
MEMORIA D'ACTIVITATS DEL GRUP CATALA DE SOCIOLINGUISTICA 
DURANT L'ANY 1991 

Durant el 1991 s'ha procurat portar a terme basicament el projecte d'activitats pre- 
sentat a l'assemblea a la fi del 1990. 

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

De sessio~ls de seminari, se n'han efectuades vuit. És l'any que se n'han fetes més. 
Són les següents: 
- El 25 de gener, ((Coneixements, us i actituds lingüístics entre els estudiants de 

Sabadell)), a carrec de Gustau Erill, Jaume Farras i Ferran Marcos. 
- El 22 de febrer, presentació del llibre de Modest Reixach sobre les dades lingüisti- 

I ques del padró del 1986, a carrec de l'autor. 
- El 20 de marc, ((Criteris estadístics de recull i interpretació de dades sociolingüis- 

tiques)), a carrtc de membres de l'equip directiu de 1'Institut d'Estadística de Catalunya. 
- El 26 d'abril, presentació del volum d'actes de l'area de Sociologia de la Llengua 

del I1 Congrés Internacional de la Llengua Catalana, a carrec de Modest Reixach. 
- El 3 1 de maig, ((Els models d'integració de la immigració extraeuropea)), a carrec 

de Gentil Puig. 
- El 27 de juny, ((Els programes d'immersió al catala: reflexions sobre una avalua- 

ció),, a carrec de Joaquim Arnau. 
- El 8 de novembre, ((Llengua i identitat)), a carrec de Maria Angels Viladot. 
- El 19 de desembre, ((Estatuts i funció de les llengües presents en les societats mul- 

tinacionals)), a carrec de William Mackey. 
Els actes d'amplia difusió van ser dos. El primer va ser una confertncia de Josep 

Maria Puig Salellas sobre la jurisprudtncia lingüística del Tribunal Constitucional, efec- 
tuada el 14 de juny. El segon, una taula rodona a Palma sobre el catala a les Illes, 
a la mesa de la qual hi havia Gabriel Bibiloni, Maria Torres i Aina Moll. Va tenir lloc 
el 4 de novembre, a la Universitat Balear, amb bon txit de públic. Després de la taula 
rodona es va efectuar una presentació del Grup. 

Cal fer notar que és el primer any que fem més d'un acte de difusió amplia. En 
general, podem dir que l'any 1990 vhem efectuar més actes que cap altre any anterior, 
ja que en varem fer vuit, i que l'any 1991 hem anat més enlla, ja que n'hem fets 10. 

Pel que fa a publicacions, ha aparegut el volum 8 de TREBALLS DE SOCIOLINGU~STI- 
CA CATALANA. 

D'altra banda, es va lliurar el contingut del volum 9 a l'editorial el mes de juliol 
i s'espera que es publiqui el mes de gener. Aquest any no s'ha pogut, doncs, publicar 
el nostre anuari el mes d'octubre, tal com havíem quedat amb 1'Editorial 3 i4 l'any passat. 
Esperem que sigui possible fer-ho a partir d'ara. 

El Consell de Redacció ha decidit elaborar unes notes d'estil per a la redacció dels 
articles en TSC, que caldra aplicar a partir del volum 10. 

En relació al volum d'homentge a Antoni Maria Badia que preparava la Universitat 
de Perpinya, de moment esta paralitzat per problemes personals del'impulsor, Domtnec 
J. Bernardó. Esperem que es pugui reprendre aquest projecte tan aviat com sigui possible. 



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

Durant aquest any hem continuat ampliant de manera apreciable el Grup, ja que 
hi han entrat quatre nous membres, que són Jordi Sole Camardons, Brauli Montoya, 
Josep Maria Ayrna i Joan J. Pujades. El Grup té doncs, 38 membres a la fi de 1991. 
Cal dir que vuit persones mes han manifestat de manera explicita el seu interb per ser 
membres de la nostra entitat i estem a I'expectativa de la seva sol.licitud escrita. 

Altres activitats portades a terme per la junta durant el 1991 han estat: 
- La recerca de financament. En el marc dels contactes que tenim sovint amb 1'Ins- 

titut de Sociolingüística Catalana amb vista a l'obtenció de les ajudes econbmiques neces- 
saries per al funcionament del Grup, hem redactat un conveni general de cooperació 
amb aquest institut, que hauria de tenir cada any un annex on es determinés la subven- 
ció per al període. Aquest any, tanmateix, aquest annex no ha pogut ser concretat i 
per tant no hem aconseguit obtenir cap subvenció global per al Grup. Han continuat 
donant-nos ajuts puntuals. Els hem presentat el nostre projecte d'activitats per al 1992 
i sembla que podrem obtenir finalment una subvenció global. 

Durant el 1991 hem acabat de cobrar les Últimes partides de la subvenció que ens 
havia concedit la Conselleria de Treball per al Servei de Documentació i així hem pogut 
pagar els deutes que teníem amb relació a aquesta activitat. 
- La consecució d'una millora en la difusió dels nostres actes. Hem continuat ampliant 

la llista de les persones interessades i no membres del Grup a qui enviem convocatbria 
dels nostres actes. Per difondre la taula rodona de Palma varem emprar una llista Amplia 
de persones i entitats relacionades amb la llengua catalana que ens va proporcionar 1'Ins- 
titut d'Estudis Catalans. Sembla que aquesta llista és bastant efectiva i I'emprarem en 
altres actes. 
- Francesc Vallverdú ha estat nomenat representant del Grup en el Consell Social 

de la Llengua Catalana, creat aquest any. 
- Albert Bastardas continua sent el nostre representant en la Junta de 1'AssociaciÓ 

Catalana de Sociologia. 
- El Grup s'ha adherit a la Commemoració de les Bases de Manresa. 
En definitiva, durant el 1991 hem continuat augmentant el nombre dels nostres actes, 

hem continuat avancant en la formalització de TSC, hem aconseguit millores en la difusió 
de les nostres activitats i hem portat a terme una apreciable ampliació del grup. 

El secretari 




