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Convocatòria d’Assemblea ordinària  
 
El President de l’Associació Catalana de 
Sociologia, Sr. Josep Maria Rotger, convoca el 
proper 14 de desembre a tots els socis i sòcies a 
l’Assamblea ordinària 2010.  
 
L’acte tindrà lloc a les 19 hores a la Sala Pere i 
Joan Coromines de l’Institut d’Estudis Catalans 
(Carrer del Carme, 47). 
 
A l’Assamblea es farà un repàs de l’activitat 
portada a terme per l’ACS durant el 2010 i 
abordarà els nous projectes i les activitats 
programades pel 2011. També es tindrà l’ocasió 
que els socis i sòcies exposin les seves opinions i 
facin propostes que considerin d’interès. 
 
En aquest sentit, la Junta de l’ACS crida a 
l’assistència i participació de tots els seus 
membres ja que les aportacions de l’Assamblea 
són de suma importància pel creixement i la 
visibilitat de la institució i de la mateixa disciplina 
sociològica al nostre país. 
 
A la finalització de l’acte es realitzarà un sopar-
col·loqui que comptarà amb la participació del 
degà de la Facultat de Sociologia i Ciències 
Polítiques de la Universitat Autònoma de 
Barcelona i soci de l’ACS, Dr. Salvador Cardús. 
 
El sopar tindrà lloc a partir de les 21 hores al 
restaurant Carmelitas (carrer del Carme, XX). Les 
persones interessades en assistir hauran de 
realitzar una transferència per valor de 20 € al 
número de compte corrent de la Caixa d’Estalvis i 
Pensions 2100 0963 62 0200027465. Al concepte 
és imprescindible que s’indiqui “Sopar 
Assemblea” i el nom i cognoms de les persones 
que hi assistiran. 
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Presentació de Societat Catalana 2010 
 
L’ACS edita anualment Societat Catalana, una 
publicació que pretén copsar la situació social 
del país a través de l’anàlisi dels aspectes i 
temes més rellevants de l’any. La contribució a 
l’aclariment de les característiques i els 
esdeveniments col·lectius que marquen els 
nostre temps és, per tant, l’objectiu final 
d’aquest treball. 
 
Ara, a les acaballes de l’any, l’ACS presenta 
Societat Catalana 2010 que ha estat coordinat 
per la Dra. Marina Subirats i en el que han 
col·laborat autors i autores amb una llarga 
trajectòria i reconeixement de la professió com 
són: Vicenç Navarro, Óscar Molina, 
Fernando Esteban, Oriol Homs, Maria 
Caprile, Andreu Peix, Pau Serracant, Sònia 
Parella, Teresa Sordé, Marta Rovira, Enric 
Sauri, Montserrat Treserra, Jordi Garreta, 
Dolors Mayoral, Lluís Samper, Angel 
Belzunegui, Ignasi Brunet, Imma Pastor, 
Francesc Valls i Màrius Domínguez. 
 
L’edició d’enguany gira a l’entorn de la crisi i 
els seus efectes, i ho aborda des de tres eixos: 1) 
Els elements d’una crisi: mercat de treball i 
desigualtats; 2) Els sectors afectats: elements de 
marginació i elements de cohesió; i 3) Les 
diferències territorials: la situació de Lleida i 
Tarragona. 
 
La presentació pública de la nova edició es 
realitzarà el proper 1 de desembre a les 19 hores 
a la Sala Prat de la Riba de l’IEC (carrer del 
Carme, 47), i l’acte estarà presidit pel Sr. Josep 
Maria Rotger. 
 
La coordinadora de l’edició i alguns dels autors, 
tindran l’ocasió de debatre conjuntament els 
continguts i fer balanç dels temes més rellevants 
d’aquest any. 
 
Els assistents a l’acte rebran gratuïtament un 
exemplar de la publicació. 
 
 
 

Obert el període de presentació de 
candidatures al Premi Catalunya 
Sociologia 2011 
 
Tal i com vam anunciar en el darrer butlletí, 
l’ACS i el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de 
Catalunya organitzen conjuntament el premi 
Catalunya de Sociologia 2011, amb l’objectiu de 
promoure i reconèixer la recerca sociològica que 
es fa al nostre país.  
 
