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Signatura conveni entre IEC-ACS i 

COLPIS 

 
L’Institut d’Estudis Catalans, a través de 
l’Associació Catalana de Sociologia com a 
societat filial, va signar el proppassat juny un 
conveni de col·laboració amb el Col·legi de 

Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya amb la 
finalitat de desenvolupar conjuntament projectes i 
activitats que beneficiïn als sociòlegs de casa 
nostra. 
 
Amb aquesta iniciativa l’IEC pretén també 
impulsar de manera especial la segona edició del 
Premi Catalunya de Sociologia, guardó de 
caràcter biennal que reconeix la trajectòria 
científica i professional de sociòlegs/gues 
catalans. En aquest sentit, la incorporació del 
Col·legi en l’organització del premi facilitarà la 
difusió i augmentarà el reconeixement del mateix. 
 
El I Premi Catalunya de Sociologia va ser atorgat 
el 2009 al Catedràtic Manuel Castells en 
reconeixement a la seva trajectòria científica, la 
projecció internacional i la implicació en la 
societat civil de Castells, i el fet que és un 
referent no tan sols per a la sociologia, sinó 
també per a la resta de disciplines humanes i 
socials. 
 
L’ACS i el Col·legi ja han iniciat les tasques per a 
la preparació del proper premi que serà atorgat 
l’any vinent.  
 
En breu us informarem de les bases i el sistema 
per a la recollida de candidatures. 
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L’IEC rep la Medalla d’Or de la 

Generalitat 
 
En reconeixement a més d’un segle de servei a 
la cultura catalana, la Generalitat va lliurar el 
passat 11 de setembre la Medalla d’Or de la 
Generalitat a l’Institut d’Estudis Catalans.  
 
En l’acte institucional, el president de la 
Generalitat, Molt Hble. Sr. José Montilla, va 
destacar la tasca de l’IEC en l’alta recerca en els 
àmbits de la cultura catalana, a la constància de 
la voluntat d’exercir l’autoritat en relació amb el 
present i el futur de la llengua catalana, i al 
propòsit d’excel·lir en totes les matèries 
científiques i humanístiques de què s’ocupa per 
mitjà de les seves seccions i societats filials. 
 
La Medalla d’Or de la Generalitat és la màxima 
distinció que atorga el Govern i expressa el 
reconeixement envers les persones o les 
institucions que han prestat serveis eminents i 
extraordinaris a Catalunya en els àmbits polític, 
social, econòmic, cultural o científic. 
 
Convocatòries, premis i congressos 
 
L'Institut Europeu d'Administració Pública 
organitza el taller Making sense of migration 
statistics: comparing data and practical 

application, en col·laboració amb el Centre 
Internacional per al Desenvolupament de 
Polítiques Migratòries. El curs tindrà lloc a 
Brussel·les el 14 i 15 d'octubre i està destinat a 
treballadors d'administracions públiques locals, 
regionals o nacionals i a membres 
d'organitzacions no governamentals europees. El 
programa ofereix informació bàsica sobre 
l'estadística en l'àmbit migratori i sobre la seva 
aplicació pràctica i la interpretació i ús 
d'aquestes informacions. 
 
Per a més informació: 
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&ti
d=3655 
 
El Centre d’Estudis Avançats en Ciències 

Socials (CEACS) de l’Institut Juan March de 
Madrid convoca dues places d’investigador 
junior.  

Per a la primera plaça es busca a una persona 
que treballi en les àrees d’economia política o 
política comparada. Per a la segona, es busca a 
persones que estudiïn problemes de desigualtat, 
immigració o mercats de treball. 
 
Els candidats hauran d’obtenir el grau de doctor 
després de l’1 de gener de 2008 i abans de 
l’octubre de 2011, data d’incorporació al lloc de 
treball. 
 
Per a més informació podeu consultar la web: 
www.march.es 
 
Per altra banda, l’Institut de Drets Humans de 

Catalunya (IDHC) convoca el Premi 

Solidaritat, destinat a guardonar persones i 
organitzacions que destaquin per la seva lluita 
en la defensa i promoció dels drets humans. 
 
Fins el dia 10 de desembre es poden fer arribar 
les propostes al seu de l’IDHC. 
 
Si voleu ampliar la informació podeu consultar 
les bases a la web: www.idhc.org 
 
Finalment, del 4 al 6 de novembre tindrà lloc a 
Córdoba el V Congrés Andalús de Sociologia 
amb el títol “Pluralismo i Llibretat”. Si esteu 
interessats en participar o en assistir podeu 
consultar la web 
http://www.iesa.csic.es/cas/index.php) 
 
Nou número de la Revista Catalana de 

Sociologia 
 
Com ja vam anunciar fa uns mesos la RCS ha 
iniciat una nova etapa i ha digitalitzat la seva 
edició. A través de la web http://www.iec.cat 
podeu disposar fins el número 24 en format 
digital. 
 
