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III Congrés Català de Joves Sociòlegs i 

Sociòlogues  

 

 
Els dies 28 i 29 d’abril de 2006 es durà a terme a 
la Facultat d’Econòmiques de la Universitat de 
Barcelona el III Congrés Català de Joves 
Sociòlegs i Sociòlogues, una iniciativa de 
l’Associació Joves en Sociologia amb el suport 
de l’Associació Catalana de Sociologia i el 
Col·legi de Doctors i Llicenciats en Ciències 
Polítiques i Sociologia de Catalunya. Per a més 
informació sobre els continguts i com participar-
hi adreceu-vos als espais: 
www.sociologiajoves.org i   
 
 
 
Presentació d’un llibre pòstum de 

Raimon Bonal 

 

 
El dia  20 de gener d’enguany es va presentar el 
llibre pòstum d'en Raimon Bonal "Assaig de 
sociologia compromesa". L’acte va tenir lloc a 
l'aula Magna de l'Escola de Teixits de Punt de 
Canet de Mar, i estava organitzat per l’àrea de 
Cultura d’aquest l’Ajuntament. Raimon Bonal, 
que va ser president de l’ACS, ens va deixar 
l’any 2001, i el seu darrer llibre posa colofó a 
una obra extensa, i  certament compromesa, que 
continua fent mestratge entre tots els sociòlegs.  
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Acte acadèmic de la FES per celebrar el 

seu 25 aniversari 

 
Per commemorar els 25 anys de la creació de la 
Federación Española de Sociologia (FES), s’ha 
organitzat un acte acadèmic a celebrar a la 
Residencia de Estudiantes el dia 3 de febrer de 
2006. Es comptarà amb les següents 
intervencions: 
 
Alfonso Ortí, Universitat Autònoma de Madrid, 
Clara Guilló, Folia Consultores, S.L., 
Juan Díez Nicolás, Universitat Complutense i 
ex-president de la FES, 
Marina Subirats, Regidora de l’Ajuntament de 
Barcelona i catedràtica de Sociologia, 
Manuel Pérez Yruela, President de la FES. 
 

 

Convocatòria d’una plaça de professor 

associat a la Universitat Autònoma de 

Madrid 

 
“La Universidad Autónoma de Madrid 
convocará durante el próximo mes de febrero 
una plaza de profesor Asociado (6 horas) en el 
área  de Ciencia Política y de la Administración. 
Las tareas asignadas a la plaza comprenden la 
docencia e investigación en el ámbito de la 
Organización Administrativa y Estado del 
Bienestar. No se exigirá el desarrollo de otras 
tareas de gestión y apoyo a las actividades del 
Departamento.” 
 
”El periodo del contrato será, en principio, de 
marzo a septiembre de 2006 con posibilidades 
de prórroga aunque sin compromiso por ninguna 
de ambas partes para que así sea. Para 
concursar, además de los requisitos genéricos y 
la demostración de ser especialista en la materia, 
es necesario acreditar un mínimo de tres años de 
experiencia profesional efectiva en la materia, 
adquirida fuera de la Universidad, y estar y  
permanecer en situación de alta en la Seguridad 
Social en otra actividad principal por el tiempo 
que dure la vinculación contractual con la  
Universidad.” 
 
”Una vez se publique la convocatoria (hacia el 
15 de febrero) se realizará un recordatorio de 

este anuncio, con los plazos oficiales, y  
se informará sobre el modo de obtener los 
formularios oficiales. Aquellos interesados en 
solicitar la plaza que deseen más información  
sobre las actividades y horarios a desarrollar, 
pueden contactar con el Secretario del 
Departamento de Ciencia Política y Relaciones  
Internacionales, Ignacio Molina, 
ignacio.molina@uam.es  
 
Reunió internacional de l’EUROPANEL 

 

The 2006 Conference of the European 

Panel Users Network 
 
To be  hold on 8-9 May 2006, Barcelona, Spain. 
EPUNet 2006 aims to provide an international 
forum for the exchange of research based on the 
European Community Household Panel survey 
(ECHP). The conference will include parallel 
sessions and a small number of plenary sessions. 
Submissions of papers are sought on all topics 
covered by the ECHP, regardless of the 
disciplinary affiliations of the authors(cross-
disciplinary interchange is one of the conference 
goals). Papers taking cross-national perspectives 
are preferred and papers about methods are also 
encouraged. Attendance by persons not 
presenting papers is welcome, subject to the 
venue's constraints on numbers. There is no 
conference fee. Contributions towards the travel 
and accommodation costs of presenters will be 
available. 
 
