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1. Equip 

El personal vinculat al CUSC amb data 31 de desembre del 2019 era el següent: 

1.1. Direcció 

El Consell de Direcció, escollit en un Consell de Centre celebrat el 25 d’octubre del 2018, és el 

següent: 

Taula 1. 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 Secretari 

Emili Boix-Fuster Filologia Catalana i Lingüística General UB Vocal 

Josefina Carrera-Sabaté Filologia Catalana i Lingüística General UB Vocal 

Llorenç Comajoan 
Colomé 

Filologia Catalana i Didàctica de la 
Llengua 

UVic-
UCC 

Vocal 

Cristina Illamola Gómez Filologia Hispànica UB Vocal 

 

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

 28 de gener del 2019 

 25 de febrer del 2019 

 27 de març del 2019 

 6 de maig del 2019 

 5 de juliol del 2019 

 21 de novembre del 2019 

 

El Director i el Secretari del Centre s’han reunit de manera setmanal. 

1.2. Membres del CUSC 

Taula 2. Personal de la UB 

Nom Departament 

Dra. Núria Alturo Monné Filologia Catalana i Lingüística General 

Dr. Albert Bastardas Boada Filologia Catalana i Lingüística General 

Dr. Francesc Bernat Baltrons Filologia Catalana i Lingüística General 
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Dr. Josep Besa Camprubí Filologia Catalana i Lingüística General 

Dr. Emili Boix-Fuster Filologia Catalana i Lingüística General 

Dr. Miquel Cabal Guarro Llengües i Literatures Modernes i Estudis Anglesos 

Dra. Josefina Carrera-Sabaté Filologia Catalana i Lingüística General 

Sr. David Casals Andreu Serveis Lingüístics 

Dr. Pere Comellas Casanova Llengües i Literatures Modernes i Estudis Anglesos 

Dr. Josep Lluís Condom Bosch Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions 

Dr. Jaume Farràs Farràs Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions 

Dr. Avel·lí Flors-Mas Filologia Catalana i Lingüística General 

Dra. Maria del Mar Forment 
Fernández 

Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i 
Comunicació 

Dr. José Enrique Gargallo Gil Filologia Grega, Llatina, Romànica i Semítica 

Dra. Gabriela Gavagnin Capoggiani Llengües i Literatures Modernes i Estudis Anglesos 

Dra. Cristina Illamola Gómez 
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 
Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i 
Comunicació 

Dr. Xavier Martínez Celorrio 
Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia 
de les Ciències Socials 

Dra. Àngels Massip Bonet Filologia Catalana i Lingüística General 

Dra. Estrella Montolío Durán 
Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i 
Comunicació 

Dra. Neus Nogué Serrano Filologia Catalana i Lingüística General 

Dr. Lluís Payrató Giménez Filologia Catalana i Lingüística General 

Dra. Eva Pons Parera 
Dret Constitucional, Ciència Política i de 
l'Administració, Dret Eclesiàstic de l'Estat i Filosofia 
del Dret 



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

 
Any 2019 

 
 

 

 

 

7 

Dr. Paolo Roseano Llengües i Literatures Modernes i Estudis Anglesos 

Dra. Rosa M. Torrens Guerrini Llengües i Literatures Modernes i Estudis Anglesos 

Dr. F. Xavier Vila i Moreno Filologia Catalana i Lingüística General 

Dra. Maria Rosa Vila Pujol 
Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i 
Comunicació 

 

Taula 3. Investigadors d’altres institucions i autònoms 

Nom Departament Institució 

Sr. Hèctor Alòs i Font -- Investigador autònom 

Dra. Vanessa Bretxa i Riera -- 
Consorci per a la 
Normalització Lingüística 

Dr. Llorenç Comajoan 
Colomé 

Departament de Filologia 
Catalana i Didàctica de la 
Llengua i la Literatura 

Universitat de Vic-
Universitat Central de 
Catalunya 

Dra. Makiko Fukuda 
Departament de Traducció i 
Interpretació i d’Estudis de l’Àsia 
Oriental 

Universitat Autònoma de 
Barcelona 

Dra. Mireia Galindo Soler -- Departament d’Educació 

Dr. Imanol Larrea Mendizabal -- Soziolinguistika Klusterra 

Dra. Andreia Sánchez Moroni -- Investigadora autònoma 

Dr. Christian Münch Filologia Romànica 
Goethe-Universität 
Frankfurt am Main 

Dra. Sheila Queralt Estévez -- SQ-Lingüistas forenses 

Dr. Carles de Rosselló i 
Peralta 

-- 
Consorci per a la 
Normalització Lingüística 

Dr. Natxo Sorolla Vidal 
Departament de Gestió 
d'Empreses 

Universitat Rovira i Virgili 

Dr. Esteve Valls i Alecha Institute for Multilingualism 
Universitat Internacional 
de Catalunya 
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1.3. 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 Oberta de Catalunya 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 

 

1.4. Becaris i estudiants en pràctiques 

Nom Institució Membre 
Àrea de 
coneixement 

Xavier Mas Craviotto Universitat de Barcelona 
Becari de 
col·laboració 

Filologia Catalana 

Delfina Jovanovich Universitat de Barcelona 
Becària de 
col·laboració 

Filologia Catalana 

Marcos Javier 
Molina 

Universitat Autònoma de 
Barcelona 

Estudiant en 
pràctiques 

Ciències 
Polítiques 

Gerard Carbonell Universitat Pompeu Fabra 
Estudiant en 
pràctiques 

Criminologia 

Albert Fibla Universitat Pompeu Fabra 
Estudiant en 
pràctiques 

Criminologia 

 

1.5. Altes i baixes de membres durant el 2019 

1.5.1. Incorporacions 

El 2019 no s’han produït incorporacions de nous membres al CUSC. 

1.5.2. Baixes 

El 2019 no s’han produït baixes de membres del CUSC.  
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2. Acompliment objectius 2019 

Indicadors  

1. Projectes de 

recerca 

Nombre de projectes amb finançament competitiu actiu 2 

Nombre de contractes de recerca actius 2 

Nombre de Grups de Recerca Consolidats 2 

2. Producció 

científica 

Nombre anual d’articles publicats en revistes indexades  25 

Nombre anual de llibres publicats 12 

Nombre anual de capítols de llibre publicats 7 

Nombre de tesis anuals llegides 1 

3. Revista LSC Publicació del número anual de la revista 1 

4. Difusió de la 

recerca 

Nombre de ponències, comunicacions, etc. presentades en 

congressos, seminaris, conferències, etc. 
65 

Nombre de congressos, seminaris, jornades, conferències, etc. 

organitzats 
10 

5. Transferència 

del coneixement i 

divulgació de la 

recerca 

Nombre d’articles de premsa o entrevistes amb mitjans de 

comunicació 
31 

Webs de projectes del CUSC 8 

Nombre visualitzacions web CUSC 10.402 

Nombre visualitzacions blog seminari CUSC 3.980 

Nombre visites canal de YouTube CUSC 1.141 

Nombre de “m'agrada” Facebook CUSC 459 

Nombre de seguidors Twitter CUSC 1.302 

6. Formació 

d’investigadors 

Nombre de cursos i seminaris de formació organitzats 12 

Nombre de publicacions de formació 1 

Nombre d'estades al CUSC d'investigadors internacionals 1 

Nombre de becaris i 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, que no es recullen 

de manera exhaustiva en aquesta memòria. D’acord amb les seves línies de recerca principals, 

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, 

Avel·lí Flors-Mas. 

 

 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: 

 

 Impuls d’estudis sobre la situació del català a Catalunya 2019 

Subvenció de la Direcció General de Política Lingüística per a dur a terme diferents 

activitats en el camp de la recerca en demolingüística i dinamització lingüística, amb 

tres orientacions complementàries: recerca, formació i divulgació. 

 

1. RECERCA: DEMOLINGÜÍSTICA 

1.1. Anàlisi de l’Enquesta d’usos lingüístics de la població 2018 

1.2. Elaboració d’un glossari de demolingüística 

 

2. RECERCA: DINAMITZACIÓ LINGÜÍSTICA 

2.1. Estat de la qüestió sobre l’ús del català en els continguts generats per estrelles del 

món digital adreçats a adolescents i joves i propostes per a la promoció del català en 

aquest camp 

 

3. FORMACIÓ D’INVESTIGADORS 

3.1. Organització del «Seminari de sociolingüística i política lingüística» del CUSC 

3.2. Organització del curs d’extensió universitària «Els discursos sobre la promoció del 

català: perspectives i argumentaris» 

 

4. DIVULGACIÓ 

4.1. Publicació dels Apunts de sociolingüística i política lingüística 

 

Investigador principal: F. Xavier Vila 

Equip investigador: Avel·lí Flors-Mas, Marina Massaguer, Montse Sendra, Natxo Sorolla, 

F. Xavier Vila 

Durada: 2019 

Finançament: Direcció General de Política Lingüística, Departament de Cultura, 

Generalitat de Catalunya, a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) 
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 Llengua i escola: els usos lingüístics als centres educatius i el seu impacte sobre les 

competències lingüístiques de l’alumnat 

Aquest projecte de recerca té com a objectiu el disseny d’una eina de recollida i anàlisi de 

dades relatives als usos lingüístics dels estudiants en dos centres escolars de perfils 

sociolingüístics contrastats en relació amb el seu model pedagògic. Les escoles s’han triat 

a partir de la mostra del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu de Catalunya, 

que apliquen les proves pilot de competència oral en català, castellà i llengües estrangeres 

en el marc de les Proves de Competències Bàsiques. 

