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 VI Congrés Català/Internacional de 
Sociologia 
 
Els propers dies 25, 26, 27 d’abril tindrà lloc 
a Perpinyà el VI Congrés 
Català/Internacional de Sociologia, sota el 
lema Societats i cultures, més enllà de les 
fronteres.  
 
La celebració del Congrés permetrà tenir 
una mirada transfronterera sobre els 
diferents temes que es tractaran, partint de la 
unitat de la llengua, la societat i la cultura 
catalanes, més enllà de les fronteres i les 
divisions polítiques, administratives i 
territorials. En aquest marc, les ponències i 
les taules rodones programades giraran 
entorn a les migracions, els moviments 
socials, la memòria històrica i el futur del 
capitalisme. 
 
Durant la celebració del Congrés, de manera 
paral·lela es celebra el Col·loqui 
Transfronterer «Desplaçaments forçosos i 
exilis a l’Europa del segle XX i XXI » 
organitzat per l’ICRESS (Institut Català  de 
Recerca en Ciències Socials) de la 
Universitat de Perpinyà  Via Domitia, el 
Museu Memorial de l’Exili (MUME) 
“Memorial Democratic, el Museu Memorial 
del Camp de Ribesaltes (MMCR), Consell 
General dels Pirineus Orientals, Consell 
Regional Languedoc-Roussillon, i la 
Cinemateca Euroregional Institut Jean Vigo 
(IJV). 
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Les inscripcions al Congrés restaran obertes 
fins el seu inici i es poden formalitzar a 
través del següent enllaç: 
http://www.iec.cat/jornades/sociologia2013.
asp 
 
Per a més informació sobre el programa i 
altres qüestions d’interès podeu consultar el 
web del Congrés: http://acs-
congres.espais.iec.cat/  
 
 
Convocatòria d’eleccions a la Junta 
Directiva de l’Associació Catalana de 
Sociologia 
 
El President de l’Associació Catalana de 
Sociologia, Sr. Josep Maria Rotger, ha 
convocat, segons regeix l’article 8 dels 
Estatuts de l’Associació, l’elecció dels 
càrrecs de la Junta Directiva. 
 
La votació es realitzarà el divendres 26 
d’abril de 2013, a les 19 hores en la 
celebració del VI Congrés Català / 
Internacional de Sociologia a Perpinyà, 
Universitat Via Domitia. 
 
La votació per correu es pot fer fins el 23 
d’abril de 2013 i s’ha d’adreçar a seu de 
l’Associació Catalana de Sociologia, que 
actualment és a Barcelona, carrer del Carme, 
núm. 47. 
 
En els proper dies s’informarà als socis de 
l’ACS de les candidaturas i s’obrirà la 
campanya electoral. 
 
 
XI Congrés Espanyol de Sociologia 
 
La Federació Espanyol de Sociologia (FES) 
i la Universitat Complutense de Madrid 
organitzen del 10 al 12 de juliol el XI 
Congrés Espanyol de Sociologia sota el 
lema Crisis y cambio: propuestas desde la 
sociología. 

El congrés és un cita tradicional de la 
sociologia com a fòrum de trobada de la 
comunitat sociològica espanyola, i l’edició 
d’enguany estarà marcada pel context de 
crisi i restriccions de tot el país, el malestar 
social generalitzat i els canvis en els consens 
bàsics que constitueixen la ciutadania i les 
expectatives de la població.  
 
En el cas de tenir una proposta de 
comunicació acceptada, el termini màxim 
per a l’enviament de textos complets de 
ponència finalitza el 22 d’abril.  
 
Per a inscripcions i informació sobre el 
programa del Congrés podeu consultar el 
següent enllaç: http://www.fes-
web.org/inicio/pages.8/ 
 
 
Seminari de Teoria Sociològica Raimon 
Bonal 
 
El proper Seminari de Teoria Sociològica 
Raimon Bonal tindrà lloc el 22 d’abril a 
partir de les 18.30 hores a la Sala Fontseré 
de l’Institut d’Estudis Catalanas (Carrer del 
Carme, 47, de Barcelona). 
  
