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1. Junta 

Càrrec Noms i cognoms

President: Joan Pujolar

Secretària: Eva Codó

Tresorer: Albert Fabà Prats 

Vocals: Lluís Polanco
 Elvira Riera Gil
 Maria Sabaté Dalmau

Delegat de l’IEC:  Joan Argenter Giralt

2. LLista d’actes

• Col·laboració: IV Simposi Iniciativa Catalana de Sociolingüística

Acte organitzat conjuntament amb la Iniciativa Catalana de Sociolingüística, coor-
dinada per David Block, investigador ICREA de la Universitat de Lleida. 

La jornada comptà amb les cinc presentacions següents:

1. «Política lingüística universitària a Estònia: l’anglès i la internacionalització  
de l’educació superior i la recerca acadèmica». Josep Soler Carbonell, Universitat de 
Tallinn i Universitat de Tartu.

2. «Language as a resource migrant agency, stance and resistance in access to health 
care». Melissa Moyer, Universitat Autònoma de Barcelona. 

3. «Les llengües mitjanes com a llengües acadèmiques: límits i possibilitats». Xa-
vier Vila, Universitat de Barcelona.

4. «How (not) to talk about adoption in Spain». Susan Frekko, Universitat Autòno-
ma de Barcelona.

5. «Intercultural communicative competence in the third space of virtual commu-
nities». Melinda Dooly, Universitat Autònoma de Barcelona.

Data: 28 de febrer de 9.45 a 17.00 h
Lloc: Sala Pi i Sunyer de l’Institut d’Estudis Catalans
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•  40 anys de sociolingüística catalana: acte inaugural

Amb aquest acte es va iniciar la commemoració del 40è aniversari del Grup Català 
de Sociolingüística, actual Societat Catalana de Sociolingüística (SOCS), que va in-
cloure diverses jornades fins al mes de novembre del 2014.

L’acte inaugural comptà amb la participació de Joandomènec Ros, president de 
l’IEC, Ester Franquesa, directora general de Política Lingüística de la Generalitat  
de Catalunya, Joan Pujolar, actual president de la SOCS, i els expresidents Joaquim 
Torres i Emili Boix, que van cloure l’acte amb una reflexió sobre la història de la 
SOCS, el procés de consolidació de la sociolingüística dins la universitat catalana i els 
reptes de present i de futur de la disciplina. 

Data: 27 de març de 2014 a les 19.00 h 
Lloc: Sala Pere i Joan Coromines de l’Institut d’Estudis Catalans

•  Col·laboració: «Raons lingüístiques a favor d’un estat propi»

Acte conjunt de la SOCS i el Cercle XXI de presentació del butlletí número 13 del 
Cercle XXI. 
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Aquest grup d’opinió ha recollit textos d’un conjunt d’experts en temes sociolin- 
güístics en què es fa una prospectiva de les implicacions que pot tenir per a l’ús so cial 
de les llengües l’eventual constitució d’una Catalunya sobirana. Agustí Pou va obser-
var què implicarà la constitució d’un nou règim legal en matèria lingüística que no 
estarà constantment limitat pel marc legal espanyol, sinó pels límits que imposin els 
principis democràtics en general i la mateixa realitat lingüística del país. Josep Gifreu 
va observar que el nou Estat català haurà de construir encara una indústria cultural 
i comunicativa pròpia, alhora que li caldrà assumir el control del propi espai radioe-
lèctric. Xavier Vila va observar que en matèria educativa es mantindran a grans trets 
els mateixos reptes que actualment, però que les autoritats hauran d’elaborar un dis-
curs d’atenció a la diversitat lingüística i cultural diferent de l’actual. Finalment, Isi-
dor Marí va parlar de la gestió del multilingüisme en les empreses, que és encara un 
àmbit poc desenvolupat, i va assenyalar que aquesta mancança no és atribuïble a la 
legislació lingüística espanyola, per la qual cosa es podria i s’hauria d’abordar ja des 
d’ara.