Investigador principal: F. Xavier Vila 

Equip investigador: Josep Maria Artigal, Albert Bastardas, Emili Boix-Fuster, Llorenç 

Comajoan-Colomé, Avel·lí Flors-Mas, Montserrat Sendra, F. Xavier Vila 

Investigadors en formació: Delfina Jovanovich, Xavier Mas Craviotto 

Durada: 2019 

Finançament: Departament d’Educació, Generalitat de Catalunya 
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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 de 2019 s’ha publicat el dissetè número de la revista, titulat «Noves perspectives a 

l'entorn de l’aprenentatge inicial del llenguatge», que conté 6 articles més una introducció a 

càrrec de la directora del número, Laura Bosch, i dues entrevistes de Bosch a Cristopher 

Fennell (Universitat d’Ottawa) i a Nivedita Mani (Georg-August-Universität Göttingen). 

A mitjan desembre es fa la crida d’articles per al número 18 de la revista, que duu el títol 

«Variacions de les habilitats lingüístiques en els trastorns del llenguatge» i està dirigit per 

Alfonso Igualada Pérez (Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació, Grau de Logopèdia, 

Universitat Oberta de Catalunya). 
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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 que ofereix el web de les Revistes Científiques de la 

Universitat de Barcelona, la revista Llengua, Societat i Comunicació, l’any 2019 ha rebut un 

total de 17.875 visites i 10.580 descàrregues. El nombre de visites de 2019 és pràcticament 

equivalent al de l’any 2018 i molt superior al de 2017. De la seva banda, el nombre de 

descàrregues torna a acostar-se als registres de 2015 i 2016 després de dos anys d’un cert 

descens. 

 

Font: http://revistes.ub.edu/index.php/LSC/statistics (data de la consulta: 14/01/2020)  

http://revistes.ub.edu/index.php/LSC/statistics
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6. Publicacions dels membres del CUSC 

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 (2019). 
From language shift to 
language revitalization and 
sustainability. Barcelona: 
Edicions de la UB 

BASTARDAS, Albert; BOIX-
FUSTER, Emili; TORRENS, 
Rosa M. (ed.) (2019). Family 
Multilingualism in Medium 
Sized Language 
Communities. Berna: Peter 
Lang 

GARGALLO, J.E; BASTARDAS, 
M.R.; FONTANA, J.; TORRES, A. 
(ed.) (2019). Mirades de la 
ciència sobre el temps. El 
cicle de l’any i de la vida. 
Barcelona: Publicacions i 
Edicions de la Universitat de 
Barcelona 

   

 

  
GIMÉNEZ, Roser; QUERALT, 
Sheila (2019). Soy lingüista, 
lingüista forense. Guía para 
ser un lingüista forense 
profesional. Madrid: Pie de 
Página. 

MASSIP-BONET, Àngels; BEL-
ENGUIX, Gemma; BASTARDAS-
BOADA, Albert (ed.) (2019). 
Complexity Applications in 
Language and 
Communication Sciences. 
Berlín: Springer 

PAMIES, A.; KÁLOUSTOVA, O.; 
KOUZNETSOV, V. B.; ČERMÁK, 
P.; PAZOS, J.M.; ROMERA, L.; 
ROSEANO, P.; EL GHALAYINI, Y.; 
COSTA, R.; ROMANO, A. (2019). 
DICOFON 2: Diccionario de 
Fonética en 11 lenguas 
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PAYRATÓ, Lluís (2019). 
Introducción a la pragmática. 
Madrid: Ed. Síntesis 

PONS-MOLL, Clàudia, 
CARRERA SABATÉ, Josefina; 
BACH-MARQUÈS, Jesús; 
JIMÉNEZ TORRES, Leia 
(coord.) (2019). Eines per a 
l’aprenentatge del català com 
a L2 i LE. Barcelona: Graó 

QUERALT, Sheila (2019). 
Decálogo para solicitar una 
perical lingüística. Madrid: Pie 
de Página. (Traducció a 
l’anglès: Decalogue for 
requesting a linguistics expert 
report. Madrid: Pie de Página. 
Traducció: Roser Giménez 

   

 
  

SOROLLA, N. (coord.) (2019). 
Llengua i societat a la Franja. 
Anàlisi de l’Enquesta d’usos 
lingüístics (2004-2014). 
Zaragoza: Prensas de la 
Universidad de Zaragoza 

VALLS, Esteve (2019). La 
llengua escapçada. Un estudi 
sobre l'autonomització dels 
parlars nord-occidentals a la 
cruïlla catalanoaragonesa. 
Barcelona: Generalitat de 
Catalunya 

VILA, F. Xavier; BOIX-FUSTER, 
Emili (ed.) (2019). La 
promoció de l’ús de la llengua 
des del sistema educatiu: 
realitats i possibilitats. 
Barcelona: Publicacions de la 
UB 
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6.2. Capítols de llibres publicats per membres del CUSC 

1 Fernández Planas, A.M.; Roseano, P.; Elvira-García, W.; Balocco, S. (2019). «Génesis y 

aspectos fundamentales de ProDis». Dins J. M. Lahoz-Bengoechea, R. Pérez Ramón 

(Eds.), Subsidia: Tools and resources for speech sciences. Malaga: Universidad de Malaga, 

125-132. 

2 Fernández Planas, A.M.; Elvira-García, W.; Balocco, S.; Roseano, P. (2019). Análisis 

dialectométrico con ProDis: Un paso más en los estudios prosódicos de AMPER. En: J. 

Dorta (ed.) Investigación geoprosódica. Amper: análisis y retos. Madrid/Frankfurt am Main, 

Iberoamericana Vervuert, 119-135. 

3 Gargallo, José Enrique (2019). «Pròleg». Vida rural en Aragón. Saragossa: Xordica, 7-10. 

4 Illamola, Cristina (2019). «Demostrativo y adverbios deícticos en la obra periodística en 

espanyol de Joan Maragall». Dins Lenguas juntas y revueltas: el espanyol y el catalán en 

contacto: prensa, traducción y literatura. Barcelona: Editorial Tirant lo Blanc. 

5 Moroni, Andreia S. «Português como língua de herança na Catalunha: Superdiversidade, 

auto-organização evolutiva e imprevisibilidade». Dins Barrieras, Mònica; Ferrerós, Carla. 

(org.). Transmissions. Estudis sobre la transmissió lingüística (211-226). Vic: Eumo, 2019. 

6 Roseano, Paolo (2019). «Prosòdia de l’italià i prosòdia del català: pautes per a una 

didàctica contrastiva». Dins C. Pons-Moll, J. Carrera-Sabaté, J. Bach-Marquès, L. Jiménez 

Torres (eds.), Eines per a l'aprenentatge del català com a L2 i LE. Barcelona, Graó, 81-94. 

7 Sendra, Montserrat; Vila, F. Xavier (2019). «Catalonia». Multilingualism in European 

Language Education. Bristol: Multilingual Matters. 

6.3. Articles publicats per membres del CUSC 

1 Alòs i Font, Hèctor (2019). «Pis'mennoye ispol'zovaniye yazykov v sotsial'nom prostranstve 

gorodov Chuvashskoy Respubliki» [«L’ús escrit de les llengües en l’espai social de les 

ciutats de la República Txuvaixa»], en Egorov, D. V. (red.), Çăvaş halăh istoriyĕpe kul'turin 

śivĕç ıytăvĕsem = Aktual'nyye voprosy istorii i kul'tury chuvashskogo naroda. Vyp. 4. 

Xupaixkar: Chuvashskiy gosudarstvennyy institut gumanitarnykh nauk, pp. 153–182. 

2 Alòs i Font, Hèctor (2019). «Çuvaşistan’da Karışık Etnik Kökenli Ailelerde Çocukların Ulusal 

Kimliği (Katılımcıların Sosyo-Dilbilimsel Anket Verilerine Göre)» [“Identificació nacional dels 

infants de famílies ètnicament mixtes a Txuvàixia»]. İdil Ural Araştırmaları Dergisi 1(1): 109-

129.  

3 Alòs i Font, Hèctor (2019). «Russian, Chuvash and English: Minority-Language Activism, 

Tourism Promotion and the Evolution of Municipal Advertisements in 

Shupashkar/Cheboksary (2015‒2018)». En Russian Language in the Multilingual World, 

Slavica Helsingiensia, ed. Ahti Nikunlassi i Ekaterina Protassova. Helsinki: University of 

Helsinki, 68-86. 
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4 Fernández Planas, Ana Ma.; Roseano, Paolo; Elvira-García, Wendy; Carrera Sabaté, 

Josefina; Román Montes de Oca, Domingo (2019). «From a perceptual point of view, is 

there continuity between languages in contact?». Spanish in Context 14 (2). 

5 Gargallo, José Enrique (2019). «El meu Joan Bastardas». Llengua Nacional, 108, 8-9. 

6 Gargallo, José Enrique (2019). «El Alto Aragón en el Diccionari etimològic i complementari 

de la llengua catalana (DECat) de Joan Coromines». De Lingva Aragonensi, 7 (2019), 9-47. 

7 Gargallo, José Enrique (2019). «Designacions catalanes del trist, tit, Cisticola juncidis: entre 

l’onomatopeia del seu cant i la reialesa del seu vol». Estudis Romànics, 41 (2019), 357-

362. 

8 Gargallo, José Enrique (2019). «Sa por de sa bufera. Designacions catalanes del ‘bitó’, 

ressons romànics i europeus». El Bruel. Castelló d’Empúries: APNAE, 100, 2019, 27-30. 

9 Gargallo, J. E.; Fontana, J.; Radeva, P.I. (2019). «Afinitats folklòriques entre la cultura 

popular romanesa i la búlgara al voltant del mes de març». Estudis de llengua i literatura 

catalanes/LXXIII. Homenatge a Kálmán Faluba. Barcelona: Curial / Publicacions de 

l’Abadia de Montserrat, vol. LXXIII, 3, 2019, 265-280. 

