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Memòria d’activitats del 2012

1. Junta

Càrrec Noms i cognoms
President: Joaquim Torres-Pla
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

— Presentació del volum 21 de Treballs de Sociolingüística Catalana
Es va fer la presentació del volum 21 de Treballs de Sociolin güística Catalana. Va 

presidir l’acte Emili Boix, director de la publicació. Miquel Àngel Pradilla, com a 
coordinador de la revista, va presentar aquest volum, que consisteix en un balanç 
del panorama sociolingüístic català, tant en la seva diversitat territorial com temà-
tica. 

Data: 20 de febrer a les 16.30 h
Lloc: Sala de professors de la Universitat de Barcelona

— Taula rodona «El front exterior: les polítiques lingüístiques explicades als es-
trangers»

En aquesta taula rodona es va proposar una manera d’explicar al públic forà les 
polítiques lingüístiques de l’àmbit lingüístic català.

Aquest acte va anar a càrrec d’Emili Boix, curador del volum col·lectiu Democratic 
policies for language revitalisation: The case of Catalan (Palgrave Macmillan, 2011). 
L’acte va quedar inclòs en el marc del centenari de la Secció Filològica i de la campanya 
«2011, l’any de la paraula viva».

Data: 22 de febrer a les 19.00 h
Lloc: Sala Puig i Cadafalch de l’Institut d’Estudis Catalans
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— «Coneixements i usos lingüístics al País Valencià l’any 2010. Anàlisi de la darrera 
enquesta sociolingüística del SIES»

Acte a càrrec de Xavier Sanjuan, col·laborador de la Conselleria d’Educació de la 
Generalitat Valenciana, que va mostrar i analitzar les dades sociolingüístiques de 
la darrera enquesta del Servici d’Investigació i Estudis Sociolingüístics (SIES).

Data: 12 d’abril a les 19.00 h
Lloc: Sala Puig i Cadafalch de l’Institut d’Estudis Catalans

— «La llengua dels catalans: cultura, estat, nació»
Acte a càrrec de Ferran Mascarell i Canalda, conseller de Cultura de la Generalitat 

de Catalunya, en què va plantejar una sèrie de reflexions sobre la llengua catalana i el 
concepte de nació.

Va obrir i cloure l’acte el president de l’Institut d’Estudis Catalans, Salvador Giner.

Data: 2 de maig a les 19.00 h
Lloc: Sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans

— Presentació del volum 21 de Treballs de Sociolingüística Catalana: «La sociolin-
güística catalana. Balanç i reptes de futur»

Aquest acte forma part del cicle de conferències sobre sociolingüística que va orga-
nitzar l’Institut d’Estudis Ilerdencs. Es va fer la presentació del número 21 de la revis-
ta Treballs de Sociolingüística Catalana, a càrrec de Miquel Àngel Pradilla.

Data: 2 de maig a les 19.00 h
Lloc: Institut d’Estudis Ilerdencs 

— Presentació del llibre De política i planificació lingüística. Mirades contemporà- 
nies a l’ecosistema comunicatiu català

Presentació a càrrec de Miquel Àngel Pradilla, professor al Departament de Filolo-
gia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili.

El llibre constitueix un recull d’aportacions al voltant de diferents aspectes de la 
política i la planificació lingüístiques de la llengua catalana, com ara les dinàmiques de 
les planificacions lingüístiques i la importància dels usos lingüístics.

Data: 17 de maig a les 19.00 h
Lloc: Sala Puig i Cadafalch de l’Institut d’Estudis Catalans

— «Gestionar el plurilingüisme: amenaces i oportunitats»
Conferència a càrrec d’Isidor Marí, president de la Secció Filològica de l’Institut 

d’Estudis Catalans.
La conferència va apuntar els camins que tenim a l’abast per contribuir a gestionar 

el plurilingüisme de manera equitativa i sostenible, des de l’àmbit individual al mun-
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dial, passant per la família, les organitzacions i els marcs polítics estatals i supraesta-
tals. Aquesta presentació es pot consultar a la pàgina web de la SOCS.

Data: 31 de maig a les 19.00 h
Lloc: Sala Pi i Sunyer de l’Institut d’Estudis Catalans

— I Jornada Temàtica de la Xarxa CRUSCAT: «La sociolingüística de la variació en 
l’àmbit de la llengua catalana»

En el trànsit d’una lingüística autònoma, això és, centrada exclusivament en l’anà-
lisi de l’estructura de les llengües, a una lingüística que preveu programàticament la 
interacció entre les variables lingüístiques i les variables sociopragmàtiques, s’han 
posat damunt la taula un bon grapat d’enfocaments teoricometodològics. Sens dubte, 
un dels models més reeixits ha estat el variacionista, el qual, sota l’aixopluc d’un ex-
tens ventall d’etiquetes (dialectologia urbana, dialectologia social, socio lingüísti- 
ca estricta, sociolingüística quantitativa, model de regles variables, (socio)lin güística 
correlacional, sociolingüística de la variació, etc.), ha permès avançar en la caracterit-
zació social del llenguatge i en l’ordenació i l’explicació de la diversitat lingüística.

