
MEMORIA D'ACTIVITATS DEL GRUP CATALA DE 
SOCIOLINGUISTICA 1995 

Les principals activitats de 1995 han estat les següents: 

( I )  Sessiorls de seriziruzri 

20 de gener. Sessió sobre <<La situació sociolingüística a 1'AragÓ de  parla catalana)), 
a carrec d'Hkctor Moret. Locals de 1'ICESB. 

7 de febrer. Taula rodona a la Sala d'Actes de la Facultat de Filologia de la UV sobre 
((Les enquestes sociolingiiistiques als darrers anys al País Valencia)), a carrec de 
Rafael Lluís Ninyoles, Joaquim Torres i Rafael Xambó i moderació de Vicent Pitarch. 
Presentació del Grup Catala de Sociolingüística, a carrec d'Emili Boix, en les Jornades 
de Lingüística Catalana organitzades pel Departament de Filologia Catalana de la 
Universitat de Valkncia. 

14 de febrer. Presentació del núm. 12 de Treballs de sociolingüística catalana, en 
homenatge a A. M. Badia i Margarit. Al.locuci6 d'Isidor Marí de la DGPL de la 
Generalitat de Catalunya sobre <<El Pla General de Normalització Lingüística: per- 
pectives d7aplicaciÓ>). Sala de professors de la Facultat de Filologia UB. 

Mar$. Sessió sobre (<De la filologia a la sociolingüística~~, amb motiu de I'aparició 
de Lectlires de sociolirlgiií'sticn ifilologia, de Lluís Alpera de la Universitat d'Alacant. 
Locals de I'ICESB. 

5 de maig. Sessió de seminari sobre <<El qualitativisme en sociolingüística~). a chrrec 
de Joan J. Pujades de la Universitat Rovira i Virgili. Locals de I'ICESB. 

24 de maig. Sessió de seminari sobre <<Les llengiies amenaqades: una perspectiva 
ecolbgica)> a carrec de Carme Junyent i altres membres del <<Grup de recerca de 
llengües amenaqades)). Locals de 1'ICESB. 

9 de juny. Sessió de seminari sobre <(Epistemologia crítica de la sociolingüística cata- 
lanan, a carrec de Domknec Bernardó de la Universitat de Perpinya. Locals de I'ICESB. 

18 d'octubre. Sessió sobre (<Primeres conclusions del Grup d'AnBlisi de les dades lin- 
giiistiques del cens de població de Catalunya de 1 9 9 1 ~ ,  a carrec de Modest Reixach, 
de la Fundació Serveis de Cultura Popular. Locals de I'ICESB. 

7 de novembre. Sessió sobre c<Plurilingüística als pai'sos bhltics)>, a carrec de Janis 
Valdmanis i Ina Dmviete (Latvian Language Institute) (Letbnia), i Michael Kirkwood 
(Universitat de Glasgow). Locals de I'ICESB. 

Durant la tardor s'han gestionat dos actes més aprofitant que ambdós ponents havien 
de venir a Barcelona. Una sessió sobre <<Llengua i identitat,,, a carrec de George Edwards 
(F. Xavier University, Nova Escbcia, Canada) i una altra sobre ((Política lingüística educa- 



tiva a 1'Europa Centrab, a carrec de Gyorg Szepe (Universitat de Budapest). Finalment, 
per raons de malaltia i d'incompatibilitat hodria respectivament, cap dels dos actes no ha 
estat possible. 

( 2 )  Altres activitats del GCS 

A banda de l'organització d'aquests actes s'han dut a terme d'altres activitats: 

El GCS ha completat I'elaboració de resums en anglbs i francbs dels articles de I'anuari 
TSC, per tal de fer possible la seva difusió en xarxes bibliogrifiques internacionals. El GCS 
-Francesc Vallverdú i el Consell de Redacció de TSC- han completat la recollida d'articles 
per al núm. 13 de I'anuari de I'associació. Es continuen encara fent gestions per tal d'assegu- 
rar una difusió regular i estable d'aquest (distribució, possibilitats de subscripció). 

El Grup ha contribui't econbmicament en la traducció a l'anglbs dels articles que cons- 
tituiran un volum monografic de la Catalan Review dedicat a la Sociolingüística Catalana, 
a cura d'A. Bastardas, E. Boix, P. O'Donnell i M. Azevedo, sota els auspicis de la North 
American Catalan Society. 

Enguany s'ha demanat als socis que trametessin els seus números de correu electrbnic 
al secretari per tal d'iniciar la informatització de les comunicacions i informacions de I'as- 
sociació. Així mateix s'ha maldat per fer regularitzar els pagaments de quotes per part dels 
socis. 

S'ha aconseguit una nova subvenció de la DGPL per a les activitats del Grup, de la 
qual informa el tresorer. 

Hi ha hagut una baixa de soci del GCS -Jordi Bañeres i dues altes- Merci: Pujol i Melissa 
Moyer. 