A hores d’ara, l’equip de redacció està treballant 
en l’edició del número 26 que estarà dedicat a la 
sociologia de les migracions. És per això que els 
sòcies i les sòcies que estigueu treballant en 
relació a aquesta matèria i vulgueu publicar un 
article en el proper número de la RCS, podeu 
adreçar-nos els vostres textos a la Secretaria de 
l’ACS (acs@iec.cat).  
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Premi Catalunya Social 2010 a la millor 

trajectòria professional atorgat al Dr. 

Jordi Estivill i Pascual 

 
El Premi Catalunya Social 2010 a la millor 
trajectòria professional ha estat atorgat al Dr. 

Jordi Estivill, sociòleg, professor de política 
social a la Universitat de Barcelona i soci de 
l’ACS.  
 
Els Premis Catalunya Social són uns guardons 
que volen fomentar les actituds i les actuacions a 
l'entorn de l'acció i la promoció socials, els drets 
i la millora de la qualitat de vida de la 
ciutadania. En l'edició d'enguany, i amb motiu 
de l'Any Europeu de la Pobresa i l'Exclusió 
Social, s'ha posat l'accent en aquestes 
temàtiques, i s'ha tingut en compte com a criteri 
específic de valoració de les propostes 
"l’orientació a l’eradicació de la pobresa i 
l’exclusió social". 
 
El Dr. Jordi Estivill i Pascual, ha estat guardonat 
per la seva dilatada trajectòria professional i 
personal dedicada a la visualització de la lluita 
contra la pobresa i l'exclusió social a Catalunya i 
a l'exterior. La seva aportació s'ha fet des de 
l'àmbit acadèmic i investigador però sobretot 
institucional a través de l'Organització 
Internacional del Treball. També s'ha tingut en 
compte la seva tasca de col·laboració en la 
implantació de les Rendes Mínimes d'Inserció. 
 

Article 

 
El passat més de maig l’ACS va organitzar 
juntament amb l’Observatori Català de la 
Pobresa, un seminari conduït pel Dr. Jordi 
Estivill sobre la pobresa i l’exclusió social.  
 
Per la importància de la qüestió tractada i 
l’interès que va generar el seminari entre les 
organitzacions que treballen en l’àmbit de la 
inclusió social, el Dr. Estivill i Arnau Comas 
han relatat el desenvolupament de la sessió, així 
com els punt més rellevants que van ser tractats 
 
 

 

Recerca sobre la pobresa i l’exclusió social a 

Catalunya 

 
L’Associació Catalana de Sociologia i 
l’Observatori Català de la Pobresa, la 
Vulnerabilitat i la Inclusió Social varen 
organitzar, el proppassat 18 de maig un seminari 
al voltant de la recerca sobre la pobresa i 
l’exclusió a Catalunya. 
 
En el marc del desplegament de l’Observatori 
s’estan fent un conjunt de treballs: publicació 
d’un llibre amb les actes del Seminari de 
llançament de l’Observatori, creació d’una 
pàgina web, seguiment de la política social 
europea i més especialment de l’any europeu de 
lluita contra la pobresa, promoció de la Xarxa 
Europea d’Observatoris, història de la pobresa a 
Catalunya, aplicació dels indicadors de Laecken, 
etc. Una de les seves principals tasques és la de 
definir quines són les prioritats de la recerca a 
Catalunya en aquest camp.  
 
Per a fer-ho, l’equip de l’Observatori  va visitar 
vuit centres de recerca que en el nostre país 
havien mantingut una dedicació consistent. El 
següent pas ha estat convocar i organitzar aquest 
Seminari. La tercera etapa serà la de redactar un 
informe que incorpori els resultats de les visites, 
del Seminari i les orientacions de la Conselleria. 
S’espera així que aquest document ajudi a 
orientar els criteris de la futura convocatòria que 
aquesta portarà a terme en els propers mesos. Es 
tracta d’un procés relativament original pel que 
es vol concertar les demandes de l’administració 
pública amb les possibilitats i suggestions que 
emanen dels recercadors.  
 
