
MEMORIA D'ACTIVITATS DE LA JUNTA PROVISIONAL 
DEL GRUP CATALA DE SOCIOLING~ISTICA 

La Junta Provisional del Grup Catala de Sociolingüística ha exercit les 
seves funcions des de l'abril del 1981, quan va ser elegida per una assem- 
blea del Grup que acabava d'aprovar el primer esborrany dels estatuts, 
fins al juny del 1983, quan d'una altra assemblea va sorgir la primera 
Junta estatutaria. 

La funció primordial de la Junta Provisional ha estat la de portar a 
terme la institucionalització del GCS, perb al mateix temps ha efectuat 
altres activitats, com són declaracions públiques, sessions de seminari, 
actuacions conjuntes amb la Direcció General de Política Lingüística de la 
Generalitat de Catalunya i publicacions. 

El procés d'institucionalització del Grup ha consistit sobretot a acon- 
seguir dues fites, íntimament relacionades entre elles. D'una banda, uns 
estatuts que fossin acceptats per l'assemblea del GCS i per l'administració 
-ha calgut fer-ne sis versions diferents- i, d'altra banda, la legalització 
de la nostra entitat. En relació a aquesta última qüestió, s'han fet gestions 
primer prop de 1'Institut dlEstudis Catalans, no reeixides, i posterior- 
ment prop de la Direcció General d'Associacions de la Generalitat de Ca- 
talunya, reeixides. Així hem pogut inscriure el GCS com a associació inde- 
pendent en el Registre d'Associacions de la Generalitat. També s'ha buscat 
una seu i s'ha trobat a I'ICESB, que ens deixa un dels seus locals. Una 
vegada inscrita l'associació s'han convocat eleccions a Junta. 

Pel que fa a les declaracions públiques del Grup durant aquest període, 
han estat dues. En primer lloc, un dictamen -publicat al volum 4 de TSC- 
a propbsit del projecte de llei establint els principis per a harmonitzar 
disposicions normatives de les comunitats autbnomes. En segon lloc, una 
carta del GCS adre~ada a la Fundació del Congrés de Cultura Catalana 
contestant a una proposta de Congrés de Normalització Lingüística. Amb- 
dues declaracions varen tenir lloc durant l'any 1981. 

En relació a les sessions de seminari organitzades exclusivament per 
la Junta, han estat les següents: 

-Al juny del 1981, sessió sobre ((Criteris per a una normalització lin- 
güística a Catalunya),, a carrec dlAina Moll. 

-Al novembre del mateix any, sessió sobre el mateix tema a carrec 
de Gentil Puig. 

-Al marC del 1982, sessió sobre ((Les campanyes per la normalització 
lingüística)>, a carrec de Miquel Strubell. 

-A l'abril del mateix any, sessió sobre ((Aspectes actuals de I'estan- 
dardització de l'idioma),, a carrec dlIsidor Marí. Aquesta sessió es va 
efectuar a lla capital de la Plana, en ocasió del 508 Aniversari de les 
Normes de Castelló. 



-Al  desembre del mateix any, sessió sobre ccBilingüisme i Psicolin- 
güísticas, a ckrec  de Miquel Siguan. 

A més, en collaboració amb la Direcció General de Política Lingüística 
de la Generalitat de Catalunya, durant el mes de marg de 1983 s'han 
efectuat dues sessions de debat, que han anat a carrec respectivament de 
W. E. Lambert i W. F. Mackey. La col~laboració amb l'esmentada Direcció 
General s'ha concretat també en l'elecció de diversos membres de la nostra 
entitat per a formar part del patronat de 1'Institut de Sociolingüística 
Catalana. 

Quant a les col.laboracions del Grup en manifestacions congressuals i 
acadkmiques, han tingut lloc de la manera que segueix: 

-Al desembre del 1981 el GCS va participar, des del punt de vista 
administratiu i de presentació de ponencies, al Col.loqui Internacional de 
Sociolingüística de Montpeller. En ocasió d'aquesta manifestació, el Grup 
es va comprometre a col.laborar en la formació d'una Associació Inter- 
nacional de Lingüística Social, iniciativa en la qual coincideixen, a més 
de la nostra entitat, el grup de sociolingüistes de la Universitat de Rouen, 
el de la Universitat de Montpeller i un grup de professors alemanys 
catalanbfils. 

-A l'agost del 1982, diversos membres del GCS varen participar al 
Congrés Mundial de Sociologia de Mexic. 

-Al setembre del 1982, alguns socis del Grup varen fer conferencies 
a les sessions de la Universidad Menéndez Pelayo a Sitges. 

-El mateix mes la nostra entitat va organitzar les Jornades sobre 
Diglbssia efectuades a Vallvidrera. 

En relació a les publicacions, durant aquest temps s'ha publicat el 
volum 4 de ((Treballs de Sociolingüística Catalanau i s'ha enllestit la pre- 
paració del volum 5. 

Així, doncs, la Junta Provisional, paral4elament a la seva tasca d'insti- 
tucionalització del Grup, ha mantingut, tot incrementant-les i sistematit- 
zant-les moderadament, les activitats usuals de la nostra entitat. 

El secretari 
Juny de 1983 


