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1. Junta

President:  Joan Pujolar (fins al 30 de maig); Miquel Àngel Pradilla 
(des del 31 de maig)

Tresorera:  Mercè Solé
Secretària:  Eva Codó
Vocals:  Maria Sabaté-Dalmau; Amadeu Viana i Elvira Riera (fins 

al 30 de maig); Joan Costa, Avel·lí Flors-Mas, Luci Nuss-
baum, Joan Pujolar i Mireia Trenchs (des del 31 de maig)

Delegat de l’IEC:  Josep Gifreu 

2. Activitats

2.1. Jornades

—  8 de febrer. La SOCS: una mirada al futur. La Junta de la Societat Catalana de Socio-
lingüística (SOCS) convocà una trobada de reflexió sobre l’estat i les perspectives de 
la mateixa entitat i de la disciplina. Entre els intervinents, hi hagué Teresa Cabré, 
presidenta de la Secció Filològica; Xavier Vila, del Centre de Recerca en Sociolin-
güística i Comunicació (CUSC) de la Universitat de Barcelona; Miquel Àngel Pradi-
lla, en nom de la Xarxa CRUSCAT, i un seguit de sociolingüistes que representaven 
diferents trajectòries dins la disciplina. El debat abordà molts temes. Un punt gene-
ral de coincidència fou la necessitat d’una institucionalització més sòlida del camp 
sociolingüístic a través de: a) un centre de recerca universitari i b) una estructura 
capaç de liderar o gestionar en xarxa els serveis i punts de trobada o de diàleg entre 
actors diversos. Es va constatar també l’existència d’una manca de cultura d’interre-
lació entre govern i recerca, la poca consciència que el discurs sobre la llengua s’ha 
de treballar i elaborar contínuament, i que les polítiques públiques requereixen una 
avaluació continuada. La jornada va servir per posar sobre la taula necessitats ur-
gents del camp i començar a esbossar possibles línies d’actuació futura de la SOCS.

—  Octubre i novembre de 2019. Cinquantè aniversari de la publicació del llibre 
Conflicte lingüístic valencià, de Rafael L. Ninyoles. Aquestes jornades commemo-
ratives s’estructuraren al voltant de tres conferències que tingueren lloc en dife-
rents ciutats del domini lingüístic: 

16 d’octubre. Conflicte lingüístic: la vigència d’un concepte controvertit, a càrrec de 
Miquel Àngel Pradilla, de la Universitat Rovira i Virgili. Universitat de les Illes 
Balears. 
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17 d’octubre. Mig segle de ‘Conflicte lingüístic valencià’, de Ninyoles: vigència i 
perspectives d’un llibre imprescindible, a càrrec de Miquel Nicolás, de la Universi-
tat de València. Universitat de València. 

28 de novembre. Els nous parlants, els nous subjectes lingüístics, a càrrec de Joan 
Pujolar, de la Universitat Oberta de Catalunya. Universitat de Girona. 

2.2. Tallers i seminaris

—  31 de gener. Nous talents en sociolingüística, 5a edició. Departament de Traduc-
ció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra. Organització local: 
Joan Costa.

—  11 d’abril. Niu de suport de la SOCS per a treballs de final de grau o de final de 
màster. Universitat Autònoma de Barcelona. Organització local: Eva Codó. L’ac-
te va comptar amb la participació de vuit professors i divuit estudiants proce-
dents de sis universitats dels territoris de parla catalana. 

—  20 i 27 de novembre. Nous talents en sociolingüística, 6a edició. Departament de 
Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra, i Departa-
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ment de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona. Organització local: Joan 
Costa (Universitat Pompeu Fabra) i Avel·lí Flors-Mas (Universitat de Barcelona). 

3. Publicacions

Treballs de Sociolingüística Catalana, 29. Data de publicació: juny de 2019. 239 p. 
Tema monogràfic: la llengua catalana i la mundialització. 

4. Premis

Premi Modest Reixach 2019 de Sociolingüística. 

El premi fou atorgat a la doctora Elvira Riera Gil, pel llibre Justícia lingüística i socie-
tats mixtes: una defensa de la pluralitat (Barcelona: Generalitat de Catalunya: Institut 
d’Estudis de l’Autogovern, 2017). 

Resum: La publicació premiada, que té l’origen en la tesi doctoral Why languages mat-
ter to people. Communication, identity and justice in Western democracies. The case of 
mixed societies, té quatre grans objectius: 1) acostar els plantejaments de la teoria polí-
tica als de la tradició sociolingüística catalana, i identificar aspectes en què seria desit-
jable una recerca transdisciplinària; 2) situar la singularitat de l’àrea lingüística catala-
na (en termes de barreja de llengües) en una perspectiva comparada amb altres 
democràcies occidentals; 3) suggerir una proposta de polítiques lingüístiques adequa-
des, des del punt de vista de la justícia lingüística, per a les societats mixtes, i 4) afavo-
rir una reflexió sobre els reptes de les polítiques lingüístiques a Catalunya plantejats 
per les importants transformacions socials i polítiques de les últimes dècades.

5. Socis de la SOCS

Actualment, la Societat té cent un socis i sòcies.

001-354 TSC 30.indd   351 01/07/2020   15:27:50


