiu acte d’homenatge al Dr. Albert Bastardas i
Boada, professor de la Secció de Lingüística General del Departament de Filologia

29

Memòria d’activitats del Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació
(UB)
Any 2018

Catalana i Lingüística General i director del CUSC durant molts anys, amb motiu de la
seva jubilació.
L’acte va començar amb la intervenció de Jaume Rafecas, amic d’Albert Bastardas,
que va fer un repàs en vers de caire lúdic de la vida de l’homenatjat amb fotografies
des que era petit fins a l’actualitat. Rafecas va representar, així, els amics de Vilafranca
del Penedès (ciutat natal de Bastardas), alguns dels quals van assistir a l’acte. Rafecas
va cloure la intervenció llegint les valoracions que havia recollit prèviament d’algunes de
les persones de l’entorn de l’homenatjat, i va remarcar-ne una que, segons ell, sintetitza
el seu tarannà: “Un enamorat de l’amistat amb tothom”.
A continuació va intervenir-hi Àngels Massip, professora del Departament de Filologia
Catalana i Lingüística General, qui va explicar com va conèixer l’homenatjat i bona part
del que han compartit tant a nivell acadèmic com personal. “Té moltes qualitats
humanes: grandesa, generositat, rigor; un rigor que no va unit a la fredor, sinó a la joia
de viure”, va afirmar.
Tot seguit, va ser el torn d’Emili Boix, catedràtic del Departament de Filologia Catalana
i Lingüística General. Boix va dividir la seva intervenció en tres parts. Primer va parlar
sobre el contingut de l’obra d’Albert Bastardas i la seva aportació a la lingüística. Tot
seguit, li va fer un petit qüestionari que ell mateix va haver de respondre en veu alta
amb preguntes com “De què et sents més orgullós?” o “Digues un dels millors moments
que recordes de la teva vida”. Finalment, va treure un pòster que Bastardas té al
despatx i que, en certa manera, recull l’essència de la seva concepció del món, amb
fragments com: “Aprèn de la història dels pobles”, “Redefineix què vol dir progrés” o
“Tria la curiositat per damunt de la certesa”.
Després va intervenir-hi F. Xavier Vila, director del Departament de Filologia Catalana i
Lingüística General i del Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació de la
Universitat de Barcelona. Vila va explicar com va ser el seu primer contacte amb Albert
Bastardas i va rememorar algunes anècdotes viscudes amb ell. El recorda com un
“professor que no només era optimista, que no només en sabia, sinó que engrescava i
s’engrescava, que donava joc, que t’escoltava, que sempre treia la part positiva de les
coses”.
Finalment, va intervenir el degà de la Facultat de Filologia de la UB, Javier Velaza, qui
va recordar a Bastardas que les portes de la universitat sempre seran obertes i va
posar en relleu la important trajectòria acadèmica i professional de l’homenatjat.
Després de totes les intervencions, Albert Bastardas va dirigir unes breus paraules
d’agraïment al públic. “Gràcies a tots els amics, de fora i de dins, que avui han volgut
venir aquí: això no és un homenatge, és una festa de l’amistat”, va concloure.
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Acabat l’acte, es va fer un petit piscolabis i se li va fer entrega de diversos regals.
Enllaç al vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=UXzVHgd4QUc&t=783s

Membres del CUSC amb Albert Bastardas

El CUSC es reuneix amb una delegació del Comitè d’Experts de la Carta Europea de les
Llengües Regionals o Minoritàries del Consell d’Europa
El 13 de desembre, una delegació oficial del Comitè d’Experts de la Carta Europea de les
Llengües Regionals o Minoritàries del Consell d’Europa va visitar la Direcció General de
Política Lingüística per atendre el punt de vista del Govern sobre l’acompliment de la Carta
Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries (CELRoM). La delegació estava formada per
Fernando Ramallo Fernández, Dieter Halwachs, René De Groot i Csaba Pákozdi.
La Direcció General de Política Lingüística va cedir la seva seu perquè els experts poguessin
entrevistar-se amb representants de diverses entitats i institucions relacionades amb les
llengües catalana, occitana i aragonesa. El CUSC va participar-hi amb la representació de F.
Xavier Vila, director, i Emili Boix, que també forma part del Consell de Direcció del CUSC.
La delegació del Comitè d’Experts de la Carta Europea de les Llengües Regionals o
Minoritàries del Consell d’Europa també va reunir-se amb representants de l’Institut d’Estudis
Catalans, la Fundació Catalunya Fons, Plataforma per la Llengua, Centre Internacional Escarré
per a les Minories Ètniques i les Nacions (CIEMEN) i Juristes per la Llengua.
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9. Formació investigadors
9.1. Seminari de sociolingüística i política lingüística del CUSC
Títol: «Contacte de llengües i xarxes socials»
Ponent: Natxo Sorolla (URV i CUSC-UB)
Data: 19 de gener del 2018
Resum:
https://llenguasocietat.wordpress.com/2018/02/14/x
arxes-socials-i-contacte-de-llengues-amb-natxosorolla/
Natxo Sorolla al seminari del 19 de gener
Títol: «Variacionisme en llengua catalana, una
mirada des del variacionisme en llengua
castellana»
Ponent: Cristina Illamola (UB i CUSC-UB)
Data: 16 de febrer del 2018
Resum: https://llenguasocietat.wordpress.com/2018/03/07/variacionisme-en-llengua-catalanauna-mirada-des-del-variacionisme-en-llengua-castellana-amb-cristina-illamola/