La lectura acordada per debatre en la sessió 
és l’article de Michael Burawoy (2005) For 
Public Sociology, American Sociological 
Review, Vol. 70, febrer pàgines 4-28, i que 
es pot trobar en lliure accés a la xarxa en 
anglès i en castellà en aquests enllaços: 
 
Anglès: 
http://burawoy.berkeley.edu/PS/ASA%20Pr
esidential%20Address.pdf 
 
Castellà: 
http://burawoy.berkeley.edu/PS/Translations
/Spain/ASA.Spanish.pdf 
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Premis i convocatòries 
 
En primer lloc us informem del Concurs 
ABB de Projectes Socials 2013. ABB és una 
empresa líder en tecnologia electrotècnica 
que col·labora amb els clients industrials i 
les companyies de serveis bàsics per a 
millorar el seu rendiment i al mateix temps, 
reduir el seu impacte ambiental. 
 
El concurs neix de la voluntat d’ABB per 
ser una empresa socialment responsable i 
pel seu compromís amb el desenvolupament 
social sostenible. 
 
L’objectiu del concurs consisteix en 
proporcionar una ajuda econòmica per a la 
realització de projectes que tinguin una 
finalitat social, cultural, educativa, 
assistencial, d’investigació o ambiental i 
sense ànim de lucre. 
 
Per a més informació sobre les bases del 
concurs podeu consultar el següent enllaç: 
http://www.abb.com/cawp/seitp202/0768CE
57AEF78A52C1257B19005C9CB9.aspx 
 
En segon lloc la Universitat Autònoma de 
Barcelona ha obert l'11ª convocatòria per a 
la selecció de personal investigador en 
formació de departaments de la UAB (PIF).  
 
Els seleccionats s'incorporaran a programes 
de doctorat de la UAB per a dur a terme la 
tesi doctoral. El termini de presentació de 
sol•licituds s'inicia el 22 de març i finalitza 
el 16 d'abril de 2013.  
 
L'objecte d'aquesta convocatòria és la 
selecció de personal investigador 
predoctoral en formació, en el marc 
d'aplicació de les línies generals de la 
carrera acadèmica de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Els ajuts que 
s'adjudiquen estan subjectes a l'àmbit 
d'aplicació de la Llei de la ciència, la 
tecnologia i la innovació. Les persones 
beneficiàries d'aquests ajuts s'incorporaran a 

programes de doctorat de la UAB per dur a 
terme la tesi doctoral, que han de defensar 
durant el temps de gaudir de l'ajut o en els 
sis mesos posteriors. 
 
Per a més informació podeu consultar el 
següent enllaç: 
http://www.uab.es/servlet/Satellite/noticies/
detall-d-una-noticia/la-uab-obre-l-11-
convocatoria-d-investigadors-en-formacio-
1090226434100.html?noticiaid=134565465
2561 
 
Article 
 
El passat 13 de març, l’ACS va organitzar 
una conversa entre un sociòleg i un filòsof 
al voltant del llibre El origen de la moral de 
Salvador Giner, president de l’Institut 
d’Estudis Catalans. 
 
L’acte va estar moderat pel president de 
l’ACS, Josep M. Rotger, i va comptar amb 
l’autor que va dialogar amb Josep M. 
Terricabras, catedràtic de la UdG i membre 
de l’IEC. 
 
Eulàlia Solé, sociòloga i membre de la junta 
de l’ACS, fa un resum acurat de la conversa 
i de les aportacions que van tenir ambdós 
acadèmics. 
 
Conversa entre un sociòleg i un filòsof al 
voltant del llibre El origen de la moral de 
Salvador Giner 
 
El proppassat dia 13 de març, un sociòleg, 
Salvador Giner, president de l’IEC, i un 
filòsof, Josep Ma. Terricabras, catedràtic de 
la UdG, es van asseure a conversar sobre la 
moral. L’acte, organitzat per l’ACS, va tenir 
lloc a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans i 
va girar al voltant del llibre de Giner, El 
Origen de la Moral. Ética y valores en la 
sociedad actual, (Ed. Península).   
  
