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Una salutació 

 
El Butlletí de l’ACS torna a publicar-se després 

d’uns mesos d’interrupció involuntària. Ara som 

aquí de nou, i com que una de les finalitats 

d’aquest Butlletí és -a més a més d’informar als 

socis i sòcies de les activitats i els projectes de 

l’ACS-, la de ser una mena de memoràndum en 

el transcurs del temps, en aquest número farem 

en primer lloc un resum dels actes i novetats 

esdevinguts durant el període en què no hem 

estat en contacte. 

 

   

Activitats entre abril i octubre 

 

Conferències sobre Democratitzacions  

 
El Cicle va estar format per les següents 

conferències:  

 

20 de maig 

Imaginant utopies reals 

Erik Olin Wright  

Universitat de Wisconsin-Madison 

 

12 de juny 

La revolució dels rols de les dones 

com a desafiament polític 

Gosta Sping –Andersen  

Universitat Pompeu Fabra 

 
 

25 de juny 

Les famílies d’avui: més democràcia 

i més jerarquia 

Elisabeth Beck-Gernsheim  

Universitat Friedrich Alexander 

d’Erlangen-Nuremberg 
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L’entrada a les conferències era lliure, i totes es 

van celebrar a l’Auditori del Centre d’Estudis 

i Recursos Culturals,  Pati Manning, del carrer 

Montalegre de Barcelona 

 

 

 

Notícia  i valoració de l’ ISA Fòrum 

 
 

Entre els dies 5 i 8 de Setembre, Barcelona ha 

estat escenari d’un esdeveniment singular: la 

celebració de l’ISA Forum of Sociology, una 

gran trobada internacional en què han participat 

més de 2.500 sociòlegs procedents de tot el món 

(87 països) i moltes de les principals figures de 

la disciplina. La trobada, que tenia com a tema 

central La investigació sociològica i el debat 

públic, ha estat tot un èxit. Per un cantó, i des 

del principi, va ser un èxit de convocatòria, atès 

que a la invitació a desenvolupar programes 

temàtics s’hi van apuntar d’antuvi 43, una gran 

majoria dels existents. Tot seguit ho va ser 

encara més amb la resposta massiva que aquests 

programes van obtenir per part de la comunitat 

sociològica internacional. La trobada anava a 

adquirir, doncs, una extraordinària dimensió, 

molt propera a la dels congressos mundials de 

Sociologia. I ha acabat sent, així mateix, un èxit 

en termes qualitatiu, car el programes de 

sessions temàtiques van assolir en general un 

nivell molt alt,  i el programa central de sessions 

va abundar  en intervencions i debats del màxim 

interès.  

 

L’ISA Fòrum ha suposat també en particular un 

important èxit per a l’Associació Catalana de 

Sociologia i  per a la Federación Española de 

Sociología, que exercien d’amfitriones locals de 

l’esdeveniment. La importància per a la 

comunitat sociològica catalana, tamateix, va 

anar molt  més enllà del formal protagonisme  

organitzatiu de l’ACS. La participació de 

sociòlegs catalans i espanyols va ser molt 

nombrosa (Espanya, amb 355 participants, va 

ser el país amb més delegats, seguit a distància 

per el Regne Unit -252- i per els EUA -249). 

L’intens contacte amb la comunitat sociològica 

internacional que aquesta massiva participació 

ha suposat no s’havia produït mai anteriorment a 

Catalunya. A més a més, la nostra participació 

ha estat vertaderament destacada. Entre els 16 

membres del Comitè Científic, 3 eren catalans. 

Més d’una desena de prestigiosos col·legues han 

intervingut com a organitzadors o amfitrions de 

programes i alguns han participat com a 

convidats en el programa central de sessions, en 

els debats oberts o en les sessions plenàries. 

Molts altres col·legues catalans –un número 

molt superior, de fet- han presidit sessions. La 

pròpia iniciativa, per altra banda, i la principal 

responsabilitat d’aquesta trobada és nostra. El 

nou model que l’ISA Fòrum ha deixat plantejat 

al calendari internacional està ja per sempre 

lligat a Barcelona. 

