
Malgrat I'esforq de regularització que representa la publicació del nu- 
mero anterior de TREBALLS DE SOCIOLINGU~STICA CATALANA, el volum que 
ara presentem no ha pogut seguir el mateix ritme de periodicitat, per 
causa de la reorganització del Grup Catala de Sociolinguistica. En efecte, 
el dia 24 d'abril de 1981 el GCS quedh constitui't com a associació i, d'acord 
amb els Estatuts aprovats, fou nomenada una Junta provisional -integra- 
da per Antoni M. Badia i Margarit, president, Vicent Pitarch, tresorer, 
Gentil Puig, vocal, Francesc Vallverdú, vocal de publicacions, i Joaquim 
Torres, secretari- encarregada de la institucionalització definitiva del 
Grup. 

El present volum conté, en primer lloc, un estudi de Teresa Turell 
sobre actituds i competencia lingüística dels treballadors en dues empre- 
ses barcelonines, el qual procedeix de la tesi doctoral de l'autora, presen- 
tada pel desembre de 1980 a la Universitat de Barcelona. Es basa en un 
treball de camp, en el qual s'han utilitzat gravacions i enquestes directes, 
efectuat en uns centres laborals, on només el 37 Yo dels treballadors ha 
nascut a Catalunya i el 18 O/o te el catala com a llengua materna. 

Miquel Siguan, Joaquim Arnau i Ignasi Vila, del Departament de Psico- 
logia General de la Universitat de Barcelona, donen a conkixer la part 
substancial d'un estudi sobre Granollers i la seva rodalia, en el qual 
s'examina llaplicaciÓ del Decret d'incorporacio del catala al sistema edu- 
catiu de Catalunya, així com el coneixement i l'us d'aquesta llengua per 
part de mestres i escolars. 

Francesc Gimeno, professor de la Universitat dJAlacant, en el seu article 
sobre el bilingüisme valencia meridional, prenent les comarques examina- 
des com una comunitat de parla, presenta els problemes plantejats per 
una pre-enquesta sobre actituds lingüístiques. 

Ignasi Mascaró, de llInstitut de Batxillerat de Maó, presenta els resul- 
tats d'una enquesta sociolinguística que ell ha dirigit. 

Pere Notó, professor de Psicologia Social a la UAB i membre de 1'Ins- 
titut dlEstudis Andorrans, i Magí Panyella, psicbleg social, donen a conki- 
xer un avenG d'un treball de camp sobre la identitat social andorrana, 
actualment en curs. 

Domknec Bernardó, de la Universitat de Perpinyh, coblabora amb un 
article en el qual planteja la necessitat d'una renovació teorica del tradi- 
cional conflicte catala-frances a la Catalunya del Nord a causa de la 
creixent incidencia d'una tercera llengua: l'angles. 

Martina Berthelot, professora del collegi de la Comunitat Israelita 
de Barcelona, i Gentil Puig, professor de 1'Escola de Mestres de Sant Cugat 
(UAB), presenten un treball sobre un grup ktnico-religiós (la comunitat 
israelita) que introdueix elements de reflexió sobre la complexitat de la rea-. 
litat sociolinguistica catalana. 



El volum és completat amb una skrie de documents elaborats pel GCS, 
aixi com els Estatuts provisionals de l'associació. 

En el capítol de les activitats, cal ressenyar la participació del GCS 
en el Col.loqui Internacional sobre Diglossia, celebrat a Montpeller els 
dies 3 a 5 de desembre de 1981, en el qual fou dedicada una sessió a la 
sociolingüística catalana: els seus materials seran publicats en el proxim 
número de TREBALLS DE SOCIOLINGU~STICA CATALANA. 

Volem expressar, aixi mateix, la satisfacció del GCS pel fet que la Ge- 
neralitat de Catalunya hagi creat la Direcció General de Política Lingüis- 
tica -cosa que significa un reconeixement públic de la importancia de Ia 
normalització lingüística- i hagi nomenat per a aquest carrec la nostra 
colalega Aina Moll, membre fundadora del Grup. 

Finalment, volem manifestar, com sempre, la nostra reconeixenqa per 
la col~laboració que el GCS continua rebent de la Fundació Bofill de 
Barcelona. 
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