
MEMÒRIA D’ACTIVITATS I ECONÒMICA DEL 2006

Assemblea de socis, 20 de desembre del 2006

1. actes púBlics

Aquest any s’han fet sis actes de seminari i un curs. 

23 de març
Sessió de seminari «Valor d’ús i valor de canvi de les llengües: Una aplicació 

al món de les empreses», a càrrec de Amado Alarcón (doctor en sociologia per la 
Universitat Autònoma de Barcelona i professor a la Universitat Rovira i Virgi-
li. És membre del grup de recerca Grup d’Estudis d’Immigració i Minories ètni-
ques [GEDIME]).

9 de maig
Sessió de seminari «Presentació del volum 18 de TSC: La situació sociolingüís-

tica a les Illes Balears», a càrrec de Joan-Albert Villaverde (tècnic de la Direcció 
General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears). A l’Espai Mallorca.

10 de maig 
Sessió de seminari, coorganitzada amb la Xarxa CRUSCAT i el CUSC-UB - 

PCB, «Paradoxes of language in the globalized new economy: Transformations 
of francophone Canada», a càrrec de Monica Heller (OICE, Toronto, Canadà).
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15 de juny
Sessió de seminari «Catalunya i el País Valencià: És possible un espai comuni-

catiu comú?», a càrrec de Josep Gifreu (catedràtic de Teoria de la Comunicació 
de la Universitat Pompeu Fabra) i Toni Mollà (periodista, escriptor i professor de 
la Universitat de València; actualment és cap de la secció de Planificació de la 
Direcció General de RTVV).

del 3 al 7 de juliol
Curs «Els futurs del català: Un estat de la qüestió i una qüestió d’estat».

Sessions

«Els reptes de la situació sociolingüística actual als territoris de llengua catala-
na», a càrrec d’Emili Boix-Fuster, professor titular de sociolingüística catalana i 
llengua catalana de la Universitat de Barcelona, president de l’Associació de So-
ciolingüistes de Llengua Catalana i membre del Centre Universitari de Sociolin-
güística i Comunicació.

«Catalunya: avenços i retrocessos», a càrrec de F. Xavier Vila i Moreno, profes-
sor titular de sociolingüística catalana i llengua catalana de la Universitat de Bar-
celona.

«La situació sociolingüística de les Illes Balears», a càrrec de Joan Melià Garí, 
professor titular del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de 
la Universitat de les Illes Balears (Palma de Mallorca).

«El laberint valencià», a càrrec de Miquel Àngel Pradilla Cardona, professor 
titular del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili 
(Tarragona) i membre de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans 
(Barcelona).

«La situació sociolingüística a Andorra», a càrrec de Joaquim Torres, sociòleg 
de l’Associació de Sociolingüistes de Llengua Catalana (Barcelona).

«Resum històric i situació de la llengua catalana a la Catalunya Nord», a càrrec 
de Gentil Puig i Moreno, professor emèrit de lingüística aplicada i sociolingüís-
tica de la Universitat de Perpinyà (França).

«El català a la Franja: Ús social i reconeixement legal», a càrrec de Natxo Soro-
lla Vidal, investigador del Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació 
de la Universitat de Barcelona i de la Xarxa de Coneixements, Representacions i 
Usos del Català de l’Institut d’Estudis Catalans (Barcelona).

«La situació sociolingüística a l’Alguer», a càrrec d’Andreu Bosch Rodoreda, 
professor associat del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de 
Barcelona.

«La legitimació: els perquè de les mobilitzacions en favor de la llengua catala-
na», a càrrec d’Albert Branchadell, professor agregat del Departament de Filolo-
gia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra).
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«La intervenció en les competències, els usos i les mentalitats lingüístiques», a 
càrrec de Noemí Ubach i Codina, filòloga i directora del Centre de Normalitza-
ció Lingüística de Santa Coloma de Gramenet.

6 de novembre
Sessió de seminari, coorganitzada amb la Xarxa CRUSCAT i l’Associació de 

Sociolingüistes de Llengua Catalana, a càrrec d’Ingrid Piller, «Language, identity 
and tourism».

