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El butlletí es renova
Estimats socis i sòcies, benvinguts al nou format
del butlletí de l’Associació Catalana de Sociologia.
En primer lloc volem agrair a les persones que
l’havien fet possible durant molt de temps. Gràcies
pel seu esforç i dedicació. Sota la màxima del
renovar-se o morir, hem agafat l’empenta del butlletí amb energia i ganes de donar-li una
volta.
El nou butlletí de l’ACS surt a la llum encarant dos reptes. En primer lloc volem
sumar-nos a la revolució tecnològica passant del butlletí en paper al butlletí electrònic.
Entre altres avantatges, agilitzarà la publicació i podrem oferir-vos butlletins més actualitzats i de forma més freqüent. La segona fita és aconseguir que els socis també hi participin.
És per això que hem creat l’ACSpai del soci. Aquí podreu exercitar la vostra imaginació
sociològica enviant vinyetes, fotografies, tuits. Les vostres aportacions les recollirem a
acs@iec.cat.
I per acabar, deixeu-nos dir que el butlletí reneix en un context que no podria ser
més interessant per una professió com la nostra. Canvis a nivell polític, econòmic i
social, que fan que l’anàlisi de les desigualtats i la comprensió dels fenòmens col·lectius
estiguin a l’ordre del dia. La Sociologia és la disciplina capaç d’explicar la realitat social
profundament. De comprendre-la, d’analitzar-la i fins i tot fer propostes per millorar-la.
Sociòlegs i sociòlogues de casa nostra, no defalliu en aquesta professió que a les acaballes
de 2014 és tan necessària com desconeguda per la societat.

Liliana Arroyo
Teodor Mellen

Millor amb menys?
per E ULÀLIA S OLÉ
El poeta i pensador estatunidenc Henry David Thoreau (1817-1862) va escriure: “L’home és ric en proporció
amb el nombre de coses sense les quals pot viure”. Què
pobres que són, doncs, totes aquestes persones, precisament dels EUA, que durant el Black Friday corrent cap a
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les botigues que ofereixen rebaixes i, embogides, no s’estan de provocar tumults, baralles, ferits!... Les imatges
que s’han divulgat resulten colpidores. Ulls esbatanats,
boques obertes cridaneres, empentes i bregues per fer-se
amb una mercaderia, i tot plegat aspirant a estendre’s arreu d’Europa, des de Londres fins a la pròpia Barcelona.
Qualsevol anàlisi sociològic que se’n vulgui fer s’endinsa en l’antagonisme que s’estableix entre creixement
econòmic i preservació dels bens naturals. El professor de
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la UB Joaquim Sempere va publicar l’any 2009 un llibre
vigorós: Mejor con menos. Necesidades, explosión consumista y crisis ecològica. (Ed. Crítica). Qui gosa actualment
advocar per un consum restringit? L’austeritat, imposada
des de d’alt, té mala premsa. El que cal, contradictòriament propugnat també des de d’alt, és consumir per tal
de reactivar l’economia. La crisi ha fet minvar el residus,
es contamina menys, però això, com que no ha estat volgudament assumit sinó obligat, empobrint tant la classe
mitja com la baixa, no satisfà ningú.
Què potser podem trobar un més gran desconcert que
el derivat de la caiguda dels preus i el conseqüent temor
suscitat per la deflació? La lògica ens diria que, en època
de precarietat, la contenció dels preus afavoreix a la immensa majoria de gent, però no obstant, el sistema posa
el crit al cel i s’estira els cabells. Tal vegada no existeix
millor exemple de com els camins del capitalisme divergeixen entre els dirigents i els subordinats, entre els que

hi treuen profit i els que van a remolc.
Postula Sempere que “la quantitat de bens de consum
finals no pot seguir creixent indefinidament (...) cal emprendre processos de decreixement compatibles amb el
creixement en els sectors de les necessitats bàsiques insatisfetes”. És obvi que no és aquest l’objectiu que persegueixen els creadors d’iniciatives com ara el Black Friday,
tal com no és l’objectiu dels seus seguidors. Una pregunta
a fer-se és, com a subordinats i a remolc, quin benefici en
treuen? Parafrasejant Pierre Bourdieu, per acabar amb un
altre sociòleg tot portant a col·lació el seu assaig La dominació masculina, valgui a dir que de la mateixa manera
que les dones “apliquen categories construïdes des dels
punts de vista dels dominants a les relacions de dominació, categories que fan aparèixer com a naturals”, així
la relació entre els interessos del capital per sobre de les
masses obedients apareixen a ulls d’aquestes com a naturals.

