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Presentació 

Us presentem la memòria d’activitats de l’any 2020 del CUSC—Centre de Recerca en 

Sociolingüística i Comunicació de la Universitat de Barcelona. Hi trobareu, entre altres, 

informació sobre l’equip del centre; sobre projectes en curs i ajuts a la recerca rebuts; sobre 

la producció científica dels seus membres; sobre les activitats científiques i de formació 

d’investigadors organitzades; o sobre les publicacions científiques editades des del centre, 

i sobre la nostra labor de transferència i disseminació de coneixement sobre 

sociolingüística i comunicació al web, les xarxes socials i en cursos especialitzats. 

L’any 2020, a ningú se li escapa, ha estat profundament marcat per l’impacte social i humà 

de la pandèmia de la COVID-19, que ha afectat, com no podia ser d’altra manera, l’activitat 

del centre i dels seus investigadors i investigadores. 

Després d’una etapa inicial d’incertesa i aturada general, el pas al funcionament en línia 

ha estat la tònica. Això ha tingut un impacte substancial en el format de les jornades 

acadèmiques i de les activitats de formació, com ara el nostre «Seminari de sociolingüística 

i política lingüística», que han passat a celebrar-se telemàticament. Uns nous formats 

acompanyats de limitacions però també de noves potencialitats. Si bé redueixen el 

contacte i l’intercanvi cara a cara, també permeten superar barreres geogràfiques i ampliar 

audiències, oimés tenint en compte la simplificació de les tasques d’enregistrament de les 

activitats per a la seva posterior difusió a les xarxes. 

D’altra banda, les lògiques restriccions a la mobilitat s’han traduït en la impossibilitat 

d’acollir investigadors visitants i en una reducció del nombre d’estudiants en pràctiques, 

entre altres. 

Ha estat un any, en definitiva, de transició. Un any, tanmateix, ben productiu i profitós, 

gràcies al treball i la implicació de tothom. Aquestes pàgines en donen fe. 

 

F. Xavier Vila i Moreno 

Director del CUSC-UB  
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1. Equip 

El personal vinculat al CUSC amb data 31 de desembre del 2020 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: 

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 

 

1.2. Membres del CUSC 

Taula 1. 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 

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 
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Nom Departament 

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 
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Nom Departament 

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

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 2. 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 

-- Associação de Pais de 
Brasileirinhos na 
Catalunha 

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

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 

 

1.3. Investigadors en formació 

Nom Institució Àrea de coneixement 

Roser Giménez  Universitat de Barcelona Lingüística Forense 

Marina Massaguer Comes Universitat Oberta de 
Catalunya 

Filologia Catalana 

Montse Sendra Rovira 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 

El 2020 no hi ha hagut becaris ni estudiants en pràctiques al CUSC. 

1.5. Altes i baixes de membres durant el 2020 

1.5.1. Incorporacions 

El 2020 no s’han produït incorporacions de nous membres al CUSC. 

1.5.2. Baixes 

El 2020 s’han produït tres baixes de membres del CUSC: Deva Gresa, Nicola Vaiarello i 

Josep Ubalde.  
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2. Acompliment objectius 2020 

Indicadors  

1. Projectes de 

recerca 

Nombre de projectes amb finançament competitiu actiu 3 

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 31 

Nombre anual de llibres publicats 9 

Nombre anual de capítols de llibre publicats 15 

Nombre de tesis anuals llegides — 

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. 
50 

Nombre de congressos, seminaris, jornades, conferències, 

etc. organitzats 
7 

5. Transferència 

del coneixement 

i divulgació de 

la recerca 

Nombre d’articles de premsa o entrevistes amb mitjans 

de comunicació 
47 

Webs de projectes del CUSC 8 

Nombre visualitzacions web CUSC 7.935 

Nombre visualitzacions blog seminari CUSC 3.324 

Nombre visualitzacions canal de YouTube CUSC 1.938 

Nombre de seguidors pàgina Facebook CUSC 548 

Nombre de seguidors Twitter CUSC 1.650 

6. Formació 

d’investigadors 

Nombre de cursos i seminaris de formació organitzats 14 

Nombre de publicacions de formació 1 

Nombre d’estades al CUSC d’investigadors internacionals -- 

Nombre de becaris i estudiants en pràctiques 2 

  



MEMÒRIA D’ACTIVITATS 
CUSC—Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació 
Universitat de Barcelona 
Any 2020 
 
 
 

11/47 

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 

plurilingües: 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 plurilingües 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 plurilingüe dels informants entre 6è de primària i 4t d’ESO. 

Investigador principal: F. Xavier Vila 

Finançament: Ministerio de Economía i Competitividad. 

Durada: 2017-2019 (prorrogat el 2020) 

Membres del CUSC vinculats: Vanessa Bretxa, Cristina Illamola, Llorenç Comajoan, 

Montserrat Sendra, Deva Gresa, Francesca Walls, Alba Pérez, Avel·lí Flors-Mas. 
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L’evolució (inter)generacional de les bilingüitzacions: contextos, manteniment i 

substitució lingüístics 

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 (prorrogat el 2020) 

Finançament: Ministerio de Economía i Competitividad. 

Referència: FFI2015-64459-P. 

Membres del CUSC vinculats: Albert Bastardas, Emili Boix, Jaume Farràs, Xavier 

Laborda, Rosa Maria Torrens, Eva Martínez, Makiko Fukuda, Francesc Bernat, Mireia 

Galindo i Carles de Rosselló. 

 

 

Tries lingüístiques dels escolars de la Ribagorça: efecte xarxa, canvi dialectal i 

comparació amb altres comarques 

Investigador principal: Natxo Sorolla 

Durada: 2020 

Finançament: Cátedra Johan Ferrández d’Heredia, convocatòria de «Ayudas a Proyectos 

de Investigación y Difusión en la convocatoria 2020». Quantitat atorgada: 1.660,00 €. 

Membres del CUSC vinculats: Natxo Sorolla, Esteve Valls. 
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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 2020 

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: informe 

sobre la realitat sociolingüística al món laboral i l’àmbit socioeconòmic 

2. Recerca: dinamització lingüística 

2.1. Informe sobre bones pràctiques dels aprenents de català reeixits: 

contextos, motivacions i estratègies 

3. Formació d’investigadors 

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

CUSC 

3.2. Organització de la segona edició 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, Natxo Sorolla, F. Xavier Vila. 

Durada: 2020 

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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Bones pràctiques en la promoció de l’ús de la llengua catalana en entorns escolars 

Subvenció del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per elaborar una 

recopilació de pràctiques exitoses de promoció de l’ús del català a dins de les aules, a través 

de l’experiència directa de diferents professors i l’observació de les metodologies 

utilitzades.  

Investigador principal: F. Xavier Vila 

Equip investigador: Montserrat Sendra, Josep Maria Artigal, Albert Bastardas, Emili Boix, 

Llorenç Comajoan, Avel·lí Flors-Mas,  F. Xavier Vila. 

Durada: 2020 

Finançament: Departament d’Educació, Generalitat de Catalunya  
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5. Revista LSC 

Llengua, Societat i Comunicació (LSC) 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 2020 s’ha publicat el divuitè número de la revista, titulat «Variacions de les 

habilitats lingüístiques en els trastorns del llenguatge», que conté 8 articles més una 

introducció a càrrec de l’editor del número, Alfonso Igualada (Universitat Oberta de 

Catalunya), i dues entrevistes d’Igualada a Clara Andrés-Roqueta (Universitat Jaume I) i a 

Pilar Prieto (Universitat Pompeu Fabra). 
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El 2020 es fa també la crida d’articles per al número 19 de la revista, que duu el títol «Reptes 

de la comunicació especialitzada» i està coordinat per Francesc Bernat Baltrons 

(Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, Universitat de Barcelona). 

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 
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▪ 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 

▪ 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, l’any 2020 la revista Llengua, Societat i Comunicació ha rebut un 

total de 21.711 visites i 16.549 descàrregues, amb una clara tendència de creixement respecte 

les dades de 2019, tant pel que fa al nombre de visites (3.836 visites més que les 17.875 

registrades el 2019) com, sobretot, al nombre de descàrregues (5.969 descàrregues més que 

les 10.580 registrades el 2019). 

Gràfic 1. Evolució de les descàrregues d’articles i visites a les pàgines dels resums dels articles de la revista 
Llengua, Societat i Comunicació (LSC). 2016-2020 

Font: http://revistes.ub.edu/index.php/LSC/statistics (data de la consulta: 07/01/2021).  

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

6.1. Llibres editats o publicats per membres del CUSC 

   

Alturo, Núria (2020): 
Investigar al batxillerat. La 
tutorització de treballs de 
recerca de llengua i 
literatura catalanes. 
Barcelona: Edicions UB. 

Boix-Fuster, Emili; Perea, 
Maria Pilar (ed.) (2020): 
Llengua i dialectes: 
esperances per al català, el 
gallec i el basc. Barcelona: 
Edicions UB. 

Generalitat de Catalunya; 
Sorolla, Natxo (coord.) 
(2020). Els usos lingüístics 
als territoris de llengua 
catalana. Barcelona: 
Generalitat de Catalunya, 
Departament de Cultura. 

 

 

 

Massaguer, Marina; Flors-
Mas, Avel·lí; Vila, F. Xavier 
(2020): Català, youtubers i 
instagramers. Un punt de 
partida per promoure l’ús 
de la llengua. Barcelona: 
Generalitat de Catalunya, 
Departament de Cultura. 

Montolío, Estrella (2020): 
Cosas que pasan cuando 
conversamos. Barcelona: 
Ariel. 

Montolío, Estrella; Tascón, 
Mario (2020): El derecho a 
entender. La comunicación 
clara, la mejor defensa de 
la ciudadanía. Madrid: 
Catarata. 

http://www.edicions.ub.edu/ficha.aspx?cod=12686
http://www.edicions.ub.edu/ficha.aspx?cod=12686
http://www.edicions.ub.edu/ficha.aspx?cod=12686
http://www.edicions.ub.edu/ficha.aspx?cod=12686
https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/btpl/arxius/27-btpl-usos-linguistics-territoris.pdf
https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/btpl/arxius/27-btpl-usos-linguistics-territoris.pdf
https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/btpl/arxius/27-btpl-usos-linguistics-territoris.pdf
https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/btpl/arxius/29-btpl-catala-youtubers.pdf
https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/btpl/arxius/29-btpl-catala-youtubers.pdf
https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/btpl/arxius/29-btpl-catala-youtubers.pdf
https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/btpl/arxius/29-btpl-catala-youtubers.pdf
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Murgades, Josep; Nogué, 
Neus; Bellés, Eloi (ed.) 
(2020): Pompeu Fabra, a la 
Universitat i de la 
Universitat. Barcelona: 
Edicions UB. 

