INFORMACIÓ
PERSONAL

Maria Àngels Viladot i Presas

EXPERIÈNCIA
LABORAL_____________________________________________
1992– Actualment

Professora consultora i Tutora
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

▪Assignatura d’especialització: "Comunicació intergrupal i intercultural" en els Estudis
de la Informació i Ciències de la Comunicació (Institut Universitari de Postgrau).
L’assignatura es focalitza en els processos de la comunicació verbal i no verbal en les
relacions socials, culturals i grupals. També s’aborden els processos comunicatius
entre homes i dones en diferents cultures, com de profundes poden arribar a ser les
diferències comunicatives entre gèneres i com afecten els processos perceptius i
cognitius (per exemple, cultures d’honor).
▪Assignatura: "Bilingüisme i educació" en els Estudis de Psicologia i Ciències de
l’Educació.

Missió:
▪Desenvolupar el contingut teòric dels cursos
▪Donar suport als estudiants en l’estudi dels continguts
▪Crear els exercicis per a l’Avaluació Continuada i corregir-los,
comentant-los amb els estudiants
▪Promoure un fòrum i debat a l’aula virtual
▪Desenvolupar i actualitzar la bibliografia de les assignatures
▪Actualitzar els continguts
▪Desenvolupar exàmens finals i corregir-los

Tutoria: Donar suport als estudiants durant el procés d’inscripció, ajudant-los a
formar el seu perfil acadèmic

2011 – Actualment
Junt amb la Prof. Dr. Melanie Steffens (actual directora del Departament Psicologia Social i
Econòmica de la Universitat de Koblenz-Landau; Alemanya) i els seus col·laboradors, hem
desenvolupat un projecte de investigació en relació amb les professionals que treballen en
àrees de secular preeminència masculina. Hem desenvolupat i validat un qüestionari sobre
discriminació subtil.

2013 – Actualment
Projecte sobre gender gap presentat a la Unió Europea amb Dra. Melanie Steffens i
col·laboradores seves de la Universitat de Landau (Alemanya) i amb la Dra. Marta Aymerich
(vicerectora de la UOC) i un equip de professores de la UOC, investigadores sobre
discriminació i gènere.

2007 – Actualment
Directora de l’Editorial Aresta (www.editorialaresta.com). Directora de la col·lecció
Aresta Dones (llibres d’assaig sobre els problemes de les dones en el món).

1986-1991
Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria
de Cultura de la Generalitat de Catalunya
.
•Va ser la cap dels Centres de Normalització Catalans i també dels Serveis Municipals de
Catalunya
•Va ser també investigadora en l’Institut de Sociolingüística Catalana
Una de les tasques més importants que va desenvolupar fou la preparació, coordinació i
elaboració de la proposta de crear l’actual Consorci per la Normalització de la Llengua
catalana del Govern de Catalunya. Aquesta proposta es va centrar en el document “Els
Centres per la normalització lingüística segons l’article 26 de la Llei 7/1983”, conferencia que
va dur a terme en el II Congrés Internacional de la Llengua Catalana.
•Tècnica delegada de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya en la
Comissió Interdepartamental per la Promoció de la Dona.
•Coordinadora de la conferència "Llengua I Dona," al I Congres de la Dona (Institut Català
de la Dona, Generalitat de Catalunya)
• En aquest congrés també vaig presentar el document “El gènere del nom de les
professions”, amb Edelmira Barraquer].

1986 • Contracte per un projecte sobre la discriminació de la dona en el treball
(Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona)

1978-1986 • Professora en el Departament de Psicologia Experimental i Psicofisiologia
(Laboratori del Comportament) a la Universitat Autònoma de Barcelona
• Professora de 2on grau de l’assignatura de Psicologia Social i Llengua
• Classes pràctiques de Psicologia Experimental, Psicofisiologia i Biologia del
Comportament.
•Durant aquests anys, formà part del Consell de Redacció de la “Revista de Psicologia” i els
serveis de publicació de la Universitat Autònoma de Barcelona.

FORMACIÓ I
CAPACITATS___________________________________________
• Llicenciada en Filosofia i Lletres. Departament de Psicologia. Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB). Any 1975.
•Llicenciada amb grau (UAB). Any 1978.
Tesina: Una mesura psicolingüística del bilingüisme: temps de reacció d’associació verbal.
Qualificació: Excel·lent “Cum Laude” per unanimitat
•Doctora en Psicologia i Ciències de l’Educació. Universitat de Barcelona (UB). Any 1990.
Tesi doctoral: Factors psicosocials, vitalitat etnolingüística percebuda i identitat social.
Qualificació: Excel·lent “Cum Laude” per unanimitat.

