BUTLLETÍ DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE SOCIOLOGIA
Gener - març de 2017
SALUTACIÓ
Bon any 2017! Tot i que ja fa unes setmanes que ha començat l’any, volem que aquest
primer número serveixi també per fer-vos arribar els nostres millors desitjos de felicitat
i èxits personals i professionals a cadascun dels socis i sòcies de l’ACS. Igualment,
voldríem que fos un magnífic any per a la docència, recerca i divulgació de la ciència
sociològica. Volem aprofitar l’avinentesa també per agrair molt a la Liliana Arroyo i al
Teodor Mellén la seua tasca i dedicació a l’ACS. Per raons personals, tots dos han
deixat de ser membres de la Junta. Us desitgem tots els èxits i us trobarem a faltar.
El contingut d’aquest butlletí s’inicia amb un resum de l’acta de l’assemblea de socis
que es va fer el dia 21.12.2016. Continua amb les propostes d’actualització dels
Estatuts que tenim i la proposta de contingut del Codi Ètic que hem de tenir. El
calendari de debat ja és obert. Us adjuntem els dos textos amb algunes indicacions
sobre com gestionarem la recepció i la incorporació dels comentaris/esmenes que ens
feu arribar fins a la data prevista de l’assemblea per aprovar-los, si s’escau. Llegiu la
informació que us enviem en l’apartat corresponent i si teniu qualsevol dubte o
comentari que ens hàgiu de fer, no ho dubteu, envieu-nos un correu electrònic.
Dediquem un apartat especial a informar-vos del proper VII Congrés Català de
Sociologia que celebrarem a Tarragona, el 21 i 22 d’abril d’aquest any. Publiquem
una breu ressenya de la 3a edició del “Cicle de Debats per entendre la societat d’avui”
celebrada durant l’any 2016 i que organitzem conjuntament amb el Palau Macaya de la
Fundació “la Caixa”. Ben aviat us presentarem el programa del nou Anuari Societat
Catalana 2017 i de la corresponent 4a edició del cicle de debats”. Molt important que us
reserveu les dates per participar-hi i, alhora, que engresqueu els vostres estudiants
de Sociologia perquè hi participin també. Reserveu-vos igualment l’agenda per al
cicle dels Sopars-debat que ja estan organitzats. Us n’informarem puntualment. En
aquest butlletí hem cregut convenient fer un breu resum de cada una de les sessions de
2016. Igualment estem preparant els treballs d’actualització del debat sobre la
Convenció Sociològica encetat al 2015. Us n’informarem en el proper butlletí.
En l’apartat de novetats, hi trobareu informació sobre el treball guanyador del Premi de
Joves Sociòlegs 2016 i la seua autora M. Jerusalén Amador . Fem referència també
l’estudi dirigit per Salvador Giner i Oriol Oms sobre la societat catalana del segle
XXI. Acabem el butlletí com és habitual amb l’espai de difusió que hi ha reservat
per als vostres Projectes. Feu-nos arribar treballs, articles vostres o publicats en
col·laboració amb el grup de treball o investigació; ressenyes de llibres, màsters
interessants, estudis que creieu que siguin rellevants, recerques que esteu duent a terme,
etc. Compartir la informació i saber què estem fent tots plegats ens ajuda a conèixer-nos
més i de ben segur ens fa com a col·lectiu més forts i cohesionats. Us animem a fer-ho.
I no us estigueu de fer-nos arribar qualsevol comentari, suggeriments, proposta o queixa
que tingueu. La vostra opinió és molt important. Salutacions,
La Junta de l’Associació Catalana de Sociologia: acs@iec.cat
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CONTINGUT
1. Acta assemblea de l’ACS. 21.12.2016 (document adjunt en format pdf)
2. Estatuts i codi ètic. Debat dels documents, procés participació i recollida
d’esmenes
Calendari: del 7 de febrer al 15 de març. Participació oberta a totes les persones
membres de l’ACS, lliurament i recepció esmenes als documents. És molt important
que el conjunt d’associats i associades de l’ACS s’hi impliqui i hi participi!
Us animem a participar-hi i fer-nos arribar totes les vostres propostes sobre la proposta
del contingut d’aquests textos que són fonamentals per al desenvolupament de l’ACS.
Dia 25 de març tramesa als associats dels documents amb els canvis i esmenes
fruit de la participació dels membres de l’ACS.
Debat final dels documents i aprovació si s’escau durant els dies del Congrés a
Tarragona. S’informarà puntualment de la data concreta de l’Assemblea.
Per participar-hi, heu d’entrar a través d’un compte de Google (important per tal que
puguem recollir les vostres esmenes, ja que no les tindrem en compte si són comentaris
anònims o que no us identifiquin).
Per accedir a l’esborrany dels Estatuts, seguiu aquest enllaç
Per accedir a l’esborrany del Codi Ètic, seguiu aquest enllaç.