Ja en el prefaci del llibre, Giner exposa que 
el seu assaig es proposa d’analitzar els 



 4 

orígens socials de la moral. En altres 
paraules, es tracta d’explorar la sociogènesis 
de la moral. I especifica que, juntament amb 
les explicacions filosòfiques, disposem avui 
de teories biològiques que intenten trobar 
els fonaments de la consciència moral dels 
éssers humans, quelcom que l’autor 
qualifica de reduccionista.  En canvi, si que 
convida a que s’estableixi una necessària 
conversa entre l’ètica i la sociologia. 

 
Com que el professor Terricabras va 
acceptar amablement la invitació a dialogar 
sobre la moral amb el president de l’IEC, les 
persones que vam assistir a l’acte vam poder 
fruir de reflexions d’alt nivell i alhora tan 
atraients com entenedores. Atès que no és 
possible transcriure en unes poques línies tot 
el contingut de la conversa, el que aquí 
intentarem serà extreure l’essència d’allò 
que es va dir. 
 
En paraules de Salvador Giner, la sociologia 
és una ciència moral. En conseqüència, la 
pròpia disciplina fa palès que les estructures 
socials generen una moral i unes regles 
particulars de cada cultura. No obstant això, 
existeixen uns valors fonamentals i unes 
regles que poden considerar-se universals. 
 
En aquest punt, Josep Ma. Terricabras va 
mostrar la seva discrepància, al·legant que 
en el món hi ha cultures tant diverses que 
allò que és evident per a uns éssers humans 
no ho és per a d’altres. Per exemple, hi ha 
països que no accepten la Declaració dels 
Drets Humans establerta a Occident, aquesta 
que aquí considerem incontrovertible. O no 
accepten diferències en les declaracions de 
fe, quelcom de què tenim mostres fefaent 
amb els enfrontaments religioses que es 
donen a diverses parts dels planeta. 
 
Per la seva part, Giner va insistir en la 
irrefutable globalització endegada des 
d’Occident i en els valors universals que es 
van imposant arreu del món. Ja en temps 
passats, la cultura occidental va ser pionera 

en avenços morals com ara l’abolició de 
l’esclavatge o la lluita feminista. I encara 
més enllà d’aquests fets, sempre han existit 
principis comuns a tot el gènere humà, com 
per exemple la lleialtat o l’amor als pares i 
fills, i reprovacions com ara la traïció. Amb 
tot, també és cert que cal tenir en compte la 
producció social de la moral, en el sentit de 
que els objectes, els invents porten a 
l’adaptació de molts aspectes de la moral a 
les noves condicions. 
 
Terricabras va portar a col·lació el tema de 
la moral religiosa i la moral laica, tot 
sostenint que ambdues poden anar juntes. 
Quelcom que es fa ben palès en una Europa 
majoritàriament secular, on creients i no 
creients comparteixen valors, costums i el 
sentit del bé i del mal. L’única diferència 
seria que, per als laics, actuar bé o malament 
no està vinculat al pecat. Els religiosos 
poden pensar, peco o no peco; els llecs 
només es diran, faig mal o no en faig. 
 
Quant a la llibertat, segment important de la 
moral, tant el sociòleg com el filòsof van 
estar d’acord en que fins i tot ella mateixa 
pateix de condicionants. I res millor que 
esmentar Emmanuel Kant i la seva 
asseveració de que un ocell pot volar en 
plena llibertat, però sempre i quan no li 
manqui l’aire. 
 
I encara un apunt final per clarificar el 
significat de dos termes que es tendeix a 
confondre’ls: ètica i moral. L’ètica és la 
filosofia de la moral, mentre que la moral 
correspon a la conducta.  
 
Va ser un intercanvi de reflexions i 
d’anàlisis que els assistents a l’acte vàrem 
gaudir plenament, seduïts per la 
interpretació de la moral des de dues 
perspectives que van demostrar ser 
complementàries: la sociologia i la filosofia. 
 

Eulàlia Solé 
Junta de l’ACS 


