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Cicle de conferències a l’ACS 

 

El nou cicle de conferències 2010, organitzat per 

l’Associació Catalana de Sociologia amb el suport 

de la Federación Española de Sociologia, es va 

obrir el passat 4 de març amb la conferència The 

Economics Benefits of Investing in Education a 

càrrec de Russell Rumberger de la Universitat de 

Califòrnia. L’acte també va comptar amb al 

col·laboració del Departament de Sociologia de la 

Universitat de Barcelona. 

 

En les properes conferències previstes per aquest 

trimestre hi participaran sociòlegs d’especial 

rellevància a nivell internacional. 

 

En primer lloc, al mes de maig –gràcies també a la 

col·laboració del Departament de Sociologia de la 

UAB-, es comptarà amb la presència de Chizuru 

Ushida, professora titular del Departament 

d’Estudis d’Espanya i Llatinoamèrica de la 

Universitat de Nanzan. La conferència tractarà 

sobre l’actual situació del bilingüisme als Estats 

Units. 

 

Durant el  juny es tindrà l’oportunitat de debatre 

amb el prestigiós sociòleg francès Alain 

Touraine sobre l’emergència d’un nou pensament 

pel segle XXI, arrel de la seva darrera publicació 

“La mirada social: un marco de pensamiento 

distinto para el siglo XXI” (Paidos Iberica, 2009). 

 

Finalment, també està prevista la participació del 

sociòleg nord-americà, i membre destacat del 

marxisme analític, Erik Olin Wright. La 

conferència prevista pel juliol tractarà sobre 

economia social i  cooperativisme . 
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Entrega del Premi Concurs de Joves 

Sociòlegs 

 

El proper 22 d’abril a les 18:00 hores el President 

de l’Associació Catalana de Sociologia, el Dr. 

Josep Maria Rotger, farà entrega del Premi 

Concurs de Joves Sociòlegs. 

 

El guanyador de l’edició d’enguany –dotat amb 

2.000 euros- ha estat Jordi Collet i Sabé amb la 

tesi doctoral dirigida pel Dr. Joan Estruch, que 

porta per títol “La civilització de la socialització: 

els nous processos de socialització familiar a 

Catalunya”. 

  

L’accèssit ha estat per Alisa Petroff amb el treball 

de recerca de Màster dirigit pel Dr. Joan Miquel 

Verd i la Dra. Sònia Parella amb el títol “Els 

immigrants qualificats romanesos a Barcelona: la 

configuració del projecte migratori i les 

trajectòries laborals”. 

  

L’Associació Catalana de Sociologia promourà la 

publicació dels treballs premiats en la Revista 

Catalana de Sociologia. 

 

L’acte tindrà lloc a les 18:00 hores a la Sala Prat 

de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans. 

 

Premis i beques 
 

Joves en Sociologia convoca l'Ajut a la 

promoció de Joves Sociòlegs/logues amb el 

suport de l'Associació Catalana de Sociologia i 

el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de 

Catalunya. Aquest ajut té com a objectiu 

dinamitzar i promoure activitats de debat sobre 

la Sociologia entre els i les estudiants de 

Sociologia i les persones que s’han llicenciat o 

doctorat en els darrers 10 anys. 

 

El termini de presentació de projectes és de l'1 

de març al 30 d'abril de 2010 i la publicació de 

la resolució el dia 1 de maig de 2010. L'ajut 

estarà dotat amb 5.000 euros destinats 

exclusivament a l'execució del/s projecte/s 

guanyador. 

Per ampliar la informació sobre les bases de la 

convocatòria es pot consultar el web de Joves en 

Sociologia: http://www.sociologiajove.org. 

 

Una altra convocatòria d’interès és el Premi 

Jordi Solé Tura de l’Ajuntament de Mollet del 

Vallès. En aquesta tercera edició es premiarà a 

la millor tesi relacionada amb els àmbits del dret 

públic i la ciència política, i que hagin estat 

llegides i aprovades entre els cursos 2005-2006 i 

la convocatòria 2009-2010. La dotació del premi 

és de 6.000 euros i el termini de presentació 

finalitza el 30 d’abril. Per més informació es pot 

consultar la web de l’Ajuntament de Mollet del 

Vallès http://www.molletvalles.cat. 

També s’han establert les bases dels Premis 

Nacionals d’Investigació pel període 2008-

2011, entre els que destaquen els premis Pascual 

Madoz en l’àrea de Dret i Ciències 

Econòmiques i Socials. Aquests, que tenen una 

quantia de 100.000 euros, pretenen reconèixer el 

mèrit d’investigadors per la seva tasca destacada 

i de rellevància internacional que estiguin 

portant a terme en el seu camp d’especialització. 