Programa

09.00 h Recepció dels participants
09.15 h Presentació de la Jornada. Mariàngela Vilallonga (vicepresidenta de l’Insti-

tut d’Estudis Catalans), Miquel Àngel Pradilla (director de la Xarxa CRUSCAT - IEC) 
i Maria Teresa Turell (coordinadora de l’Àrea de Sociolingüística de la Variació de la 
Xarxa CRUSCAT)

09.30 h Conferència inaugural. Maria Teresa Turell (Universitat Pompeu Fabra): 
«Retrospectiva del model labovià de variació lingüística des del català»

10.15 h Esteve Valls (Universitat de Barcelona): «Canvi morfològic vs canvi fonolò-
gic en català nord-occidental»

10.45 h Cristina Illamola (Universitat de Barcelona): «La convergència lingüística: 
retardador del procés de gramaticalització?»

11.15 h Pausa
11.45 h Brauli Montoya i Antoni Mas (Universitat d’Alacant): «Variació lingüística 

a la governació d’Oriola»
12.15 h Josefina Carrera (Universitat de Barcelona): «A boca plena: vocals tòniques 

del lleidatà en entorns multilingües»
12.45 h Jordi Ballart (Centre de Normalització Lingüística de l’Hospitalet): «Varia-

ció fònica al català de Barcelona: l’accent xava»
13.15 h Maria Cabrera (Universitat de Barcelona): «El rotacisme de /d/ intervocà- 

lica en alguerès. Interpretació i anàlisi quantitativa de la variació»
13:45 h Discussió i cloenda
14.00 h Final de la Jornada
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Data: 6 de juny a les 9.00 h
Lloc: Sala Nicolau d’Olwer de l’Institut d’Estudis Catalans

— «Polítiques per a la revitalització lingüística»
En el marc del Cicle de Conferències de Sociolingüística 2012, organitzat per 

l’Institut d’Estudis Ilerdencs, es va dur a terme la presentació del llibre Democratic 
policies for language revitalisation. The case of Catalan, a càrrec de Miquel Strubell.

Data: 13 de juny a les 19.00 h
Lloc: Institut d’Estudis Ilerdencs 

— «Un projecte per projectar el futur de les llengües» 
Xerrada a càrrec de Raquel Casesnoves, de la Universitat Pompeu Fabra, que va 

presentar la concepció i el desenvolupament d’un programa informàtic capaç de pro-
jectar el coneixement de les llengües a llarg i a curt termini i, alhora, de generar dife-
rents escenaris o futurs segons la incidència de factors externs a la llengua, com la 
immigració o la natalitat.

Data: 10 d’octubre a les 19.00 h
Lloc: Sala Puig i Cadafalch de l’Institut d’Estudis Catalans

— Acte de presentació de dues novetats bibliogràfiques sobre transmissió lingüís-
tica familiar

Es van presentar dues novetats bibliogràfiques:

— La transmissió familiar del valencià, de Brauli Montoya i Antoni 
Mas (València: Acadèmia Valenciana de la Llengua).

— El monogràfic «La transmissió familiar en les llengües recessives i la 
revernacularització», coordinat per Brauli Montoya i Antoni Mas, a la revis-
ta Caplletra (núm. 53, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana).

En aquest acte hi van intervenir Joaquim Torres, Albert Fabà i Brauli Montoya.

Data: 15 de novembre a les 19.30 h
Lloc: Sala Pi i Sunyer de l’Institut d’Estudis Catalans

— Cicle de Sociolingüística 2012 (Lleida)
La Societat Catalana de Sociolingüística i l’Institut d’Estudis Ilerdencs van organit-

zar aquesta jornada, en què hi va haver dos actes:

— Presentació del llibre Les llengües al sofà. El multilingüisme familiar 
als països de llengua catalana, a càrrec d’Emili Boix-Fuster (Universitat de 
Barcelona).
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— Exposició «La recerca sociolingüística educativa escolar als Països 
Catalans», a càrrec de Francesc Xavier Vila (Universitat de Barcelona).

Data: 16 de novembre 
Lloc: Institut d’Estudis Ilerdencs 

3. PuBlicacions

— Treballs de Sociolingüística Catalana: durant el 2012 s’ha preparat el número 22 
del nostre anuari, que inclou el contingut de dues jornades efectuades l’any 2010.

— També s’ha estat treballant en el número 23, que inclourà les ponències de la 
jornada sobre el variacionisme.

— S’ha fet una convocatòria de comunicacions per al número 24 sobre ideologies 
lingüístiques.

4. altres activitats

Premi Modest Reixach

El jurat va decidir concedir el premi a l’obra Les llengües al sofà. El plurilingüisme 
familiar als països de llengua catalana, a cura d’Emili Boix-Fuster i Rosa Maria Torrens.

El llibre presenta les diverses dinàmiques d’ús lingüístic en famílies plurilingües a 
Catalunya, a Mallorca i a la plana de Castelló.

Carnet de soci i tríptics

Es van fer arribar als socis els carnets i els tríptics informatius de la SOCS.

Socis i Junta de la SOCS

Actualment la societat consta de 105 socis i sòcies.
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