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TROBADA INTERUNIVERSITÀRIA PER AL DIÀLEG INTERCULTURAL 
 

Organisme i/o persona que la desenvolupa  
 
Grup de Recerca CIEN (Comunicació Intercultural i Estratègies de Comunicació), 

Departament de Filologia Anglesa i Germanística, Universitat Autònoma de Barcelona. 

Pàgina web: http://groupcien.uab.cat/ 

 
ACTIVITAT (títol) 

 

 

Investigació del Grup de Recerca CIEN  

 

Especialitat (àmbit temàtic: informàtica, 

llengua, psicologia...) 

 

llengua> migració, sociolingüística 

crítica> multilingüisme en les institucions  

i en la nova economia  

Descripció de l’activitat  

 

1) Adscripció i membres de l’equip investigador 
El grup de recerca CIEN s’adscriu al Departament de Filologia Anglesa i de 

Germanística a la Facultat de Filosofia i Lletres, Universitat Autònoma de Barcelona. 

Es va fundar l’any 2001 gràcies al finançament del Ministeri d’Educació i Ciència 

espanyol per a realitzar un projecte sobre Pràctiques verbals en la comunicació 

intercultural: Estratègies i negociació del significat. Els membres del primer equip 

investigador són: Melissa G. Moyer (investigadora principal), Joan A. Argenter, Albert 

Branchadell, Eva Codó, Joan Pujolar, Adela Ros i Monica Heller.  

Els membres de l’actual equip investigador (2007-2010) inclouen Melissa G. Moyer 

(investigadora principal), Eva Codó, Melinda Dooly, Sònia Oliver i Dolores Ruiz, totes 

de la Universitat Autònoma de Barcelona, a més de Gabriele Budach (Universitat de 

Southampton), Alexandre Duchêne (Universitat de Formació de Professorat a 

Fribourg) i Monica Heller (Universitat de Toronto). El projecte compta amb tres 

becàries predoctorals: Maria Rosa Garrido, Maria Sabaté i Katia Yago. Actualment, 

l’equip està finançat a través d’un projecte de recerca I+D atorgat pel Ministeri de 

Ciència i Tecnologia per a investigar La gestió del multilingüisme en l’àmbit 

institucional i d’un altre ajut ARAFI atorgat per l’AGAUR sobre Gestió de l'acollida 

lingüística dels nouvinguts en una institució pública i una institució no governamental.  

2) Línies d’investigació 
El nostre grup de recerca estudia les pràctiques lingüístiques bilingües i multilingües 

des de la perspectiva de la sociolingüística crítica. El nostre grup tracta qüestions 

d’importància teòrica i pràctica per a entendre la llengua i la societat. Entenem la 

llengua com un sistema que no és neutre i com una forma d’acció social que té 

conseqüències materials en la vida diària de les persones.  

 

L’etnografia en múltiples contextos (multi-sited ethnography) és el nostre mètode 

d’investigació principal conjuntament amb la utilització d’altres tipus de dades 

qualitatives que són claus per a entendre la igualtat i la desigualtat social. La recerca 

etnogràfica és la base per a construir un marc teòric i per a formular preguntes que 

tenen la finalitat d’ampliar el nostre coneixement dels processos socials en què la 

llengua hi juga un paper clau.  
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Formulem preguntes que tenen importants aplicacions a la política pública, la 

planificació lingüística, cursos de formació en comunicació intercultural i la promoció 

de la comprensió mútua entre la població autòctona i la població migrada en els 

contextos català i espanyol.  

 

Les nostres preguntes de recerca principals són:  

Com influeixen les ideologies individuals i institucionals sobre la llengua i la societat 

en les pràctiques bilingües i multilingües? 

Quin és el paper de la llengua i del multilingüisme en la nova economia? 

De quines maneres la globalització determina les noves pràctiques lingüístiques a la 

societat? 

Com es gestiona el multilingüisme en organitzacions privades, públiques i no 

governamentals? 

Com opera la llengua en l’exercici de l’agència,el  poder i el control institucional? 

 
3) Recerca en curs  

Gran part de la nostra recerca tracta sobre la gestió del nou multilingüisme fruit dels 

moviments migratoris en les institucions catalanes. Actualment estem estudiant una 

organització no governamental que ofereix serveis a immigrants, un centre d’atenció 

primària públic en un barri amb un 40% d’immigració i un locutori regentat per 

paquistanesos, tots tres a l’àrea metropolitana de Barcelona. A la ONG, estudiem els 

procesos d’inclusió i exclusió social dels nouvinguts a través dels usos i ideologies 

lingüístiques que hem observat als diferents serveis. Pel que fa al sector sanitari, estem 

explorant el rol dels mediadors socioculturals i de les modalitats lingüístiques en aquest 

CAP. L’estudi del multilingüisme al locutori s’emmarca dintre d’una tesi doctoral 

sobre el multilingüisme en el sector de les telecomunicacions dintre de la nova 

economia, que es centra en com els serveis de comunicació es comercialitzen i com els 

utilitzen els migrants. 

 

També fem recerca sobre l’àmbit del turisme dintre de la nova economia globalitzada. 

Estem fent treball de camp a Empuriabrava, un enclavament alemany a la Costa Brava, 

i a la Catalunya nord, a la regió de Languedoc-Roselló. A Empuriabrava, les 

comunitats d’estrangers assentades i la nova immigració desafien el control de l’estat-

nació i de la Generalitat a través de l’organització d’una economia de serveis pròpia i 

de l’organització d’espais lingüístics diferents. A la Catalunya nord, estem estudiant 

com el resorgiment de l’economia local es basa en el turisme i en la recuperació dels  

símbols locals d’identitat i llengua catalanes.   

 

4) 3r seminari internacional sobre llengua i migració.   
Aquest grup de recerca forma part de la xarxa de recerca sobre llengua i migració de 

l’associació internacional de lingüística aplicada (AILA). Estem organitzant el 3r 

seminari internacional sobre llengua i migració que es celebrarà a Barcelona, el 2 i 3 de 

febrer de 2009. El tema és “Llengua i Migració en les Institucions: Processos, Poder i 

Control”. Hi hauran uns 15 ponències i una participació de 35 persones. Les sessions 

plenàries estaran a càrrec de Eva Codó Universitat Autònoma de Barcelona), 

Alexandre Duchêne (Universitat de Formació de Professorat a Fribourg), Alastair 

Pennycook (University of Technology Sydney) i Celia Roberts (Universitat de 

Londres).  

 
Activitats proposades  
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1 Presentació de la recerca del grup de recerca CIEN 
2 
3 
4 
5 
Comentaris d’interès  
La nostra presentació durarà uns deu minuts. Necessitem un ordinador amb accés a 

internet i un projector. Aquesta presentació la faran dues persones de l’equip 

investigador: Katia Yago i la Maria Rosa Garrido.  

 

 

 


