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Final de curs

Per a molts de vosaltres estem ja a les acaballes del
curs. Quan aquest passi serà un bon moment per fer
avaluacions, planificacions i també per reconèixer
els encerts i errors que ens han acompanyat aquest
curs. Aquesta revisió del curs marcarà molt proba-

blement l’inici del període vacacional.
En aquest butlletí que us enviem us fem presentació d’una activitat que serà molt important
per a la sociologia feta a casa nostra: la convenció Sociologia Catalana 2025, que pretén
ser un ‘espai de reflexió, de proposició i de compromís adreçat a tots i totes les professionals
de la sociologia de Catalunya’. Us animem, doncs, a participar en aquesta convenció.
Trobareu també en aquest butlletí informació sobre el darrer dels debats per entendre la
societat d’avui.

Liliana Arroyo
Teodor Mellen

CONVENCIÓ SOCIOLOGIA CATALANA
2025

per ORIOL HOMS

PER QUÈ LA CONVENCIÓ SOCIOLOGIA CATALANA
2025?

La sociologia a Catalunya està tancant una etapa
inicial d’institucionalització amb la progressiva ju-
bilació de la generació que va assumir la tasca de
constituir els elements bàsics per a poder conrear
en condicions normals la professió: estudis univer-
sitaris, centres de recerca, revistes, associacions i
col·legi, etc...

D’altra banda, les dimensions socials, polítiques i
econòmiques de la crisi que travessen la major part
de països desenvolupats genera un cúmul d’incer-
teses i tensions que interroguen a la sociologia a la
recerca de respostes útils per a guiar els comporta-
ments de la població i l’acció social de les instituci-
ons.

Amb el convenciment de que la sociologia catala-
na disposa avui dels recursos i capacitats personals
i institucionals suficients per abordar els reptes de
futur i obrir una nova etapa que condueixi a una
projecció i a un compromís més elevat amb la soci-
etat catalana, la Associació Catalana de Sociologia
proposa convocar la Convenció Sociologia Catalana
2025 amb la finalitat de fixar uns objectius concrets
perquè en la meta temporal de l’any 2025 la socio-
logia tingui a Catalunya un major reconeixement i
una projecció social més gran.

EL COMPROMÍS I LA PARTICIPACIÓ DE TOTHOM

La Convenció és un espai de reflexió, de proposició i
de compromís adreçat a tots i totes les professionals
de la sociologia de Catalunya per tal de consensu-
ar i aprovar un “memorandum” que especifiqui els
reptes i les metes a aconseguir en un espai de temps
suficient per a poder assegurar la seva consecució.

Per aconseguir aquest objectiu a l’alçada de les pos-
sibilitats i de l’ambició d’una ciència i una profes-
sió jove cal que totes les institucions i organitza-

Butlletí de l’Associació Catalana de Sociologia
m http://blogs.iec.cat/acs/ T +34 935 529 103 B acs@iec.cat Pàgina 1

http://blogs.iec.cat/acs/
mailto:acs@iec.cat


cions ens comprometem a contribuir a les metes
col·lectives amb propostes i compromisos de cada
una de les entitats dedicades al conreu de la socio-
logia. És amb la suma de cada un dels compromisos
particulars que aconseguirem els del conjunt.

El document de base fa una sèrie de propostes ge-
nerals per a tota la professió. Ara cal que cada
entitat elabori les seves pròpies metes i propostes
per a concretar com cada una d’elles pot contri-
buir als objectius generals. Aquestes propostes po-
den consistir en assumir la realització d’alguna de
les propostes generals o afegir noves propostes que
es comprometin a executar.

COM SERÀ LA CONVENCIÓ?

Durant nou mesos tres grups de treballs han estat
preparant un document de diagnosi, d’objectius i
propostes que reflecteixen la diversitats de punts de
vista de l’ampli ventall de situacions professionals i
institucionals de més de 50 sociòlegs i sociòlogues.

Des d’ara fins al 14 d’octubre es convida a tots els
sociòlegs i sociòlogues a opinar i presentar propos-
tes al document de base de la Convenció per a ser
discutides en el plenari. Animem a tothom a pre-
sentar compromisos d’objectius i propostes de les
vostres respectives entitats: departaments universi-
taris, associacions i entitats socials, empreses, grups

de recerca. . . Sumant les iniciatives de tots cons-
truirem la sociologia del 2025.

Envieu les vostres propostes per correu electrònic a
la Secretaria de l’ACS: acs@iec.cat.

Durant aquest mesos es faran presentacions de
la Convenció a les principals universitats i enti-
tats. Si desitgeu que vinguem a la vostra entitat a
presentar-la ho podeu sol·licitat a la mateixa adre-
ça electrònica.