Payrató, Lluís; Clemente, 
Ignasi (2020): Gestures We 
Live By: The Pragmatics of 
Emblematic Gestures. 
Berlin/Boston: De Gruyter 
Mouton. 

Queralt, Sheila (2020): 
Atrapados por la lengua. 
50 casos resueltos por la 
lingüística forense. 
Barcelona: Larousse. 

 

6.2. Capítols de llibres publicats per membres del CUSC 

1. Bastardas, Albert (2020). «Polítiques lingüístiques: possibilitats, límits i accions». Dins 

Boix-Fuster, Emili; Perea, Maria Pilar (ed.), Llengua i dialectes: esperances per al català, 

el gallec i el basc (p. 13-23). Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona. 

2. Bernat, Francesc (2020). «Alfred Morel-Fatio i els orígens de la catalanística». Dins La 

presència catalana a l’estranger/La présence catalane à l’étranger (p. 25-33). Perpinyà: 

Ed. Trabucaire. 

3. Boix-Fuster, Emili (2020). «Polítiques lingüístiques: per què tanta intolerància envers 

la diversitat?». Dins Boix-Fuster, Emili; Perea, Maria Pilar (ed.), Llengua i dialectes: 

esperances per al català, el gallec i el basc (p. 25-44). Barcelona: Edicions de la 

Universitat de Barcelona. 

4. Bretxa, Vanessa (2020). «Capítol 7. Actituds i representacions lingüístiques». Dins 

Generalitat de Catalunya; Sorolla, Natxo (coord.) (2020). Els usos lingüístics als 

territoris de llengua catalana (p. 94-109). Barcelona: Generalitat de Catalunya, 

Departament de Cultura, Direcció General de Política Lingüística. 

5. Comellas, Pere (2020). «Les polítiques lingüístiques i la diversitat: compatibles?». Dins 

Boix-Fuster, Emili; Perea, Maria Pilar (ed.), Llengua i dialectes: esperances per al català, 

el gallec i el basc (p. 45-60). Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona. 

https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/btpl/arxius/27-btpl-usos-linguistics-territoris.pdf
https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/btpl/arxius/27-btpl-usos-linguistics-territoris.pdf
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6. Illamola, Cristina (2020). «Demostrativos y adverbios deícticos en la obra periodística 

en español de Joan Maragall». Dins Dolors Poch (ed.), Lenguas juntas y revueltas. El 

español y el catalán en contacto: prensa, traducción y literatura (p. 141-162). València: 

Tirant Humanidades. 

7. Jiménez, Jesús; Lloret, Maria-Rosa (2020). «Vowel Harmony». Dins Colina, S.; 

Martínez-Gil, F. (ed.), The Routledge Handbook of Spanish Phonology (p. 100-128). 

Oxford: Routledge, Taylor & Francis. 

8. Jungbluth, Konstanze; Nogué, Neus (2020). «Tractaments, salutacions i noms: el canvi 

en les pràctiques socials i l’ús de les formes de tractament en català». Dins Gabriel, 

Christoph; Pešková, Andrea; Selig, Maria (ed.). Contact, variation and change in 

Romance and beyond. Studies in honor of Trudel Meisenburg. Kontakt, Variation und 

Wandel in und jenseits der Romania. Festschrift für Trudel Meisenburg (p. 271-282). 

Berlin: Erich Schmidt Verlang. 

9. Moroni, Andreia (2020). «Cidadania plurilíngue: um olhar sobre as representações de 

crianças usuárias de Português como Língua de Herança». Dins Souza, Ana; Ortiz 

Alvarez, Maria Luisa (org.): Português como Língua de Herança: Uma disciplina que se 

estabelece (p. 47-72). Campinas: Pontes. 

10. Sendra, Montserrat (2020). «Lingüística». Dins de Fundació Enciclopèdia Catalana 

(2020). Anuari 2019. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Dipòsit legal: B3224-2020. 

11. Sorolla, Natxo (2020). «Capítol 2: Els coneixements lingüístics». Dins Generalitat de 

Catalunya; Sorolla, Natxo (coord.) (2020). Els usos lingüístics als territoris de llengua 

catalana (p. 20-36). Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 

Direcció General de Política Lingüística. 

12. Vila, F. Xavier; Sorolla, Natxo (2020). «Capítol 3: Llengua inicial, d’identificació i 

habitual». Dins Generalitat de Catalunya; Sorolla, Natxo (coord.) (2020). Els usos 

lingüístics als territoris de llengua catalana (p. 37-52). Barcelona: Generalitat de 

Catalunya, Departament de Cultura, Direcció General de Política Lingüística. 

13. Vila, F. Xavier; Sorolla, Natxo (2020). «Capítol 5: Els usos lingüístics privats». Dins 

Generalitat de Catalunya; Sorolla, Natxo (coord.) (2020). Els usos lingüístics als 

territoris de llengua catalana (p. 64-74). Barcelona: Generalitat de Catalunya, 

Departament de Cultura, Direcció General de Política Lingüística. 

14. Vila, F. Xavier; Sorolla, Natxo (2020). «Capítol 6: Els usos lingüístics interpersonals en 

contextos institucionalitzats». Dins Generalitat de Catalunya; Sorolla, Natxo (coord.) 

https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/btpl/arxius/27-btpl-usos-linguistics-territoris.pdf
https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/btpl/arxius/27-btpl-usos-linguistics-territoris.pdf
https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/btpl/arxius/27-btpl-usos-linguistics-territoris.pdf
https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/btpl/arxius/27-btpl-usos-linguistics-territoris.pdf
https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/btpl/arxius/27-btpl-usos-linguistics-territoris.pdf
https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/btpl/arxius/27-btpl-usos-linguistics-territoris.pdf
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(2020). Els usos lingüístics als territoris de llengua catalana (p. 75-93). Barcelona: 

Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Direcció General de Política 

Lingüística. 

15. Vila, F. Xavier (2020). «Capítol 8: Conclusions: la realitat demolingüística del català, 

2013-2015». Dins Generalitat de Catalunya; Sorolla, Natxo (coord.) (2020). Els usos 

lingüístics als territoris de llengua catalana (p. 110-116). Barcelona: Generalitat de 

Catalunya, Departament de Cultura, Direcció General de Política Lingüística. 

6.3. Articles publicats per membres del CUSC 

1. Bastardas, Maria-Reina; Fontana, Joan; Gargallo, José Enrique (2020). «Dictons romans 

avec les douze mois : la caractérisation parémique et mensuelle de l’année». Studia 

Universitatis Babeş-Bolyai 65(4) (9-38). 

2. Bernat, Francesc; Galindo, Mireia; de Rosselló, Carles (2020): El procés de 

bilingüització a Catalunya en el segle xx a partir de testimonis orals. Treballs de 

Sociolingüística Catalana 30 (97-111). 

3. Boix-Fuster, Emili (2020). «Particularismes i populismes als països de llengua 

catalana». Arxius de Ciències Socials 42 (Monogràfic 2: homenatge a Rafael L. Ninyoles) 

(285-296). 

4. Fernández Planas, Ana Ma.; Dorta, Josefa, Muñiz, Carmen; Roseano, Paolo; Elvira-

García, Wenfy; Cerdà, Ramon (2020). «León y Palencia: dos patrones entonativos en 

las interrogativas absolutas neutras en el español europeo actual». Zeitschrift für 

romanische Philologie, 136(1), 84-105. 

5. Flors-Mas, Avel·lí (2020): «Monogràfic en homenatge a Rafael L. Ninyoles: 

introducció». Arxius de Ciències Socials 42 (Monogràfic 2: homenatge a Rafael L. 

Ninyoles) (205-207). 

6. Flors-Mas, Avel·lí (2020): «Rafael L. Ninyoles: recorregut biogràfic i intel·lectual». 

Arxius de Ciències Socials 42 (Monogràfic 2: homenatge a Rafael L. Ninyoles) (209-222). 

7. Flors-Mas, Avel·lí; Sorolla, Natxo (2020): «La transmissió lingüística intergeneracional 

a Castelló de la Plana i la Franja: la rellevància dels usos intrageneracionals». Arxius de 

Ciències Socials 42 (Monogràfic 2: homenatge a Rafael L. Ninyoles) (265-284). 

8. Flors-Mas, Avel·lí (2020): «No és que no m’agrade el valencià, és que no es pot usar». 

Pràctiques i ideologies lingüístiques entre adolescents castellonencs d’origen 

immigrant. Treballs de Sociolingüística Catalana 30 (157-171). 

https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/btpl/arxius/27-btpl-usos-linguistics-territoris.pdf
https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/btpl/arxius/27-btpl-usos-linguistics-territoris.pdf
https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/btpl/arxius/27-btpl-usos-linguistics-territoris.pdf
http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/article/view/145509/pdf_1663
http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/article/view/145509/pdf_1663
https://roderic.uv.es/handle/10550/76708
https://roderic.uv.es/handle/10550/76708
https://roderic.uv.es/handle/10550/76703
https://roderic.uv.es/handle/10550/76703
https://roderic.uv.es/handle/10550/76704
https://roderic.uv.es/handle/10550/76707
https://roderic.uv.es/handle/10550/76707
http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/article/view/145513/pdf_1666
http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/article/view/145513/pdf_1666
http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/article/view/145513/pdf_1666
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9. Flors-Mas, Avel·lí (en premsa, 2020): Immigration and languages in Catalonia: from 

policies to results. Journal of Iberian and Latin American Research. 

10. Fukuda, Makiko (2020): Transmission of Japanese as a heritage language in the 

bilingual polity of Catalonia: A case study. Journal of Asian Pacific Communication 

(versió online). 

11. Fukuda, Makiko (2020): Trajectòries lingüístiques dels progenitors japonesos de les 

famílies transnacionals multilingües a Catalunya. Treballs de Sociolingüística Catalana 

30 (57-74). 

12. Gargallo, José Enrique (2020). «First Dialectologists. Alonso Zamora Vicente (1916-

2016)». Dialectologia 24 (175-180). 

13. Gargallo, José Enrique (2020). «Refranes meteorológicos del asturianoleonés en su 

contexto romance, según los datos de ParemioRom». Lletres Asturianes 123 (37-63). 

