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L’Associació Catalana de Sociologia posa en
marxa el VI Congrés Català / Internacional de
Sociologia que es realitzarà els pròxims 25, 26 i
27 d’abril a la Universitat de Perpinyà Via
Domícia. Aquesta, serà la primera edició
internacional del Congrés, i tindrà com a lema
“Societats i Cultures, més enllà de les
fronteres”.
Des dels seus inicis, l’ACS ha tingut com a
objectiu difondre la sociologia catalana, i per
fer-ho una de les activitats centrals ha estat la
realització dels congressos científics que venen
organitzant-se periòdicament des de l’any 1981.
Aquest congrés no només marca una continuïtat
en la trajectòria iniciada sinó un pas més, essent
el primer congrés internacional de sociologia
catalana.
L’edició d’enguany proposa un total de 15 grups
de treball que versaran sobre els següents temes:
sociolingüística; moviments socials, poder i
política; població i territori; cultura; treball;
generacions; mètodes i tècniques; teoria
sociològica; educació; violència, conflicte i
seguretat; desigualtats socials; família i grups de
convivència; migracions; gènere; sostenibilitat i
medi ambient. El termini per presentar les
propostes de comunicacions restarà obert fins el
15 d’octubre de 2012.
Les bases per presentar comunicacions, i altres
informacions d’interès, les podreu consultar
properament al web del Congrés:
http://blocs.iec.cat/acs/congres-catala-desociologia/
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Seminari Raimon Bonal al setembre
La propera sessió del Seminari de Teoria
Sociològica Raimon Bonal tindrà lloc, de
manera excepcional, el proper 17 de setembre a
les 18.30 hores. Aquest seminari, que porta més
de 17 anys de funcionament, s’organitza
habitualment el quart dilluns de cada mes.
A la sessió del setembre es continuarà amb la
lectura: Durkheim, E. (1992). Las formas
elementales de la vida religiosa. Madrid: Akal
(p.o. 1912), i es debatran els capítols III, IV i V
del llibre Segon.
La sessió, coordinada per Josep Maria
Masjuan, tindrà lloc de 18.30 h a 20.00 h. a la
Sala Fontseré de l’Institut d’Estudis Catalans
(Carrer del Carme, 47, de Barcelona). Per
aquelles i aquells que vulguin, la trobada prèvia
serà a les 18.00 h al Xalar Cafè (Carrer Roig,
30, de Barcelona).

Presentació de Nous comportaments
residencials a les llars catalanes
L’Associació Catalana de Sociologia i el Panel
de les Desigualtats Socials (PaD) de la Fundació
Bofill van organitzar el passat 5 de juny una
taula
rodona
sobre
l’informe
Nous
comportaments residencials a les llars
catalanes, del que n’és autora Cristina López
(Universitat de Barcelona).
A la taula rodona hi van intervenir a més de
l’autora, Carme Trilla (Càritas), Lydia
Paredes (Fundació Ser.Gi) i Pau Serracant
(Observatori Català de la Joventut). El debat va
girar entorn a les noves formes de convivència i
la mesura en la que les actuals polítiques donen
resposta a les necessitats que s’hi deriven,
sempre des d’una perspectiva local.
En aquest sentit els participants a la taula, van
assenyalar que les llars a Catalunya han
experimentat transformacions profundes des
dels anys vuitanta, i que la seva tipologia i la
seva composició són el resultat d’una sèrie de
canvis en la dinàmica demogràfica i els estils de
vida relacionats amb la fecunditat, la formació i
dissolució de les parelles, l’envelliment de les

Cicle de conferències La Recerca en
Sociologia a Catalunya
L’ACS, amb la vocació de donar a conèixer les
investigacions i estudis sociològics que s’estan
desenvolupant a Catalunya, va iniciar el passat
16 de maig el cicle de conferències La Recerca
en Sociologia a Catalunya.
El cicle compta amb la participació dels grups
de recerca consolidats reconeguts per la
Generalitat de Catalunya de la nostra disciplina
els quals exposaran una recerca competitiva que
estiguin portant a terme o que recentment hagin
finalitzat.
La primera de les sessions es va dedicar a la
Sociologia del Treball, i va comptar amb els
següents dos ponents: Antonio Martin (UAB)
del Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida
Quotidiana i el Treball (QUIT), i l’Ignasi
Brunet (URV) del Grup de Recerca Anàlisi
Social i Organitzativa.
Totes les sessions son gratuïtes, obertes al públic
i no requereixen inscripció prèvia. Per a
qualsevol altra informació, no dubteu en
contactar amb nosaltres a través del nostre
correu electrònic.

