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1. Junta

President:  Miquel Àngel Pradilla Cardona
Tresorera:  Luci Nussbaum Capdevila (des del 17 de setembre de 2021)
Secretària:  Maria Sabaté-Dalmau
Vocals:  Joan Costa Carreras, Avel·lí Flors-Mas, Alexandra Monné 

Bellmunt, Luci Nussbaum Capdevila, Joan Pujolar Cos i Mi-
reia Trenchs Parera

Delegat de l’IEC:  Josep Gifreu Pinsach

2. Activitats

2.1. Cicles i jornades

Cicle sobre el model lingüístic de l’educació obligatòria a Catalunya, amb tres taules 
rodones (virtuals), amb diferents agents socials que reflexionen al voltant de la reali-
tat i els reptes de la formació lingüística d’infants i joves.

—  13 de gener (18.00 h). Taula 2. Reptes i oportunitats de l’educació lingüística a Ca-
talunya: la realitat dels centres educatius. Participants: Xavier Planàs, Puri Pinto i 
Xavier Díez. Moderador: Llorenç Comajoan.

—  10 de febrer (18.00 h). Taula 3. La conflictivització de l’educació lingüística a Ca-
talunya. Participants: Eva Pons, Pere Mayans i Àlex Gutiérrez. Moderadora: Ma-
ria Sabaté-Dalmau.

—  10 de març (18.00 h). Taula 4. L’ús de la llengua catalana entre infants, adolescents 
i joves en contextos no escolars. Participants: Arnau Rius, Ernest Rusinés i Ivan 
Solivellas. Moderadora: Alexandra Monné.

Sinergies de recerca sociolingüística

—  30 de setembre (15.00 h). Taula 1. La competència global/transcultural a la uni-
versitat: recerca des de la interdisciplinarietat. Posada en comú dels projectes 
GLOCIC («The global competence of university students: A pilot study in the 
internationalisation of the curriculum», Josep Maria Cots i Àngels Llanes, Uni-
versitat de Lleida, UdL) i TRANSLINGUAM-UNI («Competència transcultural 
en aules universitàries multilingües i multiculturals amb plena docència en an-
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glès. Llengües, actituds, sensibilitat intercultural i identitat», Mireia Trenchs, 
Universitat Pompeu Fabra). Moderadora: Alexandra Monné.

—  22 de novembre (15.00 h). Taula 2. Els migrants i els seus descendents com a nous 
parlants: Oportunitats i reptes sociolingüístics i educatius. Posada en comú dels 
projectes «Perfiles de Aculturación y Aculturación Lingüística de los Descendien-
tes de Migrados. Retos y Potencialidades para el Aprendizaje Lingüístico y la In-
clusión Lingüística y Socioeducativa», Cecilio Lapresta, UdL, i EQUILING-CAT 
(«Els nous parlants com a agents de transformació sociolingüística a Catalunya», 
Joan Pujolar i Maite Puigdevall, Universitat Oberta de Catalunya, UOC). Modera-
dora: Mireia Trenchs.

Diàlegs sociolingüístics

—  26 de maig (18.00 h). Diàlegs sociolingüístics III. «Entre la inundació del catanyol i 
la sequera del purisme: reflexions sobre la qualitat de la llengua en un context de 
subordinació lingüística». A càrrec d’Isidor Marí i Esteve Valls. Moderador: Joan 
Costa Carreras. 

Nous talents en sociolingüística catalana

—  27 d’octubre i 8 de novembre. Nous talents en sociolingüística, 8a edició, amb la 
presentació de deu TFG i TFM d’excel·lència. Organització: Avel·lí Flors-Mas.

Noves tesis en sociolingüística catalana

—  10 de juny (11 h). Noves tesis en sociolingüística catalana (1a edició). Presentació de la 
tesi doctoral d’Aida Ribot Bencomo (Universitat de Califòrnia, San Diego), sobre 
la relació entre el fenomen casteller i el cos, la llengua i les identitats a Catalunya.
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2.2. Tallers

—  16 d’abril (11.30-14.30 h). Tercer Niu de suport a TFG i TFM de sociolingüística, 
coorganitzat per Miquel Àngel Pradilla i Maria Sabaté-Dalmau. Institut d’Estudis 
Catalans i Universitat Rovira i Virgili (virtual). Conferència inaugural a càrrec de 
Marina Massaguer Comes.

2.3. Conferències convidades

—  23 de febrer. Presentació de Treballs de Sociolingüística Catalana, 30, dedicada a 
les trajectòries sociolingüístiques, amb Emili Boix (Universitat de Barcelona), i 
amb una conferència convidada a càrrec de Joan Pujolar (UOC), sobre «Nous 
parlants: llengua i subjectivitat».

3. Publicacions

Treballs de Sociolingüística Catalana, 31. Data de publicació: 27 d’abril de 2021. 
250 p. Tema monogràfic: l’estandardologia comparada: teoria i pràctica. Direcció: 
Emili Boix-Fuster. TSC és indexada a JCR i reconeguda per la FECYT, amb un índex 
d’impacte de 10 a MIAR.

Mapa de la sociolingüística de la SOCS 

Mapa geolocalitzador interactiu amb informació detallada sobre grups de recerca, 
projectes de recerca i programes de doctorat que acullen investigacions sociolingüís-
tiques en els àmbits de parla catalana (accediu-hi aquí).
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Declaració de la SOCS sobre el model lingüístic educatiu a Catalunya

Posicionament de la SOCS per convidar altres actors dels nostres territoris a mobilit-
zar-se per actualitzar els principis i les pràctiques d’ensenyament i renovar el com-
promís de les institucions i de la societat civil envers la llengua catalana en el marc del 
respecte i el reconeixement de la diversitat i dins els condicionants polítics, socials, 
legals i pedagògics que es donen el 2021 (accediu-hi aquí).

4. Premis

Premi Modest Reixach 2021 de Sociolingüística.

Després de valorar les obres presentades, el jurat, constituït per Raquel Casesnoves 
Ferrer, Melissa G. Moyer i Joaquim Torres-Pla, va atorgar el premi al treball:

Puigdevall, Maite; Colombo, Alba; Pujolar, Joan (2019). «Espacios de adopción 
del catalán. Una aproximación etnográfica a las mudas lingüísticas en Cataluña». A: 
Ramallo, Fernando; Amorrortu, Estíbaliz; Puigdevall, Maite (ed.). Neohablan-
tes de lenguas minoritarias en el Estado español. Madrid: Iberoamericana; Frankfurt: 
Vervuert.

5. Línies d’actuació que es proposen per a l’any 2022

Jornades, cicles, tallers i seminaris: sinergies de recerca (taula 3), nous talents en so-
ciolingüística catalana (9a edició), Niu de suport a TFG i TFM (4a edició), noves tesis 
doctorals (2a edició), presentació de TSC, 31 i trajectòries reeixides en l’àmbit de la 
sociolingüística catalana (1a edició, presencial). 

Premis: Premi Modest Reixach 2022 (abril 2022).

Publicació: Treballs de Sociolingüística Catalana, 32: L’avaluació de les polítiques lin-
güístiques.

6. Socis de la SOCS

Actualment, la Societat té cent quinze sòcies i socis.
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