Títol: «Presentació i discussió del llibre “Les veus del professorat” amb els autors»
Ponent: Vanessa Bretxa (CUSC-UB), Llorenç Comajoan (UVic) i F. Xavier Vila (CUSC-UB)
Data: 16 de març del 2018
Resum: https://llenguasocietat.wordpress.com/2018/06/27/presentacio-i-discussio-del-llibre-lesveus-del-professorat-amb-vanessa-bretxa-llorenc-comajoan-i-f-xavier-vila/
Títol: «La institució de la dissidència lingüística a les Illes Balears: dinàmiques ideològiques de
l’estandardització del català»
Ponent: Lucas Duane (Université de Luxembourg)
Data: 20 d’abril del 2018
https://llenguasocietat.wordpress.com/2018/05/07/la-institucio-de-la-dissidenciaResum:
linguistica-a-les-illes-balears-dinamiques-ideologiques-de-lestandarditzacio-del-catala-amblucas-duane/
Títol: «El transllenguar (translanguaging) com a proposta teòrica sobre el contacte de
llengües»
Ponent: Llorenç Comajoan (UVic i CUSC-UB)
Data: 18 de maig del 2018
Resum: https://llenguasocietat.wordpress.com/2018/05/24/el-transllenguar-com-a-perspectivateorica-sobre-el-contacte-de-llengues-amb-llorenc-comajoan/
Títol: «Multilingüisme i escoles d’elit a Catalunya»
Ponent: Andrea Suñol
Data: 22 de juny del 2018
Resum: https://llenguasocietat.wordpress.com/2018/07/04/internacionalitzacio-multilinguisme-iconstruccio-de-lelitisme-en-escoles-privades-de-catalunya-amb-andrea-sunyol/
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Títol: «Perspectives etnogràfiques i interaccionals sobre
el contacte de llengües»
Ponent: Avel·lí Flors-Mas (CUSC-UB)
Data: 6 de juliol del 2018
Resum:
https://llenguasocietat.wordpress.com/2018/07/11/perspec
tives-etnografiques-i-interaccionals-sobre-el-contacte-dellengues-amb-avelli-flors-mas/
Títol: «El debat sobre l’estatus del català en una
Avel·lí Flors al seminari del 6 de juliol
Catalunya independent»
Ponent: Montserrat Sendra (CUSC-UB)
Data: 21 de setembre del 2018
Resum: https://llenguasocietat.wordpress.com/2018/10/03/el-debat-sobre-loficialitat-linguisticaduna-catalunya-independent-amb-montserrat-sendra/
Títol: «Resultats preliminars del projecte "Towards an empirical assessment of the impact of
English-medium instruction at university: language learning, disciplinary knowledge and
academic identities" (ASSEMID)»
Ponent: Maria Sabaté-Dalmau (UdL)
Data: 23 d’octubre del 2018
https://llenguasocietat.wordpress.com/2018/11/14/resultats-preliminars-del-projecteResum:
limpacte-de-lensenyament-en-angles-a-la-universitat-assemid-amb-maria-sabate-dalmau/
Títol: «Presentació i discussió de La llengua de la plaça. L’espai púbic, el mercat i la política
lingüística»
Ponent: Toni Mollà
Data: 16 de novembre del 2018
Resum: https://llenguasocietat.wordpress.com/2018/11/27/la-llengua-de-la-placa-lespai-publicel-mercat-i-la-politica-linguistica-amb-toni-molla/
Títol: «La sociolingüística forense: les aportacions del corpus RESOL»
Ponent: Sheila Queralt (SQ-Lingüistas Forenses)
Data: 14 de desembre de 2018
https://llenguasocietat.wordpress.com/2018/12/19/la-sociolinguistica-forense-lesResum:
aportacions-del-corpus-resol-amb-sheila-queralt/
9.1.1. Memòries del seminari
L’any 2018 s’ha iniciat la publicació en format de memòria dels resums de les sessions del
seminari celebrades al llarg d’un curs acadèmic. El setembre de 2018 es van fer accessibles al
Blog del seminari del CUSC les memòries corresponents als cursos 2016/2017 i 2017/2018:
1