Cursos de Doctorat
•Metodologia d’ensenyament per al treball científic en psicologia:

Qualificació: excel·lent.
•Objectius del Pla d’estudis en una carrera de Psicologia

Qualificació: excel·lent
•SPSS: Metodologia estadística de recerca

Qualificació: excel·lent.

HABILITATS PERSONALS
_________________________________________________
Llengua Materna :

Català

Altres llengües :

Espanyol C2
Anglès

B1-2

Francès

C1

INFORMACIÓ
ADICIONAL_________________________________________
2003 – Actualment Vocal del Consell Social de la Llengua Catalana (Generalitat de
Catalunya) i membre del seu Comitè Permanent
2003 Ponent del Dictamen de Política Lingüística de l’Informe de PL de l’any 2003
(Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya), que es presentà al Parlament
de Catalunya.
2007 – Actualment
Forma part del Consell de redacció de la col·lecció “Communication and Society”
dirigida pel Dr. Howard Giles i iniciada l’any 2007

2010 – Actualment
Membre del Comitè de dones en l’espai públic de la Fundació CatDem (Barcelona,
Espanya). Ha col·laborat en el llibre en línia “Dones de Catalunya” amb el text
“violència contra les dones” i en les “Conclusions”; aquest llibre on line fou presentat
en la “Reunió CatDem” duta a terme el mes de març de 2010
2011 Ponent del Dictamen de Política Lingüística dels Informes de PL dels anys
2009 i 2010 (Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya), que presentà al
Palau de la Generalitat.
2010 – Actualment Membre del Jurat del Premi anual Ramon Trias Fargas
(Fundació CATDEM), Barcelona, Spain).

MEMBRE DE LES
ASSOCIACIONS__________________________________________
•Membre de la International Communication Association (ICA; member no. 005989);
•Membre del Intergroup Communication ICA Interest Group
•Membre de la Association for Psychological Science
•Col·legi de Psicòlegs de Catalunya (no.: 2791).
•Col·legi oficial de Psicòlegs d’Espanya.
•Associació d’Escriptors de Catalunya (no.: 1813).
•Societat Catalana de Sociolingüística (subsidiària del Institut d’Estudis Catalans,
IEC)
•Associació Catalana de Sociologia (subsidiària del Institut d’Estudis Catalans)
•Associació d’Escriptors en Llengua Catalana
•PEN Català
•Ha estat membre del Consell escolar de AULA. Escola Europea. Barcelona
REVISIÓ d’ARTICLES
• Revisió d’un article del número 24 de la revista Treballs de Sociolingüística Catalana (2014)
• Revisió d’un article per a la revista Sociolingüistic Studies (Novembre de 2013)

COMUNICACIONS I CONFERÈNCIES MÉS RECENTS
•International Dimensions of Age Identity: Data from Thailand,Laos,Spain,
Austràlia and the USA [McCann,R.M., Kellermann,K., Giles,H., Gallois,C.,
&Viladot,MA.] NCA.Atlanta,Georgia,November 14,2001.
▪ La Imagen de las mujeres políticas en los medios de comunicación. Conferència en
la trobada "Pasado, presente y futuro de las mujeres en política y su relación con los medios
de comunicación", 29 de Setembre, 2006, celebrada en motiu del 75e aniversari de la
consecució del vot femení a Espanya. Lloc: Radio y Televisión de Andalucia (RTVA), Sevilla
(Espanya).
▪ La diversitat lingüística i la Pau. Cicle "Llengua, Diversitat i Pau," Associació Catalana
d’Esperanto”, 29 i 30 de Novembre, 2008. Espanya

▪ Identitat, vitalitat etnolingüística i comunicació intergrupal, V Congrés Català de
Sociologia, 17 i 18 d’Abril 2009, Universitat Autònoma de Barcelona (Espanya).
▪ Identité ethnique et vitalité ethnolinguistique chez les indigènes et les métis de
Chiapas, Mexique. Une étude empirique]. [Viladot, MªÀngels ; Giles, Howard (Gasiorek,
Jessica; Esteban-Guitart, Moisès ] Treizième conférence de l’Académie Internationale de
Droit Linguistique (Université de Montreal), 13-17 décembre 2012 à Chiang Mai, en
Thaïlande
▪ L’explotació i la violència contra les nenes al món. Fòrum europeu sobre la
violència contra la dona (organitzat per la Plataforma contra la violència de gènere).
Celebrat a l’Espai Francesca Bonnemaison (Diputació de Barcelona). 21-23 de
novembre de 2013
“Ethnolinguistic identity and perceived institutional support among young
indigenous and mestizos from Chiapas (México)“. Kolloquium Sozialpsychologie. 22 de
Gener de 2014 Universität Koblenz-Landau. Alemanya
▪