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

•  Lliurament del Premi Modest Reixach el 22 d’abril de 2014

Lliurament del Premi Modest Reixach, de la SOCS, dins els premis Sant Jordi de 
l’Institut d’Estudis Catalans. El premi va correspondre a Joan Solé, Anna Torrijos i 
Montserrat Martínez pel llibre Enquesta d’usos lingüístics de la població 2008: anàlisi. 
Volum II, publicat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
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•  Cicle 40è aniversari: «L’etnografia de la comunicació en la sociolingüística catalana»

Les nostres col·legues Luci Nussbaum, Helena Calsamiglia i Amparo Tusón  
van repassar la trajectòria de la sociolingüística d’orientació antropològica i inte- 
raccional a casa nostra. L’acte tingué un format tipus entrevista conduït per Joan  
Pujolar. 

Data: 8 de maig a les 19.00 h 
Lloc: Sala Puig i Cadafalch de l’Institut d’Estudis Catalans

•  Cicle 40è aniversari: «Els estudis de demolingüística en la sociolingüística catalana»

Joaquim Torres. Natxo Sorolla.

Des de la implantació de la democràcia i del nou Estatut d’autonomia, el desplega-
ment de les polítiques de normalització lingüística ha requerit el seguiment dels usos 
lingüístics a Catalunya des d’una perspectiva demogràfica. El malaguanyat Modest 
Reixach i el company Joaquim Torres, expresident de la SOCS, han estat participants 
destacats en l’anàlisi demolingüística durant tots aquests anys. Joaquim Torres i Natxo 
Sorolla ens ho van explicar en una conferència presentada pel també demolingüista 
Albert Fabà.

Data: 5 de juny a les 19.00 h
Lloc: Sala Puig i Cadafalch de l’Institut d’Estudis Catalans
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•  Conferència: «Llengua i independència. Una anàlisi crítica sobre les dades dels baròme-
tres d’opinió pública (BOP) del CEO»

Projecció de les llengües usades a Twitter en territori català.

Es féu una anàlisi crítica de la sèrie d’enquestes del Centre d’Estudis d’Opinió en 
què hi ha la pregunta «Si demà es fes un referèndum per decidir la independència de 
Catalunya, vostè què faria?» (la sèrie temporal s’inicia el juny del 2011 i acaba l’abril 
del 2014). Com a conseqüència d’aquesta anàlisi es presentaren unes dades reponde-
rades, que també incloïen les de la doble pregunta del darrer Baròmetre. Alhora, tam-
bé es creuaren aquestes dades, reponderades, amb la llengua dels enquestats o altres 
variables com ara l’autoidentificació nacional. Es pretén, d’aquesta manera, tenir una 
bona perspectiva, tant sociològica com sociolingüística, de l’estat de la qüestió i de la 
seva evolució en aquests darrers anys.

•   Cicle 40è aniversari: «Els estudis de llengua i dret durant els quaranta anys del Grup 
Català de Sociolingüística»

Antoni Milian. Carles Duarte. 

Quan es parla de sociolingüística catalana, normalment es pensa en facultats de 
lletres; però també és bo recordar que la política lingüística als països de parla catalana 
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ha portat a consolidar una tradició d’estudis jurídics, de planificació lingüística i de 
fixació del llenguatge jurídic i administratiu amb una incidència internacional ben 
notable, en la qual han treballat nombrosos especialistes tant des de la universitat com 
des de l’advocacia o el notariat. En aquest col·loqui, Antoni Milian Massana i Carles 
Duarte i Montserrat ens parlaren de com s’iniciaren aquests estudis i com es creà el 
seu màxim òrgan de difusió: la coneguda Revista de Llengua i Dret. Des d’aquesta re-
vista publicada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya s’ha marcat escola 
en matèria d’establiment i modernització del llenguatge jurídic català i també s’hi han 
anat desenvolupant les nocions que han marcat jurisprudència en matèria d’usos 
oficials i drets lingüístics.

Data: 16 d’octubre a les 19.00 h
Lloc: Sala Puig i Cadafalch de l’Institut d’Estudis Catalans

•  Cicle 40è aniversari: «De la sociolingüística del conflicte a la sociolingüística del multi-
lingüisme: visions passades, presents i futures del contacte de llengües»

Isidor Marí. Xavier Vila.