14. Gavagnin, Gabriella; Pistolesi, Elena; Roseano, Paolo (ed.) (2020). Número monogràfic 

de la revista Quaderns d’italià dedicat a «Pragmatica e semantica dell’insulto 

nell’italiano contemporaneo». Barcelona: Universitat de Barcelona. 

15. Gavaldà, Núria; Queralt, Sheila (en premsa, 2020). «Determining the Level of a 

Language Test with English Profile. A Forensic Linguistics Case Study». Journal of the 

Spanish Association for Anglo-American Studies. 

16. Jiménez, Jesús; Lloret, Maria-Rosa (2020): Regularización formal del género en los 

adjetivos del catalán en comparación con el español. Revista de Filología de la 

Universidad de La Laguna 40 (105 – 124). 

17. Illamola, Cristina; Queralt, Sheila (2020). «Alternancia en la posición de los 

pronombres átonos en perífrasis verbales como variable para construir perfiles 

lingüísticos forenses». Tonos Digital 39. 

18. Lloret, Maria-Rosa; Martínez-Paricio, Violeta (2020). El Modelo de las Estructuras 

Paralelas y el debilitamineto de /s/ implosiva en español. Sintagma 32 (23-38). 

19. Mascaró, Ignasi; Roseano, Paolo (2020). «Intonational variation in Minorcan Catalan: 

Towards a prosodic change?» Lingua, 243, 102871. 

20. Moroni, Andreia (2020). O professor de português como língua de herança e o 

acolhimento de translinguagens em sala de aula. Revista X 15(1) (157-180). 

21. Payrató, Lluís; Nogué, Neus (2020). «The oral corpora in Catalan and research into 

casual Catalan: the corpora of conversation and functional varieties of the CCCUB». 

Caplletra. Revista Internacional de Filologia 69 (159-199). 

http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/article/view/145465/pdf_1661
http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/article/view/145465/pdf_1661
http://www.publicacions.ub.edu/revistes/ejecuta_descarga.asp?codigo=1516
http://www.publicacions.ub.edu/revistes/ejecuta_descarga.asp?codigo=1516
http://reunido.uniovi.es/index.php/Lletres/article/view/15631
http://reunido.uniovi.es/index.php/Lletres/article/view/15631
https://doi.org/10.25145/j.refiull.2020.40.06
https://doi.org/10.25145/j.refiull.2020.40.06
http://www.tonosdigital.es/ojs/index.php/tonos/article/view/2548
http://www.tonosdigital.es/ojs/index.php/tonos/article/view/2548
http://www.tonosdigital.es/ojs/index.php/tonos/article/view/2548
https://revistas.ufpr.br/revistax/article/view/70767
https://revistas.ufpr.br/revistax/article/view/70767
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/171409
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/171409
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22. Queralt, Sheila (2020). «El uso de recursos tecnológicos en lingüística forense». 

Pragmalingüística 28 (212-237). 

23. Rodriquez, Francesco; Roseano, Paolo; Elvira-García, Wendy (2020). «Grundzüge der 

sizilianischen Prosodie». Dialectologia et Geolinguistica, 28, 81-104.  

24. Roseano, Paolo (2020). «Il ritmo linguistico del ladino dolomitico: Studio acustico del 

badiotto». Ladinia, XLIV, 141-162. 

25. Roseano, Paolo (2020). «Análisis estadísticu de les distancies prosódiques ente los 

dialeutos del asturianu». Lletres Asturianes, 122, 13-40. 

26. Sorolla, Natxo; Flors-Mas, Avel·lí (2020): «L’ús del català entre els millennials de 

Catalunya: el pes diluït de l’origen lingüístic». Revista de Llengua i Dret, Journal of 

Language and Law 73 (50-68). 

27. Sorolla, Natxo; Flors-Mas, Avel·lí (2020): «The Use of Catalan by Millennials in 

Catalonia: Less Influence of Linguistic Origin». Revista de Llengua i Dret, Journal of 

Language and Law 73 (50-68). 

28. Sorolla, Natxo; Flors-Mas, Avel·lí (2020): L’ús del català entre els millennials de 

Catalunya: el pes diluït de l’origen lingüístic. Revista de Llengua i Dret, Journal of 

Language and Law 73 (50-68). 

29. Sorolla, Natxo; Flors-Mas, Avel·lí (2020): The Use of Catalan by Millennials in 

Catalonia: Less Influence of Linguistic Origin. Revista de Llengua i Dret, Journal of 

Language and Law 73 (50-68). 

30. Torrens, Rosa Maria (2020): Les entrevistes sociolingüístiques repetides al llarg dels 

anys: dos casos d’italians a Catalunya i la seva història conversacional. Treballs de 

Sociolingüística Catalana 30 (113-138). 

31. Walls, Francesca (2020): Les trajectòries lingüístiques de progenitors anglòfons 

transnacionals a Barcelona. Treballs de Sociolingüística Catalana 30 (193-212). 

6.4. Ressenyes i apunts publicats per membres del CUSC 

1. Boix-Fuster, Emili (2020): Feixa, Carles (2018).La imaginación autobiográfica: Las 

historias de vida como herramienta de investigación.Barcelona: Gedisa. 240 p. Treballs 

de Sociolingüística Catalana 30 (322-323). 

2. Boix-Fuster, Emili (2020): Vilarrubias, Mercè (2019). Por una Ley de Lenguas: 

Convivencia en el plurilingüismo:Una propuesta para una Ley de Lenguas oficiales en 

España.Barcelona: Deusto. 203 p. Treballs de Sociolingüística Catalana 30 (329-333). 

https://revistas.uca.es/index.php/pragma/article/view/6449/6825
http://reunido.uniovi.es/index.php/Lletres/article/view/14862
http://reunido.uniovi.es/index.php/Lletres/article/view/14862
http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rld/article/view/10.2436-rld.i73.2020.3448
http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rld/article/view/10.2436-rld.i73.2020.3448
http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rld/article/view/10.2436-rld.i73.2020.3448
http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rld/article/view/10.2436-rld.i73.2020.3448
http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rld/article/view/10.2436-rld.i73.2020.3448
http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rld/article/view/10.2436-rld.i73.2020.3448
http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rld/article/view/10.2436-rld.i73.2020.3448
http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rld/article/view/10.2436-rld.i73.2020.3448
http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/article/view/145511/pdf_1664
http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/article/view/145511/pdf_1664
http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/article/view/145520/pdf_1668
http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/article/view/145520/pdf_1668
http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/article/view/148242/145976
http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/article/view/148242/145976
http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/article/view/148244/145978
http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/article/view/148244/145978
http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/article/view/148244/145978
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3. Boix-Fuster, Emili (2020): Montoya, Brauli (2018).Aproximació a la història social de la 

llengua catalana.Alzira: Bromera. 162 p. Treballs de Sociolingüística Catalana 30 (334-

335). 

4. Boix-Fuster, Emili (2020): Badia i Margarit (1920-2014), sociolingüista, catalanista, 

cristià. Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law 74 (100-108). 

5. Comellas, Pere (2020): Ressenya de Alén Garabato, Carmen; Boyer, Henri (2020). Le 

marché et la langue occitante au vingt-et-unième siècle: microactes glottopolitiques 

contre substitution: Une enquête ethnosociolinguistique en Région Occitanie. Revista de 

Llengua i Dret, Journal of Language and Law 74 (220-223). 

6. Comellas, Pere (2020): Corbella, Dolores / Fajardo, Alejandro (ed.) (2017): Español y 

portugués en contacto: préstamos léxicos e interferencias. Berlin / Boston: De Gruyter 

(Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie, 419), 430 p. Estudis Romànics 42 

(434-437). 

7. Comellas, Pere (2020): Martins, Ana Maria / Carrilho, Ernestina (ed.) (2016): Manual 

de lingüística portuguesa. Berlín / Boston: De Gruyter, 703 p. Estudis Romànics 42 (494-

496). 

8. Flors Mas, Avel·lí; Massaguer Comes, Marina; Vila i Moreno, F. Xavier (2020): Català, 

youtubers i instagramers : un punt de partida per promoure l’ús de la llengua : l’ús del 

català en els continguts generats per les estrelles del món digital adreçats a adolescents 

i joves, i propostes per a la promoció del català en aquest camp. Base de dades de 

ressenyes, Centre de Documentació de Política Lingüística, 15/06/2020. 

9. Fukuda, Makiko (2020). Els japonesos a Catalunya: quines llengües transmeten a la 

descendència? Apunts de sociolingüística i política lingüística 15, 1-4. 

10. Gargallo, José Enrique (2020). Roberto Antonelli / Martin Glessgen / Paul Videsott 

(ed.) (2018): Atti del XXVIII Congresso internazionle di linguisticaa e filologia romanza 

(Roma, 18-23 luglio 2016). Strasbourg: Société de Linguistique Romane. Estudis 

Romànics 42 (391-397). 

11. Gargallo, José Enrique (2020). Emilio Ridruejo (ed.), Manual de lingüística española 

(Manuals of Romance Linguistics, 14), Berlin/Boston, De Gruyter, 2019, 697 p. 

Zeitschrift für romanische Philologie 136(4) (1215–1225). 

12. Moroni, Andreia (2020). Alumnat d’origen brasiler a Catalunya: visibilitat i reptes. 

Apunts de sociolingüística i política lingüística 17, 1-4. 

http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/article/view/148245/145979
http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/article/view/148245/145979
http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rld/article/view/10.2436-rld.i74.2020.3474/n74-boix-ca.pdf
http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rld/article/view/10.2436-rld.i74.2020.3474/n74-boix-ca.pdf
http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rld/article/view/10.2436-rld.i74.2020.3564
http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rld/article/view/10.2436-rld.i74.2020.3564
http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rld/article/view/10.2436-rld.i74.2020.3564
https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000283/00000099.pdf
https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000283/00000099.pdf
https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000283/00000099.pdf
https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000284/00000013.pdf
https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000284/00000013.pdf
https://aplicacions.llengua.gencat.cat/CercadorRessenyes/ressenya.do?reqCode=view&id=945&pos=1
https://aplicacions.llengua.gencat.cat/CercadorRessenyes/ressenya.do?reqCode=view&id=945&pos=1
https://aplicacions.llengua.gencat.cat/CercadorRessenyes/ressenya.do?reqCode=view&id=945&pos=1
https://aplicacions.llengua.gencat.cat/CercadorRessenyes/ressenya.do?reqCode=view&id=945&pos=1
https://cuscub.files.wordpress.com/2020/03/apunts-cusc-num-15-2020-japonesos-a-catalunya.pdf
https://cuscub.files.wordpress.com/2020/03/apunts-cusc-num-15-2020-japonesos-a-catalunya.pdf
https://www.raco.cat/index.php/Estudis/article/view/370622/464317ç
https://www.raco.cat/index.php/Estudis/article/view/370622/464317ç
https://www.raco.cat/index.php/Estudis/article/view/370622/464317ç
https://cuscub.files.wordpress.com/2020/12/apunts-cusc-num-17-2020-alumnat-brasiler-catalunya.pdf
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13. Pradilla, Miquel Àngel; Flors-Mas, Avel·lí; Boix-Fuster, Emili (2020): In memoriam, 

Rafael Lluís Ninyoles. Treballs de Sociolingüística Catalana 30 (11-14). 