10 Gargallo, J. E.; Veny, J. (2019). «Les désignations romanes de la ruche». Atlas Linguistique 

Roman (ALiR). Alessandria: Edizioni dell’Orso, vol. II.c, 2019, 361-391. 

11 Queralt, Sheila; Giménez, Roser (2019). «El análisis de géneros textuales con fines 

forenses: nuevas aplicaciones de la pragmática en la sociedad». Pragmalingüística 27, 54-

70. https://revistas.uca.es/index.php/pragma/article/view/4593 

12 Hinzen, Wolfram; Slušná, Dominika; Schroeder, Kristen; Sevilla, Gabriel; Vila Borrellas, 

Elisabet (2019): «Mind-Language = ? The significance of non-verbal autism». Mind & 

Language: 1-25. 

13 Illamola, Cristina; Martinell, Emma (2019). «De apelativos y calificadores en español». 

Bergen Language and Linguistics Studies, vol. 10, núm. 1. 

14 Lloret, M. R.; Jiménez, J.; Pons-Moll, C. (2019). «Syllabically-driven stricture effects in 

Majorcan Catalanhigh vocoids». Probus. 31-1, 147-186.  

15 Lloret, M. R.; Jiménez, J.; Pons-Moll, C. (2019). «C. Adjusting to the syllable margins: glides 

in Spanish and Catalan. Romancephonetics and phonology» (ed. M. Gibson; J. Gil), 276 - 

298. 

16 Marsà Morales, Patrícia; Roseano, Paolo (2019). «El ritme del català: anàlisi a partir de 

textos fonèticament equilibrats». Estudios de Fonética Experimental 28, 47-79. 

17 Martínez Celdrán, Eugenio; Roseano, Paolo (2019). «Stress Clash in Spanish, Catalan, and 

Friulian from a Prosodic Perspective». Spanish in Context 14 (2). 

18 Queralt, Sheila (2019). «La transcripción de registros de audio en el ámbito policial y 

judicial español: una propuesta de criterios». Logos, 29 (1). 

https://revistas.uca.es/index.php/pragma/article/view/4593
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19 Queralt, Sheila (2019). «The creation of Base Rate Knowledge of linguistic variables and 

the implementation of likelihood ratios to authorship attribution in forensic text comparison». 

Language and law, 5.2. 

20 Roseano, Paolo (2019). «Caratterizzazione fonetica e fonologica del dialetto friulano del 

Basso Canale di Gorto». Archivio Glottologico Italiano. 

21 Roseano, Paolo; Mascaró, Ignasi; Elvira-García, Wendy; Fernández Planas, Ana Ma. 

(2019). «La dimensión rural-urbana en un cambio lingüístico en curso en la entonación del 

catalán de Menorca». Dialectologia 23: 173-192. 

22 Roseano, Paolo; Fernández Planas, Ana Ma. (2019). «Anàlisi estadística de les distàncies 

entonatives: el cas del friülà i de l'italià regional de Friül». Estudis Romànics 41: 235-266. 

23 Roseano, Paolo (2019). «L’italiano /ˈfredːo/ ed il friulano /ˈfred/: evoluzioni apparentemente 

simili del latino frīgĭdum». Annals of the University of Craiova. XLI (1-2): 157-180. 

24 Sorolla Vidal, N., Altuna Zumeta, O., & Larrea Mendizabal, I. (2019). «Euskararen 

erabilerarekin lotura duten faktoreak. Udalerri mailako analisia. Laburpena eta ondorioak». 

Soziolinguistica Klusterra. 

25 Vila, F. Xavier (2019). «On the Dynamics of Languages of Science: Lessons and 

Challenges for Higher Education Policies». Humanities and Higher Education: Synergies 

between Science, Technology and Humanities, 126-132. 

6.4. Ressenyes i apunts publicats per membres del CUSC 

1 Bastardas, M. R. Gargallo, J. E. (2019). Ressenya de «The Oxford Guide to the Romance 

Languages». Estudis Romànics, 41 (2019), 576-579. 

2 Comelles, Pere (2019). Ressenya de «Les veus del professorat. L'ensenyament i la gestió 

de llengües a secundària», de Vanessa Bretxa, Llorenç Comajoan-Colomé i F. Xavier Vila. 

Caplletra (núm. 66), 257-262. 

3 Flors-Mas, Avel·lí (2019). Ressenya de «La llengua de la plaça: L’espai públic, el mercat i 

la política lingüística» de Toni Molla. Treballs de Sociolingüística Catalana (núm. 29), 211-

214. 

4 Flors-Mas, Avel·lí (2019). Ressenya de «Les veus del professorat. L'ensenyament i la 

gestió de llengües a secundària», de Vanessa Bretxa, Llorenç Comajoan-Colomé i F. 

Xavier Vila. Catalan Review (núm. 33), 157-190. 

5 Gargallo, José Enrique (2019). Ressenya de «Joan Coromines, Llengua i pàtria». Estudis 

Romànics, 41 (2019), 526-527. 

6 Gargallo, José Enrique (2019). Ressenya de «Manuel des langues romanes». Estudis 

Romànics, 41 (2019), 572-576. 

7 Gargallo, José Enrique (2019). Crònica del «Col·loqui Joan Coromines i la Ribagorça». 

Estudis Romànics, 41, p. 676. 
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8 Gargallo, José Enrique (2019). Crònica del «Colloquio internazionale di studio. Per l’Atlante 

Linguistico Mediterraneo: prospettive di pubblicazione e analisi delle inchieste». Estudis 

Romànics, 41, 659-660. 

9 Gargallo, José Enrique (2019). Crònica de «Seminari sobre l’Atlante Linguistico 

Mediterraneo (ALM) a la Fondazione Cini» Estudis Romànics, 41 (2019), p. 676. 

10 Giménez, Roser i Cicres, Jordi (2019). Recensió de l’obra Decálogo para solicitar una 

pericial lingüística, de Sheila Queralt. Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and 

Law, 72, 362-364. http://dx.doi.org/10.2436/rld.i72.2019.3361 

11 Illamola, Cristina (2019). Ressenya de «Variación lingüística e identidad en el mundo 

hispanohablante», Infoling 7.5. 

12 Nogué, Neus (2019). Ressenya de «La Gramàtica bàsica i d’ús de la llengua catalana». 

Blog de la Revista de Llengua i Dret. 

13 Royo Tro, Marc (2019). Ressenya de «Les veus del professorat. L'ensenyament i la gestió 

de llengües a secundària», de Vanessa Bretxa, Llorenç Comajoan-Colomé i F. Xavier Vila. 

Treballs de Sociolingüística Catalana (núm. 29), 203-206. 

6.5. Tesis doctorals presentades per membres del CUSC 

1 Ubalde, Josep. «The social valuation of skills. An analysis through linguistic work in the new 

economy», dirigida per Amado Alarcón (presentada el 23 de juliol de 2019 a la Universitat 

Rovira i Virgili).  

http://dx.doi.org/10.2436/rld.i72.2019.3361
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7. Comunicacions i ponències 

1 Alaña Vilas, Laura; Roseano, Paolo. «Hi ha transferència rítmica de la L1 a la L2? Estudi a 

partir de l’anglès parlat per catalanoparlants». XI Workshop sobre la prosòdia del català 

(Barcelona, 15 de juliol del 2019). 

2 Bernat, Francesc. «El procés de bilingüització en la Catalunya contemporània». Màster 

d’iniciació a la recerca en Humanitats (Girona, 20 de novembre del 2019). 

3 Bernat, Francesc; Galindo, Mireia; Rosselló, Carles de. «Des de quan som bilingües els 

catalans?». Correllengua 2019 (Mataró, 7 de novembre del 2019). 

4 Bernat, Francesc. «El procés de bilingüització a la Catalunya contemporània». XIè Col·loqui 

Internacional “Problemes i mètodes d’Història de la llengua: La llengua desitjada” (Girona, 

junt del 2019).  

5 Boix, Emili. «Les llengües de Barcelona». Els dijous a Filologia! (Barcelona, 4 d’abril del 

2019). 

6 Boix, Emili. Presentació de la pel·lícula «Champ d'honneur» al cicle de films relacionats 

amb les llengües i els llenguatges amb motiu de l’Any Internacional de les Llengües 

Autòctones, organitzat per Linguapax i la Filmoteca de Catalunya (Barcelona, 30 d’octubre 

del 2019). 

7 Comajoan, Llorenç. «La adquisición de los usos del pasado en español L2: puentes entre 

teoría y práctica». (Barcelona, 28 de febrer del 2019). 

8 Comajoan, Llorenç. «Les llengües a l’ensenyament obligatori: models, realitats i futurs». La 

llengua catalana a l’ensenyament secundari (Barcelona, 8 de novembre del 2019). 

9 Flors-Mas, Avel·lí. Participació a la taula rodona «El rol/futur de la SOCS vist des del món 

de la investigació universitària. Investigadors júnior i investigadors sènior». Taula rodona 

moderada per Joan Pujolar (UOC) amb la participació d’Avel·lí Flors-Mas (CUSC-UB), Luci 

Nussbaum (UAB) i David Block (UDL-ICREA), dins de la jornada La SOCS: mirada al futur, 

organitzada per la Societat Catalana de Sociolingüística (SOCS) (8 de febrer del 2019).  

10 Flors-Mas, Avel·lí. «Vells i nous parlants». Niu de suport de la SOCS per a treballs de final 

de grau i final de màster (Bellaterra, 11 d’abril del 2019). 

