
MEMORLA D'ACTIVITATS DEL GRUP CATALA DE 
SOCIOLINGU~STICA DURANT EL 1993 

Durant el 1993 s'ha procurat portar a terme basicament el projecte d'activitats presen- 
tat a I'última assemblea. 

Les activitats del Grup han estat principalment les sessions de seminari, els actes de 
difusi6 Amplia i les tasques relatives a I'anuari. 

De sessions de seminari, se n'han efectuat quatre. S6n les següents: 

- El 15-1, ((L'estudi de les normes d'ús des de l'andisi crítica del discurs)), a cArrec 
de Joan Pujolar. 
- El 5-3, ((Perspectives i punts crítics en la normalitzaci6 lingüistica~~, a ckrec d'Isi- 

dor Marí. 
- El 17-9, ((Una llengua és un mercat)), a ckrec de Jesús Royo. 
- El 26-1 1, ctTransmissi6 lingiiística intergeneracional a la Regi6 de Barcelona)), a &rec 

d'Emili Boix, Pau1 O'Donnell, Miquel Strubell i Xavier Vila. 

Els actes d ' h p l i a  difusi6 han estat també quatre. 
El primer ha estat una conferhcia d'Aina Moll sobre el tema ((La normalitzaci6 lin- 

güística a les Illes)), efectuada el 10-2 a 1'Aula Magna de la Universitat Rovira i Virgili. 
L'acte va anar precedit d'una breu presentaci6 del Grup a ckrec de Joan Martí i Joaquim 
Torres. 

El segon ha consistit en la presentació als locals de 1'Institut d'Estudis Catalans del cens 
lingüístic de 1991, a ckrec de Jordi Oliveras, Eduard Bonet i Joaquim Capellades el 20-5. 
Complementkiament, Francesc Vallverdú va fer una breu presentaci6 del volum X de Tre- 
balls de Sociolingüística Catalana, aparegut no feia gaire. 

La tercera activitat ha estat un Col-loqui sobre la ((Situació sociolingüística al Pirineu 
Catali)), que va tenir lloc a Prada de Conflent els dies 4, 5 i 6 de juny. El col.loqui va 
ser organitzat pel Grup i pel Centre de Recerques i d'Estudis Catalans de la Universitat 
de PerpinyA. 

L'últim acte d ' h p l i a  difusi6 ha consistit en una taula rodona sobre el tema ((La nor- 
malitzaci6 lingüística a la Universitat d'Alacant i el seu entorn)), que va tenir lloc al Depar- 
tament de Llengua Catalana de la Universitat d'Alacant, el dia 5 de novembre, a ckrec 
d'Enric Pellin, Emili Balaguer, Lluís Alpera, Francesc Gimeno, Josep Forcadell i Jordi 
Dav6. El moderador del debat va ser Vicent Pitarch. Abans de l'acte es va portar a terme 
una breu presentaci6 del Grup, a ckrec d'Emili Boix i Joaquim Torres. 

El 1993 és, doncs, el primer any durant el qual hem fet més de tres actes de difusi6 
amplia i mts de dos actes fora de Barcelona. 

Pel que fa a publicacions, al llarg d'aquest any ha aparegut el volum X de Treballs 
de Sociolingiiktica Catalana i s'ha estat preparant el volum d'homenatge a Antoni M. Badia. 

Cal agrair una vegada més a 1'Institut de Sociolingiiística Catalana la seva ajuda a TSC, 
que consisteix en la compra de 200 exemplars de cada volum. Aquests exemplars s6n repartits 
a entitats interessades. 



Enguany ha ingressat al Grup un nou membre, que és Lucil-la Nussbaum. El Grup té 
42 membres a la fi de 1993. 

Cal esmentar el fet que Francesc Vallverdu continua sent el nostre representant en el 
Consell' Social de la Llengua Catalana. 

Pel que fa al financament de la nostra entitat, cal dir que aquest any 1993, com I'ante- 
rior, la Direcció General de Política Lingüística ens ha concedit una subvenció global per 
al funcionament del Grup de 500.000 ptes. La subvenció corresponent al 1992 I'hem anada 
cobrant al llarg de 1993. 

Altres activitats portades a terme per la Junta durant el 1993 han estat: 

- La consecució d'una millora en la difusió dels nostres actes. Tal com ens va ser ofert 
a l'assemblea de 1992, la convocatbria d'alguns dels nostres actes va ser efectuada per 1'Ins- 
titut de Sociolingüistica Catalana, el qual va emprar la llista de persones a les quals s'envia 
el Noves SL. Aquesta llista és més completa que la nostra d'interessats. 
- Hem continuat difonent de tant en tant un full de noticies del Grup. 
- Un delegat del Grup ha format part del Comitt Científic que ha preparat el Simposi 

de Demolingiiistica que ha tingut lloc el novembre de 1993. 

En definitiva, durant el 1993 hem continuat augmentant el nombre dels nostres actes 
d'amplia difusió com també els efectuats fora de Barcelona, hem continuat presentant la 
nostra entitat a les universitats del nostre h b i t  lingüístic i hem continuat millorant la difusió 
de les nostres activitats. 

El secretari 