14. Sendra, Montserrat (2020). Els canvis cap a nous models pedagògics poden comportar 

canvis en la competència lingüística de l’alumnat català? Apunts de sociolingüística i 

política lingüística 16, 1-5. 

15. Molina Orbea, Marcos (2020): Bastardas i Boada, Albert; Boix-Fuster, Emili; Torrens 

Guerrini, Rosa M. (coord.) (2018).El català, llengua mitjana d’Europa: Multilingüisme, 

globalització i sostenibilitat lingüística. Barcelona: Octaedro. 312 p. Treballs de 

Sociolingüística Catalana 30 (318-321). 

16. Valls, Esteve (2020): Giralt, Javier; Nagore, Francho (ed.) (2018). Lenguas minoritarias 

en Europa y estandarización. Saragossa: Publicaciones de la Universidad de Zaragoza. 

229 p. Treballs de Sociolingüística Catalana 30 (313-317). 

17. Valls, Esteve (2020): «Esteve, Alfons i Francesc Esteve (2019), Igualtat lingüística. 

Capgirar el desús i la subordinació, Benicarló, Onada». Caplletra. Revista Internacional 

de Filologia 69 (251-257). 

18. Valls, Esteve (2020): «Arribarà al segle XXII, el català de la Franja? A propòsit de la 

publicació de La llengua escapçada», Temps de Franja 145 (16-17). 

19. Vila, F. Xavier; Sorolla, Natxo; Flors-Mas, Avel·lí (2o20). L’evolució dels usos lingüístics 

a Catalunya: un bilingüisme simètric? Apunts de sociolingüística i política lingüística 

14, 1-6. 

6.5. Tesis doctorals presentades per membres del CUSC 

El 2020 no s’han defensat tesis vinculades amb les línies de recerca del centre.  

http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/article/view/148251/145985
http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/article/view/148251/145985
https://cuscub.files.wordpress.com/2020/07/apunts-cusc-num-16-2020-models-pedagogics-i-compet-oral.pdf
https://cuscub.files.wordpress.com/2020/07/apunts-cusc-num-16-2020-models-pedagogics-i-compet-oral.pdf
http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/article/view/148241/145975
http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/article/view/148241/145975
http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/article/view/148241/145975
http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/article/view/148240/145974
http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/article/view/148240/145974
http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/article/view/148240/145974
https://cuscub.files.wordpress.com/2020/02/apunts-cusc-num-14-2020-evolucio-usos-catalunya.pdf
https://cuscub.files.wordpress.com/2020/02/apunts-cusc-num-14-2020-evolucio-usos-catalunya.pdf
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7. Comunicacions i ponències 

1. Boix-Fuster, Emili. «Històries de vida lingüística: un balanç». Seminari de 

sociolingüística i política lingüística del CUSC-UB. En línia, 6 de novembre de 2020. 

2. Comajoan, Llorenç. «El projecte RESOL i l’avaluació de la competència lingüística 

oral». Seminari de sociolingüística i política lingüística del CUSC-UB. En línia, 10 de 

juliol de 2020. 

3. Flors-Mas, Avel·lí. «Agència i minorització del català entre els adolescents: com hi 

intervenim?». Ponència a la IV Jornada de Dinamització Lingüística, organitzada per la 

Direcció General de Política Lingüística, Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, 

Govern de les Illes Balears. Palma, 5 d’octubre de 2020 (en línia). 

4. Flors-Mas, Avel·lí. «Conclusions». Relator de la XXI Trobada de Serveis Lingüístics 

Universitaris, organitzada per la Xarxa Vives d’universitats. Palma, 9 i 11 de novembre 

de 2020 (en línia). 

5. Flors-Mas, Avel·lí. «Canvis socials i evolució de les polítiques lingüístiques a Catalunya 

(1979-2020)». Ponència inaugural de la Sisena Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra: 

«Accions polítiques sobre la llengua: adequació i eficàcia», organitzada per la Càtedra 

Pompeu Fabra. Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 19 i 20 de novembre (en línia). 

6. Flors-Mas, Avel·lí. «Language policies, identities and practices in contemporary 

Catalonia». Conferència a estudiants de català de la universitat de Maynooth (Irlanda), 

organitzada per l’Institut Ramon Llull. En línia, 10 de desembre de 2020. 

7. Fukuda, Makiko. «Ensenyament del japonès com a llengua de herència». Seminari 

invitat per la Japan Foundation, 6 de març de 2020. 

8. Gargallo, José Enrique. «Os tres lugares (Cáceres) e El Rebollar (Salamanca). Fala, palra 

e turismo». Comunicació presentada al congrés Lingue minori e turismo. Carloforte, 

Sardenya, 25 de gener de 2020. 

9. Gargallo, José Enrique. «Refranes meteorológicos del aragonés en su contexto 

romance». Seminari organitzat per la Colla de Charradors O Corrinche del Centro 

Aragonés de Barcelona. Barcelona, 29 de febrer de 2020. 

10. Gargallo, José Enrique. «La meravellosa història dels nostres mots». Conferència dins 

del cicle Els Dijous de Filologia i Comunicació. Universitat de Barcelona, 5 de març de 

2020. 
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11. Gargallo, José Enrique. «Dialettologia catalana». Seminari telemàtic en el marc del curs 

de doctorat Dialettologia romanza del prof. Matteo Rivoira. Universitat de Torí, 27 de 

maig de 2020. 

12. Gargallo, José Enrique. «Romanços de frontera a la Península Ibèrica». Seminari de 

sociolingüística i política lingüística del CUSC-UB. En línia, 3 de juliol de 2020. 

13. Gargallo, José Enrique. Participació al curs d’estiu «El “contínuum” románico. La 

transición entre las lenguas románicas, la intercomprensión y las variedades 

lingüísticas de frontera», organitzat per la Universitat de Saragossa, amb dues 

ponències: 

a. «La fala de Xálima, encrucijada lingüística entre el ámbito gallego-

portugués y el castellano-leonés (extremeño)», 15 de juliol de 2020. 

b. «Las hablas churras: castellano-aragonés al calivo del valenciano», 16 de 

juliol de 2020. 

14. Gargallo, José Enrique. «El Pirineo aragonés en el Onomasticon Cataloniae de Joan 

Coromines». Comunicació a la VIII Trobada d’estudios e rechiras arredol d’a luenga 

aragonesa e a suya literatura. Instituto de Estudios Altoaragoneses, Osca, 3 d’octubre 

de 2020. 

15. Gargallo, José Enrique. Intervenció en la taula rodona telemàtica «Edat Mitjana i 

pandèmies. Mirar el passat per entendre el present», dins les 23enes Jornades IRCVM 

de Cultures Medievals. En línia, 6 de novembre de 2020. 

16. Giménez, Roser. «Edat, sexe i llengua inicial en l’elaboració de perfils lingüístics 

forenses d’adolescents en català». Seminari de sociolingüística i política lingüística del 

CUSC-UB. Universitat de Barcelona, 21 de febrer de 2020. 

17. Giménez, Roser. «Quantitative Sociolinguistic Analysis for the Linguistic Profiling of 

Catalan-speaking Adolescents». Comunicació a la 6th International Conference of the 

Linguistic Association of Pakistan. En línia, 19 de novembre de 2020. 

18. Lloret, Maria-Rosa (2020): «El llegat de Badia a la lingüística: Morfologia». Ponència 

invitada al Simposi en Commemoració del centenari d'Antoni M. Badia i Margarit. 

Antoni M. Badia i Margarit: rellevància acadèmica, inquietud científica i servei a la 

llengua. Institut d’Estudis Catalans, 25 de novembre de 2020. 

19. Massaguer, Marina. Intervenció a la taula rodona «El català pot sobreviure a Youtube, 

Instagram o Tik Tok?», juntament amb Juana Dolores Romero i Francina Gorina. 52a 

Universitat Catalana d’Estiu, Prada de Conflent, 21 d’agost de 2020. 



MEMÒRIA D’ACTIVITATS 
CUSC—Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació 
Universitat de Barcelona 
Any 2020 
 
 
 

28/47 

20. Massaguer, Marina. «Perfils, ideologies i rols sociolingüístics de les persones no 

catalanoparlants». Ponència a la IV Jornada de Dinamització Lingüística, organitzada 

per la Direcció General de Política Lingüística, Conselleria d’Educació, Universitat i 

Recerca, Govern de les Illes Balears. Palma, 5 d’octubre de 2020 (en línia). 

21. Massaguer, Marina. «Els joves i la política lingüística». Ponència a la Sisena Jornada de 

la Càtedra Pompeu Fabra: «Accions polítiques sobre la llengua: adequació i eficàcia», 

organitzada per la Càtedra Pompeu Fabra. Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 19 i 

20 de novembre (en línia). 

22. Moroni, Andreia. Intervenció a la taula rodona «O português no mundo: língua de 

herança e políticas linguisticas». Conferência Mundial de Língua Portuguesa 

organitzada per Focus Brasil 2021. Londres, 7 de novembre (en línia). 

23. Moroni, Andreia. Sessió sobre «Brasil i Portugal» al curs Llengües i Cultures del Món 

per a professors/-es de Catalunya. Organitzat pel Servei de Llengües Estrangeres i 

d’Origen, Departament d'Educació, Generalitat de Catalunya. 12 de novembre. 

24. Moroni, Andreia. «El portuguès com a llengua d’herència a Catalunya». Conferència 

als estudiants de l’assignatura Ecologia i planificació lingüístiques del Grau de 

Lingüística. Universitat de Barcelona, 1o de desembre. 