11 Flors-Mas, Avel·lí. «Sociolinguistic situation in Catalan-speaking areas». Catalan Week 

(Maynooth, 1 de maig del 2019). 

12 Flors-Mas, Avel·lí. «An overview of the sociolinguistic situation of Catalonia». Conferència 

als estudiants de l’assignatura Introduction to Language Studies de la School of Modern 

Languages de la Universitat de Maynooth (Irlanda), en el marc de la Catalan Week 

(Maynooth, 1 de maig de 2019). 

13 Flors-Mas, Avel·lí. «Immigració i llengües a Catalunya: de les polítiques als resultats». 

Democracy and Immigration: the cases of Catalonia and Australia (Barcelona, 30-31 de 

maig). 
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14 Flors-Mas, Avel·lí. «Language and identity in Catalan schools». Conferència als estudiants 

de l’assignatura “Human Development in the Spanish Socio-cultural Context” de IES 

Abroad Barcelona (Barcelona, 19 de novembre del 2019). 

15 Flors-Mas, Avel·lí. «Usos lingüístics i identitats socials dels adolescents valencians». 

Conferència a la Jornada Fòrum Vives de Diversitat Lingüística. Programa pilot CELRoM – 

Diversitat lingüística a l’aula, organitzada per la Xarxa Vives d’universitats en el marc del 

projecte ECCA–European Charter Classroom Activities (Universitat Jaume I, Castelló de la 

Plana, 4 de desembre del 2019). 

16 Fukuda, Makiko. «Catalan language maintenance in the age of globalization: a case of 

Japanese-heritage multilingual families in Barcelona». 17th International Conference on 

Minority Languages (ICML XVII), 22-25 de maig del 2019, Leeuwarden (Països Baixos). 

17 Fukuda, Makiko. «Heritage language transmission in Japanese community in Catalonia: 

from the perspective of Family Language Policy». Comunicació dins del panel «Asia in 

Europe: Ideologies, Public Perception, and Asian Communities' Heritage Language 

Practices in England, Germany, and Spain». 11th International Convention of Asia Scholars 

(ICAS11), 15-19 de juliol del 2019, Leiden (Països Baixos). 

18 Fukuda, Makiko. «Transmisión del japonés como lengua de herencia en Cataluña». 

Seminari Internacional Asia Oriental: paradigmas emergentes, política(s), dinámicas 

socioculturales y sus consecuencias, 17 de desembre del 2019, Barcelona. 

19 Gargallo, José Enrique. Participació a la taula rodona «Cultura popular: el ponent i el 

llevant, de tramuntana a migjorn». Congrés De tramuntana a migjorn. I Seminari de treball 

sobre l'eix cultural occidental (Esterri d’Àneu, 28 i 29 de juny).  

20 Gargallo, José Enrique. «Proyección románica del Onomasticon Cataloniae de Joan 

Coromines». XXIX Congrès international de linguistique et philologie romanes 

(Copenhague, 2 de juliol del 2019).  

21 Gargallo, José Enrique. Participació al comitè científic de Atlas Linguarum Europae (ALE) 

Symposion, the 52nd Annual Meeting (Vílnius, 9 al 12 de setembre del 2019). 

22 Gargallo, José Enrique. «The linguistic Atlases of the Catalan-speaking area within the 

context of the Romance Languages». Atlas Linguarum Europae (ALE) Symposion, the 52nd 

Annual Meeting (Vílnius, 9 de setembre del 2019). 

23 Gargallo, José Enrique. Participació a la taula rodona «Estat del Bollettino dell’Atlante 

Linguistico Mediterraneo (BALM), Grado e la lingua del mare». Congresso dell'Atlante 

Linguistico Mediterraneo (Grado, 2 d’octubre del 2019).  

24 Gargallo, José Enrique. «Refranes meteorológicos del asturleonés en su contexto romance, 

según los datos de ParemioRom». XXXVIII Xornaes Internacionales d’Estudiu (7 de 

setembre del 2019). 
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25 Gargallo, José Enrique. «Romanitat de l’occità». Cicle “Pedagogia compartida: Catalunya i 

Occitània” (17 d’octubre del 2019).  

26 Garrido Almiñana, Juan María; Fernández Planas, Ana M.; Elvira-García, Wendy; Roseano, 

Paolo; Fabra Navarro, Carolina; Cerdà Massó, Ramon. «Estudi pilot sobre el tractament 

dialectomètric de les emocions en el marc AMPER». XI Workshop sobre la prosòdia del 

català (Barcelona, 15 de juliol del 2019). 

27 Giménez, Roser. «Sociolinguistic profiling of minors». Live Stream Day de la 1st 

Roundtable on Practices and Standards in Forensic Authorship Analysis. Universitat de 

Barcelona, 15 maig 2019. 

28 Giménez, Roser. «La elaboración de perfiles lingüísticos de adolescentes». Concurs «Tesis 

en 4 minutos», Fundació Catalana per a la Investigació i la Innovació. Universitat de 

Barcelona, 20 març 2019. 

29 Giménez, Roser. «Linguistic analysis, an ally of justice: sociolinguistic profiling of children». 

Jornada d’Investigadors Predoctorals Interdisciplinària. Universitat de Barcelona, 4 febrer 

2019. 

30 Giménez, Roser; Illamola, Cristina; Queralt Sheila. Participació a 1st live stream 

Roundtable on Practices and Standards in Forensic Authorship Analysis. Universitat de 

Barcelona, 15 maig 2019. 

31 Illamola, Cristina; Forment, Mar. «Actitudes y creencias de los jóvenes universitarios del 

Área Metropolitana de Barcelona hacia la variedad andaluza». II Congreso Internacional: 

Investigando las hablas andaluzas (Granada, novembre del 2019) 

32 Illamola, Cristina. «Los deícticos discursivos en Joan Maragall». Congreso “El espanyol y el 

catalán en contacto: prensa, traducción y literatura”. (Barcelona, novembre del 2019).  

33 Lampitelli, Nicola; Roseano, Paolo; Torres-Tamarit, Francesc. «Vowel length in Friulian 

verbs: A case of non-linear morphology in Romance», 27th Manchester Phonology Meeting 

(Manchester, 23-25 de maig del 2019). 

34 Lampitelli, Nicola; Roseano, Paolo; Torres-Tamarit, Francesc. «Vowel length in Friulian 

verbs: a case of non-linear morphology in Romance», 17èmes rencontres du Réseau 

Français de Phonologie / 17th Meeting of the French Phonology Network (Orléans, 26-28 

de juny del 2019). 

35 Lloret, Maria Rosa. «Del sincretismo de género a la iconicidad formal en los adjetivos del 

catalán». XV Encuentro de morfólogos (La Laguna, 9-10 de maig del 2019). 

36 Lloret, Maria Rosa. «Grammars & Dictionaries: How are standard grammars built and 

controlle». Word Houses (British Library & UCL European Institut) (Londres, 10 de juny del 

2019). 

37 Mascaró, Ignasi; Roseano, Paolo. «Canvi entonatiu del català de Menorca». XI Workshop 

sobre la prosòdia del català (Barcelona, 15 de juliol del 2019). 
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38 Massaguer, Marina; Sorolla, Natxo. Participació a la Matinal de Llengua Matinal de Llengua 

Llengua i joves a Catalunya: usos lingüístics i arguments per a la promoció del català 

(Barcelona, 5 d’abril del 2019). 

39 Moroni, Andreia S. Participació a la taula: «Creem vincles: la col·laboració educativa amb 

entitats socials». Jornada de llengües i cultures d’origen: conèixer a fons la diversitat pròpia 

per interactuar en un context global, Departament d’Educació, Generalitat de Catalunya. 

Barcelona, 17 de maig de 2019. 

40 Moroni, Andreia S. «La importancia de la diversidad lingüística: cómo actuar en entornos 

plurilingües». Segunda Jornada Académica Docente, Instituto Estatal de Educación Pública 

de Oaxaca (IEEPO). Oaxaca (Mèxic), 28 d’agost de 2019. 

41 Moroni, Andreia S. Taller «El abordaje plurilingüe en los centros escolares: cómo y por 

qué». Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO). Oaxaca (Mèxic), 28 i 29 

d’agost de 2019. 

42 Moroni, Andreia S. Organizació i presentació de taula redona: “Las lenguas originarias”. 

Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca–IAGO. Oaxaca (Mèxic), 29 d’agost de 2019. 

43 Nogué, Neus. «Com s’ha posat al dia la nova normativa del català?». Els dijous a Filologia! 

(Barcelona, 21 de març del 2019). 

44 Queralt, Sheila. «El rastre dels mots: la lingüística forense» (Barcelona, 2 de maig del 

2019).  

45 Queralt, Sheila; Giménez, Roser. «Is it possible to link different online identities to a single 

real-life individual through a forensic linguistic analysis?». Germanic Society for Forensic 

Linguistics Roundtable. Graz (Austria). 5-8 setembre 2019. 

46 Queralt, Sheila; Orejón, Selva. «El cazador sin presa. Cuando OSINT falla, pericial 

lingüística ON». Congreso de Ciberseguridad de Zaragoza #ConPilar2019 (Saragossa, 12 i 

13 d’abril del 2019). 

47 Rodríguez Vázquez, Rosalía; Roseano, Paolo. «The intonation of Wh-questions in Galician 

and Galician Spanish: A study of bilingual speakers», Seminaris del GReP (Barcelona, 20 

de maig del 2019). 

48 Roseano, Paolo. «Intonational change in Menorcan Catalan», Forschungskolloquium 

Romanistische Sprachwissenschaft, (Berlín, 3 de juliol 2019).  