El Premi està adreçat a científics i professionals 
consolidats que treballen en l’àmbit de la 
sociologia, i és un reconeixement a la seva 
aportació científica desenvolupada en aquest 
camp, tant a través de la trajectòria professional 
com a partir d’una obra singular.  
 
Les candidatures al Premi poden ser proposades 
per institucions de caràcter públic o privat 
especialment vinculades a la recerca 
sociològica, així també poden fer-ho els 
membres que hagin estat designats per les juntes 
de l’ACS i del COLPIS per a constituir un 
comitè ad-hoc de nominacions. 
 
El termini de presentació de candidatures 
finalitza el proper  el dia 3 de desembre a les 13 
hores. 
 
Per a més informació sobre les bases del Premi i 
el procés de presentació de candidatures podeu 
consultar les web de l’ACS (http://acs.iec.cat)  i 
del COLPIS (www.colpis.cat).  
 
Nova edició del Concurs Joves Sociòlegs  
 
També el proper dia 3 de desembre finalitza el 
període per presentar candidatures al XV 
Concurs Joves Sociòlegs promogut per l’ACS-
IEC. 
 
En aquesta convocatòria poden prendre part els 
llicenciats en sociologia en els darrers tres anys, 
els estudiants de doctorat, els doctorats en 
sociologia en els darrers tres anys i equips de 
treball novells (del quals els membres han de 
complir els requisits anteriors). 
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El premi és per a un treball d'investigació 
sociològica, teòric o empíric i inèdit, en què es 
valorarà l'enfocament innovador, el rigor 
metodològic i la solidesa argumental. 
 
La dotació del premi és de dos mil euros (2.000 
€), i també es podrà concedir un accèssit. 
 
L’Associació Catalana de Sociologia promourà 
la publicació del treball o dels treballs premiats 
en la Revista de l'Associació Catalana de 
Sociologia. 
 
Nou número de la Revista Catalana de 
Sociologia 
 
Ja podeu disposar del número 25 (juliol 2010) 
de la Revista Catalana de Sociologia. Aquest 
nou número editat en format digital el podeu 
consultar a través de la web 
http://revistes.iec.cat/index.php/RCS. 
 
Aquest número inclou els següents articles: 
Governança local i política d'innovació  
(Martín Artiles, Antonio; Carrasquer i Oto, 
Pilar; Rodríguez Soler, Joan; Molina Romo, 
Óscar), La Policia dins la comunitat : la 

interacció policial en les societats complexes 
(Yñiguez i Navas, Agustí), La Variabilitat 

geogràfica en l'emancipació del jovent català : 

alguns elements d'anàlisi (Verd i Pericàs, Joan 
Miquel), Desigualtat a la universitat per raó de 
gènere? La situació de les dones a la 

Universitat Rovira i Virgili: de la diagnosi a les 

mesures d'igualtat (Pastor Gosálbez, Inma; 
Solsona Gilabert, Glòria; Valls Fonayet, 
Francesc). 
 
A banda, l’equip de redacció de la RCS fa de 
nou una crida a tots els membres de l’ACS i 
també a investigadors i professionals que 
estiguin treballant en temes relacionats amb les 
migracions perquè col·laborin en el número 27 
de la Revista. 
 
Aquest proper número de la RCS serà el primer 
en format digitalitzat després de més de 10 anys 
en format paper. L’adaptació dels formats a les 
noves  tecnologies permetrà una difusió més 
àmplia i una presència a la comunitat científica  

internacional que dotarà de major prestigi a la 
publicació editada per l’ACS. 
 
Creiem per això que aquesta és una bona 
oportunitat per col·laborar en el nou número i 
fer una contribució al coneixement sociològic 
del fenomen migratori.  
 
Les persones interessades poden posar-se en 
contacte amb l’equip de redacció a través de la 
Secretaria de l’ACS (acs@iec.cat).  
 
Article 
 
Amb motiu del centenari de la mort de Manuel 
Sales i Ferré, el fundador de la primera Càtedra 
de Sociologia de l’Estat Espanyol, l’ACS vol 
retre un homenatge a aquesta figura nascuda a 
Ulldecona.  
 
Sílvia Casola, membre de l’Associació Joves 
per a la Sociologia és l’autora de l’article que 
presentem a continuació i que analitza la 
importància de la figura de Sales i Ferré per a la 
disciplina sociològica a Catalunya. 
 
