
Memòria d’activitats del 2008

Assemblea de socis, 12 de febrer del 2009

1. SESSIONS DE SEMINARI

Durant l’any 2008, gran part dels esforços de la societat s’han adreçat a l’assoliment
de la seva integració a l’Institut d’Estudis Catalans. No obstant això, també ha realit-
zat diversos actes com els següents:

14 d’abril
Sessió de seminari: presentació del llibreCorpus de varietats socials:Materials de tre-

ball, a càrrec de Ramon Solsona i Lluís López.
Els autors del llibre són: Emili Boix-Fuster, Marina Àlamo, Mireia Galindo i F. Xa-

vier Vila.
El volum Corpus de varietats socials:Materials de treball posa a l’abast dels estudio-

sos de la llengua i la societat catalana una mostra de la diversitat sociolingüística del
país: una selecció de vint-i-cinc entrevistes a parlants des de divuit anys fins a vuitan-
ta, de classe treballadora i nascuts o socialitzats a la regió metropolitana de Barcelona.
Aquestes entrevistes formen part d’un corpus més ampli amb parlants de tots els sec-
tors socials.

20 de maig
Sessió de seminari: taula rodona «Llengua i la immigració a Catalunya», a cura d’O-

riol Amorós, secretari per a la Immigració de la Generalitat, i de DiegoArcos,membre
del col·lectiu IMMI.cat.
L’exposició va ser feta per Oriol Amorós des d’una visió del tot institucional, expo-

sant les sensibilitats del Departament vers els nouvinguts i els canals d’atenció dispen-
sats, així com les vies d’integració social i lingüística.
Quant a Diego Arcos, el punt de vista exposat versava des de l’òptica de l’immi-

grant: les dificultats que trobava així que arribava, les sensacions de rebuig que patia i
les dificultats d’incorporar-se en el món laboral.

16 de juny
Sessió de seminari: presentació de l’enquesta sociolingüística Llengua i identitat a

Catalunya, efectuada per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), a càrrec de Mi-
quel Strubell. En són autors el mateix Miquel Strubell, el Grup de Recerca i Identi-
tat.Cat i la Càtedra de Multilingüisme Linguamón-UOC.
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10 de desembre
Sessió de seminari: presentació del llibre Les llengües en joc, el joc entre llengües, a

càrrec de l’autora Mireia Galindo.
L’àmplia informació que conté el llibre, que va ser explicada per l’autora amb el su-

port de dades i ressenyes,mostra exhaustivament l’ús interpersonal del català entre els
infants i els joves de Catalunya. El llibre, en si, és una eina i un referent per a estudio-
sos de la sociolingüística.

2. UNA PRESENTACIÓ DE LA SOCS

18 de setembre
Presentació de la SOCS a Arenys deMar. L’acte va anar a càrrec d’Albert Fabà i Joa-

quimTorres, i va ser coorganitzat per XavierMir, impulsor de l’ASOLC en aquesta po-
blació.
La iniciativa de Xavier Mir a Arenys, que té per objecte acostar la sociolingüística a

tothom, va començar a gestar-se amb el Correllengua de 2005. Un grup de persones
que tenien la voluntat de promoure el debat i la informació de la llengua des del punt
de vista del seu ús varen ser els que li donaren vida.

3. RELACIONS INSTITUCIONALS

—CUSC i Xarxa CUSCAT.Hemmantingut les mateixes relacions que en anys an-
teriors.
— Institut d’Estudis Catalans (IEC). L’any 2008 la nostra entitat ha passat a formar

part de l’IEC com a entitat filial.
— Secretaria de Política Lingüística (SPL). Membres de la junta de l’ASOLC s’han

entrevistat diverses vegades amb els dirigents de la Secretaria, per tal de mantenir la
bona sintonia i col·laboració existent des de sempre amb la SPL. L’any 2008 la Secreta-
ria ha atorgat una ajuda a la SOCS.

4. PREMI LA LUPA D’OR

Durant el període pertinent es va preparar la sisena edició del Premi La Lupa d’Or,
per a llibres de sociolingüística catalana editats durant l’any 2007. El guardó es conce-
dí el 12 de febrer de 2009.
S’han estat fent gestions perquè el premi pugui ser inclòs en el cartell de premis de

l’IEC del 2010.
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5. XARXA D’ENTITATS SOCIOLINGÜÍSTIQUES

S’han continuat les actuacions per connectar la SOCS amb les associacions de so-
ciolingüística del mateix tipus existents arreu i s’han començat a efectuar contactes
amb els seus responsables.

6. CURS DE METODOLOGIA PER A SOCIOLINGÜISTES EFECTUAT AL COLPIS

El Col·legi de Sociòlegs i Politòlegs (COLPIS) efectua cursos per a diferents espe-
cialitats. Vam decidir col·laborar-hi econòmicament a fi que els socis i simpatitzants
de la SOCS poguessin assistir gratuïtament a un curs per a sociolingüistes. El curs s’ha
dut a terme del 28 d’octubre al 13 de novembre, i s’hi han apuntat set socis o simpa-
titzants de la SOCS.

7. OBTENCIÓ DE DADES SOCIOLINGÜÍSTIQUES DEL BARÒMETRE PER A LA COMUNICACIÓ
I LA CULTURA

El Baròmetre per a la Comunicació i la Cultura és una entitat que té com a princi-
pal funció mesurar les audiències dels mitjans de comunicació dels territoris de llen-
gua catalana. Amb aquesta finalitat empra un qüestionari en el qual hi ha algunes de
les preguntes sociolingüístiques bàsiques, concretament sobre coneixements lingüís-
tics, llengua inicial, llengua d’identificació i llengua habitual. Les mostres que fa servir
sónmolt àmplies, demanera que la possibilitat d’explotar els resultats d’aquestes pre-
guntes seria interessant per a la recerca sociolingüística. El problema és que, en gene-
ral, per obtenir aquestes dades cal pagar, perquè el finançament del Baròmetre es basa
en la venda de les dades que produeix, i això fa que aquestes dades no hagin estat ex-
plotades. Seria, per tant, útil per a la recerca sociolingüística poder obtenir aquestes
dades d’una manera assequible. En aquest sentit, la Junta de la SOCS, juntament amb
la Xarxa CRUSCAT i amb l’acord de la Secció Filològica, ha començat a fer gestions
per mirar d’aconseguir un acord entre l’IEC i el Baròmetre que permetés fer accessi-
bles les dades esmentades.

8. PUBLICACIONS

— Treballs de Sociolingüística Catalana. Durant el 2008 s’ha treballat en la integra-
ció de la revista a les publicacions de l’IEC. S’ha començat el procés, que s’acabarà en-
guany, per incloure els continguts complets de tots els números de TSC al Portal de
Publicacions de l’IEC, i s’ha triat un nou disseny per a la portada.D’altra banda, s’han
lliurat al Servei Editorial de l’Institut els continguts del núm. 20, que recollirà les po-
nències de les Jornades Llengua i Ensenyament, i que apareixerà a mitjan 2009.
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