3. Cicle Societat Catalana, segle XXI, resum de 2016. Tercera edició del Cicle de
Debats per entendre la societat d’avui

Amb motiu de la nova edició de 2016 de l’Anuari Societat Catalana, que inclou
l’anàlisi d’alguns dels esdeveniments més significatius que han tingut lloc a Catalunya
en el moment actual, així com publicació de l’obra La societat catalana en el segle
XXI, dirigida per Salvador Giner i Oriol Homs. Amb l’objectiu de presentar les
conclusions de l’anuari i de la recerca s’han organitzat vuit debats en el marc del 3r
Cicle de Debats per entendre la societat d’avui organitzat per l’ACS en col·laboració
amb la Fundació Bancària “la Caixa”.
Durant el cicle, celebrat entre març i desembre de 2016 al Palau Macaya, s’han debatut
vuit dels temes principals que es tracten en ambdós estudis. S’hi ha convidat, perquè
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conversin davant del públic, alguns dels especialistes que hi han col·laborat: figures del
món del pensament, de la cultura, de l’àmbit social o del periodisme que combinen el
treball i la investigació amb una dimensió pública.
D’aquesta manera es volen donar a conèixer els resultats, examinar les perspectives de
futur i promoure la participació de la gent al voltant dels temes que s’hi tracten, des del
rigor i el diàleg. Les sessions busquen confrontar opinions diverses per estimular el
debat i l’intercanvi d’idees, exposar arguments, contrastar-los i comparar dades, lectures
i punts de vista. Aquests dos estudis volen ser una tribuna oberta a diferents sensibilitats
i opinions, des del respecte i la voluntat d’entesa.
Us presentem la relació dels debats realitzats i els/les ponents que hi han participat.
-La crisi dels refugiats i la seva acollida a Catalunya
Blanca Garcés, professora Universitat Pompeu Fabra
Lorenzo Gabrielli, professor Universitat Pompeu Fabra
29 de març del 2016
-La sostenibilitat de l’estat del benestar a Catalunya
Vicenç Navarro, Universitat Pompeu Fabra
Sebastià Sarasa, Universitat Pompeu Fabra
26 d’abril del 2016
-Participació ciutadana en societats complexes
Fernando Pindado, Ajuntament de Barcelona
Jordi Giró, president CONFAV
24 de maig del 2016
-L’encaix Catalunya-Espanya
Joan Botella, Universitat Autònoma de Barcelona
Josep Maria Vallès, Universitat Autònoma de Barcelona
21 de juny del 2016
-Els reptes de la societat catalana al segle XXI
Salvador Giner, Universitat de Barcelona
Oriol Homs, sociòleg
27 de setembre de 2016
-Llengua i cultura a la Catalunya del segle XXI
Joan Manuel Tresserras, Universitat Autònoma de Barcelona
Joan Martí, Universitat Rovira i Virgili
25 d’octubre de 2016
-Els mitjans de comunicació a l’era digital
Josep Gifreu, Universitat Pompeu Fabra
Joaquim M. Puyal, periodista
28 de novembre de 2016
-Identitats històriques i de futur
Joan Subirats, Universitat Autònoma de Barcelona
Montserrat Guibernau, Queen Mary Collage, Universitat de Londres
20 de desembre de 2016
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A la pàgina web de l’Obra Social La Caixa, trobareu la fitxa del cicle. Properament
disposareu de la relatoria i dels vídeos dels diferents debats.

