IV JORNADES «LA RECERCA
SOCIOLINGÜÍSTICA EN L’ÀMBIT DE LA
LLENGUA CATALANA»
Lloc i dates
Dijous 14 i divendres 15 de juny de 2018
Barcelona, Instiui dd’siudis Caialans (Carme, 47), sala Pi i Sunyer.

Presentació
La comuniiai lingüístca caialana compia amb una imporiani iradició de recerca
sociolingüístca. L'esmeniada iradició ha anai preneni forma a partr d'una amalgama
d'aporiacions que li han arribai des de vèriexs disciplinaris diversos, de manera que avui dia
disposem dduna disciplina calidoscòpica que encara un horiizó d'excel·lència.
Les I Jornades es van celebrar ldany 2011, i van ienir contnuuiai amb les II Jornades ldany
2013 i les III Jornades ldany 2016. Amb aquesia quaria irobada d'investgadors, la Xarxa
CRUSCAT de l'I’C mosira la consolidació dduna actviiai que ié com a objectu nuclear
visualiizar en el seu conjuni la recerca en curs o acabada de realiizar. Aquesia posada en
comú permeirà avançar en el coneixemeni iniern de les iemàtques que s'hi aborden i,
alhora, projeciar-les iniernacionalmeni.

Inscripció
Per ial ddassistr a les Jornades, cal que us hi inscriviu. Feu-nos arribar un correu elecirònic
amb el vosire nom, cognoms, NIF i instiució.

Web i seguiment en temps real
Podeu consuliar el programa i les aciualiizacions al web. Les sessions es podran seguir en
línia des del web de ldI’C.

Organització
Ldorganiizació de les Jornades va a càrrec de la Xarxa CRUSCAT de ldInstiui dd’siudis Caialans
<http://www.demolinguistca.cai>. La Xarxa CRUSCAT – I’C és una xarxa cientíca que depèn de
l'Instiui d'’siudis Caialans i aplega diversos cenires i grups de recerca que ireballen sobre la siiuació i
l'evolució del caialà. ’l principal objecie d'esiudi són els usos, els coneixemenis i les represeniacions
de la llengua. Les iasques que la Xarxa CRUSCAT – I’C duu a ierme són:
o Aplegar la informació exisieni i analiizar-la crítcameni.
o

Desiriar els faciors crucials de ldevolució de la comuniiai lingüístca caialana.

o

Generar sinergies enire els especialisies en esiudis de ldús.

Les Jornades compien amb la col·laboració de la Direcció General de Polítca Lingüístca de la
Generaliiai de Caialunya i la Direcció General de Polítca Lingüístca i Gestó del Multlingüisme de la
Generaliiai Valenciana.

PROGRAMA

14 de juny de 2018 (dijous)
Sala Pi i Sunyer
09:00

09:30

10:30

PR’S’NTACIÓ D’ L’S JORNAD’S. Joandomènec Ros (Presideni de ldInstiui dd’siudis Caialans),
Miquel Àngel Pradilla (Direcior de la Xarxa CRUSCAT – I’C) i Maria Xirinachs ( Sub-direciora
General de Polítca Lingüístca de la Generaliiai de Caialunya).
CONF’RÈNCIA INAUGURAL. Gabriele Iannàccaro (Universiià degli siudi di Milano-Bicocca /
Siockholms universiiei): «Nuove meiodologie per la ricerca sociolinguistca: esempi da
inchiesie iialiane e europee».
Pausa – Cafè

