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1. Junta

Càrrec Noms i cognoms

President: Joan Pujolar Cos

Secretària: Eva Codó Olsina

Tresorera: Mercè Solé Sanosa

Vocals: Lluís Polanco Roig
 Elvira Riera Gil
 Maria Sabaté Dalmau

Delegat de l’IEC:  Joan Argenter Giralt

2. Llista d’actes

• Nous talents en sociolingüística catalana (2) 

Estudiants i professors. D’esquerra  
a dreta, Xavier Vila, Davínia Pastor, 
Julià Hidalgo, Maria Guixé i Maria 
Sabaté.

La SOCS va seguir la sèrie iniciada l’any anterior de sessions de difusió dels millors 
treballs de fi de grau i de màster que es presenten a les nostres universitats de tema 
sociolingüístic. En aquesta sessió es varen presentar els treballs següents:

Maria Guixé Antich (treball de fi de grau / Universitat de Lleida)
«La tria de l’anglès en la comunicació en línia: pràctiques i ideologies lingüístiques 
dels universitaris catalans a Facebook»

Davínia Pastor Pastor (treball de fi de màster / Universitat de Barcelona)
«De primària a secundària: estudi cas de les variacions en les actituds lingüístiques 
dels estudiants de programes bilingües a Alacant»
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Julià Hidalgo (treball de fi de màster / Universitat de Barcelona)
«L’alternança de codi en programes de ràdio i televisió en català»

L’acte va demostrar que la sociolingüística cada cop atrau l’interès de més estudi-
ants, que poden, al seu torn, fer aportacions de qualitat a la disciplina.

Data: 21 de gener de 2016 a les 18.00 h 
Lloc: Sala Nicolau d’Olwer de l’Institut d’Estudis Catalans

•  Presentació del volum 25 de Treballs de Sociolingüística Catalana, dedicat a la im-
plantació de la normativa de l’IEC

Joan Costa.

Maria Teresa Cabré i Castellví, presidenta de la Secció Filològica de l’Institut d’Es-
tudis Catalans, i Emili Boix i Fuster, director de la revista Treballs de Sociolingüística 
Catalana, van presentar l’acte. Joan Costa i Carreras, coordinador de la secció mono-
gràfica del volum 25 de la revista, va parlar en nom de l’equip d’investigació Aval-
norm. Els membres del grup Avalnorm són: Joan Costa, Carme Bach, Elisenda Ber-
nal, Aina Labèrnia i David Paloma. Aquest equip va liderar les activitats de difusió de 
la recerca, que culminaren en els treballs presentats en el número 25 de la revista. 
Joan Costa va fer una síntesi de les ponències, bona part de les quals provenien d’un 
encàrrec fet per Avalnorm l’any 2012 als autors i autores i que foren presentades i 
discutides a la I Jornada d’Estudi d’Implantació de la Normativa Lingüística (Barce-
lona, 6 de juny de 2013). Aprofitant la presentació, es va fer un balanç de la situació 
de la recerca sobre l’ús efectiu de la normativa oficial. 

Data: 22 de febrer de 2016 a les 19.00 h
Lloc: Sala Nicolau d’Olwer de l’Institut d’Estudis Catalans
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•  Conferència: «Quines polítiques lingüístiques per a la integració dels immigrants a 
territoris bilingües? Una anàlisi comparativa multinivell»

Vicent Climent.

En la seva presentació, Vicent Climent va establir una comparativa multinivell 
— nivell europeu, estatal i subestatal— per analitzar les semblances i diferències de les 
polítiques d’integració lingüística de la immigració a tots tres nivells, els seus objec-
tius polítics i ideològics i quines polítiques lingüístiques poden considerar-se d’èxit. 
La presentació es va centrar en l’anàlisi de la política lingüística europea, la de França 
i la de Catalunya.

Data: 18 de maig de 2016 a les 19.00 h 
Lloc: Sala Puig i Cadafalch de l’Institut d’Estudis Catalans

•  Conferència: «Parlem de la complexitat. La noció de complexitat des de diverses 
perspectives i tipus de complexitat en les llengües»

Àngels Massip Bonet.