49 Roseano, Paolo; Finco, Franco. «Classification of Friulian dialects», ICLaVE 10: The 

International Conference on Language Variation in Europe, (Leeuwarden, 26-28 de juny del 

2019).  

50 Sendra, Montserrat. Presentació de la ponencia de Magí Sunyer (URV): «La poesia d’Àngel 

Guimerà: context i originalitat». IV Seminari Guimerà: «Guimerà i la poesia del seu temps» 

(El Vendrell, 1 de juny del 2019).  
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51 Sendra, Montserrat. «Com buscar feina en l’àmbit de la Filologia Catalana: estratègies i 

recursos» (Barcelona, 11 de juny del 2019). 

52 Sendra, Montserrat. «Les sortides professionals del graduat en Llengua i Literatura 

Catalanes». Mòdul d’Ocupabilitat del grau de Llengua i Literatura Catalanes de la 

Universitat Rovira i Virgili (Tarragona, 2 d’octubre del 2019). 

53 Sendra, Montserrat. «I després de la carrera què? Estratègies per buscar i trobar feina de 

Filologia Catalana» (Girona, 25 de maig del 2019). 

54 Sendra, Montserrat. Participació a la taula rodona ¿És adequada la formació del 

professorat de llengua i literatura catalana de l’ensenyament secundari?, juntament amb 

Ares Llop, Daniel Cassany i Enric Falguera, i moderada per Salvador Escudé (Lleida, 8 

d’octubre del 2019).  

55 Sendra, Montserrat. «El català entre les llengües del món i les llengües a Catalunya» 

(Esplugues de Llobregat, 18 de desembre del 2019).  

56 Sorolla, Natxo. «Approach to new speakers from longitudinal network analysis». Simposio 

Internacional de neofalante potencial a falante activa dunha lingua minoritzada (Vigo, 17-18 

d’octubre del 2019).  

57 Sorolla, Natxo. «El efecto red en sociolingüística. Estudio de un mecanismo de sustitución 

mediante ERGM». Congreso Español de Sociología (València, 3-6 de juliol del 2019). 

58 Sorolla, Natxo. «La pérdida de uso de las lenguas minorizadas. La confluencia de razones 

demolingüísticas y demográficas». Congreso Español de Sociología (València, 3-6 de juliol 

del 2019). 

59 Sorolla, Natxo; Alarcón, Amado; Serrano, Maria Àngels. «Social indicators of occupation 

skills, literacy and occupational prestige scales». Congreso Español de Sociología 

(València, 3-6 de juliol del 2019). 

60 Sorolla, Natxo. «The consequences of minorization: social network effect in language 

choice». 17th International Conference on Minority Languages (ICML XVII) (Leeuwarden, 

22-24 de maig del 2019). 

61 Sorolla, Natxo; Larrea, Imanol; Olatz, Altuna. «Factors affecting the use of Basque: a 

quantitative analysis». 17th International Conference on Minority Languages (ICML XVII) 

(Leeuwarden, 22-24 de maig del 2019). 

62 Vila, F. Xavier; Sorolla, Natxo. «Proposing Some Essential indicators: lessons from Catalan 

sociolinguistics». 17th International Conference on Minority Languages (ICML XVII) 

(Leeuwarden, 22-24 de maig del 2019). 

63 Vila, F. Xavier. Modera la taula rodona «Descripció i norma en la incorporació de manlleus 

al català», amb Xavier Fargas, Judith Freixa, Mercè Lorente i Ernest Rusinés. 27è Col·loqui 

Lingüístic de la Universitat de Barcelona: L’adaptació de manlleus en català i en altres 

llengües romàniques (Barcelona, 15 de novembre del 2019). 
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64 Vila, F. Xavier. «Garantir un futur per a la llengua catalana en temps de revolucions». Cicle 

de conferències sobre diversitat lingüística (Palma, 29 de maig del 2019).  

65 Vila, Elisabet; Rosselló, Joana; Hinzen, Wolfram. «Question comprehension in autism 

spectrum conditions». Budapest CEU Conference on Cognitive Development (BCCCD 19) 

(Budapest, 3-5 de gener del 2019).  
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8. Jornades, col·loquis i conferències (co)organitzats pel CUSC 

 

Conferència de Ferran Suay: «Res a dir? Què pot aportar la psicologia 

evolucionista a la comprensió del comportament lingüístic» 

El 31 de gener del 2019 va tenir lloc la conferència «Res a dir? Què pot aportar la psicologia 

evolucionista a la comprensió del comportament lingüístic», a càrrec de Ferran Suay 

(Universitat de València i ELEN). Aquest acte era la cloenda de la celebració dels 20 anys del 

CUSC, que s’havia iniciat el 2018. 

Vídeo disponible a https://www.youtube.com/watch?v=tmoNnTpJFvo&feature=youtu.be 

 

Ferran Suay durant la conferència 

 

 

Presentació del llibre Curent issues in university immersion, amb F. Xavier 

Vila i Hélène Knoerr 

El 20 de febrer de 2019 a les 15.30h, Hélène 

Knoerr (University of Ottawa—L’Université 

d’Ottawa) i Xavier Vila (Universitat de Barcelona) 

van presentar el llibre Enjeux actuels de 

l’immersion universitaire = Current Issues in 

University Immersion i van parlar sobre l'abast 

del concepte «immersió» aplicat a les polítiques 

lingüístiques universitàries. 

 

 

F. Xavier Vila i Hélène Knoerr  

https://www.youtube.com/watch?v=tmoNnTpJFvo&feature=youtu.be
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Jornada «Tatarstan-Catalonia: Seminar on Language Policy & 

Sociolinguistic Research» 

El dijous 14 de març, de 12 a 16h, a la Sala Gabriel Oliver (Facultat de Filologia, Universitat de 

Barcelona), havia de tenir lloc la jornada «Tatarstan-Catalona: Seminar on Language Policy & 

Sociolinguistic Research», organitzada pel CUSC en el marc d’un intercanvi amb un grup de 

sociolingüistes de la Universitat Federal de Kazan, de la República del Tatarstan. Finalment, 

l’acte no es va poder dur a terme per problemes amb els visats de l’equip del Tatarstan. 

L’acte, obert al públic, havia de comptar amb dues parts, cadascuna dividida en tres breus 

ponències de trenta minuts. La primera part estava dedicada a la presentació de la recerca 

duta a terme a la Kazan Federal University sobre la política lingüística al Tatarstan o les 

aplicacions de la ludificació en l’ensenyament de llengües minoritzades. En la segona part, tres 

membres del CUSC, F. Xavier Vila, Emili Boix-Fuster i Miquel Cabal Guarro, havien de parlar 

sobre la recerca sociolingüística feta al centre. 

 

Cartell i programa de la jornada 
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Presentació del llibre La promoció de l’ús de la llengua des del sistema 

educatiu: realitats i possibilitats, de F. Xavier Vila i Emili Boix-Fuster (eds.) 

El dilluns 8 d’abril a les 19h, a l’aula 0.2 de l’Edifici Josep Carner de la Facultat de Filologia 

(Universitat de Barcelona), va tenir lloc la presentació del llibre La promoció de l’ús de la 

llengua des del sistema educatiu: realitats i possibilitats, coordinat per Emili Boix i F. Xavier 

Vila. 

L’acte va comptar amb la presencia de Mònica Pereña, Subdirectora General de Plurilingüisme 

del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i presidenta de LINGUAPAX, i 

Jaume Cela, mestre, escriptor i membre del Consell Escolar de Catalunya  

 

 

 

 

Live Stream Day: 1st Roundtable on Practices and Standards in Forensic 

Authorship Analysis 

El 15 de maig de 10.30 a 17.00h a l’aula 0.2 de l’Edifici 

Josep Carner (Facultat de Filologia de la UB) va tenir lloc el 

seguiment en streaming de la primera taula rodona 

dedicada a l’anàlisi d’autoria en el camp de la lingüística 

forense, la «1st Roundtable on Practices and Standards in 

Forensic Authorship Analysis». 

La jornada va combinar el seguiment en línia de la taula 

rodona amb xerrades en directe des de Barcelona a càrrec 

de Cristina Illamola, Sheila Queralt, Víctor Villanueva i 

Roser Giménez. 
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Participació del CUSC a la V Festa de la Ciència de 

la UB 

Divendres 17 de maig, de 9 a 14h, el CUSC-UB va participar, 

juntament amb la plataforma d’argot juvenil Com ho diria, a la V 

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 podien 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. 

 

 

 

Els juliols a la UB: «La sociolingüística per resoldre crims: la lingüística 

forense» 

En el marc de Els juliols a la UB es va celebrar aquest curs coordinat per Cristina Illamola. A 

continuació podeu veure la descripció, el programa i el professorat que hi va prendre part. 

Descripció: la lingüística forense és una disciplina amb un gran recorregut en el món 

anglosaxó però poc coneguda al nostre país. Aquesta branca especialitzada de la lingüística 

aplicada, a mig camí entre els segles XX i XXI, requereix una formació molt específica que es 

fonamenta en la sociolingüística, concretament en la variació en el grup i en l'individu, i en 

l'àmbit forense. 

L'objectiu principal d'aquest curs és donar a conèixer la lingüística forense, un dels camps de la 

sociolingüística d'aplicació més directa. Partint de la sociolingüística i de les seves teories i 

metodologies principals, s'aprofundeix en l'anàlisi del discurs, la sintaxi i la pragmàtica. 

S'analitzen casos polítics i sentències actuals per conèixer la seva vessant forense i per, a la 

vegada, demostrar la repercussió que pot arribar a tenir en la societat el treball d'un lingüista 

forense. 