 

Les candidatures poden presentar-se per 

iniciativa d’Universitats espanyoles o 

estrangeres, organismes públics d’investigació 

espanyola o institucions homòlogues 

estrangeres, Reials Acadèmies de l’ Institut 

d’Espanya, Societats Científiques i Col·legis 

Professionals de l’àrea del Premi Nacional a la 

que es presenta la candidatura, centres d’I+D i 

de promoció de la I+D públics o privats sense 

ànim de lucre, o per iniciativa de cinc 

investigadors de prestigi espanyols o estrangers.  

 

El termini per presentar les candidatures 

finalitza el 20 de maig. Les bases del Premi es 

troben al web del Ministeri de Ciència i 

Innovació http://www.micinn.es. 

Seminari de Teoria Sociològica Raimon 

Bonal 
 

El proper Seminari de Teoria Sociològica 

Raimon Bonal tindrà lloc el proper 26 d'abril de 

18:30h a 20:00h a la Sala A de l’Institut 
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d'Estudis Catalans (a la seu del carrer Mª 

Aurèlia Capmany). 

 

El debat girarà entorn al capítol 3 La estructura 

racional de la lingüistización de lo sacro (pp. 

111-160) del llibre de J. Habermas (1987) 

“Teoria de la acción comunicativa”. Tomo II. 

Madrid: Taurus (també a l'editorial Trotta). 

 

Com sempre convidem a tots el socis i sòcies, 

estudiants de sociologia, i qualsevol altra 

persona interessada en reflexionar sobre l’obra 

de diferents teòrics socials, a participar en 

aquest espai. 

 

Article 
 

Amb motiu de la convocatòria de l'Ajut a la 

promoció de Joves Sociòlegs/logues, Joves per 

la Sociologia vol fer un repàs dels canvis que 

han esdevingut en el món professional de 

sociòlegs i sociòlogues en els darrers 20 anys, i 

explicar com s’està produint en l’actualitat la 

inserció laboral dels joves llicenciats. 

 

Joves Sociòlegs i Sociòlogues, repassant la 

història per promoure un espai propi 
 

Les primeres promocions de sociòlegs i 

sociòlogues provinents de les universitats 

catalanes varen aparèixer als anys 90. Una de les 

principals preocupacions d’aquestes promocions 

va ser la manca d’un mercat de treball específic 

i la definició de sortides laborals, una situació 

que, malgrat els esforços duts a terme en aquests 

darrers anys, encara perdura. D’aquesta 

preocupació, i de la necessitat d’articular un 

associacionisme jove, va sorgir el primer 

Congrés Català de Joves Sociòlegs i 

Sociòlogues celebrat el 15 i 16 de desembre de 

l’any 2000.  

   

El 1r Congrés que s’anomenà Estudis, Recerca i 

Treball comptà amb l’assistència d’unes 500 

persones. En aquella edició es van fer paleses 

quines eren les sortides professionals 

disponibles per a joves llicenciats i llicenciades i 

les dificultats que existien en la inserció en el 

mercat laboral. Degut a l’èxit d’aquest 

esdeveniment sorgí un grup de persones que 

formaren l’associació Joves per la Sociologia 

que organitzà la segona edició del Congrés al 

desembre del 2002. En aquesta convocatòria es 

realitzà una comparativa sobre la situació del 

mercat laboral de la sociologia a diferents 

països, es van dur a terme tallers participatius 

sobre diferents àmbits de la sociologia; la 

primera Fira d’entitats, i un homenatge a 

Raimon Bonal.  

   

Finalment, l’any 2005, un grup d'estudiants i ex-

estudiants de la Universitat de Barcelona i la 

Universitat Autònoma de Barcelona van formar 

l’associació Joves en Sociologia amb l’objectiu 

d’organitzar la tercera edició del Congrés Català 

de Joves Sociòlegs i Sociòlogues a l’abril de 

2006. La funció de la tercera edició del Congrés 

–anomenat Mirades crítiques, com a reflex de la 

pluralitat de perspectives en la nostra professió– 

va ser la de recollir quin era l’estat de la 

sociologia a Catalunya i arribar a unes 

conclusions sobre aquesta situació amb la 

promoció d'alternatives o possibles vies de 

millora a partir de les aportacions que van sorgir 

dels  tallers de participació.  

   

Entre els Joves en Sociologia es va gestar una 

nova cultura basada en la necessitat d’unir 

interessos, no només entre estudiants i 

llicenciats sinó també amb el professorat que ho 

desitgi amb l’objectiu de promoure una 

sociologia que, lluny de distanciar-se de la 

societat, parteixi dels lligams amb aquesta i que 

tingui una certa utilitat social
1
. Els principals 

objectius dels diferents congressos de joves 

sociòlegs i sociòlogues has estat establir el 

contacte entre estudiants de sociologia amb el 

món professional, explicar com s’està produint 

la inserció laboral dels joves llicenciats, i com es 

pot crear un mercat laboral autònom de persones 

que aportin coneixement, recerca, captació i 

anàlisi de dades per a qualsevol tipus de presa 

de decisions (administratives, polítiques o 

socials).   