PREMIS
1979 Premi Doctor Martí i Julià (Institut d’Estudis Catalans, Generalitat de Catalunya,
1979): Una mesura psicofisiològica del bilingüisme: temps de reacció d’asociació verbal.
Investigació experimental amb una cambra insonoritzada per mesurar el temps de reacció
dels bilingües en català i espanyol. El temps de reacció és una mesura sensible per
determinar el predomini d’una de les dues llengües en els bilingües.
1995 Premi Estudis de la Caixa de Sabadell, Barcelona, España (1995): Comunicació
intergeneracional. Un estudi a Catalunya.
Recerca quantitativa a Catalunya (450 subjectes, joves i gent gran) realitzada amb el
Professor Howard Giles (UCBS) sobre el discurs paternalista o condescendent ( baby talk).
El resultat més important en la investigació és que el comportament i l’ús de la parla
condescendent cap a la gent gran menyscaba la seva autoestima i augmenta les conductes
de dependència.
2010. 1r. Finalista Premi «Sen Soví», Universitat Autònoma de Barcelona (2010): Letras
con sabor
Els Premis Sent Soví són organitzats per la Universitat de Barcelona i la Fundació Freixenet
Sala-Ferrer i, juntament amb RBA llibres, premia predominantment obres d’assaig literari o
sense limitació de gènere (quedant exclosos els llibres de receptes, guies de restaurants,
etc...), on el menjar apareix com element clau.

LLIBRES___________________________________________
•El bilingüisme a Catalunya. Investigació i Psicologia. Barcelona: Laia, 1981.
•Estereotips socials de la dona. Barcelona: Col·lecció Estudis, Institut Català de la
Dona, Generalitat de Catalunya, 1993.
•Identitat i vitalitat lingüística dels catalans. Barcelona: Columna, 1993.

•Preparación mental del jugador del golf. [Amb la col·laboració de la Federació
Catalana de Golf]. Barcelona: Edicions i Serveis escolars Domènech, 1994.
•Les dones en la política. Obrir camí i resistències al canvi. Barcelona: Editorial
Columna, 1999.
•Lengua y comunicación intergrupal. Barcelona: EDIUOC, 2009.
•Educar les emocions. Barcelona: EDIUOC, 2009.
•Letras con sabor. Barcelona: Editorial Aresta, 2010.
•Comunicación Intergrupal e intercultural. Barcelona: Editorial UOC, 2011.
•Comunicación y grupos sociales. Barcelona: Editorial UOC, 2012.
•De la picaresca als videojocs. La infància com a mirall de la societat.
Barcelona: UOC, 2013.
•Gender at Work: a Social Psychological Perspective, 2014 [Steffens, M.;
Viladot, Ma. A and Ebert, I.], Peter Lang Publishing (per la versió en anglès);
[Steffens, M.; Ebert, I. and Viladot, Ma. A.], Springer Publishing (per la versió en
Alemany) and [Viladot, Ma. A.; Steffens, M.; Ebert, I.], Editorial Aresta (per a la versió
en castellà).
• ¿Qué hace la sociedad con los niños y las niñas? Como la sociedad ha ido
respondiendo a ésta pregunta desde el Renacimiento hasta nuestros días.
Editorial Aresta, 2013

Capítols de llibres___________________________________
•Estudi pilot d'una mesura de dominància bilingüe, dins Seminari
Internacional de l'Estudi Experimental del Bilingüisme. Barcelona: Fundació
Caixa de Pensions, 1984.
•L'adquisició d'una segona llengua, dins Sociolingüística i Llengua Catalana.
Barcelona: Empúries, col·lecció Les Naus, 1988.
•Les dades demogràfiques en el concepte de vitalitat. Un estudi
comparatiu, dins Actes del Simposi de Demolingüística. Publicacions del
Departament de Cultura. Institut de Sociolingüística Catalana, 1995.
•Catalan as a Minority Language in a National Context, dins Bates L.
Hoffer (ed.) The Languages of National Minorities. Trinity University; Research
Committee on Sociolinguistics, 1997.
•La imagen de las mujeres políticas en los medios de comunicación, en
Mujeres, Política y Medios de Comunicación. Homenaje a Clara Campoamor.
Edita Fundación Audiovisual de Anadalucia, 2008, p. 139-170.