Memòria del seminari de sociolingüística i política lingüística. Curs 2016/2017
https://llenguasocietat.files.wordpress.com/2018/08/2016-2017-memc3b2ria-seminaricusc.pdf
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2

Memòria del seminari de sociolingüística i política lingüística. Curs 2017/2018
https://llenguasocietat.files.wordpress.com/2018/08/2017-2018-memc3b2ria-seminaricusc.pdf

9.2. Complèxica: Seminaris per a la transdisciplinarietat
Títol: Complèxica 16 — «Repensar les ciències socioculturals a partir de Darwin (teoria de
l’evolució)»
Ponents: Dr. Josep Maria Masjuan (UAB)
Data: 1 de març del 2018 i 15 de març (dues parts)
Títol: Complèxica 17 — «Les diferències individuals»
Ponents: Dr. Josep Maria Masjuan (UAB)
Data: 30 de maig del 2018
9.3. Acollida de joves investigadors i estudiants en pràctiques
Durant l’any 2018, el Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació ha concedit les
següents beques de col·laboració amb projectes de recerca del centre:
•

Xavier Mas Craviotto ha rebut una beca de col·laboració en tasques de gestió i
administració del CUSC-UB fins al juny del 2019.

S’ha acollit els estudiants en pràctiques:
•

Mònica Olmedo Ruiz (Filologia Hispànica), sota la tutorització de Cristina Illamola.

•

Clàudia Laporte Villar (Filologia Hispànica), sota la tutorització de Cristina Illamola.

•

Ada Piedrafita (Universitat Pompeu Fabra), sota la tutorització de Cristina Illamola i la
supervisió de Sheila Queralt.

•

Daniel Díaz (Universitat Pompeu Fabra), sota la tutorització de Cristina Illamola i la
supervisió de Sheila Queralt.

•

Laia Pascual (Universitat Pompeu Fabra), sota la tutorització de Cristina Illamola i la
supervisió de Sheila Queralt.

•

Marcos Javier Molina (Universitat Autònoma de Barcelona), sota la tutorització d’Avel·lí
Flors-Mas.

9.4. Acollida de professors i investigadors internacionals
Al llarg de l’any 2018 el Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació ha acollit els
següents investigadors visitants:
•

Elena Prats (Universitat Ramon Llull i CIRCEAL), sota la supervisió de F. Xavier Vila i
Moreno.
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10. Transferència del coneixement i divulgació de la recerca
10.1. Apunts de sociolingüística i política lingüística
En el marc de la col·laboració entre el CUSC-UB i la Direcció General de Política Lingüística de
la Generalitat de Catalunya, el setembre de 2018 s’ha iniciat la publicació d’un butlletí mensual
de divulgació de dades sociolingüístiques produïdes per investigadors del CUSC-UB: els
Apunts de sociolingüística i política lingüística (https://cuscub.wordpress.com/apunts-desociolinguistica-i-politica-linguistica/).
L’objectiu dels Apunts és difondre producció científica que sigui rellevant per a la gestió de la
diversitat lingüística a casa nostra i facilitar que els resultats de la nostra recerca arribin —en
català i de forma accessible— als agents implicats i al conjunt de la societat catalana.
L’any 2018 s’han publicat els següents Apunts:
1

Vila, F. Xavier; Ubalde, Josep; Bretxa, Vanessa; Comajoan-Colomé, Llorenç (2018). «El
salt a la secundària: realment disminueix, l’ús del català?». Apunts de sociolingüística i
política lingüística, 1, 1-4

2

Boix, Emili; Paradís, Anna (2018). «El
plurilingüisme familiar: una oportunitat per
al català?». Apunts de sociolingüística i
política lingüística, 2, 1-4

3

Walls, Francesca (2018). «Triar

per

transmetre: la mida importa?». Apunts de
sociolingüística i política lingüística, 3, 1-5
4

Flors-Mas, Avel·lí; Vila, F. Xavier (2018).
«El català i les tesis doctorals: una tria
limitada?». Apunts de sociolingüística i
política lingüística, 4, 1-6

10.2. Publicacions de divulgació
1

Bretxa, Vanessa. «La mercantilització de la llengua». Racó Català (30 de gener del 2018)

2

Bretxa, Vanessa; Vila, F. Xavier (2018). «Les llengües a l’escola». Docència, “Llengües
assetjades”, núm. 40.