 

Sales i Ferré: cent anys de la mort de 

l’impulsor de la sociologia al nostre país 

 
Ulldeconec de naixement, Manuel Sales i Ferré 
va viure la major part de la seva vida entre 
Sevilla i Madrid, on hi va estudiar i 
desenvolupar la seva carrera. El 1874, amb 31 
anys, accedeix a una Càtedra de Geografia 
Històrica a la Universitat de Sevilla, on 
impartirà classes durant vint-i-cinc anys. Més 
tard, el 1898 es crearà la primera Càtedra de 
Sociologia de l’Estat Espanyol a la facultat de 
filosofia i lletres de la Universitat Complutense 
de Madrid. Plaça que serà ocupada, per concurs, 
pel Doctor Manuel i Ferré el 1899 fins al 
moment de la seva mort el 1910. 
 
D’aquesta manera es converteix en el primer 
catedràtic de sociologia a l’Estat Espanyol, i 
gairebé una de les primeres persones en ocupar 
una càtedra de sociologia a Europa. La majoria 
de les càtedres de sociologia existents a l’època 
eren compartides amb altres disciplines. A la 
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Universitat de Bordeus Durkheim accedeix a 
una càtedra de sociologia i pedagogia el 1896, 
però no és fins als anys 30 que es creen les 
càtedres de sociologia al Regne Unit (Nuñez, 
1999).  
 
Sales i Ferré va ser un gran intel·lectual que es 
situa a l’inici del desenvolupament de la 
sociologia com a ciència social. Format en la 
doctrina krausista després evoluciona cap a 
l’evolucionisme i positivisme, com molts 
intel·lectuals del seu temps. L’evolució en les 
seves postures i mirades teòriques al llarg dels 
anys, són paral·leles als canvis que s’estaven 
produint a l’Estat Espanyol, però sobretot a tota 
Europa a les acaballes del segle XIX i principis 
del XX.  
 
Aquesta activitat acadèmica es completa amb la 
Vicesecretaria de l’Institut Internacional de 
Sociologia amb seu a París l’any 1900 i amb la 
pertinença al Instituto de Sociología del qual en 
fou el fundador a l’any 1901. Sales i Ferré 
presideix també la Secció de Ciencias Morales y 

Políticas del Ateneo. L’any 1905 va entrar com 
acadèmic de la Academia de Ciencias Morales y 

Políticas i també va pertanyer a l’Academia de 
Bellas Artes de San Fernando. 

 

Entre les seva obra, on hi destaquen llibres de 
diferents perspectives com ara històrica (en la 
primera època), cal destacar Problemas Sociales 
(1910), que són un recull de diverses 
conferencies realitzades i el Tratado de 

Sociologia (1889-1904) publicat en 4 volums i 
on Sales i Ferré afirma que esta vivint en una 
etapa de transició de la timocràcia a la 
democràcia, és a dir del capitalisme al 
socialisme democràtic (Flaquer, 2000). En el 
moment de la seva mort, estava preparant el que 
serà el seu gran llibre sociologia i que acabarà 
de compilar i publicar el seu deixeble Domingo 
Barnés el 1912 Sociologia General que és en 
aquest on apareix la mirada de la 
multifactorialitat dels processos socials i també 
de la defensa del medi natural a través de la 
dialèctica antre natura i l’inquilí com a factor 
rellevant que condiciona l’evolució social. 
 
A les universitats, avui, ja no s’explica als 
alumnes de sociologia qui va ser Sales i Ferré i 

per què la seva figura és tant rellevant per als 
sociòlegs. Gràcies a científics socials com ell, 
que van ser pioners en posar en pràctica les 
noves metodologies i teories que es parlaven i 
discutien arreu, que vam poder viure un procés 
d’institucionalització de la sociologia a l’Estat 
Espanyol a principis del segle XX.   
 
Així doncs, reivindicar la importància de la 
figura de Manuel Sales i Ferré no és més que 
demanar el reconeixement de la gran tasca 
d’intent d’institucionalitzar la sociologia per 
part d’un dels pares de la sociologia a l’Estat 
Espanyol.   
 
Durant aquest any (centenari de la seva mort) al 
seu municipi natal, Ulldecona, es realitzen una 
sèrie d’actes  per retre homenatge i reivindicar la 
importància que ha tingut Manuel Sales i Ferré 
com a precursor i impulsor de la Sociologia a 
l’Estat espanyol. 
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