
Memòria d’activitats del 2011

1. junta 

Càrrec Noms i cognoms
President: Joaquim Torres-Pla
Secretari: Jordi Ballart
Tresorer: Joan Hugué i Rovirosa
Vocals: Albert Fabà Prats 
 Josep Gutiérrez Torné
 Lluís Polanco
Delegat de l’IEC:  Joan Argenter Giralt

2. llista d’actes

— Presentació del llibre El català, al carrer, a càrrec del sociolin-
güista Josep Maria Aymà 

L’autor presenta un treball de camp on s’analitzen els usos lin- 
güístics personals del català sentit als carrers de Barcelona. A través 
d’una metodologia observacional, l’autor analitza els usos lingüís-
tics del català al carrer.

La introducció a l’acte va anar a càrrec del senyor Isidor Marí, 
president de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans.

Data: 26 de gener a les 19.30 h
Lloc: Sala Puig i Cadafalch de l’Institut d’Estudis Catalans 

— Conferència «Llengua i política. Anàlisi de les dades del Panel 2005», a càrrec 
d’Albert Fabà, sociolingüista, i Anna Tarrés, de la Fundació Bofill

La informació presentada és el resultat de l’explotació de les dades de l’enquesta 
Panel d’anàlisi de les desigualtats (PaD Fundació Bofill) corresponents als anys 2001, 
2002 i 2005. En aquest treball es van incloure resultats sobre la llengua d’identificació, 
l’ús lingüístic en diverses situacions i la llengua en què es va fer l’enquesta. També 
sobre la llengua familiar d’una manera àmplia i un conjunt de preguntes sobre el con-
flicte lingüístic. A més, es van encreuar preguntes relatives a la llengua dels enquestats 
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amb les referides al seu autoposicionament polític (eix dreta/esquerra) i nacional  
(eix català/espanyol). D’altra banda, també es van analitzar les característiques dels 
votants de cada espai polític pel que fa als seus capteniments lingüístics.

A l’acte es va lliurar un exemplar de la publicació Les llengües a Catalunya, 2001-
2005. Informes breus. Fundació Bofill.

Data: 29 de març a les 18.30 h
Lloc: Sala Puig i Cadafalch de l’Institut d’Estudis Catalans

— Conferència «Prospectiva en sociolingüística: simulació social basada en la teo-
ria d’autòmats cel·lulars», a càrrec de Francesc Salvador i Beltran, professor de la 
Universitat de Barcelona

L’autor va presentar un autòmat cel·lular i va mostrar els resultats d’algunes simu-
lacions amb dades empíriques d’estudis sociolingüístics en territoris de parla ca- 
talana. Els resultats van permetre efectuar una proposta relativa a l’evolució de l’ús del 
català. 

Els resultats d’aquest estudi es poden consultar a: <http://blocs.iec.cat/socs/2011/ 
04/27/conferencia-10/#more-397>.

Data: 27 d’abril a les 19.00 h
Lloc: Sala Puig i Cadafalch de l’Institut d’Estudis Catalans 

— Conferència «Sistemes migratoris i llengua als territoris de parla catalana», a 
càrrec d’Andreu Domingo, sotsdirector del Centre d’Estudis Demogràfics de la UAB

L’autor explica que l’anàlisi de l’evolució demogràfica que ha dut a l’emergència de 
sistemes migratoris diferenciats als territoris de parla catalana és essencial per a com-
prendre el paper del català en aquests territoris. En comptes de ser una amenaça per a 
la continuïtat de la llengua, la immigració pot tenir una rellevància singular en la re-
producció social de la cultura catalana.

Data: 25 de maig a les 19.00 h
Lloc: Sala Puig i Cadafalch de l’Institut d’Estudis Catalans

— Conferència «Psicologia dels usos lingüístics interpersonals», a càrrec de Ferran 
Suay, professor al Departament de Psicobiologia de la Universitat de València

L’autor fa una sèrie de reflexions sobre l’ús del català dels catalanoparlants: quan i 
com l’usem o el descartem, per què ho fem així, i com podríem canviar-ho, si hi estem 
interessats. Es tracta d’un enfocament des de la perspectiva psicològica, és a dir, centrat 
en l’anàlisi de la conducta individual i orientat a proporcionar eines per tal de modifi-
car-la.
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Data: 16 de juny a les 19.00 h
Lloc: Sala Pi i Sunyer de l’Institut d’Estudis Catalans 

— Conferència «Model sistèmic de l’evolució en l’ús del català a Andorra», a càrrec 
de Miquel Nicolau i Carli Bastida, del Grup de Recerca en Llengües de la Universitat 
d’Andorra

El «Model sistèmic de l’evolució en l’ús del català a Andorra» és un projecte experi-
mental de recerca en els àmbits de la demolingüística i la dinàmica de sistemes. Els ob-
jectius principals de la recerca són: 1) assajar la viabilitat de la metodologia sistèmica per 
estudiar un fenomen complex amb factors socials com és l’ús d’una llengua; 2) oferir 
una eina que permeti crear escenaris de futur de l’ús del català a Andorra basats en la 
modificació d’aquests factors, mitjançant un programa informàtic de simulació.

