
MEMORIA D'ACTIVITATS DE LA JUNTA DEL GRUP CATALA DE 
SOCIOLINGÜÍSTICA DES DE L'ASSEMBLEA DEL 10-6-83 

A L'ASSEMBLEA DEL 16-1 1-84 

Durant aquest període de temps, les activitats del Grup han estat les següents: 
les sessions de seminari, la participació en altres manifestacions cientifiques, la 
col~laboració institucionalitzada amb diverses entitats, les publicacions, els con- 
tactes per ampliar el G.C.S. i una declaració col.lectiva. 

Les sessions de seminari, d'acord amb el projecte presentat a 1'Assemblea del 
10-6-83, s'han reorganitzat a fi de millorar-ne la difusió. D'una banda, s'ha ampliat 
la llista de no membres als quals s'envia la convocatoria. D'altra banda, s'ha fet 
que cada ponent redacti un resum de la seva ponencia i un membre de la Junta un 
resum de cada debat, per publicar ambdós resums a ((Treballs de Sociolingüistica 
Catalana,). 

Les sessions de seminari que han tingut lloc durant el període esmentat han 
estat les següents: 

- A  l'octubre del 1983, sessió sobre p pro ble mati ca juridico-política de la nor- 
malització lingüística a 1'Estat Espanyol,, a carrec de Francesc Vallverdu. 

-Al novembre del mateix any, sessió sobre ((El projecte de llei d'ús i ensenya- 
ment del valencia., a carrec de Vicent Pitarch i Lluis Polanco. 

- Al febrer del 1984, sessió sobre ((Llengua territorial i comunitat., a carrec 
dlHelena Calsamiglia. 

-Al juny del mateix any, sessió sobre ((Explotació de les dades lingüistiques del 
padró del 1975)), a carrec de Modest Reixach. 

Pel que fa a la col~laboració del Grup en altres manifestacions cientifiques, ha 
tingut lloc com segueix: 

-Organització per part del G.C.S. de les ((Jornades sobre Normalització del 
Catala)), els dies 23 i 24 de marc de 1984, a Perpinya. 

- Participació del Grup al <(I1 Colloque International de Sociolinguistique de 
Rouen)) sobre problemes de glotopolitica, co1,loqui que va tenir lloc els dies 19 al 
23 de setembre del mateix any. 

La col~laboració institucionalitzada amb diverses entitats ha consistit en el 
manteniment de la presencia de tres membres del G.C.S. al Patronat de 1'Institut 
de Sociolingüistica Catalana i en la participació d'un altre membre a la nova Junta 
de 1'Associació Catalana de Sociologia. 

L'activitat relativa a les publicacions s'ha concretat en la continuació de la 
publicació del nostre anuari ((Treballs de Sociolingüistica Catalana),, del qual ha 
aparegut el volum V. 

En relació a l'objectiu que s'havia proposat la Junta d'ampliar el Grup, s'han 
efectuat diversos contactes que han produ'it de moment l'entrada de dos nous mem- 
bres. 

Finalment, quant a la declaració col.lectiva, es tracta d'una carta que la Junta 
va enviar al President del Research Committee on Sociolinguistics. El motiu 
d'aquesta carta es una nota difosa per l'esmentat R.C.S. segons la qual una trobada 
sobre ((Orwell i la qüestió de la llengua)) no s'havia fet a Barcelona per falta de 
col~laboració local, essent aquesta nota la primera notícia que tenia el Grup sobre 



la qüestió. Aquestes circumstancies van portar la Junta a escriure al R.C.S. expli- 
cant el nostre desconeixement del projecte. 

En resum, durant aquest període la Junta del G.C.S. ha estat treballant en la 
consecució dels objectius que s'havia fixat a I'Assemblea del 10-6-83. 

E I secretari 


