
Han tingut lloc les sessions de seminari següents: 

01.-"E1 directori mundial d'organitzacions de planificació lingüística. Valoració de 
les experikncies internacionals i aplicacions al cas catalh" (26-1-96), a ckrrec de 
Francesc Domínguez. 

02.-"La llengua de la burgesia catalana" (9-11-96), a ckrrec de Francesc Cabana. 
03.-"Integrar socialment és discriminar lingüísticament" (5-111-96), a ckrrec de Josep 

Murgades (UB). 
04.-Taula rodona "Nosaltres (i) els valencians ara" (28-111-96), amb Max Cahner (UB), 

Ernest Querol i Lluís Alpera (UA). 
05.-"Evolució recent de la situació de la llengua catalana a les Illes" (3-V-96), a 

ckrrec de Gabriel Bibiloni (UIB). 
06.-"Plurilinguisme: actituds i motivacions (relats de vida en famílies plurilingües de 

zones urbanes)" (23-V-96), a carrec de Christine Déprez (U. de París-V). 
07.-"Gknere i llengua en la cultura juvenil. Ús lingüístic i identitat de grups de joves 

del Carme1 i la Verneda de Barcelona" (18-VI-96), a ckrrec de Joan Pujolar (UAB). 
08.-"E1 model escolar de conjunció en catali: incidkncia sobre l'ús lingüístic" (25- 

X-96), a ckrrec de F.X. Vila (UB). 
09.-"Els partits i el model lingüístic escolar: el cas de Catalunya" (27-XI-96), a c k e c  

de Jordi Argelaguet (UAB). Comentaris a ckrrec de Jesús Maestro (Institut de 
Cikncies Polítiques i Socials). 

10.-"E1 contacte de llengües: quk fem?, com ho estem fent?" (9-XII-96), xerrada- 
col~loqui amb Pieter Muyskens (U. d'Amsterdam). 

Altres activitats 

Han ingressat tres socis a l'associació, Magda Casanovas, Carme Hernández i Ignasi 
Clemente. 

Ha estat completat i es troba en vies de publicació el número 13 de TREBALLS DE 

SOCIOLINGU~~TICA CATALANA. 
S'han elaborat dues propostes de modificació dels Estatuts, que hauran de ser aprova- 

des en assemblea de l'associació, amb l'objectiu de descentralitzar els actes i les activitats 
del GCS i d'incorporar nous socis a l'associació. 

S'ha col.laborat en l'organització de la V Trobada de Sociolingüistes Catalans (abril 
de 1997). 

S'ha col.laborat econbmicament en la traducció a l'anglks dels articles que constitui- 
ran un volum monogrkfic de Catalan Review dedicat a la sociolingüística catalana, a cura 
d'A. Bastardas, E. Boix, P. O'Donnell i Milton Azevedo, sota els auspicis de la North 
American Catalan Society. 

S'ha preparat el tríptic i la pagina electrbnica del GCS. 





Durant el 1997 s'ha portat a terme la majoria d'activitats previstes en el projecte pre- 
sentat a la darrera assemblea de l'associació. S'han fet deu actes públics, entre seminaris i 
taules rodones. 

Actes públics 

27-1-97 
Presentació del volum Sociolingüística de la variació, amb M.T. Turell (PF), Núria 
Alturo (UB), Carme Plaza i Miquel ~ n g e l  Pradilla (URV). 

26-11-97 
"Llengua col.loquia1 i discurs juvenil", a cirrec d'Isidre Muñoz (UAB). 

12-111-97 
Taula rodona sobre "Les polítiques lingüístiques escolars a Catalunya. Models i recels", 
a cirrec d'Ignasi Vila (UdG), Miquel Pueyo (UdL) i Eduard Voltas (El Temps). 

17-111-97 
Taula rodona: "Quina llengua aprenen a parlar a casa els xiquets? La transmissió lingüís- 
tics intergeneracional a les ciutats d'Alacant, Barcelona i Valencia", amb Lluís Polan- 
co (UV), Brauli Montoya (UIB), J.R. Gómez Molina (UV) i Emili Boix (UB). 
Coorganitzada amb la UV i Editorial Denes. 

14-IV-97 
"La situació sociolingüística del berber", a cirrec d'Omar Ouakrim (Universitat 
d' Agadir). 

28-IV-97 
Reunió restringida als socis per establir criteris i orientacions per a la Ponkncia elabo- 
radora de la proposició de llei sobre la renovació del marc legal de la llengua a 
Catalunya. 

15-V-97 
"La sociolingiiística alemanya: algunes tendkncies recents", sessió amb Brigitte 
Schlieben-Lange (U. de Tübingen). 

26-V-97 
Taula rodona: "Varietats socials i versemblan~a literiria" (arran de la nova versió de 
Pigmalió, de Bernard Shaw), amb X. Bru de Sala, Milton Azevedo i Emili Boix. 



2-VII-97 
Presentació del número 13 de TSC i del número monogrific de sociolingüística de 
Catalan Review (a cura de M. Azevedo, A. Bastardas, E. Boix i P. O'Donnell), a c h -  
rec de Miquel Stmbell (ISC), Francesc Vallverdú (GCS) i J. Roca-Pons (NACS). 

14-XI-97 
"Practiques interlingiiístiques i integració social: els immigrants castellanoparlants al 
Rosselló", a carrec de C. Lagarde (U. de Perpinyi). 