ARTICLES PUBLICATS________________________________
•Aspectos psicológicos del bilingüismo y contacto entre lenguas.
Medidas del bilingüismo, Revista de Psicologia General y Aplicada, V, 35 (2),
1980, p. 255-278.
• Una mesura de predomini lingüístic del català i tipologies de bilingüisme
[amb Adolf Tobeña i Lluís Garcia Sevilla], dins Actes del 1r Simposi sobre
l'ensenyament del català a no catalanoparlants. Vic, 8-10 d'abril de 1980, p.
555-569.
•Autocontrol y obesidad; a propósito de algunos casos [amb Lluís Garcia
Sevilla; Pilar Carassa; Tomàs Flores; Adriana Garau i Jorge Pérez], Revista
Departamento de Psiquiatría (Barcelona), Facultat de Medicina, Universitat
Central, 8 (3), 1981, p. 220-234.
•Investigar el bilingüisme a Catalunya: una necessitat urgent, Ciència, 8,
1981, p. 51- 53.
•Aportacions de la psicologia al problema del bilingüisme, Quaderns de
Psicologia, 4, 1981, p. 135-150.
•Una medida de interferencia lingüística eb sujetos bilingües catalanocastellanohablantes, Cursos y Congresos (Santiago de Compostela), 24,
1982.
•Respuestas sintagmáticas y paradigmáticas en una tarea de asociación
verbal en bilingües catalano-castellanohablantes; un índice de
dominancia bilingüe, Revista de Psicología General y Aplicada, 38 (3), 1983,
p. 560-574.
•Psicologia i ideologia: a propòsit de l'article: valoració de judicis sobre el
caràcter català, Quaderns de Psicologia (Barcelona), UAB, 7-1, 1983, p. 101108.
•Diferències biològiques entre home i dona [amb Assumpta Martí],
Ciència, 30, setembre de 1983.
•Laterització cerebral en humans, Ciència, 39, 1984, p. 34-47.
• Evolució del coneixement del català en una ciutat gran de Catalunya:
una anàlisi estadística de les dades del Padró de 1986 a l'Hospitalet de
Llobregat, Perspectiva Social, 25, ICESB, 1987, p. 81-96.
•Elements d'integració lingüística, Cultura, Departament de Cultura,
Generalitat de Catalunya, 17, 1988, p. 25-27.
•L'individu part fonamental en els processos d'aprenentatge i adquisició
d'una segona llengua, Revista de Catalunya, Departament de Cultura,
Generalitat de Catalunya, 17, 1988, p. 25-27.

•L'adquisició d'una segona llengua: el model de Gardner i el de Clément,
COM, Revista del Gabinet de Didàctica, Departament de Cultura, Generalitat
de Catalunya, 19, 1989.
•Estereotips socials i investigació, Revista de Catalunya, 47, 1989, p. 26-40.
•Factores psicosociales, percepción de la vitalidad etnolingüística y
identidad social, Anuario de Psicología, Institut de Ciències de l'Educació, 52
(1), 1991, p. 79-93.
•Anàlisi de la vitalitat subjectiva del català d'una mostra de joves catalans,
Revista de Catalunya, 27, 1989, p. 56-71.
•Identitat ètnica i pluralisme cultural i lingüístic, Revista de Catalunya, 47,
1991, p. 26-40.
•Teoría de la Identidad Etnolingüística en el contexto catalán [amb Miquel
Siguan], Anuario de Psicología (Institut de Ciències de l'Educació), 52 (1),
1992, p. 79-93.
•Percepció de la vitalitat etnolingüística i identitat social, Treballs de
Sociolingüística Catalana, 10, 1992, p. 125-130.
•Vitalidad etnolingüística y uso de la lengua en el contexto catalán, Revista
de Psicología Social Aplicada, vol. 3, núm. 2, 1993, p. 27-46.
•Subjective ethnolinguistic vitality and ethnic identity: some catalan and
frisian data [amb Jenannes Ytsma & Howard Giles], International Journal of
the Sociology of Language, 108, 1994, p. 63-78
•Ethnolinguistic differentiation in Catalonia [amb Howard Giles], Multilingua,
13-3, 1994, p. 301-312.
•Les dades demogràfiques en el concepte de vitalitat lingüística. Un
estudi comparatiu, dins III Trobada de Sociolingüistes Catalans. Publicació del
Departament de Cultura, DGPL, Generalitat de Catalunya, 1995, p. 20-36.
•Comunicació interpersonal i vellesa, Revista de Catalunya, 103, 1996, p.
26-36.
• Parla condescendent i vellesa: avaluacions intergeneracionals a
Catalunya, FÒRUM, Revista de la Conselleria de Benestar Social, núm. 6,
1996, p. 76-85.
•Vitalitat (etno)lingüística i identitat al grup de pertinença: algunes dades i
consideracions sobre el català i el frisó, Revista de Catalunya, 109, 1996, p.
45-68.
•Vitalitat i identitat al grup de pertinença. Un estudi comparatiu entre
catalans i frisons, dins Actes de la cinquena trobada de sociolingüistes
catalans. Barcelona, 24 i 25 d'abril de 1997, p. 324-334.