Desprès de les paraules de benvinguda del 
President de l’ACS, Josep Maria Rotger, va 
intervenir Lluis Grande, Subdirector de la 
Direcció General d’Inclusió Social, manifestant 
el seu gran interès per aquesta primera reunió de 
centres de recerca que treballen en aquesta 
temàtica. Les conseqüències socials de l’actual 
crisis, l’envelliment de la població i el sistema 
de pensions, la millora dels mecanismes 
d’avaluació i una geografia de la pobresa a 
Catalunya foren les problemàtiques 
assenyalades més importants. 
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Jordi Estivill, director de l’equip assessor de 
l’Observatori va dirigir la sessió donant la 
paraula a Joaquim Aiguabella del GES, Àlex 
Caramé de l’IGOP, Rosa Coscolla de la 
Fundació Pere Tarres, Miren Etxezarreta del 
grup TAIFA, Oriol Homs del CIREM, Anna 
Jolonch de la Fundació Bofill, Pau-Mari Klose 
del CIIMU i Sebastià Sarasa del Grup de 
Recerca en Sòciodemografia. Tots ells van 
explicar quines recerques havien realitzat en 
aquests dominis i quines serien les que caldria 
fer en un futur proper. 
 
La majoria d’aquests centres no treballen única i 
específicament sobre la pobresa i la exclusió, 
però tots, amb menys o menys intensitat han 
elaborat anàlisis més teòrics o més empírics que 
abastaven aquestes situacions. El GES ho ha fet, 
bé sigui a traves del Mapa de la Pobresa de 
Catalunya i de Galícia, estudis pioners fets a la 
fi dels 80, de la introducció de les rendes 
mínimes i de les col·laboracions amb els 
programes europeus, bé sigui a través dels 
darrers estudis més concrets sobre determinats 
col·lectius. 
 
L’IGOP ha creat uns marcs de referència teòrics 
i ha portat a terme una extensa col·laboració 
amb el Departament d’Acció Social i Ciutadania 
ajudant a dissenyar el Pla d’inclusió Social de 
Catalunya i els Plans locals d’Inclusió. També 
ha fet recerques sobre la joventut i la 
immigració i estudis comparatius a escala 
europea. 
 
A través del seu Departament d’Estudis (IFAM), 
la Fundació Pere Tarrés estudia la família i la 
infància en risc, i posa l’accent sobre l’acció-
recerca ja que per mitjà de l’assessorament, la 
formació, i l’avaluació del tercer sector i 
l’administració pública, fa diagnòstics locals 
sobre l’exclusió i sobre determinats col·lectius i 
funcions. 
 
El Grup TAIFA des de la perspectiva de 
l’economia crítica i de les anàlisis 
macroeconòmiques posa de manifest les 
causalitats i els processos de fons de 
l’empobriment (distribució de la renda, 
fiscalitat, propietat de la terra). 
 

La Fundació CIREM ajunta enfocaments mes 
teòrics amb metodologies mes practiques. Des 
dels dos àmbits principals, ciutat i territori i 
treball i politiques socials examinen les 
desigualtats socials i les marginacions que es 
generen. La utilització del Panel de la Fundació 
Bofill i els seus diagnòstics en els Plans de Barri 
així com la seva intervenció social (FIAS) els 
donen altres elements de coneixements (inserció 
d’aturats, treball precari, necessitats formatives). 
 
Desprès d’una primera etapa caracteritzada per 
l’anàlisi quantitatiu de les rendes, la Fundació 
Bofill amb el panel sobre les desigualtats ha 
promogut un conjunt d’estudis, jornades i 
publicacions al seu voltant. Ha fet també dues 
recerques sobre els que no tenen llar. 
 
CIIMU fa estudis demogràfics i sobre la família 
operant amb els cicles de vida posant l’accent 
sobre els infants i els joves. Ha publicat dos 
informes sobre la inclusió social a Espanya per 
la Fundació Caixa de Catalunya. Un més 
laboral-econòmic i l’altre més educatiu-sanitari. 
Ara està fent un tercer en el que integrarà el 
conjunt de variables. 
 
Tal com el seu nom indica, el Grup de Recerca 
sobre Sociodemografia treballa aquests temes 
utilitzant l’esquema dels cicles de vida. A més 
tracta de la dinàmica migratòria i la seva 
integració i qüestions de gènere. Darrerament, 
ha publicat un llibre sobre els itineraris i factors 
d’exclusió social  per la Sindicatura de Greuges 
de Barcelona. 
 
Tal com s’ha dit, cada centre va explicar quines 
creien eren les prioritats de la recerca a 
Catalunya sobre la pobresa i l’exclusió. No és el 
cas de repetir-les, però si val la pena posar de 
manifest que al mateix temps que un bon 
nombre d’elles coincidien, altres assenyalaven 
opcions diferents.  En qualsevol cas, aprofundir 
en els impactes de la crisis actual, millorar les 
fonts de coneixement, la producció estadística i 
els sistemes d’indicadors així com els processos 
i mecanismes d’avaluació eren opinions 
compartides que varen sorgir en l’animat debat 
que va cloure el seminari. 

                                                                                             
Jordi Estivill. Arnau Comas 