Presentacions, congressos i cursos d’estiu
Us destaquem algunes de les activitats més
destacades que organitzen altres organitzacions
durant aquest estiu.
En primer lloc, l'Institut de Ciències Polítiques i
Socials i l’Institut d’Estudis Catalans presenten
l’Anuari Polític de Catalunya 2011. En l’acte de
presentació intervindran Salvador Giner,
President de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC)
i catedràtic de Sociologia de la UB; Quim
Brugué,
director de l’Institut de Govern i
Polítiques Públiques i catedràtic de Ciència
Política de la UAB; Jaume Magre, director de
la Fundació Carles Pi i Sunyer i professor de
Ciència Política de la UB; i Joan Marcet,
director de l’Institut de Ciències Polítiques i
Socials (ICPS)
i professor de Dret
Constitucional de la UAB.
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L’acte tindrà lloc el dimarts 17 de juliol a les
19.00 hores a la Sala Pere i Joan Coromines de
l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme,
47 de Barcelona).
Podeu descarregar-vos l’Anuari a través del
següent
enllaç:
http://www.icps.cat/archivos/novedades/archivo
s/APC5NovetatsWeb.pdf
En segon lloc, entre el 8 i el 12 de juliol es
realitzarà a Madrid el Congrés Mundial de
Ciència Política que porta per títol Reshaping
Power, Shifting Boundaries. El lema del congrés
apel·la a la comprensió i la interpretació de les
fronteres, i al debat sobre la confiança en
l’esfera política i la social.
La web del congrés en la que hi apareixen totes
les
informacions
relacionades
és:
http://www.ipsa.org/events/congress/madrid201
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Finalment també us presentem el V Curs d’Estiu
en Investigació Sociològica i Política a Harvard
que convoca el Centro de Investigaciones
Sociológicas, que es celebrarà del 3 al 9 de
setembre a la Universitat de Harvard
(Massachussets).
Aquest curs està destinat a professors, estudiants
postgraduats i investigadors en ciències
politiques i sociologia que vulguin formar-se en
desenvolupament
teòric,
metodològic
i
d’investigació social aplicada més recents en les
ciències socials dels Estats Units.
La sol·licitud d’admissions i ajudes per a
estudiants finalitza el 5 de juliol. Podeu
consultar les bases de la convocatòria a:
http://www.cis.es/cis/export/sites/default/Archivos/Fomento/CursoHarvard/CursoHarvard
_2012_Convocatoria.pdf

Article
El passat 23 de maig l’Associació Catalana de
Sociologia i l’Editorial Milenio us va convidar a
la presentació del darrer llibre de Dolors
Mayoral, Fidel Molina i Paquita Sanvicén.

A continuació us presentem la ressenya del
llibre.

El
ágora compartida.
Democracia
y
asociacionismo de inmigrantes. Lleida. Editorial
Milenio, 2011. Pròleg de Salvador Giner.