25. Nogué, Neus. «La referència als participants en el debat parlamentari en català (1932-

2013)». Seminari de sociolingüística i política lingüística del CUSC-UB. En línia, 26 de 

juny de 2020. 

26. Queralt, Sheila. «Lingüística Forense». Ponència al I Congreso Internacional de la 

Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho Penal. Mèxic, 3 a 5 de juliol de 

2020. 

27. Queralt, Sheila. «Lingüística Forense. Principales ámbitos de actuación de la 

lingüística forense». Ponència inaugural de la 5ta. Jornada de conferencias 

internacionales del Ateneo Iberolatinoamericano. Argentina, 3 d’agost de 2020. 

28. Queralt, Sheila. «Tus palabras dejan rastro. Introducción a la Lingüística Forense». 

Conferència a l’Institut de Ciències de l’Educació. Universitat de Lleida. 19 d’octubre 

de 2020. 

29. Queralt, Sheila. «Lingüística Forense». Conferència en el marc del Máster de 

Perfilación y Análisis de la Conducta Criminal. Universitat de Barcelona, 27 d’octubre 

de 2020. 
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30. Queralt, Sheila. «Introducción a la lingüística forense». Conferència en el marc del 

Seminario de Lingüística Forense. Universidad de Granada, 28 d’octubre de 2020. 

31. Queralt, Sheila. «El análisis del lenguaje». Conferència en el marc de la fase 

classificatòria de la II National Cyberleague, organitzada per la Guàrdia Civil. 5 de 

novembre de 2020. 

32. Sendra, Montse. «Presentació del llibre Multilingualism in European Language 

Education (Multilingual Matters, 2019)», juntament amb Cecilio Lapresta (compilador 

de l’obra), Theophile Munyangeyo i Andreu Van Hooft. Sala Pi i Sunyer de l’Institut 

d’Estudis Catalans, Barcelona, 31 de gener de 2020. 

33. Sendra, Montse. «L’impacte dels usos lingüístics en entorns escolars sobre la 

competència lingüística oral de l’alumnat». Seminari de sociolingüística i política 

lingüística del CUSC-UB. En línia, 19 de juny de 2020. 

34. Sendra, Montserrat (2020). «El futur dels graduats en Filologia Catalana: una anàlisi 

del mercat laboral». IV Congrés Internacional de l’Associació de Joves Investigadors en 

Llengua i Literatura Catalanes, organitzat per la Universitat de Barcelona. En línia, 30 

de setembre-2 d’octubre de 2020. 

35. Sendra, Montse. «Les sortides laborals dels titulats en Llengua i Literatura Catalanes». 

Conferència dins del Mòdul d’Ocupabilitat del grau de Llengua i Literatura Catalanes 

de la Universitat Rovira i Virgili. En línia, 21 d’octubre de 2020. 

36. Sorolla, Natxo. «Dades i recursos». Conferència invitada en el curs d’extensió 

universitària «Els discursos sobre la promoció del català: perspectives i argumentaris». 

Universitat de Barcelona, 24 de gener de 2020. 

37. Sorolla, Natxo. «Entre la demografia i la sociolingüística: reflexions sobre el basc, el 

català i la joventut de Catalunya». Seminari de sociolingüística i política lingüística del 

CUSC-UB. En línia, 12 de juny de 2020. 

38. Sorolla, Natxo. «Dades i recursos». Conferència invitada en la segona edició del curs 

d’extensió universitària «Els discursos sobre la promoció del català: perspectives i 

argumentaris». Universitat de Barcelona, 23 d’octubre de 2020. 

39. Sorolla, Natxo. «La prospecció sociolingüística en l’àmbit del català. In memoriam 

Antoni M. Badia i Margarit, en el seu centenari». Ponència invitada (format webinar). 

Universitat de València i Càtedra de Drets Lingüístics, 27 d’octubre de 2020. 
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40. Sorolla, Natxo. Intervenció a la taula rodona «Com tenim la llengua? II: el Carxe, Franja 

de Ponent, Illes Balears», juntament amb Ester Limorti i Ivan Solivellas. En línia, 9 de 

desembre de 2020. 

41. Valls, Esteve. «El lleidatà, un parlar en recessió: Aspectes lèxics». Comunicació a les 

VIII Jornades d’Estudi del Segrià. Llardecans, 20 i 21 de novembre de 2020. 

42. Valls, Esteve. «Aplicación de la dialectometría al estudio de las distancias dialectales 

en Aragón». Ponència plenària convidada al curs d’estiu de la Universitat de Saragossa 

El contínuum románico. La transición entre las lenguas románicas, la intercomprensión 

y las variedades lingüísticas de frontera. Jaca, 15 a 17 de juliol de 2020. 

43. Valls, Esteve. «La llengua escapçada. Un estudi sobre l’autonomització dels parlars 

nord-occidentals a la cruïlla catalanoaragonesa». Seminari de sociolingüística i política 

lingüística del CUSC-UB. Universitat de Barcelona, 24 de gener de 2020. 

44. Vila, F. Xavier. «Sessió de formació sobre llengua i escola». Centre de Formació de 

Professorat, Formentera, 9 de març de 2020. 

45. Vila, F. Xavier. «Sessió de formació sobre llengua i escola». IES Marc Ferrer, 

Formentera, octubre de 2020. 

46. Vila, F. Xavier. «Polítiques lingüístiques universitàries». Ponència a la Trobada Fòrum 

Vives de Dinamització Lingüística. Palma (en línia), 9 de novembre de 2020. 

47. Vila, F. Xavier. «Hitos de la universalización del conocimiento desde el punto de vista 

sociolingüístico». Ponència inaugural de Jardunaldiak | «Euskararen herria euskal 

hiztun». Bilbao (en línia), 11 de novembre de 2020. 

48. Vila, F. Xavier. Intervenció a la taula rodona «Principis i resultats del model de 

conjunció en català», dins del cicle «El model lingüístic de l’educació obligatòria a 

Catalunya: balanç i reptes», organitzat per la Societat Catalana de Sociolinguística 

(SoCS-IEC), juntament amb Joaquim Arnau, Francina Martí i Carme Rider. En línia, 9 

de desembre de 2020. 

49. Vila, F. Xavier. «Algunes idees sobre la promoció de la llengua a l’escola». IES 

Formentera. Formentera, 10 de desembre de 2020. 

50. Vila, F. Xavier. «La complexitat sociolingüística de la Catalunya actual: una mirada 

actual i algunes reflexions prospectives». Conferència al Seminari virtual «Ensenyar 

llengua avui. Aspectes de la nova cultura lingüística», organitzat per la Universitat de 

Girona / Odelleum. En línia, 16 de desembre de 2020. 
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8. Jornades, col·loquis i conferències (co)organitzats pel CUSC 

Durant el 2020, el CUSC i/o alguns dels seus membres han participat en l’organització de 

les següents activitats científiques. 

Els discursos sobre la promoció del 
català: perspectives i argumentaris 

Curs semipresencial d’extensió 
universitària amb la participació de F. 
Xavier Vila, Natxo Sorolla, Emili Boix, 
Josep-Lluís Carod-Rovira, Albert 
Bastardas, Joan Pujolar, Elvira Riera, 
Isidor Marí i Vicent Pascual. 

Organitzat pel CUSC amb el suport del 
Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya. 

Facultat de Filologia i Comunicació, 
Universitat de Barcelona, gener-juny de 
2020 

 

 

Taula de Sociolingüística al VIII 
Congrés Català Internacional de 
Sociologia 

Coordinada per Natxo Sorolla 

Girona, 16, 17 i 18 d’abril de 2020 (activitat 
suspesa per la crisi de la COVID-19) 

VI Festa de la Ciència de la Universitat 
de Barcelona en format virtual 

Participació de Roser Giménez (CUSC i 
Laboratorio SQ-Lingüistas forenses): 

▪ 8 de maig: vídeo «Posa’t a la pell d’un 
lingüista forense» 

▪ 22 de juny: taller virtual «Posa’t a la 
pell d’un lingüista forense»  

https://cuscub.wordpress.com/2020/05/08/el-cusc-i-el-laboratorio-sq-participem-a-la-festa-de-la-ciencia-virtual-de-la-ub/
https://cuscub.wordpress.com/2020/05/08/el-cusc-i-el-laboratorio-sq-participem-a-la-festa-de-la-ciencia-virtual-de-la-ub/
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IV Congrés Internacional de 
l’Associació de Joves Investigadors en 
Llengua i Literatura Catalanes 

Organitzat per l’AJILLC i la Universitat de 
Barcelona 

Roser Giménez i Montserrat Sendra 
participen en el comitè organitzador 

En línia, 30 de setembre a 2 d’octubre de 
2020 

II Jornada Joan Solà 

Organitzada per la Secció de Lingüística 
Catalana del Departament de Filologia 
Catalana i Lingüística General, amb la 
col·laboració del Departament i del Grup 
d’Estudi de la Variació (GEV) 

Neus Nogué participa en el comitè 
organitzador 

Facultat de Filologia i Comunicació UB, 16 
d’octubre de 2020 

 
 

 

Jornada Corrigere3—El profesional 
ante las variedades del español 

Organitzades pel Departament de 
Filologia Hispànica, Teoria de la 
Literatura i Comunicació i la Unión de 
Correctores (UniCo) 

Cristina Illamola i Eva Martínez participen 
en el comitè organitzador 

En línia, 27 de novembre de 2020 

Els discursos sobre la promoció del 
català: perspectives i argumentaris  

Segona edició en línia, amb la participació 
de F. Xavier Vila, Natxo Sorolla, Emili 
Boix, Daniel Cetrà, Albert Bastardas, Joan 
Pujolar, Elvira Riera, Isidor Marí i Mònica 
Pereña 

Organitzat pel CUSC amb el suport del 
Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya i el Departament de 
Filologia Catalana i Lingüística General 

En línia, setembre 2020-maig 2021 
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9. Formació investigadors 

9.1. Seminari de sociolingüística i política lingüística del CUSC 

El Seminari de sociolingüística i política lingüística del CUSC-UB és un espai de reflexió i 

debat sobre aspectes teòrics i metodològics i sobre recerques en curs en els camps de la 

sociolingüística, la política lingüística i disciplines afins. Les sessions se celebren amb una 

periodicitat mensual, i són gratuïtes i obertes a investigadors i públic general interessat en 

la intersecció entre llengua i societat. L’assistència durant tot un curs acadèmic està 

reconeguda com a activitat de formació certificada per l’Institut de Ciències de l’Educació 

de la Universitat de Barcelona, i des del 2019 se celebra amb el suport del Departament de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya. Les convocatòries i els resums dels seminaris es 

publiquen en el Blog del seminari del CUSC (https://llenguasocietat.wordpress.com/), i els 

enregistraments de les sessions es poden localitzar al canal de YouTube del centre 

(https://www.youtube.com/user/cusc1b). 