En aquesta conferència es va donar una visió general dels diferents usos del terme 
complexitat. Àngels Massip va explicar que una definició de complexitat que s’ha 
des envolupat molt en relació amb les llengües té més a veure amb el significat genèric 
del terme que no pas amb el significat més específic de la ciència dels sistemes com-
plexos o de l’epistemologia (desenvolupada per noves disciplines com la cibernètica, 
la teoria de sistemes, la teoria de les catàstrofes o la de l’autopoesi). Va continuar di-
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ent que, en relació amb les llengües i amb la lingüística, hi ha hagut corrents que han 
fet servir el terme de les dues maneres. En primer lloc, trobem un significat més gene-
ral aplicat especialment en l’àmbit de la lingüística comparada i de l’aprenentatge de 
segones llengües: Givón (2009), Kusters (2008), Miestamo et al. (2008), Mufwene 
(2014) i Sampson et al. (2009). En segon lloc, parlaríem d’un significat més específic 
de la ciència dels sistemes complexos i de l’epistemologia, com es pot veure en els 
treballs de Gell-Mann (1994), Massip i Bastardas (2013) i Morin (2005). 

Data: 9 de juny de 2016 a les 19.00 h
Lloc: Sala Puig i Cadafalch de l’Institut d’Estudis Catalans

•  Conferència: «La materialitat i semiosi de la desigualtat. La classe social i la lluita de 
classes en les societats contemporànies»

David Block.

Aquesta comunicació va començar amb una consideració de fenòmens com la des-
igualtat, la classe social i la lluita de classes (què volen dir exactament?) per després 
passar a examinar com aquests fenòmens es realitzen tant materialment com discur-
sivament (a través de la semiosi); tot això en un context de conflicte econòmic, social 
i polític en les societats contemporànies. Per demostrar tals processos, David Block es 
va centrar en un cas concret a Espanya — la PAH (Plataforma d’Afectats per la Hipo-
teca)—, que treballa en nom de les persones i famílies que no poden pagar les seves 
hipoteques (i estan amenaçades de desallotjament per part dels bancs que posseeixen 
aquestes hipoteques) i contra el poder encarnat en l’Estat espanyol i la classe capita-
lista, especialment en el sector bancari (vegeu: http://afectadosporlahipoteca.com/). 
Concretament, va examinar l’evolució d’una batalla discursiva que ha sorgit al llarg 
dels darrers quatre anys entre el Partit Popular i la PAH, per intentar demostrar com 
la semiosi de la desigualtat, la classe social i la lluita de classes en les societats contem-
porànies interactua amb la materialitat d’aquests fenòmens.

Data: 22 de setembre de 2016 a les 19.00 h
Lloc: Sala Puig i Cadafalch de l’Institut d’Estudis Catalans
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• Nous talents en sociolingüística catalana (3) 

En aquesta ocasió, l’acte va ser organitzat amb la col·laboració del Centre Universi-
tari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC) de la Universitat de Barcelona. Es van 
presentar els treballs següents:

Alba Ferran (treball de fi de grau / Universitat de Barcelona)
«L’ensenyament-aprenentatge del català a Tolosa: on, qui i per què»

Martí Freixas Cardona (treball de fi de grau / Universitat Pompeu Fabra)
«La neologia formal en la premsa escrita en català»

Carlota Fortià Andreu (treball de fi de grau / Universitat de Barcelona)
«L’oficialitat lingüística en la doctrina jurídica»

Data: 12 de desembre de 2016 a les 17.30 h 
Lloc: Sala Gabriel Oliver de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona. 

3. Altres

Socis de la SOCS

Actualment la societat consta de 108 socis i sòcies.

Treballs de Sociolingüística Catalana

 Implantació de la normativa lingüística

2015

 Societat Catalana de Sociolingüística
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 Institut
d’Estudis
 Catalans

Treballs de
Sociolingüística
Catalana
2015

25TSC
Llindar,  
per Emili Boix-Fuster

Secció monogràfica. Implantació de la normativa lingüística

I Jornada d’Estudi de la Implantació de la Normativa (Barcelona, 
6 de juny de 2013): presentació dels textos que es publiquen,
per Joan Costa, David Paloma, Carme Bach, Elisenda Bernal 
i Aina Labèrnia

Normativa i fonètica: una mirada actual, 
per Josefina Carrera-Sabaté i Imma Creus  

Morfologia i norma: algunes qüestions,
per Maria Pilar Perea

La implantació del lèxic normatiu: estudi complementari 
del lèxic implantat no normatiu, 
per Judit Freixa

L’avaluació de la implantació de la terminologia catalana: 
on som i on podríem arribar,
per M. Amor Montané March

¿Sabem si la normativa sintàctica s’assimila?, 
per Jordi Ginebra

Aspectes conflictius d’ortografia catalana,
per Sílvia Llach, Jordi Cicres i Montserrat Mola