Demolingüística
11:15
11:25
11:35

11:45
12:00

12:10
12:25
12:35
12:45
12:55
13:10

«Informe sobre les dades lingüístques bàsiques als Terriioris de Parla Caialana», Miquel
Àngel Pradilla (Xarxa CRUSCAT – I’C) i F. Xavier Vila (CUSC, UB).
«Ldús del caialà als diferenis ierriioris de llengua caialana. ’volució en la dècada 2003/13»,
Naixo Sorolla (Xarxa CRUSCAT – I’C).
«Anàlisi sobre el coneixemeni i ldús del valencià. Dues dècades i miija de iransformacions
socials, fuxos demogràícs i canvis sociolingüístcs», Miquel Àngel Pradilla (Xarxa CRUSCAT –
I’C).
«’ULP 2018. Canvis i millores en ldenquesia ddusos lingüístcs a la població que impulsa la
DGPL», Joan Solé i Anna Torrijos (DGPL, Generaliiai de Caialunya).
«Coneixemeni i ús del valencià per pari del personal de l'Adminisiració Pública Valenciana.
Aspecies meiodològics en la recerca quantiatva al secior públic», Yaiza Pérez Alonso (UV.
UPV. DGPLGM, Generaliiai Valenciana).
Discussió
«Ldesiudi de la iransmissió familiar de la llengua al Cens i ld’nquesia ddUsos Lingüístcs a la
Franja 2014», Naixo Sorolla (Seminari Aragonès de Sociolingüístca).
«Mesurameni de l'ús de l'euskera al carrer», Imanol Larrea (Soziolinguistka lusierra).
«Xeración Z e lingua: a imporiancia dos posi-milenisias na sociolingüístca galega», Xaquín
Loredo (Seminario de Sociolingüístca, Real Academia Galega).
Discussió
Final de les preseniacions del mat de dijous

Variacionisme i planificació del corpus
15:00
15:10
15:20
15:30

«’l iraciameni de la variació social en la planiícació de corpus», Joan Cosia (UPF).
«’mocions i comunicació elecirònica iexiual en caialà. Un esiudi multmeiodològic dels
recursos emprais per adolescenis i adulis joves», Carolina Bastda Serra (UdA).
«Les converses de whaisap en caialà: un gènere discursiu enire ldoral i ldescrii?», Carme Bach
(UPF).
«La gestó normatva en coniexios polítcoadminisiratus sociolingüístcameni complexos»,
Miquel Àngel Pradilla (Xarxa CRUSCAT – I’C. URV).

15:40
15:50
16:00
16:20

«La llengua escapçada. Un esiudi sobre ldauionomiizació dels parlars nord-occidenials a la
cruulla caialanoaragonesa», ’sieve Valls (UIC-UB).
«Inierrelacions enire vocals i enionació en diferenis dialecies del caialà», Jesús BachMarquès, Joseína Carrera-Sabaié i Paolo Roseano (UB).
Discussió
Descans

Joventut i llengua. Comunitats lingüístiques.
16:30
16:40
16:50
17:00

«Usos lingüístcs i identiais socials enire adolescenis caialans i valencians», Avel·lí Flors
(CUSC-UB).
«L'evolució (inier)generacional de les bilingüiizacions: coniexios, manienimeni i substiució
lingüístcs», Alberi Basiardas i ’mili Boix-Fusier (CUSC-UB).
«Ldefecie xarxa en les llengües minoriizades», Naixo Sorolla (CUSC–UB, URV).
Discussió

Immigració i llengua
17:15
17:25
17:35
17:45
18:00

«Períls d'aculiuració lingüístca dels descendenis de migrais a Caialunya. Repies i
poiencialiiais per a l'iniegració social i educatva», Cecilio Lapresia (UdL).
«Les actiuds lingüístques dels immigranis panjabis adulis a Caialunya», Imanol Larrea
Mendizabal (Soziolinguistka lusierra).
«Pràctques de socialiizació plurilingüe i pluriculiural en un programa de leciura exiraescolar
a la ciuiai de Barcelona», Claudia Vallejo Rubinsiein (GR’IP, UAB).
Discussió.
Final de les preseniacions de la iarda de dijous.