L’any 2020 s’han succeït dues edicions del seminari, coordinades per Roser Giménez i 

Avel·lí Flors-Mas. Durant els mesos de gener a juliol de 2020 se’n va celebrar la segona part 

del curs 2019/2020 (Taula 1). A causa de la crisi de la COVID-19, només van poder celebrar-

se presencialment i en la data prevista els dos primers seminaris, amb Esteve Valls i Roser 

Giménez. Les cinc sessions següents es van reprogramar com a seminaris web i van tenir 

lloc amb periodicitat setmanal entre el 12 de juny i el 10 de juliol de 2020 a través de 

l’aplicació BB Collaborate (Il·lustració 1). 

Taula 1. Calendari inicial del Seminari de sociolingüística i política lingüística del CUSC-UB el curs 2019-2020, 
sessions de 2020 

Data Hora i lloc Ponent i títol 

Divendres 
24 de gener 

12h, aula 3.6, 
Facultat de 
Filologia i 
Comunicació 

Esteve Valls (UIC): «La llengua escapçada: 
l’autonomització dels parlars nord-occidentals a 
la cruïlla catalanoaragonesa» 

Divendres 
21 de febrer 

12h, aula 3.6, 
Facultat de 
Filologia i 
Comunicació 

Roser Giménez (CUSC-UB): «Edat, sexe i llengua 
inicial en l’elaboració de perfils lingüístics 
forenses d’adolescents en català» 

Divendres 
20 de març 

12h, aula 3.6, 
Facultat de 
Filologia i 
Comunicació 

Alexandra Gheondea-Eladi (Academia Română): 
«Language influence on patients’ risk attitudes 
based on patient-decision-aided health decisions» 

https://llenguasocietat.wordpress.com/
https://www.youtube.com/user/cusc1b
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Data Hora i lloc Ponent i títol 

Natxo Sorolla (URV i CUSC-UB): «Entre la 
demografia, la sociolingüística i l’anàlisi 
semàntica: algunes reflexions» 
Sessió cancel·lada pel tancament de la Universitat 
de Barcelona arran de l’expansió del COVID-19 

Divendres 
24 d’abril 

12h, aula 3.6, 
Facultat de 
Filologia i 
Comunicació 

Neus Nogué (CUSC-UB): La referència als 
participants en el debat parlamentari en català 
(1932-2013) 

Divendres 
22 de maig 

12h, aula 3.6, 
Facultat de 
Filologia i 
Comunicació 

Montserrat Sendra (CUSC-UB): «Resultats 
preliminars del projecte “L’impacte dels usos 
lingüístics en entorns escolars sobre la 
competència lingüística oral de l’alumnat en 
català, castellà i llengües estrangeres”» 

Divendres 
19 de juny 

12h, aula 3.6, 
Facultat de 
Filologia i 
Comunicació 

José Enrique Gargallo (CUSC-UB): «Romanços de 
frontera a la península Ibèrica» 

Divendres 
10 de juliol 

12h, aula 3.6, 
Facultat de 
Filologia i 
Comunicació 

Llorenç Comajoan (UVic-UCC i CUSC-UB): «El 
projecte RESOL i l’avaluació de la competència 
lingüística oral» 

 

Il·lustració 1. Cartell dels seminaris web 
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D’altra banda, el setembre de 2020 s’han iniciat les sessions del curs 2020/2021 del 

seminari, ja programat íntegrament en línia. Les sessions celebrades dins de l’any 2020 són 

les quatre que es detallen en la Taula 2. 

Taula 2. Seminari de sociolingüística i política lingüística del CUSC-UB, curs 2020-2021, sessions de 2020 

Data 
Hora 
i lloc 

Ponent i títol Enllaç de l’enregistrament 

Divendres 
25 de 
setembre 

12h, 
en 
línia 

Daniel Cetrà (Universitat 
d’Edimburg): 
«Nacionalisme, liberalisme 
i llengua a Catalunya i 
Flandes» 

https://youtu.be/UdusKeZhMGg 

Divendres 6 
de 
novembre 

12h, 
en 
línia 

Emili Boix-Fuster (CUSC-
UB i Linguapax): 
«Històries de vida 
lingüística: un balanç» 

https://youtu.be/0TQ8qrqUuhU 

Divendres 
27 de 
novembre 

12h, 
en 
línia 

Mireia Vargas-Urpí (UAB): 
«La interpretació als 
serveis públics a 
Catalunya: passat, present i 
reptes» 

https://youtu.be/4WGbUalcEXc 

Divendres 
18 de 
desembre 

12h, 
en 
línia 

Blanca Arias-Badia (UPF): 
«Llengües i entreteniment: 
apunts des de la traducció 
audiovisual i 
l’accessibilitat» 

— 

 

9.1.1. Memòries del seminari 

L’any 2018 es va iniciar la publicació en format de memòria dels resums de les sessions del 

seminari celebrades al llarg d’un curs acadèmic. El setembre de 2020 es va fer accessible al 

Blog del seminari del CUSC la memòria corresponent al curs 2019/2020. Les memòries dels 

diferents cursos es poden consultar en els següents enllaços: 

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 

https://youtu.be/UdusKeZhMGg
https://youtu.be/0TQ8qrqUuhU
https://youtu.be/4WGbUalcEXc
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
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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 

4. Memòria del seminari de sociolingüística i política lingüística. Curs 2019/2020 

https://llenguasocietat.files.wordpress.com/2020/09/memoria-seminari-cusc-

2019-2020.pdf 

9.2. Complèxica: Seminaris per a la transdisciplinarietat 

Data Hora i lloc Ponent i títol 

Dijous 30 
de gener 

17:30h, aula 0.3, Facultat 
de Filologia i 
Comunicació 

Albert Chillón (UAB): «Emparaular el món. 
Antropologia de la comunicació a través de 
l’obra de Lluís Duch» 

 

9.3. Acollida de joves investigadors i estudiants en pràctiques 

Durant l’any 2020, el CUSC-UB ha acollit dos estudiants en pràctiques: 

▪ Júlia Cabello (Grau de Criminologia, Universitat Pompeu Fabra) 

▪ Cristina de la Vega (Grau de Criminologia, Universitat Pompeu Fabra) 

9.4. Acollida de professors i investigadors internacionals 

Les restriccions de mobilitat com a conseqüència de la pandèmia de COVID19 han fet que 

l’any 2020 el CUSC-UB no hagi pogut acollir professorat o personal investigador 

internacional visitant.  

https://llenguasocietat.files.wordpress.com/2019/07/2018-2019-memoria-seminari-cusc.pdf
https://llenguasocietat.files.wordpress.com/2019/07/2018-2019-memoria-seminari-cusc.pdf
https://llenguasocietat.files.wordpress.com/2020/09/memoria-seminari-cusc-2019-2020.pdf
https://llenguasocietat.files.wordpress.com/2020/09/memoria-seminari-cusc-2019-2020.pdf
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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 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 2020s’han publicat els següents Apunts: 

1. Vila, F. Xavier; Sorolla, Natxo; Flors-Mas, Avel·lí (2o20). L’evolució dels usos lingüístics 

a Catalunya: un bilingüisme simètric? Apunts de sociolingüística i política lingüística 

14, 1-6. 

2. Fukuda, Makiko (2020). Els japonesos a Catalunya: quines llengües transmeten a la 

descendència? Apunts de sociolingüística i política lingüística 15, 1-4. 

3. Sendra, Montserrat (2020). Els canvis cap a nous models pedagògics poden comportar 

canvis en la competència lingüística de l’alumnat català? Apunts de sociolingüística i 

política lingüística 16, 1-5. 

4. Moroni, Andreia (2020). Alumnat d’origen brasiler a Catalunya: visibilitat i reptes. 

Apunts de sociolingüística i política lingüística 17, 1-4. 

10.2. Publicacions de divulgació i presència en mitjans de comunicació 

1. Abad, Mar. «¿Tiene los días contados la coma del vocativo?». Amb participació de 

Sheila Queralt. Yorokobu, 24 de març de 2020. https://www.yorokobu.es/coma-del-

vocativo/ 

2. Bastardas, Albert. «Micropolítiques de les llengües». Pensem, 9 de setembre de 2020. 

https://www.pensem.cat/noticia/147/micropolitiques/llengues 

3. Bastardas, Albert. «Avaluar, (re)pensar i fer». VilaWeb, 15 de novembre de 2020. 

https://www.vilaweb.cat/noticies/caldria-fer-moltes-coses-entre-les-quals-les-

seguents/ 

https://cuscub.wordpress.com/apunts-de-sociolinguistica-i-politica-linguistica/
https://cuscub.files.wordpress.com/2020/02/apunts-cusc-num-14-2020-evolucio-usos-catalunya.pdf
https://cuscub.files.wordpress.com/2020/02/apunts-cusc-num-14-2020-evolucio-usos-catalunya.pdf
https://cuscub.files.wordpress.com/2020/03/apunts-cusc-num-15-2020-japonesos-a-catalunya.pdf
https://cuscub.files.wordpress.com/2020/03/apunts-cusc-num-15-2020-japonesos-a-catalunya.pdf
https://cuscub.files.wordpress.com/2020/07/apunts-cusc-num-16-2020-models-pedagogics-i-compet-oral.pdf
https://cuscub.files.wordpress.com/2020/07/apunts-cusc-num-16-2020-models-pedagogics-i-compet-oral.pdf
https://cuscub.files.wordpress.com/2020/12/apunts-cusc-num-17-2020-alumnat-brasiler-catalunya.pdf
https://www.yorokobu.es/coma-del-vocativo/
https://www.yorokobu.es/coma-del-vocativo/
https://www.pensem.cat/noticia/147/micropolitiques/llengues
https://www.vilaweb.cat/noticies/caldria-fer-moltes-coses-entre-les-quals-les-seguents/
https://www.vilaweb.cat/noticies/caldria-fer-moltes-coses-entre-les-quals-les-seguents/
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4. Boix-Fuster, Emili. «Leibniz i els deures del nou ministre de Cultura». Ara, 21 de gener 

de 2020. https://www.ara.cat/opinio/Emili-Boix-Fuster-Leibniz-deures-nou-ministre-

cultura_0_2384761650.html 

5. Boix-Fuster, Emili. «Banderes vermelles». VilaWeb, 18 de novembre de 2020. 

https://www.vilaweb.cat/noticies/banderes-vermelles/  

6. Bou, Ot. «‘Drama’ o la incursió gradual del castellà en la televisió que normalitzava el 

català». VilaWeb, 1 de juliol de 2020. Amb participació de Marina Massaguer i F. Xavier 

