
MEMORIA D'ACTIVITATS DEL GRUP CATALA DE SOCIOLINGUISTICA 
DES DE L'ASSEMBLEA DEL 16-11-84 A L'ASSEMBLEA DEL 25-10-85 

Durant aquest període de temps les activitats del Grup han estat les següents: les ses- 
sions de seminari, unes Jornades sobre Normalització, la continuació de la participació 
en dues institucions, la preparació de l'anuari, els contactes de cara a l'ampliació del GCS 
i la col~laboració amb el I1 Congrés Internacional de la Llengua Catalana. 

Les sessions de seminari efectuades han estat les que segueixen: 
-Al desembre del 1984, sessió sobre ((Aspectes de dialectologia social)), a carrec de 

Joan Martí. 
-Al marc del 1985, sessio sobre ctL'adquisició del catala per part dels nens castellano- 

parlants)), a carrec de Joaquim Arnau. 
-Al maig del 1985, sessio sobre ((La normalització lingüística a la televisió: el cas de 

TV3)), a carrec de Francesc Vallverdu. 
-Al setembre del 198.5, sessió sobre la ((La regulació comunicativa en el desenvolupa- 

ment dels bilingües)), a carrec d'Humbert Boada. 
Tal com s'ha fet fins ara, publicarem a TREBALLS DE SOCIOLINGU~STICA CATALANA 

resums de les ponencies i dels debats que les han seguides. 
El GCS ha organitzat a més unes Jornades sobre Normalització Lingüística els dies 

19 i 20 d'agost del 1985, en el marc de la Universitat Catalana d'Estiu de Prada. En aques- 
tes Jornades hi ha hagut ponencies, taules rodones, tallers i un debat ampli sobre el futur 
del catala. 

La continuació de la participació del Grup en altres institucions ha consistit en el man- 
teniment de la presencia de tres membres de la nostra entitat al Patronat de 1'Institut de 
Sociolingüística Catalana i en la permanencia d'un altre membre a la Junta de 1'AssociaciÓ 
Catalana de Sociologia. 

Pel que fa a les publicacions, s'ha anat preparant la publicació del volum VI de TRE- 
BALLS DE SOCIOLINGU~STICA CATALANA. 

S'ha estudiat la manera de millorar la distribució del nostre anuari. En aquest sentit, 
s'ha decidit d'indicar a cada volum les entitats on hi haura diposit d'aquesta publicació, 
a més de l'editora. De moment seran la distribui'dora Enlace, de Barcelona, i la Llibreria 
Perpinya, de Perpinya. 

Referent a l'ampliació del Grup, a l'última sessio de la Junta de Govern s'ha acceptat 
la candidatura de diverses persones. 

La participació del GCS en el I1 Congrés Internacional de la Llengua Catalana ha con- 
sistit sobretot en la col~laboració activa de bon nombre de membres en la preparació d'aquesta 
manifestació. Així, per exemple, el President i quatre coordinadors d'area del Congrés són 
membres del GCS. 

En resum, durant aquest període el Grup ha continuat portant a terme les seves activi- 
tats habituals i, al mateix temps, gran part dels membres han comencat a colelaborar acti- 
vament en la preparació del I1 Congrés. 

El Secretari 





MEMORIA D'ACTIVITATS DEL GRUP CATALA DE SOCIOL~INGÜÍSTICA 
DES DE L'ASSEMBLEA DEL 25-10-85 A LA DEL 17-12-86 

Tal com es preveia en el Projecte d'Activitats presentat a 1'Assemblea del 25-10-85, du- 
rant bona part de l'any 1986 els membres del Grup s'han ocupat de manera preferent del 
I1 Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Una vegada efectuada la fase principal 
del Congrés, la Junta ha repres d'altres activitats. 

Pel que fa a la col~laboració amb el I1 Congrés, cal dir que la quasi totalitat dels mem- 
bres del Grup hi han participat d'una manera o altra. Així: 

-El president del Congrés ha estat el president del Grup, A.M. Badia. 
-Quatre coordinadors d'area eren del Grup: J. Marti, A. Moll, M. Reixach i 

F. Vallverdu. 
-Altres socis del Grup han estat membres de Comissions organitzadores d'area. 
-Tots els socis del Grup han estat membres de comissions científiques. 
-Diversos socis del Grup han presentat ponencies o comunicacions, alguns en més 

d'una area. 
Les altres activitats que ha efectuat el GCS durant aquest període han estat les següents: 
a) L'elaboració d'un memorandum per a la promoció o creació d'una institució que 

s'ocupi de la recerca sociolingüística, en el marc de la posada en practica de les conclusions 
del I1 Congrés. Aquesta idea és un vell anhel del Grup. 

b) Un debat públic sobre el tema ((Un ba lan~  del I1 Congrés)) efectuat a 1'IEC l'octu- 
bre passat. 

c) La preparació de les sessions de seminari del 1987. 
d) Actuacions encaminades a assolir la publicació del volum VI de TREBALLS DE SO- 

CIOLINGU~STICA CATALANA. 
e) Gestions per continuar ampliant el Grup. Durant aquest període han entrat al GCS 

cinc persones: Jordi Bañeres, Martí Garcia-Ripoll, Emili J. Boix, Xavier Lamuela i Josep 
Soler. Hi ha hagut una baixa, la de Gerard Vassalls. Actualment el Grup té 24 socis. 

En resum, l'any 1986 ha estat per al GCS l'any del I1 Congrés. 

El Secretari 