The conference is being hosted by the 
Department of Social and Political Science, 
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, who 
are providing local organising services. EPUNet, 
through its coordinating node at the Institute for 
Social and Economic Research, University of 
Essex is providing all programme and logistical 
services. The Programme Coordinating 
Committee will consist of the EPUNet 
Coordinating Committee. 
 
Call for papers (submission deadline 31 
January, 2006) 200-400 word abstracts of papers 
for presentation at the EPUNet 2006 Conference 
should be submitted by 31 January 2006, 
together with a draft of the complete paper if 
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available. Submissions based on complete 
papers are likely to given preference in 
acceptance over those based on an abstract, 
other things being equal. Letters will be emailed 
to those submitting papers by 15 February 2006, 
indicating acceptance of papers submitted. The 
preliminary programme will be made available 
on 28 February 2006. Authors of accepted 
papers will then be contacted directly 
concerning the financial assistance being 
offered. Submission of abstracts should be by 
email, to EPUNet2006@isermail.essex.ac.ukand 
include authors' phone, fax, and e-mail 
addresses. For multiple-author papers, please 
indicate the presenter (to whom correspondence 
shall be addressed). The abstract should be 
ASCII text, included in the body of the email 
message (no attachments please). Mail complete 
papers to: EPUNet-2006 Conference Organiser 
Institute for Social and Economic Research 
University of Essex, Wivenhoe Park 
Colchester CO4 3SQ, United Kingdom 
 
Interested participants without internet access 
may also send abstracts to this address. Aiming 
to have papers downloadable from the 
conference web-site, we will ask for electronic 
versions of accepted papers by 1 April 2006. 
In order to gauge numbers attending, potential 
participants (whether presenting or not) are 
requested to make a preliminary registration 
(email: epunet-2006@isermail.essex.ac.uk), by 
31 January 2006, indicating whether their 
participation probability is low/medium/definite. 
 
 The conference is organised by the Institute for 
Social and Economic Research, University of 
Essex. Further information and registration 
forms will be available from the EPUNet-2006 
conference web-site 
http://epunet.essex.ac.uk/news_conferences.php 
Any other queries should be emailed to: 
EPUNet2006@isermail.essex.ac.uk. 
 
The conference will be held in Barcelona 
beginning in the early afternoon of Monday 8 
May and ending on the late afternoon of the 
Tuesday 9 May 2006. Presenters of papers will 
be eligible for a contribution towards travel and 
accommodation expenses (rates to be 

confirmed). Register Open or download this 
Word file http://epunet.essex.ac.uk/register.doc  
 
 
Espai de debat 

 
Endeguem un espai d’articles d’opinió amb el 
propòsit de generar debat entre els socis, per 
mitjà d’altres articles o amb rèpliques curtes a la 
manera de Cartes dels lectors. 
 
Les banlieues en flames 
 

La violència que va esclatar la tardor passada a 
la major part de barris perifèrics de les 
principals ciutats franceses (les banliueus) posa 
de manifest una situació social i política 
inquietant. Mentre que els efectes devastadors 
que l’huracà Katrina va tenir a la ciutat de Nova 
Orleans van fer visible la misèria i van posar de 
relleu els aspectes més obscurs de la societat 
nord-americana, l'onada de violència que va 
sacsejar els suburbis de París i d'altres ciutats 
franceses posa de manifest una crisi de 
legitimitat de l’Estat francès i expressa les 
dificultats que comporta -a l’era de la 
mundialització- l’aplicació actual del model 
d’integració francès basat en una concepció 
monocultural i monolingüística.   
 
Durant gairebé tot el mes de novembre de 2005, 
joves ben organitzats en bandes de barri van 
cremar més de 6.000 cotxes i van perpetrar tota 
mena de destrosses al mobiliari urbà. Es van 
incendiar, fins i tot, escoles, guarderies o 
biblioteques públiques. Amb les seves accions 
aquests joves “marginals” van esdevenir centre 
d’atenció mediàtica. La major part dels 
protagonistes d’aquests actes vandàlics i 
aldarulls eren nois joves i adolescents -entre 13 i 
21 anys- procedents de famílies immigrades fa 
dues, tres o més generacions.  
 
Què sabem, però, d’aquests joves? Sorprèn una 
determinada estètica i un estil de vida molt 
concret. Sobten els seus gustos i preferències 
musicals i la seva obsessió pels videojocs. Estan 
influïts per la cultura del hip-hop i dels rapers 
nord-americans. La lletra de les cançons és en 
francès, però l’estil musical i la manera de 
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comportar-se s’assembla molt a la cultura 
gangsta nord-americana. Tenen una actitud 
desafiant (que ratlla la delinqüència) i un tarannà 
masclista. De fet els actes de la revolta han estat 
protagonitzat exclusivament per nois.  
 
