
MEMORIA D'ACTIVITATS DEL GRUP CATALA DE 
SOCIOLINGUISTICA DURANT EL 1992 

Durant el 1992 s'ha procurat portar a terme basicament el projecte d'activitats presen- 
tat a l'última assemblea. 

Les activitats del Grup han estat principalment les sessions de seminari, els actes de 
difusió Amplia i les tasques relatives a l'anuari. 

~e sessions de seminari, se n'han efectuat tres. Són les següents: 

- El 15-5, ((Ús de les llengues als Jocs Olímpics~~, a carrec d'Oriol Carbonell. 
- El 12-6, ((Coneixement i Ús de la llengua catalana a les comarques de Tarragona)), 

a carrec de Joan Marti. 
- El 27-1 1, ((Les llengües dels jueus a Barcelona)), a cArrec de Martine Berthelot. 

Els actes d'amplia difusió han estat també tres. 
El primer ha estat una conferencia de Marina Subirats i Xavier Rambla sobre el tema 

((La transmissió lingüística familiar a l'íbea Metropolitana de Barcelona)), efectuada el 
14-2 a 1'Institut d'Estudis Catalans. 

El segon, una taula rodona a Lleida sobre l'aranes, a carrec Xavier Lamuela, Miquel 
Pueyo, Francesc Vallverdú, Frederic Verges i Alain Viadu. L'acte, que va tenir lloc el 22-5, 
a la Universitat, va comptar amb l'ajut de 1'Institut de Sociolingüística Catalana i va ser 
organitzat entre el Grup i 1'Amadeu Viana, del Departament de Filologia de la Facultat 
de Lletres de Lleida. El mateix dia es va presentar la nostra entitat en aquesta Universitat. 

El tercer acte d ' h p l i a  difusió va ser una taula rodona a Castelló sobre ((Els 60 anys 
de les Normes de Castelló: balanc i perspectives)), amb motiu d'aquesta efemkrides. L'acte 
va anar a carrec de Joan Marti, Aina Moll i Vicent Pitarch. El moderador va ser Francesc 
Vallverdu. El mateix dia es va presentar el Grup a la Universitat Jaume I de l'esmentada 
ciutat. 

El 1992 és el primer any durant el qual hem fet més de dos actes de difusió amplia i 
més d'un acte fora de Barcelona. 

Pel que fa a publicacions, al llarg d'aquest any ha aparegut el volum IX de Treballs 
de Sociolingüística Catalana i s'ha lliurat el contingut del volum X a 1'Editorial. 

Cal agrair una vegada més a 1'Institut de Sociolingüística Catalana la seva ajuda a Tre- 
balls de Sociolingüística Catalana, que consisteix en la compra de 200 exemplars de cada 
volum. Aquests exemplars són repartits a entitats interessades. 

Durant aquest any hem continuat ampliant el Grup, ja que hi ha entrat dos nous mem- 
bres, que són Joan Pujolar i Isidor Marí. Cal lamentar la baixa d'en Joan Fuster, membre 
de la nostra entitat des de feia temps. El Grup té 41 membres a la fi del 1992. 

Cal esmentar el fet que Francesc Vallverdú continua sent el nostre representant en el 
Consell Social de la Llengua Catalana, organisme cridata ser un element clau en el procés 
de normalitzaci6 del catalA.* 

Pel que fa al financament de la nostra entitat, cal dir que, tal com preveiem en el pro- 
jecte d'activitats de finals del 1991, el 1992 hem aconseguit per fi que la Direcció General 
de Política Lingüística ens concedis una subvenció global per al funcionament del Grup, 
subvenció que ha estat de 500.000 Ptes. Preveiem cobrar-la al llarg del 1993. 



Aixb ens ha permes d'assolir una millora important en la manera de portar a terme 
les nostres activitats, millora que consisteix en el pagament d'uns honoraris a tots els ponents 
dels nostres actes. 

Altres activitats portades a terme per la Junta durant el 1992 han estat: 

- La consecuci6 d'una millora en la difusi6 dels nostres actes. Hem seguir ampliant 
la llista de les persones interessades i no membres del Grup a qui enviem convocatbria de 
les nostres activitats. Concretament hem integrat en aquesta llista un bon nombre d'estu- 
diants de les classes universitaries de sociolingiiistica. D'altra banda hem seguit emprant 
per a fer conkixer els nostres actes una llista Amplia de persones i entitats relacionades amb 
la llengua catalana que ens va proporcionar 1'Institut dYEstudis Catalans. 
- Hem continuat difonent de tant en tant un full de noticies del Grup. 
- Els darrers dies del 1991 el Grup va emetre i difondre un comunicat criticant l'exces- 

siva publicitat en castella en certs mitjans de cornunicaci6 en catalh. 
- Un delegat del Grup forma part del Comitt Científic que prepara un Simposi de 

Demolingiiistica que tindrh lloc el novembre del 1993. 

En definitiva, durant el 1992 hem augmentat el nombre dels nostres actes d'hmplia difusió 
així com els efectuats fora de Barcelona, hem aconseguit reduir el temps esmerGat entre 
l'aparicib de dos volums del nostre anuari, hem continuat millorant la difusi6 de les 
nostres activitats i hem seguit ampliant el Grup. 

El Secretari 

El Consell Social de la Llengua Catalana, creat per decret de la Generalitat de Catalunya el 18-11-1991. t6 
com a objectiu principal forjar un marc de dihieg, debat i consens del qual surti un projecte comú, consensuat prt- 
viarnent, que exigeix mútuament rigorositat en I'elaboraci6 i responsabilitat en el desenvolupament: el Pla General 
de Normalitzaci6 Lingüística. Aquest compromís 6s donat pel fet que, en primer lloc, una política lingüística eficac 
no pot quedar impermeable o insensible als canvis de naturalesa econbrnica, politica, cultural o de qualsevol altra 
mena que es produeixen en la societat catalana, ates que aquesta mateixa societat 6s la destinatbla dels seus objec- 
tius. En segon Uoc, per dur a terme una poiítica lingiiística eficac 6s necessari que la societat catalana se senti impli- 
cada, participi i assumeixi com a propis els objectius i les accions que el govern plantegi en aquest sentit. En el 
Consell figura una Uarga llista de noms, en representaci6 de diferents sectors socials --empreses, sindicats, associa- 
cions, etc.-, els quals componen, juntament amb personalitats de la vida cultural del país, proposats pel conseller 
de Cultura, aquest brgan d'implicaci6 i participaci6 social en el proc6s de normalitzaci6 tingiiistica. Les funcions 
que t6 atribui'des el CSLC s6n, d'una banda, prendre part en el proc6s de normalitzaci6 lingüística tenint en compte 
els diversos h b i t s  socials que hi estan representats; d'una altra, informar i expressar la seva opini6 sobre projectes 
de planificaci6 lingüística que hagin de ser aprovats pel govern de la Generalitat; fmalment, assessorar en relaci6 
amb les consultes que des de la Generalitat li adrecin. Per tal d'ordenar les aportacions i el debat, el CSLC s'ha 
estructurat en set ponencies: ((Ús Oficial i Drets Lingüístics)); ctEducaci6, Recerca i Joventut),; <<Mitjans de Comuni- 
caci6 i Indústries Culturals)); c t h b i t  sbcio-econbmic)); ttM6n Associatiu,); <<Relacions Culturalsn. i ttDifusi6 de 
1'Estindard i Recerca Sociolingüística)>. 