Aquest document de bases per a la Convenció serà
debatut i enriquit en la sessió plenària de la Con-
venció que l’Associació Catalana de Sociologia con-
voca pel proper dia 14 d’octubre als locals de l’Ins-
titut d’Estudis Catalans.

A la sessió plenària es presentaran tots els compro-
misos particulars de les institucions i organitzacions
que s’han adherit a la Convenció i es posarà a vo-
tació de tots els participants el document final de
la Convenció amb les propostes d’objectius i metes
que tota la professió ens proposem per aconseguir
el 2025.

En l’acabar l’acta s’atorgarà el Premi Català de So-
ciologia 2015 al sociòleg i urbanista Jordi Borja.

Per a una major informació de la Convenció Socie-
tat Catalana 2025 podeu fer clic aquí .

Debats per entendre la societat d’avui

per PEDRO LÓPEZ-ROLDÁN

Al llarg d’aquest curs s’han dut a terme tres dels qua-
tre debats per divulgar les reflexions de l’anuari Socie-
tat Catalana 2014, impulsat per l’Associació Catalana de
Sociologia: qualitat de l’ocupació, emigració del jovent,
solidaritat cívica i evolució de les classes socials.

1. L’impacte de la crisi en la qualitat de l’ocupació

Dimecres 13 de maig
Ponent: Carlos Obeso, professor titular del Depar-

tament de Direcció de Persones i Organització
d’ESADE (Universitat Ramon Llull) i director
de l’Institut d’Estudis Laborals (IEL) d’ESADE

Ponent convidat: David Garrofé, secretari general
de la Confederació Empresarial Comarcal de
Terrassa (CECOT)

L’any 2000, el Consell d’Europa va aprovar l’Estra-
tègia de Lisboa, un pla de desenvolupament
que fixava com a objectiu de cara al 2010 con-
vertir l’economia de la Unió Europea en la
“més competitiva i dinàmica del món, capaç
d’un creixement econòmic durador acompa-
nyat per una millora quantitativa i qualitati-
va de l’ocupació i una major cohesió social”.
Quinze anys després, sorgeixen un seguit de
preguntes comprometedores. S’ha assolit l’ob-
jectiu que s’hi proposava? Quina valoració es
pot fer ara mateix de la qualitat del treball a
Espanya i a Europa? Quines conseqüències té
per als treballadors?

2. L’emigració dels joves en temps de crisi

Dimecres 27 de maig

Ponent: Pau Serracant, investigador de l’Observa-
tori Català de la Joventut, de l’Agència Catala-
na de la Joventut, i del grup de recerca Globa-
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lisation, Education and Social Policies (GEPS),
de la Universitat Autònoma de Barcelona

Ponent convidat: Andreu Domingo, sotsdirector
del Centre d’Estudis Demogràfics i professor
associat del Departament de Geografia de la
Universitat Autònoma de Barcelona

Quan es va començar a constatar que la crisi eco-
nòmica no seria un fenomen passatger, el nom-
bre de persones que marxaven a l’estranger
a buscar-hi feina va augmentar considerable-
ment. De la mà dels mitjans de comunicació,
les idees de la fuga de cervells i la pèrdua
de talent jove s’han instal·lat en l’imaginari
col·lectiu. En aquesta sessió plantejarem algu-
nes preguntes de fons, més enllà dels llocs co-
muns. Ha estat realment un fenomen massiu?
Quin és el perfil dels joves que marxen? Qui-
nes són les causes d’aquesta emigració per als
seus protagonistes i per a la societat catalana?
Quines conseqüències tindrà?

3. La solidaritat cívica

Dimecres 10 de juny

Ponent: Pau Vidal, coordinador de l’Observatori
del Tercer Sector (OTS)

Ponent convidada: Maria Assumpció Vila, síndica
de greuges de Barcelona

La crisi que es va iniciar el 2008 ha tingut uns efec-
tes devastadors sobre la població més vulnera-
ble: moltes persones i famílies han vist com la
seva situació de benestar canviava de cop i vol-
ta fins als límits de la pobresa. La caiguda dels
ingressos públics i les restriccions pressupos-
tàries han reduït la capacitat d’intervenció de
l’Administració pública. La solidaritat intrafa-
miliar i diverses iniciatives de la societat civil
(com ara les plataformes d’afectats per la hipo-
teca, els bancs d’aliments o la Marató de TV3)
han intentat pal·liar en la mesura que han po-
gut els efectes més greus de la crisi. Quin ba-
lanç es pot fer d’aquesta situació? Com ens
afectarà els propers anys?