4. Primera presentació territorial de l’Associació Catalana de Sociologia
Un dels objectius de la Junta és la presència de l’ACS a tot el territori. El dia 7
de febrer a les 12.30h tindrà lloc la presentació a Lleida.
L’acte se celebrarà a la Universitat de Lleida, a càrrec del Sr. Fidel Molina
Luque, president de l’ACS amb la presència del Mgfc. Sr. Roberto Fernández,
rector de la Universitat de Lleida i el Sr. Ramon Sistac, delegat del president de
l’Institut d’Estudis Catalans a Lleida.
Durant l’acte es presentarà el llibre Raó de Catalunya:
la societat catalana al segle XXI, a càrrec dels directors de l’obra: Salvador
Giner i Oriol Homs.

5. VII Congrés Català de Sociologia. 21 i 22 Tarragona, 2017
Seguiu l’enllaç per accedir a la pàgina web oficial del VII Congrés.

6. Agenda primer quadrimestre 2017
Sopars debat
26 de Gener. El Brèxit: la política del malestar
Dr. John Etherington és Màster en Ciència Política de la Universitat d’Edimburg, i
Doctor en Ciència Política i de l’Administració de la UAB. Actualment és professor i
investigador al Departament de Ciència Política i Dret Públic de la UAB.
16 de Març. Ens farem humans?
Dr. Eudald Carbonell és un dels antropòlegs i paleontòlegs més coneguts de l’Estat
Espanyol. La seva tasca al capdavant de la investigació d’Atapuerca li va fer rebre el
Príncep d’Astúries d’Investigació Científica i Tècnica de 1997. Professor a la
Universitat de Rovira i Virgili, Carbonell ha publicat diversos llibres de divulgació, així
com nombrosos assaigs de caràcter acadèmic.
18 de Maig. Reptes i Oportunitats del sistema universitari català
Dra. Marga Arboix, actual rectora de la UAB, doctora en Ciències Biològiques i
catedràtica de Farmacologia de la UAB. També és autora de més de 100 articles en
revistes especialitzades i llibres, i ha participat en més de 40 projectes de recerca,
públics i privats. El 2010 va ser nomenada directora de Recursos Agrícoles i Ramaders
pel Govern de José Luis Rodríguez Zapatero, reincorporant novament a la vida
acadèmica el 2012.
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7. Novetats, informacions editorials i ressenyes
Obra premiada en el Premi de Joves Sociòlegs 2016
Maria Jerusalén Amador, una jove investigadora de 25 anys, va guanyar el
Premi corresponent al 2016 amb el magnífic treball titulat L’església evangèlica
de Filadèlfia i la dona gitana. Dones gitanes i cristianes que superen la
desigualtat de gènere.
Llegiu la ressenya que la Generalitat de Catalunya va publicar sobre l’autora i el
treball premiat

Títols de lectura imprescindible
Salvador Giner i Oriol Homs (dir) (2016) Raó de Catalunya: la societat catalana al
segle XXI. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans

Seguint aquest enllaç al portal de publicacions de l’Institut d’Estudis Catalans trobareu
una ressenya de l’obra.
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També, l’enllaç a la pàgina oficial del Grup Enciclopèdia Catalana que es fa ressò de la
presentació del llibre al Palau de la Generalitat. Inclou també els vídeos de les
intervencions dels autors Salvador Giner i Oriol Homs
************************************
Salvador Giner (2016) El porvenir de la religion. Fe, humanismo y razón. Barcelona:
Herder

En aquest enllaç podeu seguir l’entrevista que el periodista Antoni Pita va fer al
prestigiós sociòleg Salvador Giner arran de l’aparició d’aquesta obra que es va publicar
al diari El País el dia 27 de desembre de 2016.

8. Espai per als associats/associades/grups d’investigació
A partir del proper número, en aquest espai anirem donant informació de les activitats
acadèmiques i/o científiques dels i les associades a l’ACS que duen a terme de manera
individual o en grups de treball. Feu-nos arribar la informació i la publicarem.
acs@iec.cat

9. Bústia de suggeriments acs@iec.cat
No et quedis per tu cap opinió, ni cap suggeriment de millora. Fes-nos-els
arribar!