Els autors van mostrar com aquest model sistèmic pot contribuir a entendre millor 
les variables que influeixen en l’ús social del català a Andorra.

Data: 29 de setembre a les 19.00 h
Lloc: Sala Nicolau d’Olwer de l’Institut d’Estudis Catalans

— Conferència «La pertinença de la complexitat: el català a les Illes Balears vint-i-
cinc anys després del 1986», a càrrec de Joan Melià

En aquest acte es va fer, també, la presentació de la SOCS a les Illes Balears, a càrrec 
de Joaquim Torres.

Joan Melià va exposar les dades de l’enquesta IBESTAT 2010, de l’Institut d’Esta-
dística de les Illes Balears, que s’ocupa de coneixements i usos lingüístics. D’altra 
banda, Joaquim Torres va fer una presentació de la Societat Catalana de Sociolingüís-
tica i de l’últim exemplar de TSC, el número 21. 

Data: 30 de novembre a les 19.30 h
Lloc: Obra Cultural Balear, Can Alcover, Palma

— Conferència «Desigualtat lingüística al sistema universitari públic valencià», a 
càrrec de Rafael Castelló, vicedegà d’Estudis i Innovació Educativa de la Universitat 
de València

La Universitat ha estat un espai social de referència, per a la societat valenciana, pel 
que fa als processos de normalització. No obstant això, l’estudi més complet i com-
plex que s’ha fet mai sobre aquests processos de normalització lingüística a les univer-
sitats públiques valencianes mostra que els objectius aconseguits disten molt, encara, 
d’aproximar-se a una situació d’igualtat entre les llengües oficials, per la qual cosa són 
necessàries polítiques d’igualtat lingüística per tal d’arribar, a mitjà o llarg termini, a 
un sistema universitari valencià bilingüe (valencià-castellà) o trilingüe (valencià-cas-
tellà-anglès).
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Data: 1 de desembre a les 19.30 h
Lloc: Sala Fontserè de l’Institut d’Estudis Catalans

3. puBlicacions

— Treballs de Sociolingüística Catalana, revista de la Societat Catalana de Sociolin-
güística. El 2011 s’ha publicat el número 21, on es fa un balanç històric i actual del 
panorama sociolingüístic català. Els continguts es poden consultar en línia a la nostra 
pàgina web (http://blocs.iec.cat/socs).

Es preveu l’aparició del volum 22 l’any 2012.

4. altres activitats

Premi La Lupa d’Or

El 28 d’abril de 2011 es va fer lliurament del premi La Lupa d’Or, que per primera 
vegada es trobava integrat en el cartell de premis de l’IEC. El jurat va decidir concedir 
el premi a l’obra Sortir de l’armari lingüístic, de Gemma Sanginés i Ferran Suay.

El llibre és una guia de conducta per viure en català i s’ocupa de temes de l’àrea de 
la psicologia com ara la interiorització de la subordinació lingüística.

Carnet de soci

La SOCS disposa de carnets per als nostres socis, facilitats per la Secretaria Cientí-
fica de l’IEC, que enviarem en breu. Recordem que aquesta targeta permetrà, entre 
altres avantatges, l’accés a la Biblioteca de Catalunya i a la xarxa de biblioteques del 
Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya.

Tríptic

La SOCS ja disposa dels tríptics de la Societat, que es faran arribar als socis en breu.

Socis i Junta de la SOCS

Actualment la societat té 101 socis i sòcies. 
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Amical Viquipèdia

L’any 2011 s’ha creat un grup de col·laboració amb Amical Viquipèdia, format ini- 
cialment pels socis Ernest Querol, Joaquim Arenas, Xavier Vila, Joan Manrubia i Jordi 
Soler. Aquest grup treballa en la redacció d’entrades sociolingüístiques, així com en la 
revisió de conceptes d’aquest àmbit. Ernest Querol és el coordinador del grup i regu-
larment fa arribar a la SOCS informes sobre les reunions i activitats que duen a terme.
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