Agenda, presentacions

Debats per entendre la societat d’avui.

Com han evolucionat les classes socials a Catalunya
en el període 2007-2014? Quines han sortit més
afavorides de la crisi i quines n’han patit més les
conseqüències? No n’hi ha prou amb parlar de les
classes mitjanes com si fossin les més desafavorides.
Què ha passat amb la classe treballadora? I amb
els autònoms i els petits empresaris? Els problemes
que ha plantejat la crisi, han estat de la mateixa na-
turalesa per a totes les classes socials? En aquesta
darrera sessió del cicle mirarem de donar respos-
tes raonades a aquestes preguntes, a partir de les
dades empíriques que aporta l’anuari Societat Ca-
talana 2014.

Títol: “Les classes socials a Catalunya en temps de
crisi”, dimecres 1 de juliol, 19:00)

Ponent: Marina Subirats, catedràtica emèrita del
Departament de Sociologia de la Universitat
Autònoma de Barcelona.

Ponent convidat: Oriol Nel·lo, professor titular del
Departament de Geografia de la Universitat
Autònoma de Barcelona.

Lloc: Palau Macaya de l’Obra Social ”la Caixa”. Pg.
de Sant Joan, 108, Barcelona.

Horari: A les 19 h.

Inscripcions: 93 400 53 59. Places limitades.

Més informació

SpyMeNot: l’alternativa creativa davant de la man-
cança de privacitat digital.

Eticas, una empresa que avalua l’impacte social de
les innovacions tecnològiques, llança a Kickstarter
les fundes SpyMeNot (No m’espïis) com una eina
de conscienciació davant de la recol·lecció massiva
de dades personals a travès de dispositius mòbils

Són fundes elaborades amb teles d’aïllament elec-
tromagnètic que inhibeixen les senyals, generant
l’efecto Faraday a l’interior: mentre la tauleta, tar-
geta amb RFID o mòbil estiguin a dins, no podran
enviar ni rebre cap dada.

Estan pensades per a ser emprades en moments en
que senzillament no tingui cap sentit estar emitint
res, o no ens interessi que ens geolocalitzin, o recap-
tin informació. Perquè la nostra vida privada és un
Dret Humà declarado per la ONU, i hauríem de po-
der tenir major control sobre quines dades donem,
i quan.

Les SpyMeNot suposen una revolució en el mer-
cat d’opcions d’autodefensa digital: són assequibles,
senzilles i atractives. I de més a més íntegrament fa-
bricades a Catalunya. Arriben en forma de campaña
de crowdfunding coincidint amb el llançament de
Kickstarter a Espanya. A més de financiar el projec-
te per a fer-lo realitat, els micromecenes rebran la
seva pròpia funda com a recompensa.

Estarà disponible només fins el 2 de juliol a Kicks-
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tarter. Alternatives per a decidir i protegir els mo-
ments en els que necessitem més privacitat digital.

Més informació

Seminari obert de sociologia de la cultura.

El Seminari obert de sociologia de la cultura és un
fòrum de discussió de temes de recerca inscrits en
la perspectiva de la sociologia de la cultura en un
sentit ampli, amb la voluntat de vincular punts de
partida teòrics i projectes de recerca diversos sobre
les pràctiques de producció i consum cultural i les
identitats.

16 de juny: Experiències de politització mitjançant
la participació a la PAH, a càrrec d’Oriol Barranco,
UAB.

Totes les sessions tenen lloc el tercer dimarts de mes
de 13 a 15h a la Sala de Reunions del Departament
de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barce-
lona.

El seminari està organitzat per membres del QUIT,
de l’ISOR i del GEDIME amb la voluntat de cons-
truir un espai de confluència i discussió teòrics. És
un espai obert tots aquells qui tinguin interès per
aquestes temàtiques.

Més informació

Presentació del Llibre de Ponències del Curs 2013-
2014 del Club de Roma.

El proper dimecres 17 de juny de 2015, a les 19 h,
al Palau Macaya de Barcelona (Passeig de Sant Jo-
an, 108) a la presentació del Llibre de Ponències del
Curs 2013-2014, on es recullen les activitats orga-
nitzades pel Grup Català del Capítol Espanyol del
Club de Roma, amb el patrocini de l’Obra Social “la
Caixa”.

Participaran en aquesta sessió:

• Sr. Jaume Lanaspa, president de l’Oficina de
Barcelona del Club de Roma i patró de la Fun-
dació Bancària “la Caixa”

• Dra. Carme Borbonès, presidenta de Càritas
Catalunya

• Dr. Àngel Castiñeira, director de la Càtedra Li-
deratgeS i Governança Democràtica d’ESADE

En finalitzar l’acte es lliurarà un exemplar del llibre
a tots els assistents.