Programa: 

1. Introducció a la sociolingüística i al variacionisme 

2. Metodologia variacionista i anàlisi de corpus 

3. La lingüística forense com a subdisciplina de la 

sociolingüística 

4. La lingüística forense avui: casos pràctics I  

5. La lingüística forense avui: casos pràctics II 

Professorat: Cristina Illamola i Gómez, Sheila Queralt, Roser 

Giménez, Núria Gavaldà  

http://www.ub.edu/comhodiria/qui-som/
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Presentació del llibre «Soy lingüista, lingüista forense» 

El 12 de novembre a les 17h, a la Sala de Graus (Facultat de Filologia i Comunicació, 

Universitat de Barcelona) va tenir lloc la presentació del llibre Soy lingüista, lingüista forense, 

publicat per les investigadores del CUSC Sheila Queralt i Roser Giménez a l’editorial Pie de 

Página. 

L’acte va comptar amb la presència de les autores i de Cristina Illamola, investigadora del 

CUSC i professora del Departament de Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i 

Comunicació, que va presentar l’acte. 

 

Giménez, Illamola i Queralt durant la presentació 

Nous talents en sociolingüística catalana 

Els dies 20 i 27 de novembre va tenir lloc una nova edició dels 

«Nous talents en sociolingüística catalana», una iniciativa de 

la Societat Catalana de Sociolingüística (SOCS) per a reconèixer 

treballs de fi de grau i de fi de màster d’excel·lència en les 

diferents línies de recerca en sociolingüística a les universitats 

dels Països Catalans. En aquesta 6a edició es van organitzar 

dues jornades obertes al públic de presentació de treballs, i 

el CUSC-UB vam col·laborar en l’organització de la segona 

sessió, que es va celebrar el 27 de novembre a la Sala Gabriel 

Oliver de la Facultat de Filologia i Comunicació de la UB. 

Els treballs que s’hi van presentar són els següents: 

—Maria Maslanka: «English frenzy» among Spanish higher 

education students (TFG, UAB) 

—Marta Busquets: «Prenia notes per enrecordar-se’n del que deien els advocats»: la sintaxi 

col·loquial a la GIEC (TFM, UB) 

―Ian Montgomery: «Welcome to America»: Immigrants’ perceptions of welcomeness as a 

factor in L2 acquisition (TFM, UB) 

—Valeria Ramírez: Conseqüències de l’hegemonia de l’anglès en la ciència: el cas dels 

doctorands colombians en ciències biològiques (TFM, UB)  

http://editorialpiedepagina.com/forense.html
http://editorialpiedepagina.com/
http://editorialpiedepagina.com/
https://blogs.iec.cat/socs/


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

 
Any 2019 

 
 

 

 

 

34 

Jornades Corrigere2: las sendas paralelas de la corrección (UB- UniCo) 

El 28 i 29 de novembre va tenir lloc la segona edició de les jornades Corrigere, organitzades 

conjuntament per la Universitat de Barcelona i UniCo. Cristina Illamola, investigadora del 

CUSC, va ser una de les organitzadores de les jornades. 

El programa de les jornades va ser el següent: 
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9. Formació investigadors 

9.1. Seminari de sociolingüística i política lingüística del CUSC 

Títol: «Presentació del vademècum de polítiques lingüístiques del consorci MIME» 

Ponent: Vicent Climent-Ferrando (Consorci Europeu de Recerca MIME i UPF) 

Data: 24 de gener del 2019 

 

Títol: « La bilingüització de Catalunya al segle XX». 

Ponent: Francesc Bernat, Mireia Galindo i Carles de Rosselló (UB i CUSC-UB)  

Data: 22 de febrer del 2019 

 

Títol: «El tractament dels registres col·loquials i vulgars en la traducció literària al català». 

Ponent: Miquel Cabal (CUSC-UB) 

Data: 22 de març del 2019 

 

Títol: «Qüestions metodològiques en la recerca sobre actituds lingüístiques». 

Ponent: Cristina Illamola (CUSC-UB) 

Data: 12 d’abril del 2019 

 

Títol: «Indicadors demolingüístics per a descriure i explicar la situació i l’evolució de l’ús de 
l’euskera a Euskal Herria (1981-2016)». 

Ponent: Iñaki Iurrebaso (Euskal Erriko Unibertsitatea) 

Data: 17 de maig del 2019 

 

Títol: «Clàssics del pensament sociolingüístic italià i valencià: un diàleg»  

Ponent: Nicola Vaiarello i Avel·lí Flors-Mas (CUSC-UB) 

Data: 14 de juny del 2019 

 

Títol: «Les revolucions ecolingüístiques: claus històriques per entendre la política lingüística» 

Ponent: F. Xavier Vila (CUSC-UB) 

Data: 5 de juliol del 2019 

 

Títol: «Mès enlà de la diglòssia, la llengua 

occitana» 

Ponent: Patric Sauzet (Universitat de 

Tolosa) 

Data: 27 de setembre del 2019 

 

Títol: «L’etnografia sociolingüística i 

l’anàlisi del plurilingüisme a l’aula» 

Ponent: Júlia Llompart (UAB) 

Data: 11 d’octubre del 2019 
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Títol: «Presentació del llibre Cròniques negres del català a l’escola (Edicions del 1979, 2019)» 

Ponent: Pere Mayans (Departament d’Educació) 

Data: 15 de novembre del 2019 

 

Títol: «Ideologies lingüístiques en gramàtiques i diccionaris catalans del segle XIX»  

Ponent: Eloi Bellés (UB) 

Data: 13 de desembre de 2019 

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-seminari-

cusc.pdf 

2 Memòria del seminari de sociolingüística i política lingüística. Curs 2017/2018 

https://llenguasocietat.files.wordpress.com/2018/08/2017-2018-memc3b2ria-seminari-

cusc.pdf 

3 Memòria del seminari de sociolingüística i política lingüística. Curs 2018/2019 

https://llenguasocietat.files.wordpress.com/2019/07/2018-2019-memoria-seminari-cusc.pdf 

9.2. Complèxica: Seminaris per a la transdisciplinarietat 

Títol: «Ètica periodística: una anàlisi de les tensions entre el dret a la informació amb el principi 
de confidencialitat i el dret a la intimitat» 

Ponents: Laura Serral Casanova 

Data: 1 d’octubre del 2019 

9.3. Acollida de joves investigadors i estudiants en pràctiques 

Durant l’any 2019, 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. 

 Xavier Mas Craviotto ha rebut una beca de col·laboració per al projecte Llengua i escola: 

els usos lingüístics als centres educatius i el seu impacte sobre les competències 

lingüístiques de l’alumnat i per a les tasques de gestió i administració del CUSC-UB fins al 

desembre del 2019.  

 Delfina Jovanovich ha rebut una beca de col·laboració per al projecte Llengua i escola: els 

usos lingüístics als centres educatius i el seu impacte sobre les competències lingüístiques 

de l’alumnat fins al desembre del 2019. 

 

https://llenguasocietat.files.wordpress.com/2018/08/2016-2017-memc3b2ria-seminari-cusc.pdf
https://llenguasocietat.files.wordpress.com/2018/08/2016-2017-memc3b2ria-seminari-cusc.pdf
https://llenguasocietat.files.wordpress.com/2018/08/2017-2018-memc3b2ria-seminari-cusc.pdf
https://llenguasocietat.files.wordpress.com/2018/08/2017-2018-memc3b2ria-seminari-cusc.pdf
https://llenguasocietat.files.wordpress.com/2019/07/2018-2019-memoria-seminari-cusc.pdf
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S’ha acollit els estudiants en pràctiques:  

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

Flors-Mas. 

 Gerard Carbonell (Universitat Pompeu Fabra), sota la tutorització de Cristina Illamola.  

 Albert Fibla (Universitat Pompeu Fabra), sota la tutorització de Cristina Illamola.  

9.4. Acollida de professors i investigadors internacionals  

Al llarg de l’any 2019 el Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació ha acollit els 

següents investigadors visitants:  

 Iñaki Iurrebaso (Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea), sota la 

supervisió de F. Xavier Vila 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 es va iniciar 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-de-

sociolinguistica-i-politica-linguistica/). 

L’objectiu dels Apunts és difondre producció científica pròpia 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 2019 s’han publicat els següents Apunts: 

1 QUERALT, Sheila; GIMÉNEZ, Roser (2019). «Podem elaborar perfils sociolingüístics forenses 

a partir de corpus discursius d’àmbit escolar?». Apunts de sociolingüística i política 

lingüística, 5, 1-5 

2 VILA, F. Xavier; SOROLLA, Natxo (2019). «L’adquisició del català per part dels nouvinguts 

depèn del lloc d’origen?». Apunts de sociolingüística i política lingüística, 6, 1-6 

3 BERNAT, Francesc; GALINDO, Mireia; ROSSELLÓ, Carles de (2019). «Des de quan som 

bilingües els catalans?». Apunts de sociolingüística i política lingüística, 7, 1-4 

4 BASTARDAS, Albert. «El català: llengua minoritària o llengua mitjana?». Apunts de 

sociolingüística i política lingüística, 8, 1-5 

5 BRETXA, Vanessa; COMAJOAN, Llorenç; UBALDE, Josep; VILA, F. Xavier. «¿Els estudiants de 

secundària confien en ells mateixos… lingüísticament?». Apunts de sociolingüística i 

política lingüística, 9, 1-4 

6 Boix, Emili. «Barcelona, el baluard o l’ensulsiada del català?». Apunts de sociolingüística i 

política lingüística, 10, 1-3 

7 FLORS-MAS, Avel·lí; VILA, F. Xavier. «Si em dius d’on vens, et podré dir com parles? (1. 

Nats a Catalunya)». Apunts de sociolingüística i política lingüística, 11, 1-6 

8 FLORS-MAS, Avel·lí; VILA, F. Xavier. «Si em dius d’on vens, et podré dir com parles? (2. 

Nats a la resta de l’Estat)». Apunts de sociolingüística i política lingüística, 12, 1-8 