 

                       
1 En diferents països existeixen diferents organismes que 

promouen l’apropament entre ciència i societat. Aquest 

apropament es promou tant des d’organitzacions civils com 

l’American Association for the Advancement of Science, 

com governamentals, com les accions Science and Society 

del VIè Programa Marc de la Comissió Europea. 
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Iniciativa i dinamisme en el mercat de treball  
 

L'any 1995, Raimon Bonal comentava que les 

sortides professionals de la sociologia es 

basaven, en bona part, en la sortida acadèmica i 

que calia de l’existència d’un mercat laboral 

autònom per no frustrar les expectatives de futur 

dels joves llicenciats i llicenciades. Des 

d’aleshores el mercat laboral ha estat en un 

procés de canvi permanent. L’autonomia del 

mercat de treball per als professionals de la 

sociologia és creixent, però encara prima una 

precarització
2
 que cal millorar. Aquesta 

autonomia podria veure’s accelerada no només  

amb un augment de les institucions que creuen i 

veuen útil la contractació de sociòlegs i 

sociòlogues, sinó també amb iniciatives creades 

pels propis sociòlegs i sociòlogues. 

   

Un dels elements característics de la 

consolidació burocràtica, ha estat –a través de la 

racionalització- l’inici d’un procés 

d’institucionalització a través del qual s’han 

creat llocs de treball per a sociòlegs i 

sociòlogues a institucions tant del sector públic 

com del privat. Però, a banda d’aquest tipus de 

consolidació, actualment s’estan produint alguns 

processos que tenen altres especificitats ja que la 

institucionalització de la sociologia no només es 

dóna des del sistema
3
. Aquest procés 

d’institucionalització també comença a emergir 

a través d’iniciatives de joves sociòlegs i 

sociòlogues que estan creant grups de treball per 

promocionar la sociologia i realitzar recerca no 

només en entorns urbans sinó també comarcals 

o rurals. Actualment, ens trobem en un procés 

de transició en el qual no només s’observa 

l’existència d’institucions que contracten 

sociòlegs i sociòlogues, sinó també es constata 

l'emergència d'associacions o institucions que 

difonen quina és la tasca del sociòleg o 

sociòloga. 

                       
2 Si bé hi ha un augment de la demanda, també hi ha hagut 

un increment del 50% en la contractació temporal en el 

darrer any (COLPIS 2006). Mentre que la contractació 

temporal l’any 2005 va ser del 32,56% de la totalitat dels 

contractes, durant els primers tres mesos del 2006 aquesta 

xifra va arribar al 51,35%. 
3 Un clar exemple d’aquesta situació és la creació recent 

del Centre d’Estudis d’Opinió o d’altres organismes 

similars. 

Ara bé, també cal destacar que a banda de les 

organitzacions que puguem impulsar els joves 

sociòlegs i sociòlogues també ens cal la 

complicitat dels sèniors, d’aquells en els que en 

algun moment ho van ser i que es mostren 

amatents i amb clara disposició d’ajuda en el 

que calgui pels joves. Com es pot 

institucionalitzar aquesta complicitat? Aquesta 

pot ser una de les preguntes claus del futur o del 

proper congrés de joves sociòlegs i sociòlogues 

que sorgeixi a partir de les iniciatives que es 

presentin a l’Ajut que es promou des de Joves 

en Sociologia.  

   

Conclusions  
 

Joves en Sociologia, doncs, forma part d'aquesta 

petita història de joves sociòlegs i sociòlogues 

de l'àmbit acadèmic i professional català que 

creuen en la possibilitat de treballar fent 

sociologia. L'obertura d'espais per a la lliure 

expressió de les experiències i de la recerca 

d'estudiants i joves professionals, a través de la 

creació del III Congrés de Joves Sociòlegs i 

Sociòlogues, constitueix una de les moltes 

maneres d'incrementar la solidaritat professional 

i, a la vegada, d'obrir les portes a noves 

col·laboracions amb  d'altres disciplines i d'altres 

professions. Lluny de l'elitisme però també del 

conformisme, l'objectiu ha estat, i segueix sent, 

animar als estudiants i professionals a pensar, 

actuar i comunicar idees i projectes des de la 

sociologia i per a la societat.  

 

Han passat ja quatre anys des del darrer congrés 

de Joves Sociòlegs i s'han produït canvis 

importants tant en l'ensenyament com en el 

conjunt de la professió que han de permetre 

actualitzar i aprofundir en les reflexions 

exposades anteriorment. L'ajut convocat per al 

2010, obert a qualsevol tipus d'iniciativa sobre la 

professió, s'inscriu en aquesta línia de 

pensament, en considerar que l'organització d'un 

nou esdeveniment acadèmic i social és la millor 

inversió per definir i reivindicar les 

competències científiques i professionals de la 

sociologia.   

 

Joves en Sociologia  

congres@sociologiajove.org 