3

Carrera, Josefina. «Les novetats de la normativa catalana». Cursos Juliols a la UB (juliol
del 2018)

4

Comajoan, Llorenç. «Botifarra d’ou autèntica». Vilaweb (30 de gener del 2018)

5

Comajoan, Llorenç. «El got d’aigua amb llengua o sense». Vilaweb (30 d’octubre del 2018)
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6

Flors-Mas, Avel·lí. «Hem d’aconseguir que el valencià siga la llengua d’ús normal en espais
que socialment siguen atractius», entrevista a Revista Saó, “L’ús social de la llengua” (26
de juny del 2018)

7

Flors-Mas, Avel·lí. «Un puntal en la revitalització del valencià». Dins Aplec dels Ports. 40
anys d’una història col·lectiva. Morella: Institut Valencià de Cultura, Centre d’Estudis dels
Ports i Els Ports en Moviment.

8

Gavaldà, Núria; Giménez, Roser; Illamola, Cristina; Queralt, Sheila. «Filòlegs i
sociolingüistes, detectius de paraules». Cursos Juliols a la UB (juliol del 2018)

9

Vila, F. Xavier. «El català surt reforçat amb el model lingüístic». Entrevista a La Vanguàrdia
(29 d’octubre del 2018)

10 Vila, F. Xavier. «El idioma de la ciencia: del latín al inglés». Entrevista a Heraldo (13 de
febrer del 2018)
11 Vila, F. Xavier. «El nou model lingüístic escolar, una aposta». Diari Ara (13 de novembre
del 2018)
12 Vila, F. Xavier. «Els insults dels creients». Núvol. Diari digital de cultura (20 d’abril del 2018)
13 Vila, F. Xavier. «Espanya i les llengües, entre la igualtat i el supremacisme». Diari Ara (22
de març del 2018)
14 Vila, F. Xavier. «Hi ha instituts on la presència del català és simbòlica». Entrevista a El
Nacional (17 de febrer del 2018)
15 Vila, F. Xavier. «Sobre el consenso en torno al modelo lingüístico escolar en Cataluña:
reflexiones a partir de una encuesta». Politikon (7 de març del 2018)
16 Vila, F. Xavier. Entrevista a la revista L’Avenç, núm. 452 (2 de desembre del 2018)
17 Vila, F. Xavier. Entrevista a National Geographic (edició britànica) sobre la realitat
lingüística al territori (setembre del 2018)
18 Vila, F. Xavier. Participació a Estat de Gràcia (Catalunya Ràdio) per parlar sobre la
temàtica «Llengua i joves» (13 d’abril del 2018)
19 Vila, F. Xavier. Participació a Estat de Gràcia (Catalunya Ràdio) per parlar sobre la
temàtica «Llengües i accents que ens posen a cent» (21 de juny del 2018)
20 Vila, F. Xavier. Participació a Más que palabras (Radio Euskadi) per parlar sobre la
temàtica «Multilingüisme» (14 d’octubre del 2018)
21 Vila, F. Xavier; Flors-Mas, Avel·lí. «Com es troba el català?». Nadala 2018 de la Fundació
Carulla, «El català al segle XXI» (desembre del 2018)
22 «Els docents abaixen la guàrdia en l’ús del català a l’institut»: difusió sobre Les veus del
professorat. El Punt Avui (17 de març del 2018)
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10.3. Materials de formació
1. Comajoan, Llorenç; Pérez Saldanya, Manuel (2018). Los tiempos verbales del español.
Descripción del sistema y su adquisición en segundas lenguas. Barcelona: Ed. Octaedro.
2. Fukuda, Makiko; Otuski, Takako (2018). Curso de preparación para el examen JLPT N5:
fichas de gramàtica. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.
3. Fukuda, Makiko; Otuski, Takako (2018). Curso de preparación para el examen JLPT N5:
práctica de escritura de kanji. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.

10.4. 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, dels membres que en formen part i de les diferents pàgines web
sobre temàtiques específiques de sociolingüística que es gestionen des el CUSC-UB. També
conté una agenda on es pot trobar informació de tots els actes de sociolingüística que se
celebren.