9 FLORS-MAS, Avel·lí; VILA, F. Xavier. «Si em dius d’on vens, et podré dir com parles? (3. 

Nats a l’estranger)». Apunts de sociolingüística i política lingüística, 13, 1-10 

10.2. Publicacions de divulgació 

1 Bastardas, Albert. «Entrevista a Albert Bastardas», d’Emili Boix-Fuster. Treballs de 

Sociolingüística Catalana (núm. 29), 227-234. 

https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000276/00000084.pdf 

https://cuscub.wordpress.com/apunts-de-sociolinguistica-i-politica-linguistica/
https://cuscub.wordpress.com/apunts-de-sociolinguistica-i-politica-linguistica/
https://cuscub.files.wordpress.com/2019/01/apunts-cusc-num-5-gener-2019-linguistica-forense.pdf
https://cuscub.files.wordpress.com/2019/01/apunts-cusc-num-5-gener-2019-linguistica-forense.pdf
https://cuscub.files.wordpress.com/2019/02/apunts-cusc-num-6-febrer-2019-adquisicio-i-origen.pdf
https://cuscub.files.wordpress.com/2019/02/apunts-cusc-num-6-febrer-2019-adquisicio-i-origen.pdf
https://cuscub.files.wordpress.com/2019/03/apunts-cusc-num-7-marc-2019-bilinguitzacio-catalunya-segle-xx.pdf
https://cuscub.files.wordpress.com/2019/03/apunts-cusc-num-7-marc-2019-bilinguitzacio-catalunya-segle-xx.pdf
https://cuscub.files.wordpress.com/2019/04/apunts-cusc-num-8-abril-2019-catala-llengua-mitjana.pdf
https://cuscub.files.wordpress.com/2019/05/apunts-cusc-num-9-maig-2019-confianca-linguistica.pdf
https://cuscub.files.wordpress.com/2019/05/apunts-cusc-num-9-maig-2019-confianca-linguistica.pdf
https://cuscub.files.wordpress.com/2019/06/apunts-cusc-num-10-juny-2019-barcelona-catala.pdf
https://cuscub.files.wordpress.com/2020/01/apunts-cusc-num-11-2019-lleng-i-lloc-naix-1.pdf
https://cuscub.files.wordpress.com/2020/01/apunts-cusc-num-11-2019-lleng-i-lloc-naix-1.pdf
https://cuscub.files.wordpress.com/2020/01/apunts-cusc-num-12-2019-lleng-i-lloc-naix-2.pdf
https://cuscub.files.wordpress.com/2020/01/apunts-cusc-num-12-2019-lleng-i-lloc-naix-2.pdf
https://cuscub.files.wordpress.com/2020/01/apunts-cusc-num-13-2019-llengua-lloc-naixement-3.pdf
https://cuscub.files.wordpress.com/2020/01/apunts-cusc-num-13-2019-llengua-lloc-naixement-3.pdf
https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000276/00000084.pdf
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2 Bernat, Francesc; Galindo, Mireia; Rosselló, Carles de. «Repàs històric del procés 

d’introducció del castellà a Catalunya». TN Vespre de TV3 (8 d’abril del 2019). 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/repas-historic-al-proces-dintroduccio-del-

castella-a-catalunya/video/5841055/ 

3 Flors-Mas, Avel·lí. Exercim de valencianoparlants! Dins Amb tot el dret del món. Sis 

experiències lingüístiques per a viure plenament en valencià. València: Plataforma per la 

Llengua-País Valencià. 

4 Flors-Mas, Avel·lí. Col·laboració amb el dossier A fons: «Una llengua agredida. Recula l’ús 

del català al País Valencià a conseqüència de polítiques tímides basades en una legislació 

de fa quaranta anys». La Directa, 4-11 (2-15 d’octubre del 2019). 

https://directa.cat/app/uploads/2019/10/485-web.pdf 

5 Flors-Mas, Avel·lí; Vila, F. Xavier. «¿Ahogados en una confusión?». Politikon (4 d’abril del 

2019). https://politikon.es/2019/04/04/ahogados-en-una-confusion/ 

6 Iurrebaso, Iñaki. «El basc no es mor però no té garantit el futur», entrevista a Diari de la 

Llengua (13 de juny del 2019). http://www.diaridelallengua.cat/el-basc-no-es-mor-pero-no-

te-garantit-el-futur/ 

7 Montolío, Estrella. «Nuevo lenguaje machista». El Periódico (14 de gener del 2019). 

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20190112/nuevo-lenguaje-neomachista-de-la-

ultraderecha-7242507 

8 Montolío, Estrella. «Mujeres que hablan con marcianos». El Periódico (15 de juliol del 

2019). https://www.elperiodico.com/es/opinion/20190715/mujeres-que-hablan-con-

marcianos-por-estrella-montolio-7554893 

9 Montolío, Estrella. «Exotismos comunicativos del verano». El Periódico (29 d’agost del 

2019). https://www.elperiodico.com/es/opinion/20190829/articulo-verano-costumbres-

estrella-montolio-7611385 

10 Moroni, Andreia. «El dilema de las lenguas de herencia». El Oriente (5 d’agost del 2019). 

http://www.eloriente.net/home/2019/08/05/el-dilema-de-las-lenguas-de-herencia/ 

11 Moroni, Andreia. «Andreia Moroni y la lengua de herencia», entrevista a NVI Noticias 

d’Oaxaca (19 d’agost del 2019). https://www.nvinoticias.com/nota/123542/andreia-moroni-

y-la-lengua-de-herencia 

12 Moroni, Andreia. «Andreia Moroni: “Las lenguas son una forma de mostrar poder”». El 

Imparcial de Oaxaca (29 d’agost del 2019). http://imparcialoaxaca.mx/arte-y-

cultura/348162/andreia-moroni-las-lenguas-son-una-forma-de-mostrar-poder/ 

13 Moroni, Andreia. «Fortalece IEEPO educación intercultural y plurilingüe. La socióloga 

brasileña Andreia Moroni participó en la Segunda Jornada Académica Docente que 

desarrolló el IEEPO». TMBinfo.com, Noticias de Oaxaca (6 de setembre del 2019). 

http://tmbinfo.com/educacion/fortalece-ieepo-educacion-intercultural-y-plurilingue/ 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/repas-historic-al-proces-dintroduccio-del-castella-a-catalunya/video/5841055/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/repas-historic-al-proces-dintroduccio-del-castella-a-catalunya/video/5841055/
https://directa.cat/app/uploads/2019/10/485-web.pdf
https://politikon.es/2019/04/04/ahogados-en-una-confusion/
http://www.diaridelallengua.cat/el-basc-no-es-mor-pero-no-te-garantit-el-futur/
http://www.diaridelallengua.cat/el-basc-no-es-mor-pero-no-te-garantit-el-futur/
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20190112/nuevo-lenguaje-neomachista-de-la-ultraderecha-7242507
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20190112/nuevo-lenguaje-neomachista-de-la-ultraderecha-7242507
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20190715/mujeres-que-hablan-con-marcianos-por-estrella-montolio-7554893
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20190715/mujeres-que-hablan-con-marcianos-por-estrella-montolio-7554893
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20190829/articulo-verano-costumbres-estrella-montolio-7611385
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20190829/articulo-verano-costumbres-estrella-montolio-7611385
http://www.eloriente.net/home/2019/08/05/el-dilema-de-las-lenguas-de-herencia/
https://www.nvinoticias.com/nota/123542/andreia-moroni-y-la-lengua-de-herencia
https://www.nvinoticias.com/nota/123542/andreia-moroni-y-la-lengua-de-herencia
http://imparcialoaxaca.mx/arte-y-cultura/348162/andreia-moroni-las-lenguas-son-una-forma-de-mostrar-poder/
http://imparcialoaxaca.mx/arte-y-cultura/348162/andreia-moroni-las-lenguas-son-una-forma-de-mostrar-poder/
http://tmbinfo.com/educacion/fortalece-ieepo-educacion-intercultural-y-plurilingue/
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14 Nogué, Neus. «El futur de les llengües dependrà del seu prestigi», entrevista al programa 

Terrícoles de Betevé (4 de març del 2019). https://beteve.cat/terricoles/neus-nogue/ 

15 Nogué, Neus. Entrevista al telenotícies de Betevé sobre la Gramàtica bàsica i d’ús de la 

llengua catalana (9 de setembre del 2019). https://beteve.cat/btv-noticies-vespre/btv-

noticies-vespre-1357/ 

16 Queralt, Sheila. Participació a la secció Todo es lenguaje del programa Gente despierta de 

Radio Nacional (30 de gener del 2019). http://www.rtve.es/alacarta/audios/gente-

despierta/linguistica-forense-queralt-montolio-todo-lenguaje/4959804/ 

17 Queralt, Sheila. «Lo que más nos piden son investigaciones para descubrir si alguien tiene 

un amante», entrevista al portal Yorokobu (27 de març del 2019). 

https://www.yorokobu.es/linguistica-forense/ 

18 Queralt, Sheila. «Els crims cada vegada es traslladen més al text», entrevista a Diari de la 

Llengua (25 de juliol del 2019). http://www.diaridelallengua.cat/els-crims-cada-vegada-es-

traslladen-mes-al-text/ 

19 Sendra, Montserrat. «RENFE: un risc per als estudiants universitaris baixpendesencs». La 

ciutat (26 de febrer del 2019). https://laciutat.cat/laciutatdelbaixpenedes/opinio-la-ciutat-del-

baix-penedes/montserrat-sendra-renfe-un-risc-per-als-estudiants-universitaris-

baixpenedesencs 

20 Sendra, Montserrat. «Allunyem-nos de les pantalles». La ciutat (abril del 2019). 

21 Sendra, Montserrat. «Filologia Catalana? Què vols, ser profe?». Diari de la Llengua (6 de 

juliol del 2019). http://www.diaridelallengua.cat/filologia-catalana-que-vols-ser-profe/ 