15 de juny de 2018 (divendres)
Sala Pi i Sunyer
Psicologia lingüística
09:00
09:10
09:20
09:30

«Inclusió social i impacie de Voiceitt en la identiai i la comunicació de persones amb dany
cerebral adquirii», Melissa Moyer i Ignasi Clemenie (CI’N, UAB).
«Actiuds i preferències lingüístques dels alumnes universiiaris (1r curs d'’d.Infantl i
Primària) vers el caialà/casiellà i anglès», Laura ’siors (GR’ILI-UPF, ALL’NCAM).
«Llengua, identiai i cohesió social: el paradigma dels ierriioris de froniera lingüístca»,
Francesc Feliu i Josep Maria Nadal (UdG) i Miquel Àngel Pradilla (Xarxa CRUSCAT – I’C. URV).
Discussió

Treball i llengua
09:45
10:00
10:10
10:25

«Recerca ’MMARCAdT. ’siudis de la DGPL en ldàmbii ddempresa i consum», Carla Bruguera,
Alberi Fabà, Anion Ferrei i Joan Solé (DGPL, Generaliiai de Caialunya).
«"Fem el Pas en caialà", un model de dinamiizació lingüístca local com a eina de recerca»,
Joan Sans (SPL, Govern ddAndorra).
Discussió
Pausa – Cafè

Dret lingüístic i Politologia lingüística
11:10
11:20
11:30
11:40
11:50
12:05

12:15
12:25
12:35

12:45
13:00

«Refexions sobre la noció ddoícialiiai lingüístca», ’va Pons (UB).
«Criieris per al règim d'oícialiiai lingüístca de la República de Caialunya i l'Aran», Daniel
’scribano.
«Justcia lingüístca i socieiais mixies: una defensa de la pluraliiai», ’lvira Riera (Grup de
Recerca en Teoria Polítca, UPF).
«Llengua i procés en iemps convulsos, segons les enquesies del C’O», Joaquim Torres i
Alberi Fabà (Xarxa CRUSCAT i SOCS, I’C).
Discussió
«L'exigència de coneixemenis de llengua caialana al personal esiaiuiari del Servei de Salui,
en el coniexi de les mesures necessàries per normaliizar lingüístca a les Illes Balears», Maria
Ballesier (UIB).
«Homoília i heieroília lingüístca xarxes massives viriuals: el cas de ires mobiliizacions
independentsies», Jordi Morales i Gras.
«Informe sobre les pràctques en èuscar a les xarxes socials viriuals de l'Ajuniameni de Geixo
(Biscaia)», ’duardo Apodaka i Jordi Morales i Gras.
«La necessiiai de recerca multdisciplinar en el camp del multlingüisme: el Consorci ’uropeu
de Recerca MIM’: Mobiliiai i Inclusió en una ’uropa Multlingüe», Viceni Climeni-Ferrando
(Consorci ’uropeu de Recerca MIM’).
Discussió
Final de les preseniacions del mat de divendres

Sociolingüística educativa
15:10

15:20
15:35
15:45
16:00

«Pràctques iranslingües i cosmopolitsme en coniexios educatus multlingües i
multculiurals a Caialunya (’l Projecie Translinguam)», Mireia Trenchs (GR’ILI-UPF,
ALL’NCAM).
«Recerca ÈLIA. ’siudis de la DGPL en ensenyameni del caialà», Alberi Fabà, Anion Ferrei i
Joan Solé (DGPL, Generaliiai de Caialunya).
«L'impacie de la docència en anglès en les universiiais multlingües», Maria Sabaié (Grup
ASS’MID, UdL).
Discussió

16:30

«’l projecie APINGLO-Cai: ’siudi de la iniensiícació de les polítques i pràctques
multlingües en ldeducació secundària a Caialunya des dduna perspectva einogràíca i
ddeconomia polítca», ’va Codó i Andrea Sunyol (UAB).
«Polítques lingüístques universiiàries», F. Xavier Vila i Avel·lí Flors-Mas (CUSC-UB).
«Anàlisi de l'expressió oral en caialà i en casiellà: un enfocameni multmeiodològic», F.
Xavier Vila (CUSC-UB), Llorenç Comajoan (UVic-UCC) i Cristna Illamola (CUSC-UB).
Discussió

16:45
17:15

Cloenda
Final de les Jornades

16:10
16:20