Vila. https://www.vilaweb.cat/noticies/drama-o-la-incursio-gradual-del-castella-a-la-

televisio-catalana/ 

7. Buetas, Óscar. «Amb un sospitós s’ha d’analitzar si els missatges anònims són seus». 

La Mañana, 17 d’octubre de 2020. Amb participació de Sheila Queralt. 

https://www.lamanyana.cat/detall-noticies/article/amb-un-sospitos-sha-danalitzar-

si-els-missatges-anonims-son-seus/  

8. Carranco, Rebeca. «Forense de las palabras». El País Semanal, 4 d’octubre de 2020. 

Amb participació de Sheila Queralt. 

https://elpais.com/elpais/2020/10/01/eps/1601563641_981163.html 

9. Comajoan, Llorenç. «Assumeix que la gent no és idiota». VilaWeb, 20 de novembre de 

2020. https://www.vilaweb.cat/noticies/assumeix-que-la-gent-no-es-idiota/ 

10. Comellas, Pere. «Parlem en llatí? Més aviat en poti-poti». Vilaweb, 30 d’agost de 2020. 

https://www.vilaweb.cat/noticies/parlem-en-llati-mes-aviat-en-poti-poti/ 

11. Cufari, Anita. «Dra. Sheila Queralt, lingüista forense: “Cada palabra que utilizamos y 

la forma en la que nos expresamos importan”». elEconomista.es, 9 de setembre de 

2020. https://revistas.eleconomista.es/seguros/2020/septiembre/dra-sheila-queralt-

linguista-forense-cada-palabra-que-utilizamos-y-la-forma-en-la-que-nos-

expresamos-importan-XF4520213 

12. Cuní, Josep. Entrevista amb Sheila Queralt (lingüista forense): «Podríem detectar si un 

missatge conté una veritable amenaça i qui està al darrere d’aquest missatge». Aquí, 

amb Josep Cuní, SER Catalunya, 26 d’octubre de 2020. 

https://play.cadenaser.com/audio/1603708167897/# 

13. Diari de la Llengua. «Ortografia contra els rumors falsos». Diari de la Llengua, 21 de 

maig de 2020. Amb participació de Sheila Queralt. 

http://www.diaridelallengua.cat/ortografia-contra-els-rumors-falsos/ 

https://www.ara.cat/opinio/Emili-Boix-Fuster-Leibniz-deures-nou-ministre-cultura_0_2384761650.html
https://www.ara.cat/opinio/Emili-Boix-Fuster-Leibniz-deures-nou-ministre-cultura_0_2384761650.html
https://www.vilaweb.cat/noticies/banderes-vermelles/
https://www.vilaweb.cat/noticies/drama-o-la-incursio-gradual-del-castella-a-la-televisio-catalana/
https://www.vilaweb.cat/noticies/drama-o-la-incursio-gradual-del-castella-a-la-televisio-catalana/
https://www.lamanyana.cat/detall-noticies/article/amb-un-sospitos-sha-danalitzar-si-els-missatges-anonims-son-seus/
https://www.lamanyana.cat/detall-noticies/article/amb-un-sospitos-sha-danalitzar-si-els-missatges-anonims-son-seus/
https://elpais.com/elpais/2020/10/01/eps/1601563641_981163.html
https://www.vilaweb.cat/noticies/assumeix-que-la-gent-no-es-idiota/
https://www.vilaweb.cat/noticies/parlem-en-llati-mes-aviat-en-poti-poti/
https://revistas.eleconomista.es/seguros/2020/septiembre/dra-sheila-queralt-linguista-forense-cada-palabra-que-utilizamos-y-la-forma-en-la-que-nos-expresamos-importan-XF4520213
https://revistas.eleconomista.es/seguros/2020/septiembre/dra-sheila-queralt-linguista-forense-cada-palabra-que-utilizamos-y-la-forma-en-la-que-nos-expresamos-importan-XF4520213
https://revistas.eleconomista.es/seguros/2020/septiembre/dra-sheila-queralt-linguista-forense-cada-palabra-que-utilizamos-y-la-forma-en-la-que-nos-expresamos-importan-XF4520213
https://play.cadenaser.com/audio/1603708167897/
http://www.diaridelallengua.cat/ortografia-contra-els-rumors-falsos/


MEMÒRIA D’ACTIVITATS 
CUSC—Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació 
Universitat de Barcelona 
Any 2020 
 
 
 

39/47 

14. Diari de la Llengua. «La Covid-19 carrega de feina els lingüistes forenses». Diari de la 

Llengua, 21 de maig de 2020. Amb participació de Sheila Queralt. 

http://www.diaridelallengua.cat/la-covid-19-carrega-de-feina-els-linguistes-forenses/ 

15. Diari de la Llengua. «Barcelona atrau molts joves que no parlen català». Diari de la 

Llengua, 26 de novembre de 2020. Amb participació d’Avel·lí Flors-Mas i Natxo Sorolla. 

http://www.diaridelallengua.cat/barcelona-atrau-molts-joves-que-no-parlen-catala/  

16. Ericsson, Paula. «El futur incert del català: serà una llengua del segle XXII?». Diari 

Públic, 19 de juliol de 2020. Amb participació d’Avel·lí Flors-Mas. 

https://www.publico.es/public/futur-incert-catala-sera-llengua-segle-xxii.html 

17. Estat de la Nació. Entrevista a F. Xavier Vila. Teve.cat, Estat de la Nació #01, 28 de 

novembre de 2020. https://youtu.be/eIJBIdazFr4 

18. Flors-Mas, Avel·lí. «Una societat civil travada per la transformació sociolingüística 

necessària». Blog del 6é Congrés d’Escola Valenciana, 15 de juliol de 2020. Escola 

Valenciana—Federació d’Associacions per la Llengua. 

https://congresescola.com/blog/una-societat-civil-travada-per-la-transformacio-

sociolinguistica-necessaria/ 

19. Flors-Mas, Avel·lí. «Pel català, de l’acció individual a l’acció col·lectiva». VilaWeb, 25 

de novembre de 2020. https://www.vilaweb.cat/noticies/pel-catala-de-laccio-

individual-a-laccio-collectiva/ 

20. Fundacio.cat. «Marina Massaguer: ‘Els joves ja no busquen una comunicació 

unidireccional sinó participar i poder deixar un missatge a l’Instagram de Dulceida’». 

Fundacio.cat, 2 de juliol de 2020. https://fundació.cat/marina-massaguer-youtube-

instagram-tiktok-catala/ 

Roser Giménez al capítol «Crímenes sin condena» del programa En el punto de mira (Cuatro) 

http://www.diaridelallengua.cat/la-covid-19-carrega-de-feina-els-linguistes-forenses/
http://www.diaridelallengua.cat/barcelona-atrau-molts-joves-que-no-parlen-catala/
https://www.publico.es/public/futur-incert-catala-sera-llengua-segle-xxii.html
https://youtu.be/eIJBIdazFr4
https://congresescola.com/blog/una-societat-civil-travada-per-la-transformacio-sociolinguistica-necessaria/
https://congresescola.com/blog/una-societat-civil-travada-per-la-transformacio-sociolinguistica-necessaria/
https://www.vilaweb.cat/noticies/pel-catala-de-laccio-individual-a-laccio-collectiva/
https://www.vilaweb.cat/noticies/pel-catala-de-laccio-individual-a-laccio-collectiva/
https://fundació.cat/marina-massaguer-youtube-instagram-tiktok-catala/
https://fundació.cat/marina-massaguer-youtube-instagram-tiktok-catala/
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21. Gargallo, Jose Enrique. «Epidèmia, passa i altres designacions romàniques connexes». 

Blog Epidèmies a l’Edat Mitjana (Institut de Recerca en llengües i cultures medievals), 

18 de maig de 2020. 

https://epidemiesedatmitjana.wordpress.com/2020/05/18/epidemia-passa-i-altres-

designacions-romaniques-connexes/ 

22. Guerrero, Joan Antoni. «La meitat dels catalans ni tan sols entenien el castellà a finals 

del segle XIX». El Món, 23 d’agost de 2020. https://www.elmon.cat/cultura/50-

catalans-monolingue-no-entenia-castella-finals-xix_2131637102.html  

23. Lillo, Manuel. «La idea que el castellà és residual a les aules de Catalunya és falsa». 

Entrevista a Avel·lí Flors Mas. El Temps, 17 de desembre de 2020. 

https://www.eltemps.cat/article/12252/entrevista-avelli-flors  

24. Lleonart, Arnau. «Massaguer, Marina. ‘És vital recuperar el canal juvenil de TV3’». 

VilaWeb, 25 de juny de 2020. https://www.vilaweb.cat/noticies/vital-recuperar-canal-

juvenil-tv3-marina-massaguer-entrevista/ 

25. Llorente, Analía. «“En el ámbito privado nos convocan más para saber si alguien tiene 

un amante”: ¿qué hace un lingüista forense?». Amb participació de Sheila Queralt. BBC 

News Mundo, 4 de febrer de 2020. https://www.bbc.com/mundo/noticias-51185636 

26. Massaguer, Marina. Com parlem avui al Camp de Tarragona: la història viscuda (I) 

Tarragona Digital, 15 d’abril de 2020. https://tarragonadigital.com/el-forum/parlem-

avui-al-camp-tarragona-historia-viscuda 

27. Massaguer, Marina. «Com parlem avui al Camp de Tarragona (II): Viure la 

globalització des de casa». Tarragona Digital, 13 de maig de 2020. 