Agenda, presentacions
Segona conferència dels seminaris ISDUB: «Healing
Ecology: a Buddhist Perspective on the Ecocrisis».
El proper dimarts, 2 de desembre, a les 11 h a l’Aula Magna de l’edifici 696 de la Facultat, tindrà lloc
el segon seminari de l’ISDUB sota el títol «Healing
Ecology: a Buddhist Perspective on the Eco-crisis»,
impartida pel professor David Loy, escriptor i professor zen de la tradició Sanbo Kyodan pertanyent
al budisme zen japonès.
La conferència serà presentada per la doctora
Àngels Canadell Prat. Organitzen aquesta segona sessió els grups de recerca consolidats CRITCreativitat, Innovació i Transformació Urbana, i Estudis de Poder i Privilegi.
Per a més informació sobre el cicle de conferències
de l’ISDUB, podeu consultar el següent (enllaç).
Per descarregar-vos el resum de la conferència i el
currículum del professor Loy, podeu fer clic (aquí).
Més informació
Evento Homenaje a Jose Ramón Torregrosa Peris.
El Decanato de CC.PP y Sociología de la U.C.M en
colaboración con el Ilustre Colegio de Politólogos y
Sociólogos organizan el prróximo miércoles 10 de
diciembre de 2014 a las 10:00 horas en la Sala de
Juntas de la Facultad de Ciencias Políticas Y Sociología de la UCM en Somosaguas el:
“Homenaje a José Ramón Torregrosa Peris: 40 años
de Psicología Social”
Més informació
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Monogràfic: ’Transformacions del sistema de partits’.
D’un sistema estable a una constel·lació de partits?
Transformacions del sistema de partits
Monogràfic del Bloc ’Àmbits’
El fantasma de l’Itàlia dels noranta fa temps que recorre la política catalana. En les eleccions italianes
del 1992, els grans dominadors de la política des de
la Segona Guerra Mundial, la Democràcia Cristiana
i els hereus del Partit Comunista, van rebre un revés
electoral de grans dimensions. Fruit de notoris casos de corrupció i d’un sistema enquistat, la política
italiana ja no tornaria a ser la mateixa: inestabilitat,
pluralisme de partits i un cert grau de polarització
i de populisme omplirien la política del país. L’ocupant del Palau del Quirinal, luxosa residència del
primer ministre d’Itàlia, ja no es decidiria mai més a
través d’“acords històrics” ni de forma més o menys
automàtica. Per un temps força llarg, la incertesa es
faria ama i senyora de la política del país.
Fa uns quants anys que la política catalana i espanyola sembla que s’acostin a aquest punt d’inflexió.
Els canvis que s’han viscut, sens dubte experimentats en un període curt de temps, tenen i tindran
implicacions en el sistema institucional i en l’opinió
pública del país. És bo indicar que això no significa
que les conseqüències hagin de ser necessàriament
negatives o positives. Reflexionar sobre aquest escenari és precisament l’objectiu d’aquest nou monogràfic de la Revista Àmbits. En aquest nou número,
es compilen un seguit de textos que calibren les implicacions d’un sistema de partits canviant i incert.
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Aquestes en són algunes de les claus.
Accedeix al sumari complet: Transformacions del sistema de partits
La millora de la funció directiva: gestió o lideratge?.
15 de Desembre de 2014
Amb motiu de la publicació de Gestionando, traducció al castellà de l’obra de Henry Mintzberg (Editorial Belloch), la Càtedra LideratgeS i Governança Democràtica d’ESADE us convida a un debat sobre els continguts d’aquesta obra de referència de
la literatura sobre management, que recupera, resumeix i actualitza bona part del pensament i la recerca anterior de l’autor.
La sessió comptarà amb la participació de Javier
Nieto (editor), que presentarà i moderarà un debat entre Carlos Losada (expert en l’obra de Henry
Mintzberg i professor del Departament de Direcció General i Estratègia d’ESADE), Àngel Castiñeira (director de la Càtedra LideratgeS i Governança
Democràtica d’ESADE), Josep M. Lozano i Raimon
Ribera (professors del Departament de Ciències Socials d’ESADE).
Més informació
Cine Fòrum: The Rise and Rise of Bitcoin. La moneda
digital.

16 de Desembre de 2014
El bitcoin és la moneda del futur? Podria ser una
alternativa al sistema bancari actual?
El documental ens presenta un recorregut pel món
del bitcoin a través de diferents personatges que en
donen la seva opinió, basada en les seves experiències, i així ens mostren les possibilitats i les diverses
subcultures que sorgeixen entorn de la comunitat
bitcoin, amb l’objectiu d’examinar l’impacte social,
econòmic, polític i legal d’aquesta moneda digital.
Participarà en el debat Jesús Palau Montañana
(Lic&MBA 71), professor titular del Departament
de Control i Direcció Financera i director executiu
del Programa de Finances Internacionals d’ESADE.
Professor visitant del Programa ICDA a Argentina
i del Màster de l’Associació Industrial Portuguesa.
Té experiència docent en empreses privades, entre
les quals destaquen “la Caixa”, el Banc Sabadell i
el BBVA. És consultor de màrqueting i planificació
estratègica d’empreses nacionals i expert en anàlisi
de la viabilitat de projectes industrials, avaluació de
productes financers, fusions i adquisicions, i estratègies de cobertura.
Tràiler
Més informació

Membres de l’ACS, aquest és el vostre espai. Podeu
col·laborar enviant-nos fotografies, tuits, vinyetes, comentaris... el que vulgueu!
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