Font: Web del CUSC-UB (Data de consulta: 08/01/2019)
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L’any 2018 s’han publicat 70 entrades al blog del CUSC-UB, que han rebut un total de 8.428
visites, 1.717 més que el 2017.

Font: Blog del CUSC-UB (Data de la consulta: 08/01/2019)

10.4. Blog del seminari del CUSC
Les convocatòries i els resums del Seminari de sociolingüística i política lingüística del CUSCUB es poden visitar a l’enllaç https://llenguasocietat.wordpress.com/

Font: Blog del seminari del CUSC (Data de la consulta: 03/01/2019)

La progressió del nombre de visites rebudes mostra un increment clar i constant de l’interès i la
rellevància de les activitats programades, com es pot observar al següent gràfic. L’any 2018 el
blog ha rebut un total de 2.963 visites.
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Font: Blog del seminari del CUSC (Data de la consulta: 03/01/2019)

10.5. 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.
10.6. Twitter
Segons les dades obtingudes de Twitter Analytics, l’usuari @Cuscub ha obtingut 209 nous
seguidors l’any 2018 i ha arribat així als 872.

Font: Perfil @Cuscub (Data de la consulta: 08/01/2019)
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10.7. Facebook
Segons les dades proporcionades per Facebook, la pàgina CUSC-Centre de Recerca en

Sociolingüística i Comunicació té actualment 386 seguidors, 82 seguidors més que l’any 2017.
Font: CUSC- Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació “Anàlisi” (Data de la consulta:
08/01/2019)

10.8. Youtube
En aquest canal (www.youtube.com/user/cusc1b) es poden trobar els vídeos de les
conferències i els seminaris organitzats pel Centre de Recerca en Sociolingüística i
Comunicació. L’any 2018 el canal CUSC UB té 35 subscriptors, 4 més que el 2017, i 7.769
visualitzacions, 956 més que el 2017.

Font: Canal CUSC1b (Data de la consulta: 08/01/2019)
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11. Premis, mèrits i mencions
Montserrat Sendra obté una beca de la 41a Borsa d’Estudi Ramon d’Alòs-Moner
El 20 d’abril del 2018, l’Institut d’Estudis Catalans concedeix una beca de la 41a Borsa d’Estudi
Ramon d’Alòs-Moner per al projecte El debat sobre l’oficialitat lingüística d’una Catalunya
independent: autors, arguments i impactes, supervisat per F. Xavier Vila.

Montserrat Sendra a l’IEC

Roser Giménez guanya un premi per la seva comunicació a les V Jornades (in)formatives
de Lingüística Forense
Roser Giménez, investigadora predoctoral del CUSC i del Laboratorio SQ-Lingüistas Forenses
ha estat una de les premiades per la seva contribució a la 5ª edició de les jornades
(In)formatives de Lingüística Forense, celebrades els dies 25, 26 i 27 d’octubre de 2018 a la
Facultat de Filosofia y Lietres de la Universitat Autònoma de Madrid.
La lingüista forense va presentar els seus resultats de Treball Final de Màster en Lingüística
Forense d’Aston University (Regne Unit), relacionats amb el cas Helena Jubany, un homicidi
sense resoldre que prescriurà el 2020 si no apareixen noves proves. El treball analitza els dos
anònims que va rebre l’Helena Jubany i també mostres de la persona d’interès segons les
investigacions judicials, Montserrat Careta. Els resultats del treball, dirigir pel Dr. Kredens i
supervisat per la Dra. Queralt, indiquen que hi ha una altra probabilitat que Montserrat Careta
no escrivís els anònims i, per tant, el(s) possible culpable(s) encara no ha estat jutjat i segueix
en llibertat. Els resultats de les anàlisis lingüístiques forenses podrien contribuir a la reobertura
del cas.
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Roser Giménez amb el diploma

Montserrat Sendra guanya el IV Premi Josep Maria Gort d’Assaig Breu als Premis
Òmnium Baix Camp
El 9 de novembre, a Reus, Montserrat Sendra, investigadora del CUSC, va ser premiada amb
el IV Premi Josep Maria Gort d’Assaig Breu a la cerimònia que, anualment, celebra Òmnium
Cultural Baix Camp. L’assaig guanyador parla de la situació de crisi que viuen els millennials en
els temps actuals.

Diploma de Montserrat Sendra
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12. Infraestructura
12.1. Personal
S’ha convocat una beca de 3r cicle per realitzar tasques de gestió i suport a la recerca del
centre amb una dedicació de 20h setmanals.
12.2. Espai
El CUSC-UB manté l’espai de l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona.
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