26-XI-97 
Taula rodona: "Tend&ncies recents de la política lingüística a Andorra: ensenyament i 
usos públics", amb Maria Marquet (assessora de 1'Escola Andorrana), Montserrat Badia 
(Servei de Política Lingüistica d' Andorra), Jaume Farris (UV) i Joaquim Torres (GCS), 
coorganitzat amb 1'Institut d7Estudis Andorrans de Barcelona. 

Altres informacions 

El GCS va adherir-se al document elaborat per I'AssociaciÓ per a unes Noves Bases 
de Manresa. 

Els membres de l'associació foren convocats pel director general de Política Lingüística 
de la Generalitat de Catalunya, Sr. Lluís Jou, per a la presentació de les línies centrals del 
nou projecte de Llei d'usos oficials, que afecta Catalunya. 

Pel que fa a publicacions, al llarg d'aquest any ha aparegut el número 13 de TREBALLS 
DE SOCIOLINGU~STICA CATALANA. Cal agrair una vegada més l'ajuda de 1'Institut de 
Sociolingüística Catalana de la Generalitat de Catalunya, el qual compra 200 exemplars 
d'aquests números i els reparteix a entitats interessades. 

Xavier Vila, amb la col~laboració desinteressada de Martí Crespo, ha elaborat la pigi- 
na web multilingüe del GCS, on s'informa dels objectius i de les activitats de l'entitat. 

El GCS ha col.laborat amb I'ISC de la DGPL de la Generalitat de Catalunya en l'or- 
ganització de la V Jornada de Sociolingüistes Catalans. 

Enguany han entrat vuit nous socis: J.R. Gómez (UV), Joan Hugué, Joan Costa, M. 
A. Pradilla (URV), Núria Alturo (UB), com a socis ordinaris, i Jordi Ballart (Universitat 
de Lancaster), Anna Oller (UB), Carles de Rosselló (UB), com a socis estudiants. 

Gentil Puig i Moreno, després de molts anys d'ésser membre de la Junta, deixa de 
formar-ne part. Agra'im aquí la dedicació i els afanys que ha esmeqat en el GCS. També 
volem agrair tant a I'ICESB (URL), com al Departament de Filologia Catalana de la UB 
la seva col~laboració en les activitats de l'associació. 



MEMORIA D'ACTIVITATS DEL GRUP CATALA DE 
SOCIOLINGÜÍSTICA. ANY 1998 

Fins al 14 de desembre de 1998 s'han dut a terme nou actes, entre sessions de seminari, 
taules rodones i jornades. Durant I'estiu de 1998, la Junta de Govern del Grup ha disse- 
nyat, i comenCat a executar, un Pla de potenciació interna i de projecció externa del Grup 
Catali de Sociolingüística. 

Actes públics 

2-11-98 
Sessió de debat: "Cal refer el procés de normalització?". Barcelona (Facultat de 
Filologia, UB). Ponents: Josep Maria Aymi i Adela Climent. 

13-111-98 
Taula rodona: "Joves i llengua a Mallorca: situació i dinamització sociolingüístiques". 
Palma (Club Diario de Mallorca). Coorganitzada amb la Universitat de les Illes Balears. 
Ponents: Joan Melii (UIB), Pere Muííoz (Plataforma de Joves per la Llengua) i 
Modest Reixach (GCS). 

17-111-98 
Sessió de seminari: "La sociolingüistica de la cibncia-ficció". Barcelona (Facultat de 
Filologia, UB). Ponent: Jordi Solé i Camardons. 

22-V-98 
Jornada: "La situación sociolingüistica en las tierras de habla catalana". Madrid 
(Instituto Universitario Ortega y Gasset). Coorganitzada amb 1'Instituto Universitario 
Ortega y Gasset. Moderador: Emilio Lamo de Espinosa. Ponents: Andrés Barrera (Univ. 
Complutense), Emili Boix (GCS i UB), Maria Ros (Univ. Complutense), Francesc 
Vallverdú (GCS). 

26-V-98 
Sessió de seminari: "Els usos lingiiístics en la retolació a Barcelona l'any 1997". 
Barcelona (Facultat de Filologia, UB). Ponents: Joan Maria Romaní i Joan Solé i 
Camardons (ISC). 

9-XI-98 
Sessió de seminari: "La situació de la llengua catalana a Santa Coloma de Gramenet". 
Barcelona (Facultat de Filologia, UB). Ponents: Albert Fabi i Noemí Ubach. 

23-XI-98 
Sessió de debat: "Avaluació de les agbncies de planificació lingüística a Catalunya 



(DGPL i CPNL)". Barcelona (Facultat de Filologia, UB). Ponents: Albert Branchadell 
i Francesc Dominguez (GCS). 

30-XI-98 
Sessió de seminari: "El concepte de 'llengua prbpia"'. Barcelona (Facultat de Filologia, 
UB). Ponent: Francesc Vallverdú (GCS). 

17-XII-98 
Sessió de debat amb Joshua Fishman. Barcelona (Facultat de Filologia, UB). 
Coorganitzada amb el Centre Universitari de Sociolingiiistica i Comunicació de la 
UB. 

Altres informacions 

F. Xavier Vila, vocal del Grup, amb la col.laboraci6 desinteressada de Martí Crespo, ha 
donat un impuls a la pagina web multilingüe del Grup. 

El 1998 han entrat cinc nous socis: Joaquim Arenas (SEDEC), Albert Branchadell 
(UAB), Miquel Pueyo (UdL), Sílvia Romero i Noem' Ubach (CPNL). 

Agra'im a la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona i a 1'Institut Catblic 
d'Estudis Socials (ICESB) la seva col.laboraci6 en les activitats del GCS. 