Research Day d’ESADE.

El Research Day d’ESADE és una jornada per conèi-
xer les novetats i el futur de la recerca en els àmbits
del management i el dret, descobrir els avenços dels
investigadors d’ESADE i debatre sobre la seva apli-
cació a les empreses.

Amb uns ponents de primer ordre, acompanyats per
alguns dels investigadors d’ESADE més destacats, la
jornada serà un punt de trobada per a directius, in-
vestigadors i professionals del sector.

L’acte serà el proper divendre 10 divendres 10 de
juliol del 2015, de 08:45 a 15:00 hores a ESADE-
FORUM (Av. Pedralbes, 60-62, Barcelona)

Més informació

Màster / Diplomatura de Postgrau en Tècniques d’In-
vestigació Social Aplicada [TISA] online.

Des de l’any 2003 l’Institut d’Estudis del Treball
(IET) de la UAB, el Departament de Sociologia i
Anàlisi de les Organitzacions de la UB i del Col·legi
de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya (COLPIS)
ofereixen el TISA, una formació especialitzada de
postgrau destinada al coneixement i ús de les tèc-
niques d’investigació avançades en el camp de les
ciències socials i humanitats, amb una orientació
aplicada i de professionalització.

Més informació i master.tisa@uab.cat

The 1rst International Virtual SBRLab Conference.
Trobant solucions per una societat post-crisis.

9-11 de desembre, 2015

Organitzat per: Social and Business Research Lab,
Departament de Gestió d’Empreses, Universitat Ro-
vira i Virgili

Des de l’any 2007 i el caos econòmic causat per la
crisi financera, les nostres societats han estat evo-
lucionant de diferents maneres. Nous moviments
polítics han emergit al sud d’Europa i nous movi-
ments socials amb preocupacions compartides es-
tan jugant un paper més actiu en el nostre dia a
dia. De manera paral·lela, després del fracàs en la
predicció de la crisi financera, economistes i inves-
tigadors de les ciències socials busquen idees més
novedoses i nous models que puguin explicar millor
aquesta nova realitat. Les regulacions també tenen
una importància crítica a l’hora de donar forma al
benestar econòmic i social. Així, disciplines legals
clau exploren els efectes de la crisi financera en els
drets socials, la legislació laboral i de la seguretat
social o en el dret civil i internacional, entre d’al-
tres.
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La 1rst International SBRLab Conference, Trobant
solucions per a una societat post-crisi, està organit-
zada pel Social and Business Research Lab (SBR-
Lab), Universitat Rovira i Virgili. La conferència és
un punt de trobada internacional i virtual de recer-
ca multidisciplinar. El propòsit d’aquesta conferèn-
cia internacional és unir investigadors del camp de
la gestió, economia, ciències politico-socials i jurí-
diques per presentar i discutir noves tendències en
els seus respectius camps de coneixement. Envia la
teva comunicació

Et convidem a presentar el teu treball per contribuir
a la 1a Conferència Internacional SBRLab amb les
teves recerques en l’àrea de gestió, qüestions socio-
polítiques i la legislació laboral. La data límit per a
la presentació de resums és el 31 juliol 2015 . Pu-
blicacions

Es farà una publicació amb ISBN amb totes les co-
municacions acceptades.

Les actes de la conferència es presentaran per a la
seva indexació en SCOPUS , Thomson-Reuters Con-

ference Proceedings Citation Index (CPCI), Thom-
son ISI Índex Reuters-Ciències Socials i Humanitats,
i altres directoris rellevants. Aquest llibre d’actes es-
tarà disponible en format de llibre electrònic i en la
impressió sota demanda .

Els treballs acceptats seran considerats per a la se-
va publicació a la revista electrònica IUSLabor i a la
revista Sistema. Revista de Ciencias Sociales.

Al mateix temps, una selecció dels millors treballs
seran convidats a participar en una potencial publi-
cació d’un llibre de recerca a través de Cambridge
Scholar Publishing.

Agraïment. Des de la junta de l’Associació Catalana de
Sociologia volem agrair la tasca que ha dut a terme
el Joan Jimenez com a secretari de la Junta: mol-
tes gràcies per la feina feta! Aprofitem també per
donar la benvinguda al nou secretari: Pedro López-
Roldán. Sigues benvingut!

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

plicar alguna cosa o donar la teva opinió, fes-nos-ho
arribar a través del correu electrònic (acs@iec.cat)
i t’ho publicarem en aquest espai.
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