Una dècada d’experiència en polítiques locals
d’acollida és un període prou important per
observar amb una certa perspectiva el procés
viscut i l’experiència i vivència dels col·lectius
que hi estan implicats i afectats. Els processos
d’acollida recents tenen una clara dimensió i
personalitat municipal però alhora són afectats
pel feix de conjuntures globals, endògenes i
exògenes, que intervenen, en més o menys
mesura, en l’enfocament de les polítiques locals,
i la recepció, resposta i comportament dels
diferents individus, grups i agents socials en
llisa: els que hi són ja i els que hi arriben.
A Catalunya, alhora que ha anat canviant la
configuració de la població dels seus pobles i
ciutats, amb tot el que això comporta, ha anat
modificant-se – d’una manera menys perceptible
però igualment intensa- el perfil i la composició
de la societat civil. El teixit associatiu
tradicional s’ha ampliat i enriquit amb nous
agents i actors que tenen –i volen tenir- un
important paper en la seua adaptació,
acceptació, encaix i integració efectiva –
individual i col·lectiva- en la societat d’arribada.
La presència i participació d’aquest grups,
anomenats
genèricament
associacions
d’immigrants, emergeixen amb força, donant
suport
i
representant
socialment
i
col·lectivament les persones immigrades. El seu
paper -indiscutible envers la població
immigrada, incipientment reconegut respecte la
població autòctona- és un element ara ja
imprescindible de tenir en compte en l’anàlisi
dels processos d’acollida, la seua dinàmica i
resultats.
Analitzar aquests elements ha format part de la
investigació qualitativa a nivell local que els tres
professors de la Universitat de Lleida que signen
aquest llibre, han dut a terme a la ciutat de
Lleida. Els resultats de la investigació, la
contundència de les aportacions dels informants,
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la implicació social i acadèmica dels autors en la
ciutat objecte d’estudi i la reflexió crítica sobre
diversos fets que han anat succeint recentment a
diferents ciutats europees i catalanes que,
agreujats per la situació de crisi, posaven en
tensió el model de societat intercultural orientat
a casa nostra en la darrera dècada, han estat la
matèria primera a partir de la qual els autors
han escrit El ágora compartida.
L’obra porta com a subtítol Democracia i
asociacionismo de inmigrantes. L’un i l’altre
són volgudament explícits. Els autors
reflexionen, amb una òptica que vol ser glocal,
sobre els elements de conflicte i consens dels
processos d’integració en la nostra societat
actual, que comença a mostrar indicis de lesió
en els fonaments democràtics bàsics, justament
per la pressió interessada que es fa sobre els
aspectes conflictius dels processos migratoris i
els discensos que provoquen. Dins d’aquests
conglomerat d’interaccions entre persones
diferents, distants, en una societat democràtica
que es vol que continuï sent-ho, s’analitza, com
un valor substantiu a tenir en compte, el paper
del nou associacionisme també envers la societat
d’acollida, no com un element conjuntural sinó
com un grup d’entitats important constitutiu ja
del nostre teixit social contemporani. Entitats, en
general, amb una voluntat de ser - i ser percebut
s com- actius, d’enllaç, modulació, interlocució
i també d’atansament entre pensaments,
pràctiques, cultures i maneres de fer distintes i
alhora com un espai representatiu dels nous
col·lectius de ciutadans que fan propostes,
participen i intervenen en/i amb la societat
d’acollida com a membres de ple dret.
El
ágora
compartida.
Democracia
i
asociacionismo de inmigrantes, s’estructura en
quatre grans apartats. En el primer fem un repàs
a partir de les aportacions teòriques d’autors
com Giner, Simmel i Shutz , als aspectes més
rellevants d’allò que hem anomenat “El difícil
camí cap a la convivencia”, en el qual el primer
esglaó és la construcció social de l’immigrant, i
altres són les dificultats d’assentament; la
comunicació; el treball, l’habitatge, el
reconeixement social, la imatge construïda pels
mitjans de comunicació i els problemes de
confiança dels (i cap als) autòctons.

En el segon tractem la caracterització de les
associacions d’immigrants, la seua problemàtica
funcional, i fem una proposta de tipologia per a
poder-ne analitzar el paper social i la seua
evolució a mesura que canvien les seues
funcions i interessos.
El capítol tercer recull, ordenades per àmbits
temàtics, les aportacions de les persones
entrevistades per millorar el procés d’integració
a partir de l’experiència viscuda individualment
i col·lectiva, com a immigrants i alhora agents
associatius que són. Són propostes no només cap
a l’autòcton sinó també d’autoreflexió cap al
propi col·lectiu. Ho fan des de la convicció que
la integració afecta els uns i els altres i ells
també han de modificar actituds i han de voler
atansar-se a la societat d’arribada i deixar-se
conèixer.
El capítol quart concentra la reflexió i
posicionament dels autors al voltant d’alguns
elements bàsics d’aquesta àgora que volem: els
valors que cal que compartim en la societat que
estem configurant entre tots, prou diferent
d’una dècada enrere; la responsabilitat dels
informadors i els generadors d’opinió; els
perills del racisme polític i la irresponsabilitat
dels grups que incentiven la xenofòbia; la
necessària reflexió sobre el contingut i abast del
terme integració.
El llibre clou amb un epíleg en el qual de
manera conscient es defensa l’actual sistema
polític i social democràtic. Tot i reconeixent les
seues imperfeccions i la necessitat de millora i
regeneració evidents. La cita amb què es clou el
llibre sintetitza el punt de vista dels qui signen:

Como decía Pericles, hay dos tipos de ciudad:
aquella cuya prosperidad se encuentra en los
ciudadanos considerados de manera individual
y la que marcha bien colectivamente. En este
momento de nuestra historia, y desde el punto
de vista del ágora democrática, que queremos
compartida, la apuesta debe ser decididamente
para conseguir –pese a las dificultades
evidentes- este último modelo.
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