•Les dones en la política, Sarrià, 138, 1999, p. 14.
•Comunicación intergeneracional, La factoría, 8, 1999.
•Habla condescendiente y ancianidad: Evaluaciones intergeneracionales
en Cataluña [amb Howard Giles], Revista de Psicología Social Aplicada, 50,
1999, p. 27-43.
[Part d’aquesta investigació es va presentar amb Howard Giles com a Poster
[Patronizing the Elderly in Catalonia] en el SOCIOLINGUISTICS SYMPOSIUM
11 AT THE UNIVERSITY OF WALES (Cardiff, 5th to 7th September 1996).
•El gènere del nom de les professions, Llengua i ús (Generalitat de
Catalunya, Departament de Cultura), 15, 1999, p. 55-59.
• La imagen de las mujeres políticas en los medios de comunicación , La
Factoría, 14- 15, 2001.
•El català a Múrcia, Revista de Catalunya, 164, 2001, p. 47-60.
•Cròniques d'una vida sense justícia (2), Revista de Catalunya, 204, 2005,
p. 15-38.
•El llenguatge alimentari de les «Odas» de Pablo Neruda, Contemporani.
Revista de la Universitat de Barcelona, núm. 33-34, p. 59-70.
•Ressenya del llibre d'Albert Bastardas: Cap a una sostenibilitat lingüística.
Llengua i Dret, núm. 44, p. 372-375, Escola d'Administració Pública de
Catalunya, Generalitat de Catalunya, desembre 2005.
•La diversitat lingüística i la pau (II), Revista de Catalunya, 247, 2009, p. 1125.
•Relacions entre la identitat catalana i la percepció de vitalitat
etnolingüística en una mostra d'estudiants universitaris [amb Moisès
Esteban-Guitart], Digithum, núm. 11, UOC, 2009.
•Identidad, percepción de vitalidad etnolingüística y comunicación
intergrupal en Cataluña. An identity and ethnolinguistic perception vitality
study in Catalonia [amb M. Esteban-Guitart; J. Ma. Nadal; H. Giles]. 2009,
Revista de Psicología Social Aplicada, Vol 17, núm 3, 2007.
•Un estudio transversal sobre la percepción de la vitalidad etnolingüística
en jóvenes y adultos de Cataluña [amb M. Esteban-Guitart], Revista
Internacional de Sociología, 69 (1), 2010, p. 229-252.
•La evolución y la cultura de los alimentos, Revista La Factoria, núm. 51,
octubre de 2010.
•La diversitat lingüística i la pau (I), Revista KATALUNA ESPERANTISTO,
Llengua Internacional i Drets lingüístics, 358 (124), juliol-desembre, 2011, p.
11-17

