
PRESENTACIO DEL 11 ENCONTRE DE SOCIOLINGU~STICA CATALANA 
DE PERPINYA, 20-21 DE MAIG DE 1988 

El 11 Encontre de Sociolingüística Catalana, organitzat pel Centre de Recerques i d'Estudis 
Catalans (CREC) de la Universitat de Perpinyi i el Grup Catali de Sociolingüística, va tenir 
lloc a Perpinyi els 20 i 21 de maig de 1988 sobre el tema <<Deu anys d'actuació sociolingüística. 
Balanc 1977-1978.. 

Es tractava d'aprofitar el desi: aniversari de la revista del GCS, TREBALLS DE SOCIOLIN- 
GU~STICA CATALANA (TSC) -que va ser I'objecte d'una presentació introductbria de Francesc 
Vallverdli-, per a fer un balanc de deu anys d'actuació sociolingüística, sobretot en el marc 
de la normalització, que va ser el tema de la primera sessió de treball. 

En aquesta primera sessió, hi van intervenir Joan Becat, director del CREC, Miquela Valls, 
de la Universitat de Perpinyi, Vicent Pitarch, de Valbncia, i Miquel Strubell, de la DGPL de 
la Generalitat. En aquest dossier, només hi figura la comunicació de M. Strubell i reconeixem 
que no és suficient per a servir de balanc, tal com ho havíem previst. 

El segon tema de treball de l'encontre era la investigació sociolingüística: ba lan~  epistemo- 
Ibgic. Només hi hagué dues comunicacions que van provocar, perb, un inici de debat bastant 
productiu. Són les següents: 

1. Domknec Bernardó amb: .Problemes epistemolbgics a I'entorn d'un curs de sociolin- 
güística)> (T. Molli, C. Palanca). 

2. Gentil Puig i Moreno amb:  sociolingüística i interdisciplinarietat: les cikncies de la co- 
municació i la recerca intercultural>>. 

Van participar en aquest encontre una part dels membres del GCS -que havia convocat 
una reunió oberta de la seva junta divendres al vespre- i uns nord-catalans, en particular estu- 
diants de sociolingüística catalana de la Universitat de Perpinyi. 

Desitgem que aquest I1 Encontre de Perpinyi tingui una continuació mitjancant una respos- 
ta a la demanda formulada en el requadre final de la comunicació de D.J. Bernardó. 


