Associació Catalana de Sociologia
1979 – 2004

Breu Memòria
L’acte intern de fundació de l’Associació Catalana de Sociologia (ACS), adscrita a la
secció de Filosofia i Ciències Socials de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), va tenir lloc a
Barcelona el 26 de febrer de 1978. Després de l’informe de la Comissió Gestora, va quedar
aprovat que les finalitats de l’Associació serien, “el conreu de les diverses branques
sociològiques, estendre llur coneixement entre el nostre poble, publicar els treballs dels que s’hi
dediquen, promoure l’intercanvi, la formació i projecció exterior dels professionals i facilitar la
comprensió dels problemes de la nostra societat”.
Un any més tard, el febrer de 1979, va esdevenir el naixement públic de l’ACS i es va
constituir la primera Junta directiva, la qual estava formada per Salvador Giner com a president,
Jordi Estivill com a secretari, Josep Tomàs com a tresorer i pels vocals: Lluís Vicent Aracil,
Lluís Carreño, Joan Frigolé, Francesc Marsal, Antoni Martín, Benjamí Oltra, Esteban Pinilla,
Modest Reixach, Carlota Solé, Rosa Virós i Àngel Zaragoza. Enguany s’escau, doncs, la
celebració dels primers 25 anys de funcionament oficial de l’ACS.
Al llarg d’aquest període, l’ACS ha estat presidida successivament per Salvador Giner,
Jordi Estivill, Lluís Carreño, Carlota Solé, Raimon Bonal, Sebastià Sarasa, Carles Prats i Oriol
Homs, actual president. L’any 1996 va morir el professor Carreño, i l’any 2001 ens va deixar el
professor Bonal. Ambdós han estat pilars fonamentals tan en el desenvolupament de la
Sociologia en general com en el funcionament de l’ACS en particular, i ambdós han deixat un
record inesborrable.
L’ACS compta en l’actualitat amb 229 associats, i les seves principals activitats des de la
seva constitució queden reflectides en els següents blocs:

Congressos

1981. Primeres Jornades de Sociologia, IEC
1994. II Congrés Català de Sociologia. Universitat de Girona
1999. III Congrés Català de Sociologia. “Les desigualtats a Catalunya. Cal un nou
Contracte Social?”. Universitat de Lleida
2003. IV Congrés Català de Sociologia. “Poder i societat civil”. Reus
2000. I Congrés Català de Joves Sociòlegs. Universitat de Barcelona
2002. II Congrés Català de Joves Sociòlegs. Universitat Autònoma de Barcelona

L’ACS ha participat a més en els vuit congressos organitzats per la Federació Espanyola
de Sociologia (FES), de la qual n’és membre fundador des de l’any 1979.

Publicacions periòdiques

Revista Catalana de Sociologia: Des del novembre de 1995, en què va aparèixer el 1r
número, s’han publicat 19 revistes, l’última datada el desembre de 2003. La seva
trajectòria i continguts l’han fet mereixedora de figurar en el grup D del rànquing de
revistes que puntuen per currículum.

Butlletins informatius: Amb regularitat, els socis i sòcies han anat rebent per correu
informació sobre les activitats de l’ACS així com d’altres temes relatius a la Sociologia.
El número 76, corresponent al mes de setembre de 2004, és el darrer publicat. També es
possible accedir al Butlletí a través de la web de l’Associació, la qual fou endegada el
febrer de l’any 2000.

Monografies

1991. Tècniques qualitatives en Ciències Socials. Joan Estruch i Carlos Lozares, Cicle
de conferències.
1992. Estratègies dels Estats Units per a Amèrica Llatina a la dècada dels noranta.
James Petras, Cicle de conferències.
2001. Sociologia de la immigració. Sònia Parella i Kàtia Lurbe. Coordinació: Carlota
Solé.
2001. Per un ajuntament receptiu: un enfocament estructural. Ricard Brotat.
2003. Seguretat ciutadana. Informe sobre l’estat de la qüestió. Diego Torrente, Miquel
Pérez i Ricard Brotat.

Plana Web

Endegada el febrer de l’any 2000, d’entre les seccions que els interessats hi poden trobar
val a destacar-ne: Presentació de l’ACS, programa de les activitats previstes,
publicacions, la Sociologia per àmbits de treball, bústia de suggeriments i el “link”
amb altres webs.

Concurs de Joves Sociòlegs i Sociòlogues

L’any 1996 es va convocar per primera vegada el Concurs de Joves Sociòlegs i
Sociòlogues, amb una dotació de 200.000 pessetes per al primer premi, a més de la
publicació a la Revista Catalana de Sociologia, i un accèssit, el premi del qual era la
publicació en l’esmentada Revista. Aquest any 2004 s’ha convocat el novè Concurs. La
dotació és de 1.800 euros, i com a les anteriors convocatòries està obert a estudiants/es de
Sociologia, i llicenciats universitaris d’ença de tres anys abans, que presentin una
investigació inèdita en el camp de la Sociologia.

Assignatura de tria lliure

Des de l’any 1998 fins el 2001, l’ACS va oferir l’assignatura de tria lliure “La recerca
sociològica a Catalunya”. Coordinada pel professor Raimon Bonal, va ser validada amb
2 crèdits de lliure elecció a la Universitat de Barcelona i estava dirigida prioritàriament
als estudiants de Sociologia de segon cicle de la carrera.

Grups de Treball en funcionament

Centre d’estudis de Sociologia de les Arts i la Cultura. Responsable: Arturo Rodríguez.
La inseguretat ciutadana: el paper dels ajuntaments. Responsables: Ricard Brotat,
Miquel Pérez i Carles Parts.
Acció social i moviments col·lectius. Responsable: Josep Pont. Publicació: La lluita per
l’Ebre. El moviment social contra el Pla Hidrològic Nacional. Ed. Mediterrània,
Barcelona, 2002.

Sociòlegs sense Fronteres

Des de 2004, l’ACS és la seu a Catalunya de “Sociòlegs sense Fronteres”, sota la
coordinació de Maite Montagut, prof. de la UB. La ONG “Sociòlegs i Politòlegs sense
Fronteres” va néixer a Madrid el juny de 2002, fundada per Alberto Moncada. Impulsa el
criteri de que “la Sociologia es troba amb la solidaritat”, i actualment compta amb socis i
sòcies a Espanya, Itàlia, Estats Units, Canadà, Brasil i Gran Bretanya.

Sopars-col·loqui

Estan organitzats al voltant d’un tema d’interès sociològic, presentat per un o més
ponents, sobre el qual els assistents debaten en arribar a les postres. Els sopars-col·loqui
celebrats des de l’any 2000 han estat els següents:

1. Moviments socials i participació ciutadana, març 2000
2. Sociologia de la cultura i de les arts, maig 2000
3. Sociologia de la Immigració, octubre 2000
4. Desigualtats socials, març 2001
5. La família al segle XXI, maig 2001
6. La vellesa que tenim i la que ens espera, abril 2002
7. La seguretat ciutadana: el paper dels ajuntaments, novembre 2002
8. Poder i societat civil, febrer 2003
9. El resultat de les eleccions autonòmiques. Fiabilitat prospectiva en quarantena:
quan l’opinió no es pot abastar en una xifra, desembre 2003
10.Llengua i poders. Maig 2004
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