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1. juntA

Càrrec Noms i cognoms
President: Joan Pujolar
Secretari: Jordi Ballart
Tresorer: Albert Fabà Prats
Vocals: Josep Gutiérrez Torné

Lluís Polanco
Elvira Riera Gil

Delegat de l’IEC: Joan Argenter Giralt

2. llIstA d’Actes

— Debat «Independència i oficialitat lingüística»
Aquest debat es va plantejar com un seminari intern per a estimular el debat acadè-

mic entre els socis sobre aspectes sociolingüístics d’actualitat. Hi van intervenir Albert 
Branchadell i Xavier Vila, que van presentar el tema des de perspectives diverses. 
Després de les intervencions va tenir lloc un debat. L’assistència va ser de quaranta 
persones. Podeu trobar un resum de l’acte a la pàgina web de la Societat Catalana de 
Sociolingüística (SOCS): http://blogs.iec.cat/socs/.

Data: 16 de gener a les 19.00 h
Lloc: Sala Puig i Cadafalch de l’Institut d’Estudis Catalans

— «La situació jurídica del català: límits emergents després de la Sentència de  
l’Estatut»

L’acte va anar a càrrec d’Eva Pons, professora titular de dret constitucional de la 
Universitat de Barcelona, que va parlar sobre la situació jurídica actual de la llengua 
catalana, tres anys després de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut.

Data: 11 d’abril a les 19.30 h
Lloc: Sala Puig i Cadafalch de l’Institut d’Estudis Catalans
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— Taula rodona sobre l’ofensiva contra el català
Aquest acte va ser una col·laboració de la SOCS amb el Cercle XXI. Hi van interve-

nir quatre persones que van analitzar aquesta ofensiva en diversos territoris de parla 
catalana. Els ponents van ser Josep Melià (Illes Balears), Miquel àngel Pradilla (País 
Valencià), Natxo Sorolla (Franja) i Marina Solís (Catalunya). En el mateix acte es va 
presentar el número 12 del Butlletí del Cercle XXI (http://www.cercle21.cat/ca/ 
butlleti/12/index.html).

Data: 8 de maig a les 19.00 h
Lloc: Sala Puig i Cadafalch de l’Institut d’Estudis Catalans

— «Les actituds i ideologies lingüístiques dels joves d’ensenyament secundari a 
Catalunya»

L’acte va anar a càrrec de Michael Newman (Queens College - CUNy, Nova york) 
i Mireia Trenchs i Parera (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona). Els ponents van 
analitzar les actituds i ideologies lingüístiques especialment en joves immigrants llati-
noamericans i xinesos.

Data: 20 de juny a les 19.00 h
Lloc: Sala Puig i Cadafalch de l’Institut d’Estudis Catalans

— Presentació del volum 22 de Treballs de Sociolingüística Catalana
Es va presentar el volum 22 de TSC, que està dedicat als usos lingüístics a Catalunya 

i al català en l’àmbit juvenil. Aquest volum consta d’una entrevista a Modest Reixach, 
a càrrec d’Emili Boix. A l’acte hi va assistir la vídua de Modest Reixach, Jacqueline 
Hall. 

Data: 19 de setembre a les 19.00 h
Lloc: Sala Puig i Cadafalch de l’Institut d’Estudis Catalans

— «La llengua al carrer. Un estudi sobre les llengües escoltades als principals eixos 
comercials dels districtes barcelonins»

Es van presentar els resultats de l’observació sobre les llengües que es van escoltar 
en onze carrers comercials dels deu districtes de la ciutat de Barcelona. Es va seguir 
una metodologia emprada per Josep M. Aymà, basada en l’observació real de la llen-
gua parlada al carrer. Els ponents van ser Anna Torrijos (Direcció General de Política 
Lingüística) i Albert Fabà (Consorci per a la Normalització Lingüística).

Data: 18 de desembre a les 19.00 h
Lloc: Sala Puig i Cadafalch de l’Institut d’Estudis Catalans
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3. AltRes ActIvItAts

Proposta de Joan Pujolar per al grup de treball del Departament de Cultura 
 

Joan Pujolar va ser convocat com a president de la SOCS a participar en un grup de 
treball que va engegar el Departament de Cultura. El tema que van treballar va ser el 
del règim lingüístic català en un context de sobirania política. La Junta de la SOCS va 
debatre la qüestió per consensuar la proposta que faria el president al grup de treball. 
Aquest proposta es va presentar el 29 d’abril i va tenir una bona acollida. 

Declaració de la SOCS sobre l’ofensiva contra el català

La Societat Catalana de Sociolingüística, filial de l’IEC, va fer pública una declara-
ció amb relació a «l’ofensiva política contra l’ús de la llengua catalana per part dels 
organismes del Regne d’Espanya». Amb aquesta declaració la SOCS instava la comu-
nitat científica internacional a demanar a la UNESCO i al Consell d’Europa que in-
vestiguessin i, en qualsevol cas, condemnessin formalment les polítiques que busquen 
perjudicar la llengua catalana. La SOCS va enviar aquesta declaració a títol informatiu 
a societats científiques i revistes internacionals. 

La declaració va rebre nombroses mostres de suport de persones i institucions de la 
comunitat científica (vegeu l’acta de la Junta de la SOCS del 24 d’octubre de 2013). 
També vam rebre una carta de Qian Tang, ajudant del director general d’educació de 
la UNESCO. En aquesta carta, Qian Tang diu que la UNESCO promou la diversitat 
lingüística i dóna suport a l’ús de les llengües maternes en l’educació, però que la 
UNESCO no té els instruments per a obligar els estats a protegir el multilingüisme en 
l’àrea educativa.

 

Premi Modest Reixach

El jurat va concedir el premi a l’obra Notícies d’abans d’ahir, del sociolingüista Au-
gust Rafanell. 

La primera part del llibre consta d’un recull d’estudis sobre diversos aspectes de la 
història de la llengua catalana al segle xx. La segona part inclou una història de la des-
trucció del català durant el franquisme. 

Socis de la SOCS

Actualment la societat consta de cent set socis i sòcies. 
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Treballs de Sociolingüística Catalana

El volum 23 de TSC, publicat el 2013, inclou les ponències de la jornada sobre el 
variacionisme, dutes a terme el juny del 2012.
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