22 Sorolla, Natxo. «Les tries lingüístiques, les normes socials i els rols sociolingüístics a la 

Franja de Ponent». Lo Campus. “Fira dels mini-Suplements de LO CAMPUS 2019” (maig-

juny del 2019). http://locampusdiari.com/wp-content/uploads/2019/05/c%C3%B2pia-franja-

3-LC41.pdf 

23 Sorolla, Natxo. «Un procés de substitució lingüística a la Franja?». ARTS. Revista del 

Cercle de Belles Arts de Lleida, núm. 46. 

https://repositori.udl.cat/handle/10459.1/65727?show=full 

24 Sorolla, Natxo. «El català comença a estar amenaçat a la Franja», entrevista a Diari de 

Llengua (20 de febrer del 2019). http://www.diaridelallengua.cat/el-catala-comenca-a-estar-

amenacat-a-la-franja/ 

25 Vila, F. Xavier. Participació al capítol 31, titulat 

La llengua catalana, del programa Catalunya 

segle XXI d’ETV (9 de febrer del 2019). 

http://etv.alacarta.cat/catalunya-segle-

xxi/capitol/cap-31-la-llengua-catalana 

https://beteve.cat/terricoles/neus-nogue/
https://beteve.cat/btv-noticies-vespre/btv-noticies-vespre-1357/
https://beteve.cat/btv-noticies-vespre/btv-noticies-vespre-1357/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/gente-despierta/linguistica-forense-queralt-montolio-todo-lenguaje/4959804/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/gente-despierta/linguistica-forense-queralt-montolio-todo-lenguaje/4959804/
https://www.yorokobu.es/linguistica-forense/
http://www.diaridelallengua.cat/els-crims-cada-vegada-es-traslladen-mes-al-text/
http://www.diaridelallengua.cat/els-crims-cada-vegada-es-traslladen-mes-al-text/
https://laciutat.cat/laciutatdelbaixpenedes/opinio-la-ciutat-del-baix-penedes/montserrat-sendra-renfe-un-risc-per-als-estudiants-universitaris-baixpenedesencs
https://laciutat.cat/laciutatdelbaixpenedes/opinio-la-ciutat-del-baix-penedes/montserrat-sendra-renfe-un-risc-per-als-estudiants-universitaris-baixpenedesencs
https://laciutat.cat/laciutatdelbaixpenedes/opinio-la-ciutat-del-baix-penedes/montserrat-sendra-renfe-un-risc-per-als-estudiants-universitaris-baixpenedesencs
http://www.diaridelallengua.cat/filologia-catalana-que-vols-ser-profe/
http://locampusdiari.com/wp-content/uploads/2019/05/c%C3%B2pia-franja-3-LC41.pdf
http://locampusdiari.com/wp-content/uploads/2019/05/c%C3%B2pia-franja-3-LC41.pdf
https://repositori.udl.cat/handle/10459.1/65727?show=full
http://www.diaridelallengua.cat/el-catala-comenca-a-estar-amenacat-a-la-franja/
http://www.diaridelallengua.cat/el-catala-comenca-a-estar-amenacat-a-la-franja/
http://etv.alacarta.cat/catalunya-segle-xxi/capitol/cap-31-la-llengua-catalana
http://etv.alacarta.cat/catalunya-segle-xxi/capitol/cap-31-la-llengua-catalana
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26 Vila, F. Xavier. «A l’hora de bastir ponts». Ara (27 de maig del 2019). 

https://www.ara.cat/opinio/Francesc-Xavier-Vila-hora-bastir-ponts_0_2241376056.html 

27 Vila, F. Xavier. Participació a Tot es mou, de TV3, sobre la salut del català (6 de setembre 

del 2019). https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/tot-es-mou/la-salut-del-catala/video/5913346/ 

28 Vila, F. Xavier. Col·laboració a Nació Digital: «On són els «nens d'Olot»? Els alumnes de la 

Garrotxa saben més castellà que els del Baix Llobregat» (26 de novembre del 2019). 

https://www.naciodigital.cat/noticia/191675/son/nens/olot/alumnes/garrotxa/saben/mes/cast

ella/baix/llobregat 

29 Vila, F. Xavier. Participació al programa Planta baixa, de TV3, sobre la immersió lingüística 

(26 de novembre del 2019). https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/planta-baixa/planta-baixa-

26112019/video/5968030/ 

30 Vila, F. Xavier. Entrevista a Diari de la llengua: «Hem assumit que no aprendre català és 

legítim» (2 de desembre del 2019). http://www.diaridelallengua.cat/hem-assumit-que-no-

aprendre-catala-es-legitim/ 

31 Vila, F. Xavier. «El mite del plurilingüisme». Ara (4 de desembre del 2019). 

https://www.ara.cat/opinio/Xavier-Vila-mite-plurlinguisme_0_2354764675.html 

10.3. Materials de formació 

1 Sendra, Montserrat (2019). «Com buscar feina en l’àmbit de la Filologia Catalana: 

estratègies i recursos». Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona, col·lecció OMADO. 

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/134881 

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. 

https://www.ara.cat/opinio/Francesc-Xavier-Vila-hora-bastir-ponts_0_2241376056.html
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/tot-es-mou/la-salut-del-catala/video/5913346/
https://www.naciodigital.cat/noticia/191675/son/nens/olot/alumnes/garrotxa/saben/mes/castella/baix/llobregat
https://www.naciodigital.cat/noticia/191675/son/nens/olot/alumnes/garrotxa/saben/mes/castella/baix/llobregat
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/planta-baixa/planta-baixa-26112019/video/5968030/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/planta-baixa/planta-baixa-26112019/video/5968030/
http://www.diaridelallengua.cat/hem-assumit-que-no-aprendre-catala-es-legitim/
http://www.diaridelallengua.cat/hem-assumit-que-no-aprendre-catala-es-legitim/
https://www.ara.cat/opinio/Xavier-Vila-mite-plurlinguisme_0_2354764675.html
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/134881
http://www.ub.edu/cusc
http://www.cuscub.wordpress.com/
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Font: Web del CUSC-UB (Data de consulta: 08/01/2020) 

 

L’any 2019 el blog del CUSC-UB ha rebut un total de 10.402 visualitzacions per part de 5.612 

visitants, cosa que representa un increment de gairebé el 25% respecte les 8.428 

visualitzacions i els 4.542 visitants de 2018. Es consolida així la tendència de creixement des 

de 2016 i se superen els registres de 2014, el millor des que se’n mantenen mètriques, tant en 

nombre de visualitzacions com, sobretot, de visitants (1.507 més). 

 

Font: Blog del CUSC-UB (Data de la consulta: 08/01/2020) 
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10.4. Blog del seminari del CUSC 

Les convocatòries i els resums del Seminari de sociolingüística i política lingüística del CUSC-

UB es poden visitar a l’enllaç https://llenguasocietat.wordpress.com/ 

 

Font: Blog del seminari del CUSC (Data de la consulta: 08/01/2020) 

 

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 2019 el 

blog ha rebut un total de 3.980 visualitzacions per part de 2.318 visitants, cosa que implica un 

increment de més del 30% respecte les 2.963 visualitzacions i els 1.750 visitants de 2018. 

  

Font: Blog del seminari del CUSC (Data de la consulta: 08/01/2020) 

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. 

https://llenguasocietat.wordpress.com/
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10.5.1. Twitter 

Segons les dades obtingudes de Twitter Analytics, l’usuari @Cuscub ha obtingut 430 nous 

seguidors l’any 2019 i ha arribat, així, als 1.302 seguidors a finals de desembre. Això 

representa un increment del 50% respecte els 872 seguidors que es registraven a finals de 

2018. 

 

Font: Perfil @Cuscub (Data de la consulta: 08/01/2020) 

10.5.2. Facebook 

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

Sociolingüística i Comunicació ha arribat a final de 2019 amb un total de 459 seguidors, cosa 

que representa un increment de 80 nous seguidors en relació amb els 379 amb què es tancava 

l’any 2018. 
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Font: CUSC—Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació, «Estadístiques» (Data de la consulta: 

08/01/2020) 

10.5.3. Youtube 

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

conferències i els seminaris organitzats pel CUSC—Centre de Recerca en Sociolingüística i 

Comunicació. 

Segons les analítiques ofertes per YouTube Studio, al tancament de 2019 el canal del CUSC 

tenia 49 subscriptors, 14 més que el 2018, i sumava 1.141 noves visualitzacions, fins a arribar 

a un total de 9.140. 

  

Font: Canal CUSC1b (Data de la consulta: 08/01/2020)  

http://www.youtube.com/user/cusc1b
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11. Premis, mèrits i mencions 

Miquel Cabal Guarro ha estat guardonat amb el 2n accèssit del XXII Premi 2018 Claustre 

de Doctors de la Universitat de Barcelona pel seu treball Actituds, transmissió i usos 

lingüístics dels tàtars de Crimea dirigit per la Dra. Ma. Carmen Junyent del departament de 

Filologia Catalana i Lingüística General de la facultat de Filologia.  

 

Pere Comellas ha guanyat el IV Premi PEN Català de Traducció per l’obra Teoria general de 

l’oblit de José Eduardo Agualusa. 
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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. 

 

  

 

 