https://tarragonadigital.com/el-forum/parlem-avui-al-camp-tarragona-ii-viure-

globalitzacio-casa 

28. Massaguer, Marina. «Imaginaris limitadors sobre llengua i identitat». Tarragona 

Digital, 10 de juny de 2020. https://tarragonadigital.com/el-forum/imaginaris-

limitadors-sobre-llengua-identitat 

29. Massaguer, Marina. «La ideologia que triomfa és la que no es nota». Tarragona Digital, 

8 de juliol de 2020. https://tarragonadigital.com/el-forum/ideologia-que-triomfa-que-

no-nota 

30. Massaguer, Marina. «El valor de les llengües (I): el mercat lingüístic». Tarragona 

Digital, 10 de setembre de 2020. https://tarragonadigital.com/el-forum/valor-llengues-

mercat-linguistic 

https://epidemiesedatmitjana.wordpress.com/2020/05/18/epidemia-passa-i-altres-designacions-romaniques-connexes/
https://epidemiesedatmitjana.wordpress.com/2020/05/18/epidemia-passa-i-altres-designacions-romaniques-connexes/
https://www.elmon.cat/cultura/50-catalans-monolingue-no-entenia-castella-finals-xix_2131637102.html
https://www.elmon.cat/cultura/50-catalans-monolingue-no-entenia-castella-finals-xix_2131637102.html
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https://www.vilaweb.cat/noticies/vital-recuperar-canal-juvenil-tv3-marina-massaguer-entrevista/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-51185636
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https://tarragonadigital.com/el-forum/valor-llengues-mercat-linguistic
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31. Massaguer, Marina. «El valor de les llengües (II): on val la pena invertir». Tarragona 

Digital, 28 d’octubre de 2020. https://tarragonadigital.com/el-forum/valor-llengues-ii-

val-pena-invertir 

32. Massaguer, Marina. «Adoptar el català: la importància dels afectes». VilaWeb, 30 de 

novembre de 2020. https://www.vilaweb.cat/noticies/adoptar-el-catala-la-

importancia-dels-afectes/ 

33. Massaguer, Marina; Besalú, Reinald; Rius, Arnau. «Quin és l’ús del català entre els 

joves?». El matí de Catalunya Ràdio, 22 de juliol de 2020. 

https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-mati-de-catalunya-radio/el-mati-de-

catalunya-radio-de-10-a-11-h-22072020/audio/1076165/ 

34. Massaguer, Marina; Rius, Clàudia; Pau, Sergi; Carreras, Paula. «Youtubers, 

instagramers i tiktokers en català, la revolució que ha de venir». Taula rodona al canal 

de YouTube de la Fundació.cat, 16 de juliol de 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=ePC-4nIucDE 

35. Mediaset España (2020). «Crímenes sin condena», En el punto de mira [programa de 

televisió]. Amb la participació de Roser Giménez. Accessible a: 

https://www.cuatro.com/enelpuntodemira/a-carta/punto-mira-crimenes-condena-

completo_18_3045270390.html 

36. Ortega, Rudolf. «Tardana Catalunya bilingüe». El País, 9 de setembre de 2020. 

https://cat.elpais.com/cat/2020/09/09/cultura/1599644169_650971.html 

37. Polinario, Javi. «La pandemia ha aumentado la manipulación del discurso de los 

menores en caso de divorcio conflictivo». HuffPost, 17 d’octubre de 2020. Amb 

participació de Sheila Queralt. https://www.huffingtonpost.es/entry/la-pandemia-ha-

aumentado-la-manipulacion-del-discurso-de-los-menores-en-caso-de-divorcio-

conflictivo_es_5f8a225fc5b62dbe71c2c3d3 

38. Queralt, Sheila. «Lingüística Forense: el análisis pericial lingüístico». Revista del 

Colegio de Profesionales de Criminalistica y Criminología de Salta 3 (17-20). 

http://colcrimycsalta.org/wp-content/uploads/2020/07/Revista-Edici%C3%B3n-

Forense-TOMO-3-JULIO-2020-1.pdf  

39. Queralt, Sheila. «Los rastros escritos que dejan los asesinatos». Perfil, 15 de febrer de 

2020. https://www.perfil.com/noticias/elobservador/los-rastros-escritos-que-dejan-

los-asesinatos.phtml  
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40. Queralt, Sheila. «La lingüística forense en la caza del ciberdelincuente». Criminal Fact, 

15 d’abril de 2020. https://www.criminalfact.es/la-linguistica-forense-en-la-caza-del-

ciberdelincuente-2/ 

41. Ramon, Júlia. «Cas Jubany: les anàlisis que assenyalen la innocència de Muntsa 

Careta». Amb participació de Sheila Queralt i Roser Giménez. iSabadell, 28 de maig de 

2020. https://www.isabadell.cat/tribunals/cas-jubany-les-analisis-que-assenyalen-la-

innocencia-de-muntsa-careta/ 

42. Rius, Clàudia. «Marina Massaguer: “El català ha d’ampliar els seus espais segurs”». 

Núvol.com, 28 de juliol de 2020. https://www.nuvol.com/llengua/marina-massaguer-

el-catala-ha-dampliar-els-seus-espais-segurs-114547 

43. Rosselló, Carles de. «Minoritzats, però propositius». VilaWeb, 5 de novembre de 2020. 

https://www.vilaweb.cat/noticies/minoritzats-pero-propositius/ 

44. Sendra, Montse. «La reconstrucció necessària». VilaWeb, 7 de novembre de 2020. 

https://www.vilaweb.cat/noticies/la-reconstruccio-necessaria/ 

45. Sorolla, Natxo. «Activem els sensors de la llengua». VilaWeb, 10 de novembre de 2020. 

https://www.vilaweb.cat/noticies/activem-els-sensors-de-la-llengua/ 

46. Vila, F. Xavier. «El que hauríem d’aprendre de ‘Drama’». Núvol.com, 3 de juliol de 2020. 

https://www.nuvol.com/llengua/el-que-hauriem-daprendre-de-drama-110523 

47. Vila, F. Xavier. «Una estratègia completa per a la llengua». VilaWeb, 13 de novembre 

de 2020. https://www.vilaweb.cat/noticies/una-estrategia-completa-per-a-la-llengua/ 

Marina Massaguer, entrevistada al digital Núvol 
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10.3. Materials de formació 

1. Alturo, Núria (2020): Investigar al batxillerat. La tutorització de treballs de recerca de 

llengua i literatura catalanes. Barcelona: Edicions UB 

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: 07/01/2021) 

http://www.edicions.ub.edu/ficha.aspx?cod=12686
http://www.edicions.ub.edu/ficha.aspx?cod=12686
http://www.ub.edu/cusc
http://www.cuscub.wordpress.com/
https://cuscub.wordpress.com/noticies/
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L’any 2020 el blog del CUSC-UB ha rebut un total de 7.935 visualitzacions per part de 4.578 

visitants. Això implica una certa reducció respecte els registres de 2019, més marcada en 

el nombre de visualitzacions que en el nombre de visitants. En aquest paràmetre els 

registres de 2020 superen els de 2018, a pesar de la reducció de l’activitat com a 

conseqüència de la pandèmia. 

 

Font: Web del CUSC-UB, «Estadístiques» (Data de la consulta: 07/01/2021) 

10.4. Blog del seminari del CUSC 

En el blog Seminari de sociolingüística i política lingüística del CUSC-UB, que es pot visitar 

en aquest enllaç, s’hi publiquen les convocatòries i els resums dels seminaris. A partir del 

segon quadrimestre de 2020, en què els seminaris passen a celebrar-se en línia com a 

conseqüència de la pandèmia, l’elaboració de resums escrits dels seminaris s’ha substituït 

per la publicació dels enregistraments de les sessions al canal de YouTube del CUSC. 

 

Font: Blog del seminari del CUSC (Data de la consulta: 07/01/2021) 

https://llenguasocietat.wordpress.com/
https://youtube.com/playlist?list=PLBdX0o0VeZQTqBO3X4YYhbFOd66HtpZyv
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El nombre de visites rebudes el 2020 és lleugerament inferior als registres extraordinaris 

de 2019, amb 3.324 visualitzacions i un total de 1.992 visitants. El canvi en el format de 

difusió del resultats dels seminaris (de resums escrits al bloc a vídeos al canal de YouTube 

del centre) a partir de març de 2020 explica aquesta tendència. 

 

Font: Blog del seminari del CUSC, «Estadístiques» (Data de la consulta: 07/01/2021) 

10.5. Xarxes socials 

10.5.1. Twitter 

Segons les dades obtingudes de Twitter Analytics, l’usuari @CuscUB ha obtingut 329 nous 

seguidors l’any 2020 i ha arribat, així, als 1.650 seguidors a finals de desembre. Això 

representa un increment del 25% respecte els poc més de 1.300 seguidors que es registraven 

a finals de 2019. L’abril, amb la campanya #LecturesCUSC pel confinament, va ser el mes 

en què es van sumar més nous seguidors (55); i el juliol va ser el mes amb més 

visualitzacions de tuits acumulades (72.600 en total). 

Font: Perfil @Cuscub (Data de la consulta: 07/01/2021) 

https://twitter.com/CuscUB
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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 2020 amb un total de 548 seguidors, 

cosa que representa un increment de 77 nous seguidors en relació amb els 471 amb què es 

tancava l’any 2019. 

 

Font: CUSC—Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació, «Estadístiques de la pàgina» (Data de la 

consulta: 07/01/2021) 

10.5.3. Youtube 

Al canal CUSC UB de YouTube 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 2020 el canal del CUSC 

tenia 89 subscriptors, gairebé el doble que al tancament de 2019, i sumava 1.938 noves 

visualitzacions, amb un increment de més del 70% respecte les visualitzacions de 2019, fins 

a arribar a un total d’11.100 vistes. 

 

Font: Canal CUSC UB (Data de la consulta: 07/01/2021)  

https://www.facebook.com/cuscub
https://www.facebook.com/cuscub
https://www.youtube.com/user/cusc1b
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11. Premis, mèrits i mencions 

El 2020 no es registren premis o reconeixements públics als investigadors i investigadores 

del centre. 

12. Infraestructura 

12.1. Personal 

La plantilla de treballadors contractats pel CUSC-UB l’any 2020 per desenvolupar-hi 

tasques de recerca ha estat de tres persones: Avel·lí Flors Mas, Marina Massaguer Comes i 

Montserrat Sendra i Rovira. 

Les restriccions en el funcionament del centre com a conseqüència de les mesures de 

contenció de la COVID19 han fet que l’any 2020 no es convoqués l’habitual beca de 

col·laboració per realitzar tasques de suport a la recerca del centre. 

12.2. Espai 

No hi ha hagut modificacions als espais, i el CUSC-UB manté l’espai de l’Edifici Històric 

de la Universitat de Barcelona. 
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