Com a cloenda dels actes de commemoració del seu 40è aniversari, la Societat 
Catalana de Sociolingüística va oferir una reflexió sobre l’evolució que ha fet la so- 
ciolingüística a l’àrea catalana, centrada en la manera com ha abordat el contacte de 
llengües. Amb el terme sociolingüística del conflicte es fa referència a l’enfocament 
predominant en els inicis de la sociolingüística catalana, que planteja el dilema entre 
la substitució i la normalització lingüística i que ha tingut una influència significati-
va en les polítiques lingüístiques públiques. Amb el terme sociolingüística del multi-
lingüisme es fa referència a l’enfocament que, a partir dels anys noranta, parteix de la 
quotidianitat del contacte de llengües i treballa amb nous conceptes, com els de sos-
tenibilitat o hibridisme lingüístics. Actualment conviuen totes dues perspectives: la 
del multilingüisme predomina en l’àmbit acadèmic i la del conflicte és present so-
bretot en el discurs polític.
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Els ponents, Isidor Marí i Xavier Vila, exposaren la seva visió d’aquesta evolució, en 
el cas de Xavier Vila des d’un punt de vista eminentment acadèmic, i en el cas d’Isidor 
Marí des del punt de vista de l’acció política i institucional. Les seves intervencions es 
desenvoluparen a partir de dues preguntes que els plantejà la moderadora, Elvira Ri-
era, successivament:

1. És vigent la sociolingüística del conflicte?
2. Què seria avui la normalitat lingüística? Des d’aquest punt de vista, quins són els 

principals reptes que tenen les llengües, els parlants i els governs en el context multi-
lingüe actual, i especialment en un cas de contacte de llengües com el català?

Aquest acte també s’integrà al programa del II Simposi Internacional sobre Nous 
Parlants en l’Europa Multilingüe. S’oferí interpretació català-anglès-català.

Data: 20 de novembre a les 19.00 h
Lloc: Sala Pere i Joan Coromines de l’Institut d’Estudis Catalans

•  Col·laboració: II Simposi Internacional «Nous parlants en una Europa multilingüe: 
reptes i oportunitats»

Aquest simposi constituí la primera trobada general de la xarxa europea sobre 
nous parlants en una Europa multilingüe (Acció COST ISCH IS1306). S’hi explorà 
l’experiència dels «nous parlants», és a dir, la diversitat dels perfils emergents de 
ciutadans multilingües a l’Europa contemporània. Podeu visitar el web d’aquesta 
xarxa a http://www.nspk.org.uk/.
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3. aLtres

Socis de la SOCS

Actualment la societat consta de cent quatre socis i sòcies. 

Treballs de Sociolingüística Catalana

El número 23 de TSC dedica la seva secció especial a la sociolingüística de la varia-
ció, a cura de Miquel Àngel Pradilla, de la Universitat Rovira i Virgili. També conté un 
escrit d’Emili Boix i Jordi Cicres en memòria de la malaguanyada Maria Teresa Turell, 
que fou la pionera d’aquests estudis a casa nostra. La part de miscel·lània inclou diver-
sos articles dedicats als usos lingüístics dels joves, i conté des de l’anàlisi d’una entre-
vista a Pep Guardiola fins a un estudi sobre els usos del rus com a llengua franca a 
l’Europa oriental. La revista està disponible en línia a http://revistes.iec.cat/index.php/
TSC/issue/view/5457/showToc. 

Treballs de Sociolingüística Catalana, la revista editada per la Societat Catalana de 
Sociolingüística amb el suport tècnic de la Xarxa CRUSCAT, ha aconseguit la màxima 
avaluació en el sistema CARHUS, utilitzat a Catalunya per a la classificació de revistes 
científiques dels àmbits de les ciències socials i humanitats. En la seva actualització 
CARHUS Plus+ 2014, la revista obté la posició A en un rànquing que avalua la qualitat 
formal de les revistes entre A (més alta) i D (més baixa). 
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