 

Tot l’anterior és de suposar que contribuirà en 

alguna mesura a afermar la nostra posició en els 

cercles internacionals de la disciplina i a 

connectar millor la nostra comunitat acadèmica 

amb ells. Com a mínim, sens dubte cal esperar 

que potenciï la presència de la sociologia 

catalana i espanyola a l’ISA i a les properes 

trobades internacionals, quelcom ja per si mateix 

molt important.  

 

Per altre cantó, la trobada tenia una explícita 

vocació de projecció pública, i malgrat tractar-se 

tan sols d’un primer intent, va aconseguir 

suscitar una significativa atenció, tant de les 

administracions públiques com de la premsa.  

 

En definitiva, l’ISA Fòrum de Barcelona ha 

cobert àmpliament els seus objectius i ha deixat 

ben establert un nou model de trobada en el 

calendari internacional de la nostra disciplina. 

La sociologia catalana, que ha tingut un paper 

intens i protagonista a la cita barcelonina, ha 

sortit reforçada d’aquest repte. Podem, doncs, 

per partida doble, congratular-nos de l’èxit 

assolit.  

 

Arturo Rodríguez Morató 

 Director del Fòrum 

 

 

Presentació de Societat Catalana 2008 

 
El dia 29 de setembre es va presentar a la sala 

Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans el 
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segon número de Societat Catalana 2008. 

Prèviament hi havia hagut una  roda de premsa 

que va congregar un bon nombre de periodistes. 

Cal celebrar l’eco que aquesta publicació de 

l’ACS ha despertat entre els mitjans de 

comunicació, escrits o audiovisuals, però 

sobretot hem de congratular-nos de que la 

qualitat dels treballs publicats i l’estima 

acadèmica obtinguda han estat considerables, la 

qual cosa anima l’Associació a seguir per aquest 

camí.  
 

 

 

Conveni amb l’Institut Català 

d’Antropologia 

 

 
L'Institut Català d'Antropologia (ICA) s'ha 

incorporat a l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) 

com a entitat vinculada després que els 

presidents de les dues entitats, Verena Stolcke i 

Salvador Giner, respectivament, hagin signat un 

acord que manté la independència de l'ICA a 

efectes legals, econòmics, administratius, 

patrimonials i fiscals, a més de conservar la seu, 

el patrimoni i el personal.  

 

Els compromisos l’ICA són utilitzar la llengua 

catalana com a pròpia, comptar amb la presència 

d'un delegat de l'IEC a les juntes de l'entitat, 

amb veu però sense vot, i continuar organitzant   

actes en coordinació amb l’IEC. Per la seva part, 

l'acadèmia catalana accepta la presència del 

president de l'ICA a les reunions de la Secció de 

Filosofia i Ciències Socials de l'IEC, amb veu 

però sense vot; a cedir, en les mateixes 

condicions que les societats filials, l'ús de les 

sales i els espais de la Casa de Convalescència i 

del servei editorial, i a computar els socis de 

l'entitat com a col·lectiu de socis de l'IEC . 

 

L'ICA es va crear l'any 1978 i, actualment, té 

401 socis. L'objectiu de l'associació és difondre 

els coneixements i la pràctica de la disciplina 

antropològica i crear un espai de discussió, 

investigació i aprofundiment científic de la 

societat i la cultura a Catalunya. 

Les temàtiques tractades són les minories 

ètniques i la marginació social, les societats 

americanes i africanes, les societats rurals i 

urbanes, els moviments migratoris, la 

metodologia i el pensament històric, 

l'antropologia i la salut, el treball i la família, 

així com els estudis de gènere, parentiu i 

etnomusicologia. 

 

Des de l’ACS donem la benvinguda a l’ICA i 

ens felicitem d’aquesta incorporació, ja que una 

nova secció tan propera a la nostra reforçarà, 

sens dubte, el pes de les Ciències Socials a 

l'IEC.  

 

 

Conveni amb l’Institut Cambó  
 

L'IEC també ha signat un acord amb l'Institut 

Cambó amb la voluntat comuna de desenvolupar 

projectes de difusió científica que permetin 

aprofitar al màxim els potencials respectius.  

 

En el conveni s'hi estableixen les bases i les 

eines de col·laboració entre les dues institucions 

i la creació d'una comissió de coordinació 

paritària entre les dues entitats per fer-ne el 

seguiment correcte. 