30 de novembre
Sessió de seminari i taula rodona «La tercera llengua a l’escola», a càrrec d’El-

sa Tragant (professora de la UB), Rosa M. Ramírez (Projecte Integrat de Llen-
gües del CEIP Vila Olímpica) i Pepita Corominas (Departament d’Educació de 
la Generalitat).

2. altres informacions

S’han digitalitzat tots els números de Treballs de Sociolingüística Catalana a 
través d’una subvenció del Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA) i 
la incorporació a la base de dades de Revistes Catalanes amb Accés Obert 
(RACO).

S’ha publicat el volum 18 de TSC, La situació sociolingüística a les illes Balears, 
coordinat per Joan-Albert Villaverde. Està a punt de publicar-se el volum núme-
ro 19 de TSC, La situació sociolingüística a Andorra, coordinat per Joaquim Tor-
res. I s’està preparant el proper volum de TSC: el volum 20 serà el recull de les 
ponències presentades a les Jornades «Llengua i ensenyament» i serà coordinat 
per Noemí Ubach.

Una comissió va visitar el nou secretari de Política Lingüística, Sixte Moral, per 
presentar-li l’Associació. 

S’està treballant perquè l’ASOLC esdevingui societat filial de l’IEC. 
Xavier Mir es registra com a nou soci de l’ASOLC i promou una nova inicia-

tiva, l’ASOLC Arenys, com un grup de socis local de l’ASOLC.
Durant el 2006 s’han donat d’alta set socis: Llorenç Comajoan, Xavier Caus, 

Maria Pilar Perea, Núria Saló, Pere Comellas, Xavier Mir i Martine Berthelot. 
Han demanat l’alta com a simpatitzants disset persones: Francesc Bernat, Gavina 
Freixa Rius, Sílvia Aregall, Lluís Juan Sebastià, Carmen Pérez Sánchez, Àlvar Ser-
rano Boscà, Ramon Bassa i Martín, Joan Josep Vergé Castillo, Maria Cucurull 
Canyelles, Núria Rodó, Cristina Moreno Hernández, Marta Subirana Parcerisa, 
Lurdes Armengol Castells, Ximo Gadea Grau, Mireia Romo i Segura, Joan Coste 
Bordas i Josep Ramon Dalmau Vallvè.

Actualment l’Associació té noranta-un socis i seixanta-un simpatitzants.
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Balanç de l’any 2006 de l’Associació de Sociolingüistes de Llengua Catalana

Saldo el 31 de desembre del 2005 12.035,54 €

Ingressos 8.986,91 €

Despeses 12.678,18 €

Immobilitzat al fons d’inversió 3.074,57 €

ingressos

Interessos bancaris 11,86 €

Quotes 2.535,05 €

Subvenció de la Generalitat (part del 2004) 4.000,00 €

Subvenció de la UB (Jornades Llengua i Ensenyament) 1.200,00 €

Subvenció del CESCA (digitalització de TSC) 1.240,00 €

Total 8.986,91 €

despeses

Gestió

Manteniment del web 139,20 €

Secretaria 2.559,49 €

Comissions bancàries 394,16 €

Retencions fiscals 1,78 €

Correus 4,60 €

Devolucions de les quotes 240,85 €

Gestoria 185,60 €

Gestions de la Junta 102,34 €

Retencions de professionals 591,39 €

Activitats

Seminaris 1.067,68 €

Berenar de l’Espai Mallorca 120,00 €

Berenar de final de curs 218,31 €

Sopar de l’assemblea del 2005 245,38 €

Digitalització de TSC 1.240,00 €

Premi La Lupa d’Or 2005 i 2006 1.200,00 €

Compra de volums dels números 17 i 19 de TSC 503,32 €

Despeses de les Jornades Ensenyament (PCB) 3.624,08 €

Juliols de la UB 240,00 €

Total 12.678,18 €

Saldo el 31 de desembre del 2005 12.035,54 €

Ingressos 8.986,91 €

Despeses 12.678,18 €

Saldo el 31 de desembre del 2006 8.344,27 €

Immobilitzat al fons d’inversió 3.074,57 €
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