
En principi, el present volum hauria de recollir totes les comunicacions 
sobre tema catala que foren presentades al Colloqui Internacional de Socio- 
lingüística de Montpeller (desembre de 1981) i al Congrés Mundial de Socio- 
logia (Sessió: Sociolingüística) de Mbxic (agost de 1982). Tanmateix, per 
raons d'espai i d'altra mena no hem pogut acomplir plenament el propbsit 
inicial. 

Quant a les comunicacions de Montpeller -que corresponen als treballs 
de Dombnec Bernardó, Francesc Vallverdú, Gentil Puig i Moreno i Vicent 
Pitarch- no hem pogut comptar amb la d'Isidor Marí sobre la llengua 
estandard, perquk ha estat ja publicada en un altre lloc. Cal tenir en compte, 
d'altra banda, que Bernardó, Pitarch i Vallverdú presentaren a Mkxic 
unes comunicacions que desenvolupaven les que havien escrit per a Mont- 
peller. De les dues versions, doncs, hem triat la més desenvolupada per 
a incloure-la, en traducció catalana, en el present número de TREBALLS. 

Els participants catalans o catalanbfils que presentaren alguna comu- 
nicació a la sessió de sociolingiiística del Congrés de Mbxic foren: Mar- 
tine Berthelot-Gentil Puig, Christine Bierbach, D. Bernardó, Jacqueline 
Hall, Aina Moll, Francesc Gimeno, V. Pitarch i F. Vallverdú. Ja hem expli- 
cat que les comunicacions de Bernardó, Pitarch i Vallverdú han estat 
incloses en el grup de Montpeller. Quant a la de Berthelot-Puig sobre la 
comunitat israelita a Barcelona, es troba encara en etapa de reelaboració, 
per la qual cosa els autors prefereixen no publicar-la de moment. Tampoc 
no publiquem la dlAina Moll sobre la política lingüística de la Generalitat 
de Catalunya, perqub es tracta d'un treball redactat amb vista a un públic 
no catala. Així, doncs, del grup de Mkxic només resten els treballs origi- 
nals de Francesc Gimeno, Jacqueline Hall i Christine Bierbach. 

Finalment, publiquem les ressenyes de dues sessions extraordinhries 
de Seminari, a chrrec dels professors Lambert i Mackey, aprofitant llur 
visita a Barcelona. Aquesta iniciativa ens ha fet adonar de l'interbs que pot 
tenir de fer ressenyes de totes les sessions de seminari, per lla qual cosa 
hem decidit que a partir del número vinent de TSC hi figurin sempre. 

Per a la resta d'activitats del GCS ens remetem a la Membria que fou 
presentada a l'assemblea general de juny de 1983 i que reprodui'm a 
continuació. 

No podem acabar aquesta presentació sense deixar constancia de la 
gratitud del GCS envers llInstitut Catblic dlEstudis Socials de Barcelona, 
gracies al qual el GCS disposa d'un estatge social. I com sempre mani- 
festem la nostra reconeixen~a per la collaboració que el GCS rep de la 
Fundació Bofill de Barcelona. 
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