 

Des de l’ACS, també benvinguts. 

 

 

Guardonats als Concurs de Joves 

Sociòlegs 
 

 Els guardonats aquest any han estat: 

 

Laia Castelló Santamaria. Guanyadora del premi 

amb Les formes de gestió del treball domèstic 

assalariat a l'Estat espanyol.  

 

Lluís Pérez Lozano. Accèssit amb Propietat i 

llibertat al pensament social grecollatí. 

 

Nova convocatòria del Concurs de Joves 

Sociòlegs 

 
Premi instituït l’any 1996 per l’Associació 

Catalana de Sociologia. Enguany es convoca per  

tretzena vegada Els objectius del premi són 

promoure la investigació sociològica entre els 

joves investigadors i contribuir a l’estímul i el 
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desenvolupament del treball de recerca en 

ciències socials a Catalunya. Poden prendre part 

en aquesta convocatòria 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 (dels 

quals els membres han de complir els requisits 

anteriors). 

 

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 ponència serà formada per tres membres 

designats per la Junta Directiva de l’Associació. 

Catalana de Sociologia. La dotació del premi és 

de dos mil euros (2.000 €). Es pot 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, seguint la normativa de 

publicació d’articles. 

 

Més informació sobre les condicions generals a: 

www.iec.cat 

 

   

Premi Catalunya de Sociologia 

 

  
Premi instituït l’any 2008. Enguany es convoca 

per primera vegada. 

L’Associació Catalana de Sociologia (ACS) 

convoca el Premi Catalunya de Sociologia, que 

té periodicitat biennal, amb l’objectiu de 

promoure i reconèixer la recerca sociològica que 

es fa a Catalunya. Ofert a científics i 

professionals consolidats que treballen en 

l’àmbit de la sociologia, és un reconeixement a 

l’aportació científica desenvolupada en el camp 

de la sociologia, tant a partir de la trajectòria 

professional com a partir d’una obra singular. 

Poden proposar candidatures les institucions de 

caràcter públic o privat especialment vinculades 

a la recerca sociològica i els membres que hagin 

estat designats per la Junta de l’ACS per a 

constituir un comitè ad hoc de nominacions. Cal 

justificar els mèrits de la persona candidata 

(trajectòria científica i professional, cartes de 

recomanació, etc.). 

El comitè de nominacions, un cop hagi rebut les 

candidatures, les farà arribar a un jurat compost 

per les persones següents: un membre de l’IEC, 

un membre de la Junta de l’ACS, tres persones 

de prestigi reconegut en l’àmbit de la sociologia 

i un secretari (sense dret a vot) designat a 

proposta de la Junta de l’ACS. 

Els membres de la Junta de l’ACS i del jurat no 

poden ser candidats al premi mentre fan aquesta 

funció. La dotació del premi, que en la primera 

edició aporta la Fundació Jaume Bofill, és de sis 

mil euros (6.000 €).  El Premi es lliurarà, en un 

acte en el marc del Congrés Català de 

Sociologia, el dia 16 d'abril de 2009. 

 Col·laboracions per a la Revista Catalana 

de Sociologia 

 

La Revista Catalana de Sociologia (RCS) en 

format digital està oberta a rebre articles per a la 

seva publicació, els quals hauran d’atendre’s a la 

normativa anunciada en el Butlletí nº 93, de 

gener de 2008. També s’acceptaran  crítiques de 

llibre i notes d’investigació. Les col·laboracions 

es poden enviar en CD a la secretaria de l’ACS, 

carrer Ma. Aurelia Capmany, 14, 08001 

Barcelona, tel. 93 552 91 04,  o per correu 

electrònic a bbetriu@iec.cat 

 

 

Properes activitats 

 
 

El dilluns 27 d'octubre, de 18 a 19 hores, en el 

primer Seminari de Teoria Crítica Raimon 

Bonal es debatran  els quatre primers capítols 

del llibre de l'Elisabeth Beck-Gernsheim, La 

reinvención de la familia. 

 
Entre els mesos de desembre de 2008 i febrer de 

2009 està previst que se celebri un cicle de 

conferències sota el lema: La Sociologia davant 

la crisi. Es comptarà amb tres ponents, el nom 

dels quals es donarà a conèixer properament. 


