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Èxit de “Societat Catalana 2007” 
 

 

Podem fer una valoració molt positiva de la 
presentació del primer número de la publicació 
Societat Catalana, tant pel que fa a l’assistència 
a l’acte celebrat a l’IEC, el dia 30 de maig, com 
per a l’atenció rebuda per part dels mitjans de 
comunicació. A la roda de premsa, que es va 
realitzar el dia a anterior, hi van  assistir més de 
trenta mitjans diferents, alhora que es van rebre 
diverses invitacions per assistir a programes de 
radio i televisió. Val a considerar que aquest 
primer volum s’ha publicat en un moment en 
què ha donat resposta a la necessitat de reflexió 
sobre la societat catalana.   
 
Actualment ja s’està treballant en la seva 
distribució, que es farà entre els socis i sòcies 
així com entre altres persones interessades en 
temes d’opinió pública. També s’ha distribuït en 
llibreries i biblioteques, a la vegada que es 
valora d’ampliar el número d’exemplars de cara 
a les futures edicions.  
 
En referència al pròxim volum, s’ha fet una 
reunió de valoració amb els diferents 
coordinadors i coordinadores de cada àrea 
temàtica, comptant també amb l’assistència de la 
Dra. Marina Subirats, que s’incorporarà a 
l’equip a partir de la propera edició. Entre els 
temes que es van considerar adients per ser 
tractats en el pròxim número hi ha: l’absentisme 
en les eleccions municipals, l’encert o no de les 
enquestes electorals, les religions a Catalunya, el 



 2 

debat sobre la presència de la cultura catalana a 
la Fira del Llibre de Frankfurt, la prospectiva de 
futur del mercat laboral català, la Llei de la 
Dependència, els debats entorn de l’habitatge, el 
canvi climàtic, la violència de gènere, el debat 
sobre l’educació per a la ciutadania, el consum 
de drogues, etc. Propostes que es perfilaran a la 
propera reunió. Per altra banda, entre les 
novetats, s’acorda afegir un annex amb alguns 
indicadors sobre la societat catalana que es 
puguin repetir cada any.  
 
 

 

Màster oficial de Recerca en Sociologia, 
Curs 2007-2008 
 
Facultat de Ciències Econòmiques i 
Empresarials 
 
Departaments: Sociologia i Anàlisi de les 
Organitzacions, Teoria Sociològica, 
Filosofia del Dret i Metodologia de les 
Ciències Socials 
 

 

Pla d’estudis 

 

Fonaments de la Sociologia 
Recerca 
Noves formes de l’estructura social 
Societat i economia 
Poder i ciutadanies 
Reptes de la societat contemporània 
 
Característiques generals del programa 

 
60 crèdits (1 curs acadèmic) 
40 crèdits obligatoris (20 de continguts 
fonamentals i 20 d’una recerca) 
20 crèdits optatius 
 
Requisits 

 

Llicenciat/ada en Ciències Socials o Humanitats, 
o bé tenir el grau equivalent. També s’admetran 
llicenciats/ades en altres àrees, sempre que les 
seves credencials acadèmiques superin els 
criteris de selecció del màster i les persones 
interessades estiguin disposades a cursar fins a 

un màxim de 60 crèdits addicionals 
d’anivellament. 
 

Matriculació 

 
La proposta de matrícula s’ha de fer entre el 10 i 
el 16 de juliol de 2007 a la pàgina web següent: 
www.ub.edu/masteroficial/sociologia, i la 
formalització de la matrícula, entre el 23 i el 31 
de juliol de 2007. 
 
Si la comissió del Màster ho considera oportú, 
s’obrirà un segon  període  de preinscripció del 3 
al 14 de setembre de 2007. L’alumnat titulat en 
universitats estrangeres sense homologació del 
seu títol a l’espanyol corresponent ha 
d’informar-se a la pàgina web esmentada. 
 
Informació addicional 

 

Coordinació acadèmica: 

Dra. Ana Collado 
Tel. 934 024 308 
Fax. 934 021 805 
anacollado@ub.edu 
 
Oficina de Màsters i Doctorats 

Facultat de Ciències Econòmiques i 
Empresarials, UB 
Av. Diagonal, 690 
08034 Barcelona 
Tel: 934 039 838/934 039 837 
Fax: 934 039 027 
omd.eco@ub.edu 
 
 
Recordatori del IX Congrés Espanyol de 
Sociologia 

Els propers dies 13, 14 i 15 de setembre es 
celebrarà a Barcelona el 9è Congrés Espanyol de 
Sociologia. Les seus que l’acolliran seran la 
nova Facultat de Geografia i Història de la UB i 
el paranimf  també de la UB. L'organització 
corre a càrrec de l'ACS conjuntament amb les 
universitats catalanes. 

Es por trobar més informació a:  

www.fes-web.org/congreso07  

e-mail: congreso@fes-web.org  
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Conferència de Peter Berger 
 
 
Per al dia 23 d’Octubre de 2007, dimarts, està 
prevista una conferència a càrrec de Peter 
Berger.  
 
El prestigiós sociòleg ha acceptat la invitació de 
l’ACS per fer la primera dissertació dintre d’un 
Cicle de Conferències a l’entorn de la 

Globalització, el qual es durà a terme durant el 
curs 2007-2008. 
 
 L’acte se celebrarà a l’IEC, a la Sala Prat de la 
Riba, a les 19,30 h, i la ponència portarà per 
títol, Globalitzant la religió.  
 
Està previst que en el transcurs del proper 
Congrés de la FES es pugui distribuir un díptic 
amb informació més complerta sobre el 
desenvolupament de tot el Cicle així com sobre 
els noms de la resta de ponents. 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

 Molt feliç estiu 

per a  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Premi Catalunya de Sociologia  
 
Podem anticipar que la Junta de l’ACS està 
preparant per a l'any que ve la primera 
convocatòria del Premi Catalunya de Sociologia. 
 
El procediment plantejat és el de crear, en 
primer lloc, una Comissió de nominacions, i en 
segon lloc, una Ponència que assumirà la 
selecció. La primera s’encarregarà de recollir les 
nominacions així com d’impulsar  la presentació 
de les mateixes, i estarà formada per membres 
de la Junta de l’ACS. Pel que fa a la ponència, 
es preveu  que estigui constituïda per persones 
de reconegut prestigi internacional procedents 
d’universitats i centres de recerca que no siguin 
de Catalunya o de l’Estat Espanyol, a més a més 
de components de la Junta de l’ACS i de 
membres de l’IEC. 
 
Així doncs, l’Associació Catalana de Sociologia 
atorgarà l’any vinent el Premi Catalunya de 

Sociologia 2008. 

 
 
 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

tots els socis i 

sòcies 
 
 