•El ciberassetjament, COMeIN, Revista dels Estudis de Ciències de la
Informació i la Comunicació (UOC), Número 6 (desembre de 2011)
•Desenvolupament personal per a un envelliment satisfactori: el paper de
la comunicació [ with Howard Giles] Llengua, Societat i Comunicació, 2012,
10, 1-7 http://revistes.ub/index.php/LSC / lsc@ub.edu
•Danys intencionats: psicologia social de la comunicació sobre la maldat.
L' Espill, No. 41, 2012 , p. 97-112
•Identidad nacional, vitalidad etnolingüística e indigenismo en Chiapas
(México) [with Howard Giles, Luis Fernando Bolaños y Moisès EstebanGuitart] Estudios de Psicología, 2013, 34 (1),
•Ethnolinguistic vitality, mass media, and ethnic identity: A study with
indigenous groups in the Chiapas (Mexico) [ with Howard Giles, Jessica
Gasiorek and Moisés Esteban] Sociolinguistic Studies, 2013, VOL 6.3, 471-490.
•Perceived institutional support among young indigenous and mestizos
from Chiapas (México). A group vitality approach [Esteban-Guitart, M.;
Viladot,Ma.A.; and Giles, H.] Journal of Multilingual and Multicultural
Development (in press).
•Ethnic identity and ethnolinguistic vitality among the Tzotzil and Tzeltal
natives in Chiapas, Mexico. An empirical study [ with Giles, Howard and
Esteban-Guitart, Moisès] Open Journal of Modern Linguistics, (en vies de
publicació)
ALTRES ARTICLES______________________________________________
•

El problema del bilingüisme a Catalunya [amb Albert Viladot], Avui, gener
1979.

•

Els Centres de Normalització Lingüística, Butlletí Heure, 6, 1986, p. 57.

•

El català cosa de tots, Butlletí Heure, 12, 1986, p. 44-48.

•

L'ús del català: producte i causa de la normalització lingüística,
EIXAMPLE: Revista de difusió cultural, 1, 1988, p. 29-32.

•

Notes sobre el català dins i fora els límits territorials de Catalunya,
EIXAMPLE: Revista de difusió cultural, 2, 1989, p. 28-30.

•

Noves tecnologies i anàlisi psicològica, La Vanguardia. "Cultura", 1990.

•

Mentalitat de guerra, Avui, 10 de març de 1994.

•

Valors col·lectius contra el foc, Avui, agost de 1994.

•

Lleis i societat, Avui, 9 de gener de 1995.

•

El llarg camí de l'alliberació de la dona, Avui, 5 d'abril de 1995.

•

Bohigas i la vitalitat del català, Avui, 15 de juliol d 1995.

•

Mitologia contemporània, Avui, 5 de setembre de 1995.

•

La humanitat de l'obra de Mrozek, Avui, 4 d'octure de 1995.

•

En el fons sempre hi ha la persona, Avui, 2 de novembre de 1995.

•

L'enveja de sempre, Avui, 11 de gener de 1996.

•

"The Scarlet Letter" a la ciutat de Barcelona, Avui, 6 de febrer de 1996.

•

•El Museu Clarà i la memòria, Avui, 21 de març de 1996.

•

El correu sense carter, Avui, 8 e maig de 1996

•

Els assaigs nuclears, garantia de pau?, Avui, 11 de juliol de 1996

•

Mirant el DF de Mèxic, Avui, 13 de gener de 1997

•

1997: Any europeu contra el racisme, Avui, 18 de febrer de 1997

•

El bilingüisme a Catalunya en el context de la globalització, Avui, 28 de
maig de 1997

•

És la telemàtica una oportunitat per a les dones?, Avui, 27 de juny de
1997

•

1988-1998: diferències en el sentiment d'identitat catalana, Avui, 1998.

•

L'individu, subjecte actiu o passiu de l’Estat de benestar?, Avui, 15
d'abril de 1998

•

Gal·lesos, Avui, 8 d'abril de 1999.

•

•El bable, Avui, 1 de juliol de 1999.

•

Per què ha mort Theo Van Gogh, Avui, 4 de novembre de 2004

•

Una ocasió per a la llengua catalana. Butlletí, núm. 24, PEN català, p. 810, novembre 2005

•

A la bella carena del serrat. El Castell (Bellcaire d'Empordà), p. 23-25,
desembre 2005

•

La felicitat autèntica, dins Festes de juliol. Pedreguer, 2007

•

Envellir en positiu, dins Festes de juliol. Pedreguer, 2008

•

El malson de retornar al passat. Vilaweb. Opinió contundent, 24.05.2013
(http://www.vilaweb.cat/opinio_contundent/4118135/malson-retornarpassat/secure.html

•

La violencia contra la mujer: herencia del machismo patriarcal. Público
on line, 2 de noviembre de 2013. Retrieved from •
http://blogs.publico.es/dominiopublico/8050/la-violencia-contra-las-mujeresherencia-del-machismo-patriarcal/
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