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1. Junta

President:  Joan Pujolar
Tresorera:  Mercè Solé
Secretària:  Eva Codó
Vocals:  Amadeu Viana
 Elvira Riera
 Maria Sabaté-Dalmau
Delegat de l’IEC:  Joan A. Argenter (fins al setembre del 2018)
 Josep Gifreu (a partir del setembre del 2018)

2. Activitats

2.1. Conferències

—  15 de març. Colin H. Williams (Universitats de Cardiff i de Cambridge). The cru-
cible of ambition: Alternative visions for Welsh.

—  8 de maig. Jordi Balló Fantova (Universitat Pompeu Fabra). La llengua del real al 
cinema: de ‘En construcción’ a ‘Estiu 93’.

—  27 de setembre. Rosa Urtasun. Llengua i poder simbòlic: anàlisi d’arguments d’edi-
torials de premsa. Presentació del volum 28 de Treballs de Sociolingüística Catala-
na, que conté el monogràfic «Llengua i poder».

—  25 d’octubre. Joan Carles Simó (cap de la Unitat d’Estil i Recursos Lingüístics d’À 
Punt Mèdia). El model lingüístic d’À Punt Mèdia, una aposta per la normalització 
del valencià. 

—  12 de desembre. Joan Costa Carreras (Universitat Pompeu Fabra). Presentació 
del treball objecte del Premi Modest Reixach 2018 de Sociolingüística: Les condi-
cions sociolingüístiques per a la implantació de la normativa. 

2.2. Tallers i seminaris

—  4 d’abril. Niu de suport de la SOCS per a treballs de fi de grau. Universitat de Lleida 
(UdL). Organitzadors: Maria Sabaté i Amadeu Viana (Junta de la SOCS i profes-
sors de la UdL). L’objectiu d’aquesta activitat fou oferir tallers pràctics en què vuit 
experts en sociolingüística van donar resposta a una pregunta (sobre teoria, me-
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todologia, recollida i anàlisi de dades, etc.) generada prèviament per un/a alum-
ne/a de treball de fi de grau (TFG), i van debatre a l’entorn de la qüestió.

—  24 de maig. El programa COST: avaluació i experiència. Organitzadors: Joan Pu-
jolar i Maite Puigdevall (Junta de la SOCS i UOC). Acte organitzat conjuntament 
amb el grup de recerca Identicat (UOC).

—  29 de novembre. Nous talents en sociolingüística, 5a edició. Aquesta nova edició 
de l’activitat es va organitzar en col·laboració amb el Departament de Traducció i 
Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra. Es tracta de la presenta-
ció de tres treballs de fi de grau o bé de fi de màster de diverses universitats catala-
nes sobre temàtica sociolingüística. Per a la cinquena edició, els treballs seleccio-
nats van ser: Encara ens calen cançons: música i normalització lingüística al País 
Valencià, de Carla Collantes (UOC); «If I don’t defend my language who will?». 
Teacher language policy in Barcelona public schools, de Camila Osorio van Isschot 
(UB); L’àrab marroquí de les noies de Catalunya: el perquè d’una realitat sociolin-
güística heterogènia, d’Amal Chugri Zaitouni Meddane (UPF). A causa de la vaga 
d’universitats convocada per als dies 28 i 29 de novembre, l’acte Nous talents va 
ser ajornat fins al primer quadrimestre de 2019. 

3. Publicacions

Treballs de Sociolingüística Catalana, 28. 

4. Premis

Premi Modest Reixach 2018 de Sociolingüística. 

El Premi fou atorgat al Dr. Joan Costa Carreras, professor titular de la Universitat 
Pompeu Fabra, per l’article: «Sobre el “marc de condicions sociolingüístiques favora-
bles” per a la implantació de la normativa lingüística catalana». Caplletra. Revista In-
ternacional de Filologia, núm. 61, 2016, p. 125-154. DOI: 10.7203/caplletra.60.8451. 

Resum: Aquest treball pretén desplegar conceptualment la unitat lèxica marc de con-
dicions sociolingüístiques favorables, proposada per F. X. Vila, M. Nogué i I. Vila, a fi 
que sigui acadèmicament operativa per analitzar quins són els factors que afavoririen 
la implantació de la normativa. Per fer-ho es parteix, entre altres, d’una concepció 
àmplia de la sociolingüística catalana i de treballs nostres. A partir d’aquesta concep-
ció, s’analitzarà quins factors podrien afavorir la implantació de la normativa. I es fa 
seguint les fases que normalment segueix la implantació de les normes: codificació 
(incloent-hi la selecció), difusió i implantació o no implantació. Dins de cada una de 
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les fases, d’una manera temptativa, es classifiquen de més a menys rellevants aquests 
factors. Al final s’hi ofereix una visió general de quines disciplines són més rellevants 
per analitzar el grau d’implantació de la normativa.

5. Línies d’actuació que es proposen per a l’any 2019

La Junta, juntament amb les sòcies i els socis, ha encetat un període de reflexió per 
tal de reconceptualitzar el tipus i el format de les activitats científiques que organitza 
la Societat. 
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