Voldríem conèixer els motius pels quals aquests 
col·lectius de joves utilitzen el recurs de la 
violència, però la única cosa clara és -com 
assenyala Alain Touraine- que els models 
d’anàlisi i els paradigmes convencionals de la 
Sociologia són poc adequats. Les formes de 
violència viscudes a les ciutats franceses tenen 
força punts de contacte amb els conflictes i els 
brots de violència que es van viure en alguns 
suburbis de les ciutats britàniques i en d’altres 
ciutats del món, però contrasten radicalment 
amb els actes de violència terrorista que es van 
perpetrar el 7 de juliol de 2005 a Londres per 
part de ciutadans britànics (procedents de 
famílies immigrades d’origen musulmà).   
 
Malgrat el caràcter aparentment irracional 
podem apuntar algunes claus d’interpretació per 
entendre el significat d’aquests actes. No és 
fàcil, atès que els dirigents d’aquestes accions 
no donen la cara i no han explicat els motius de 
la revolta. Els experts o analistes intenten trobar 
un sentit als aldarulls o les revoltes dels barris 
perifèrics, però les interpretacions són múltiples 
i, sovint, contradictòries. Els aldarulls 
constitueixen un desafiament en tota regla a 
l’actual govern francès i posen en dubte el 
monopoli de la “violència legitima” que -segons 
Weber- els Estats moderns exerceixen dins el 
territori nacional. D’altra banda, les accions de 
caire violent comporten una forma de 
participació socio-política per vies poc 
convencionals i profundament 
antidemocràtiques. Tanmateix, s’ha de dir que 
les protestes són la resposta a les formes de 
violència estructural i de violència simbòlica 
(com diria Pierre Bourdieu) que pateixen alguns 
sectors socials de famílies originaries de la 
immigració que són i se senten ciutadans 
francesos però que continuen essent tractats com 
a ciutadans de segona o de tercera categoria. 
Han estat educats amb els valors de la cultura 
francesa (allunyada de la cultura tradicional dels 
seus pares), però no se senten veritablement 
acceptats per la societat que els envolta i que 

sovint expressa obertament el seu menyspreu. 
Efectivament, la xenofòbia i la intolerància 
d’amplis sectors de la societat francesa (que 
s’expressa mitjançant la força i la implantació 
del Front Nacional de Jean-Maria Le Pen) es 
veuen reforçades, per exemple, pel “racisme 
d’Estat” que apliquen alguns organismes públics 
envers la població d’origen africà o musulmà.   
 
S’ha de dir que els governs successius -tant de 
dretes com d’esquerres- no han sabut copsar i 
resoldre la gravetat dels problemes de tot tipus 
que afecten, des de fa dècades, aquests suburbis 
molt degradats i deixats de la mà de Déu. 
S’estima que actualment a França hi ha prop de 
750 zones urbanes considerades com sensibles, 
on habita una població de prop de cinc milions 
d’habitants i on es manifesta en sentiment 
d’exclusió i d’inseguretat. Val a remarcar, però, 
que el discurs convencional centrat en els 
problemes econòmics i en la marginació social i 
urbanística no permet copsar plenament les 
arrels del conflicte. És cert que en un moment 
d’estancament de l’economia francesa aquests 
col·lectius són els més afectats per l’atur, la 
marginació, els problemes d’habitatge, etc. Els 
problemes més importants, però, actualment són 
d’identitat i reconeixement social per part 
d’aquestes noves generacions de francesos 
procedents de famílies immigrades que se senten 
francesos (que la seva llengua i cultura és la 
llengua i la cultura francesa), però que no poden 
participar -en igualtat de condicions- en la vida 
social i econòmica del país.  El problema és que 
són francesos, però que no poden exercir 
plenament com a ciutadans de la República.  
 
No ens atrevim, però, des de la distància, a fer 
un diagnòstic de la situació. Tampoc sabem del 
cert si aquesta violència és fruit de la 
desesperació o de la impotència de joves 
“marginals” (desertors del sistema educatiu i 
exclosos del mercat de treball regular),  o si més 
aviat es tracta d’una manifestació de força i, fins 
i tot, d’insolència juvenil. Només la reflexió i 
l’anàlisi d’aquestes situacions permetran donar 
resposta a tots aquests interrogants que resten 
oberts.  
 

Jordi Busquet. Prof. de Sociologia de la URL 