L’avaluació de la implantació de la normativa: la perspectiva 
sociolingüística i glotopolítica, 
per F. Xavier Vila

Entre la norma en ús i les propostes normatives: recerca, 
vehiculació, implantació,
per Isidor Marí

Bibliografia de referència de la «Secció monogràfica. Implantació 
de la normativa lingüística»

Secció miscel·lània

Detecció, correcció i justificació d’errors de normativa 
en l’alumnat universitari: la formació lingüística 
dels futurs mestres,
per Mariona Casas-Deseures i Llorenç Comajoan Colomé

Eines d’implantació del català a Catalunya i a la Catalunya 
del Nord: una anàlisi teòrica de dos sistemes educatius diferents,
per James Hawkey

La introducció del concepte de llengua oficial a l’ordenament 
jurídic espanyol (1902-1931),
per Daniel Escribano

La sociolingüística del euskera: del movimiento social 
a la práctica académica,
per Iñaki Martínez de Luna

Trenta anys de codificació gràfica. La necessitat d’implementar 
una normativa en l’occità de la Vall d’Aran,
per Aitor Carrera Baiget

Primers passos cap a la documentació de discurs signat: 
el projecte pilot de constitució del corpus de la llengua 
de signes catalana,
per Gemma Barberà, Josep Quer i Santiago Frigola

La variació lingüística en els mitjans audiovisuals 
com a estratègia conscient, 
per Laia Darder

Notes

Tres invitacions a la sociolingüística, 
per Emili Boix-Fuster, Vanessa Bretxa i Carles de Rosselló

Ressenyes

«La sociolingüística a primària i secundària», Articles de Didàctica 
de la Llengua i de la Literatura, de Llorenç Comajoan 
i Montserrat Vilà (ed.),
per Pere Comellas Casanova

Memòria d’activitats del 2014

Implantació de la normativa
lingüística

 

 

 Institut
d’Estudis 
 Catalans
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Les llengües en les tecnologies
de la informació i la comunicació 

2016

 Societat Catalana de Sociolingüística
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 Institut
d’Estudis
 Catalans

Treballs de
Sociolingüística
Catalana
2016

26TSC
Llindar,

per Emili Boix-Fuster

Secció monogràfica. Les llengües en les tecnologies
de la informació i la comunicació (TIC)

L’ús del català en l’àmbit dels videojocs,
per Carme Mangiron

Language use of Frisian bilingual teenagers on social media,
per Lysbeth Jongbloed-Faber, Hans Van de Velde, Cor van der Meer 
i Edwin Klinkenberg

La identitat catalana en el món digital. El cas de la comunitat 
d’Ubuntu en català,
per Katia Gorriz Oria 

Estudi sobre la corrupció lingüística dels polítics a les xarxes 
socials,
per Ileana Belfiore

Twitter com a eina per a la recerca sociolingüística:
llums i ombres,
per Alexandre Nobajas

Secció miscel·lània

El català dels locutoris: pràctiques i ideologies lingüístiques 
de la migració en espais urbans castellanoparlants,
per Maria Sabaté Dalmau

La planificació de corpus sobre el català: bibliografia classificada 
i comentada,
per Joan Costa Carreras

L’evolució del coneixement del valencià en dues dècades: 
els censos lingüístics del 1991 al 2011,
per Raquel Casesnoves Ferrer

L’extensió velar dels verbs anar, fer, veure i haver en el parlar 
dels joves de Manresa,
per Laia Royo-Casals

Predicció de l’ús del català mitjançant la classificació 
supervisada,
per Francisco Grimaldo, Emilia López-Iñesta, Manel Perucho 
i Ernest Querol

Sobre la vigència de la sociolingüística del conflicte i la noció 
de normalitat lingüística,
per F. Xavier Vila

Conflicte lingüístic i normalització: conceptes vigents 
per a les polítiques públiques?,
per Isidor Marí

Perspectiva històrica del conflicte lingüístic al domini territorial 
hispànic del català,
per Daniel Escribano

Apunts sobre fenòmens de contacte de llengües en la població 
japonesa a Catalunya,
per Makiko Fukuda

Dones marroquines i aprenentatge de català. Anàlisi sociològica 
des d’una perspectiva de gènere,
per Paquita Sanvicén Torné

Famílies lingüísticament mixtes a Catalunya: competències, 
usos i autoorganització evolutiva,
per Albert Bastardas i Boada

