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PRESENTACIÓ 
 
Les noves immigracions arribades d’arreu del món durant la 
darrera  dècada  han  transformat  profundament  el  paisatge 
lingüístic  dels  carrers,  les  aules,  els  centres  de  treball  i 
d’esbarjo  i  les  institucions  dels  països  de  llengua  catalana. 
Amb  l’arribada d’una nova onada  immigratòria, els nostres 
pobles  i  viles  han  tornat  a  acollir  nous  accents  i  noves 
maneres de dir  la  realitat que han  fet encara més plural  la 
nostra  societat.  De  mica  en  mica,  i  no  sense  dubtes,  la 
societat  receptora ha  anat  prenent  consciència  dels  reptes 
que  implicaven  aquests  moviments  poblacionals,  i  ha 
desenvolupat  tota  una  sèrie  d’estratègies  per  tal  de 
gestionar la incorporació dels col∙lectius nouvinguts.  
L’estudi del vessant sociolingüístic d’aquestes  immigracions 
s’ha  comptat  des  del  començament  entre  les 
(pre)ocupacions del Grup d’Estudi de la Variació i del Centre 
Universitari  de  Sociolingüística  i  Comunicació  de  la 
Universitat de Barcelona. Ara  fa precisament deu anys que 
el VIII Col∙loqui  Lingüístic de  la Universitat de Barcelona va 
dedicar‐se a  l’impacte  lingüístic de  les noves  immigracions. 
En aquella ocasió,  i en altres que  la van succeir, com ara  la 
VI Jornada de Variació de l’any 2002, al màxim que podíem 
aspirar era a espigolar  les primeres experiències de recerca 
fetes  al  nostre  país  i  a  demanar  a  especialistes  estrangers 
que ens ajudessin a encarrilar  la  recerca  sobre el  fenomen 
immigratori partint de l’experiència de societats que, com la 
catalana,  partien  d’una  composició  lingüística  complexa  i 
amb  majories  fràgils.  Aquella  primera  empenta  va  donar 
com  a  resultat  el  volum  Integrar,  des  de  la  fragilitat? 
Societats plurilingües davant els  reptes de  les  immigracions 
multilingües:  Suïssa,  Brussel∙les,  Luxemburg,  Quebec  i 
Catalunya. 
Deu  anys  no  passen  debades,  i  avui,  afortunadament,  les 
coses han canviat significativament. Enguany tenim el plaer 
de  convidar‐vos  a  un  XVIII  CLUB  dedicat  íntegrament  a 
exposar els resultats de la recerca sociolingüística sobre les 
noves immigracions fets al nostre país. Es tracta bàsicament 
de  treballs  acadèmics  inèdits  —en  bona  mesura,  tesis 
doctorals  molt  recents—  que  ofereixen  un  dels  primers 
retrats  corals  de  quin  està  essent  l’impacte  sociolingüístic 
real  de  les  noves  immigracions  en  la  nostra  societat. 
Esperem  que,  com  cada  any,  l’oferta  us  resulti  prou 
atractiva per assistir‐hi. 

PROGRAMA 
 
9h15   Inauguració del CLUB 

9h30  Llorenç Comajoan, Vanessa Bretxa  i  Xavier  Tenorio 
GEV  i  CUSC,  Universitat  de  Barcelona:  «Les  tries 
lingüístiques  dels  infants  d’origen  al∙lòcton  en 
diverses comarques de Catalunya i la Franja» 

10h10  Judith  Oller  Badenas,  Universitat  de  Girona: 
«Variables  que  incideixen  en  el  coneixement  de 
català i castellà de l’alumnat estranger a Catalunya: 
un estudi amb alumnat de 6è de primària» 

10h50  Maria  Sabaté,  CIEN,  Universitat  Autònoma  de 
Barcelona: «La gestió del multilingüisme en un espai 
regulat  entre  persones  migrades:  el  cas  dels 
locutoris» 

11h30  Maria  Rosa  Garrido  Sardà,  CIEN,  Universitat 
Autònoma  de  Barcelona:  «La  gestió  del 
multilingüisme en els serveis d'acollida de les ONG: 
un estudi de cas» 

12h10  Pausa 

12h40  Xavier  Vila,  Natxo  Sorolla  i  Imanol  Larrea,  GEV  i 
CUSC,  Universitat  de  Barcelona:  «Trajectòries 
lingüístiques  de  jovent  d’origen  marroquí  a 
Catalunya» 

13h20  Carme  Junyent,  GELA,  Universitat  de  Barcelona: 
«Les  experiències  de  sensibilització  respecte  de  la 
diversitat lingüística a Catalunya» 

14h  Dinar 

16h  Makiko Fukuda, CUSC UB i Universitat Autònoma de 
Barcelona:  «Realitat  sociolingüística  dels  japonesos 
residents a Catalunya» 

16h40  Bàrbara Sastre: «Opinions  i pràctiques  lingüístiques 
dels alemanys residents a Mallorca» 

17h30  Taula  rodona  amb  els  participants:  «La  recerca 
sociolingüística  sobre  les  noves  immigracions: 
situació i reptes  de futur» 

 
DADES D’ORGANITZACIÓ 
 
• Inscripcions 

Us  podeu  inscriure  al  CLUB  per  Internet  des  de  la 
pàgina:  http://www.ub.edu/cusc/club.php  o  fent 
arribar  aquesta  butlleta  als  organitzadors  del 
col∙loqui. 
La  inscripció  és  gratuïta.  Les  places  disponibles  es 
distribuiran  per  ordre  d’inscripció.  Es  lliurarà 
certificat  d’assistència  al  CLUB  18  a  totes  les 
persones que ho sol∙licitin  i  s’hi hagin  inscrit. Per a 
qualsevol  dubte  o  aclariment  podeu  enviar  un 
missatge electrònic a cusc@ub.edu. 
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Grup d’Estudi de la Variació 

Secció de Lingüística Catalana 

Amb el suport de: 

Departament de Filologia Catalana  

Facultat de Filologia 

Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació 
UB 

• Comissió organitzadora 

F.  Xavier  Vila  i  Moreno,  Dept.  Filologia  catalana  i 
Centre Universitari  de  Sociolingüística  i  Comunicació 
(CUSC‐UB) 

Emili  Boix  Fuster,  Dept.  Filologia  catalana  i  Centre 
Universitari  de  Sociolingüística  i  Comunicació  (CUSC‐
UB)  