Ressenyes

Actas II Jornadas Aragonesas de Sociología. Grupo de trabajo 
«Lenguas e identidades», de Chabier Gimeno i Natxo Sorolla (coord.),
per Rosa Bercero

Catalunya al mirall de la immigració. Demografia i identitat nacional, 
d’Andreu Domingo,
per Emili Boix-Fuster

Language in late capitalism. Pride and profit, d’Alexandre Duchêne 
i Monica Heller (ed.),
per Avel·lí Flors Mas

In Europa son già 103. Troppe lingue per una democrazia?, de Tullio 
De Mauro,
per Emili Boix-Fuster

Migrant communication enterprises. Regimentation and resistance, 
de Maria Sabaté i Dalmau,
per Marina Massaguer Comes

El català de l’Alguer: una llengua en risc d’extinció, de Guido Sari,
per Maria Cabrera Callís

Language policy in higher education. The case of medium-sized 
languages, de F. Xavier Vila i Vanessa Bretxa (ed.), 
per Deva Gresa

Noves immigracions i llengües, de F. Xavier Vila i Eulàlia Salvat (ed.), 
per Lídia Gallego Balsà

Memòria d’activitats del 2015

Les llengües en les tecnologies 
de la informació i la comunicació 
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Durant l’any 2016 han aparegut dos números de Treballs de Sociolingüística Cata-
lana: el número 25 (oficialment publicat el 2015), dedicat a la implantació de la nor-
mativa lingüística, i el número 26 (del 2016), dedicat a les llengües en les tecnologies 
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de la informació i de la comunicació. S’ha aconseguit, doncs, posar fi a un endarreri-
ment històric en la publicació dels volums de la revista. 

El número 25 conté nou articles en la primera secció monogràfica (sobre la im-
plantació de la normativa lingüística), així com una bibliografia de referència sobre 
aquesta temàtica, i set articles en la secció «Miscel·lània». Entre aquests articles hi fi-
guren un article sobre la sociolingüística de l’eusquera, un altre sobre la codificació 
de l’occità de la Vall d’Aran i un estudi sobre la construcció d’un corpus de la llengua de 
signes catalana. El volum inclou també una secció anomenada «Notes» en què tres 
sociolingüistes (Emili Boix, Carles de Rosselló i Vanessa Bretxa) presenten tres textos 
que han escrit, en els quals volen donar una visió assagística i lleugera, que no vol dir 
superficial, del que és, o voldria ser, la sociolingüística. En la secció de ressenyes n’hi 
trobem només una. La memòria d’activitats de la SOCS de l’any 2014 clou el volum.

El número 26 de la revista està disponible en línia a http://revistes.iec.cat/index.
php/TSC/issue/view/9311. 

El número 26 conté setze articles, cinc dels quals emmarcats en el tema monogrà-
fic, i onze dins la secció «Miscel·lània». Els cinc articles inicials tracten temes com ara 
l’ús del català en el món dels videojocs, la qualitat lingüística de les intervencions dels 
polítics catalans a les xarxes socials o les pràctiques multilingües d’adolescents frisi-
ans a les xarxes. També se centren en qüestions de tipus metodològic, com ara, quines 
fortaleses i debilitats té l’ús del Twitter com a eina de recerca sociolingüística. En la 
segona part, les temàtiques són més variades i inclouen treballs empírics i reflexions 
teòriques. Quant als grups i espais socials investigats, hi trobem, entre d’altres, famí-
lies lingüísticament mixtes, la comunitat japonesa a Catalunya, joves de Manresa, 
dones marroquines i els locutoris. El número també inclou vuit ressenyes de llibres 
apareguts recentment. Com és habitual, la memòria d’activitats de la SOCS de l’any 
2015 clou el volum. 

El número 26 de la revista està disponible en línia a http://revistes.iec.cat/index.
php/TSC/issue/view/9432/showToc.

La revista Treballs de Sociolingüística Catalana té la màxima avaluació en el siste-
ma CARHUS i un índex d’impacte de 6,477 en una escala de 10 (MIAR). La revista 
també es troba indexada a les bases de dades Directory of Open Access Journals, Pe-
riodicals Index Online, Linguist List, RACO, Latindex i Dialnet.

Les revistes de l’IEC allotjades a l’Hemeroteca Científica Catalana utilitzen com a 
descriptors les quinze propietats recomanades al Dublin Core Metadata Element Set, 
versió reduïda de la norma ISO 15836 (2009).
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