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Convocatòria de l’Assamblea ordinària 
2011 de l’ACS 

El President de l’Associació Catalana de 
Sociologia, Sr. Josep Maria Rotger, convoca el 
proper 12 de desembre a tots els socis i sòcies a 
l’Assamblea ordinària 2011.  
 
L’acte tindrà lloc a les 18 hores a la Sala Pere i 
Joan Coromines de l’Institut d’Estudis Catalans 
(Carrer del Carme, 47). 
 
A l’Assamblea es farà un repàs de l’activitat 
portada a terme per l’ACS durant el 2011 i 
abordarà els nous projectes i les activitats 
programades pel 2012. En aquest sentit, la Junta 
crida a l’assistència i participació de tots els seus 
membres ja que les aportacions que puguin fer-se 
són de suma importància pel creixement i la 
visibilitat de la institució i de la mateixa disciplina 
sociològica al nostre país. 
 
Una vegada finalitzada l’Assamblea, a partir de 
les 19 hores, l’ACS acollirà la presentació dels 
darrers estudis que s’han portat a terme la 
Fundació CIREM: “La incorporació dels joves al 
mercat de treball i la formació” i “Previsió de les 
necessitats d'ocupació i formació a Catalunya 
2010-2020”. El director de la Fundació, el Sr. 
Oriol Homs, exposarà les conclusions més 
rellevants d’aquests estudis. 
 
Finalment, la vetllada clourà al Restaurant 
Carmelitas (carrer Doctor Dou, número 1) en el 
que tindrà lloc un sopar. Les persones interessades 
en assistir hauran de posar-se en contacte amb la 
Secretaria de l’ACS: acs@iec.cat. 
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XVI Concurs de Joves Sociòlegs 
 
S’ha obert el termini per a la presentació de 
treballs pel XVI Concurs de Joves Sociòlegs. 
Aquest premi instituït l’any 1996 per 
l’Associació Catalana de Sociologia, està 
integrat en els premis que atorga l’Institut 
d’Estudis Catalans.  
 
Els objectius del premi són promoure la 
investigació sociològica entre els joves 
investigadors i contribuir a l'estímul i el 
desenvolupament del treball de recerca en 
ciències socials a Catalunya. 

En aquesta convocatòria poden prendre part 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 (del 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 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'entitat. 

El termini d'admissió de candidatures finalitza el 
proper 2 de desembre de 2011, a les 13 hores. 

Per a consultar les bases del premi podeu 
consultar 
http://blocs.iec.cat/acs/files/2011/09/Bases-
Concurs-2012.pdf 
 
Segon Fòrum de l’Associació 
Internacional de Sociologia [AIS]  
 
El Segon Fòrum de la AIS està dedicat a la 
Justícia Social i democratització, i tindrà lloc a 
Buenos Aires, Argentina, de l’1 al 4 d’agost de 
2012.  
 
Aquest Fòrum proporcionarà una amplia gamma 
d’oportunitats per al diàleg global sobre un 

canvi transformador. L’objectiu més important 
del Fòrum és oferir un lloc de reunió als 
diferents comitès d’investigació, grups de treball 
i grups temàtics.  
 
Per presentar una ponència al Fòrum cal escollir 
una de les seccions acadèmiques en les que es 
vol participar i fer arribar un resum on-line 
abans del 15 de desembre de 2011, a través de la 
web 
http://isaconf.confex.com/isaconf/forum2012/cf
p.cgi  
 
Per ampliar la informació sobre el Fòrum o 
l’Associació Internacional de Sociologia podeu 
consultar la web http://www.isa-
sociology.org/sp/ 
 
Jornada sobre Metodologies de xarxes 
Ego-centrades i completes 

Aquesta jornada està organitzada pel Centre 
d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i 
el Treball – QUIT i el Laboratori de Xarxes 
Personals i Comunitats- Egolab-Grafo, i té com 
a objectiu l'intercanvi de resultats i 
problemàtiques d'investigació en xarxes socials, 
així com la difusió de resultats del projecte de 
recerca CASREDIN (Estudio comparado de 
casos sobre la influencia mutua entre el capital 
e integración sociales y la inserción, 
estabilidad, promoción y cualificación en el 
empleo).  

La jornada tindrà lloc al Seminari H de la 
Facultat de Sociologia i Ciències Politiques de 
la Universitat Autònoma de Barcelona el 2 de 
desembre.  

Per ampliar la informació podeu consultar el 
següent enllaç: 
http://butlletipolitiquessociologia.uab.cat/docum
ents/111128Programa_jornada_xarxes.pdf 

Convocatòries, premis i ofertes 
 
En primer lloc us informem que l’Asociación 
Española de Estudios de Mercado Marketing y 
Opinión (AEDO) convoca el XVI Premi Junior 
als millors treballs presentats per estudiants. Al 
premi podrà optar qualsevol alumne matriculat 
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en universitats i altres centres d’ensenyament 
que durant l’any de la convocatòria realitzi 
cursos de 1r, 2on i 3r cicle o postgrau. El tema 
sobre el que hauran de tractar els treballs és el 
marketing en qualsevol de les seves aplicacions. 
Els treballs hauran de ser inèdits i la seva 
extensió no podrà sobrepassar els 30 fulls.  
 
El premi consistirà en la inscripció a un dels 
seminaris que organitza AEDEMO i una dotació 
de 600 € per a despeses d’allotjament i 
desplaçament, així com la publicació d’un 
resum del treball a la revista Investigación y 
Marketing. 
 
Les propostes s’han d’enviar abans del 20 de 
gener de 2012 a aedemo@aedemo.es. 
 
Per a més informació: http://www.aedemo.es 
 
En segon lloc, l’Institut de Ciències Polítiques i 
Socials (ICPS) ha publicat la convocatòria per a 
la concessió de dos ajuts d’iniciació a la recerca 
per a joves investigadors que disposin d’un 
projecte de recerca planejat a partir de les dades 
dels sondeigs d’opinió que realitza l’Institut 
(www.icps.cat/sondeigs.asp). 
 
Podran aspirar a l’ajut els estudiants de 
qualsevol programa de doctorat o de màster en 
ciències polítiques, socials o jurídiques. 
 
Els interessats que reuneixen les condicions 
indicades hauran de trametre abans del 10 de 
febrer de 2012 a la secretaria de l’Institut. 
 
L’import de l’ajut és de mil vuit-cents cinquanta 
euros bruts (1.850 €) per a cadascun. En iniciar 
la recerca s’atorgarà el 25% de l’ajut. 
 
Per a més informació: http://www.icps.cat 

Finalment, la Fundació Jaume Bofill ha publicat 
una oferta laboral en la que busca una persona 
responsable de gestionar i promoure xarxes de 
mobilització, debat i difusió dels projectes, 
recerques i seminaris de la Fundació mitjançant 
actes i esdeveniments que impulsin el debat 
crític, impliquin els professionals i col·lectius 
protagonistes i generin coneixement i propostes 
de millora a tot el territori. 

Les persones interessades poden enviar el seu 
CV al correu electrònic 
seleccio.SED@fbofill.cat amb l'assumpte: 
Referència "790400-suport difusió" 

La data límit per a la recepció de sol·licituds: 12 
de desembre de 2011. 

Podeu consultar les bases de l’oferta a 
http://www.fbofill.cat/intra/fbofill/documents/Te
cnic_suport_esdeveniments_difusio.pdf 

Article 

Aquest numero del Butlletí vol dedicar l’article 
a un dels esdeveniments de més rellevància 
històrica des de la transició democràtica al 
nostre país, el cessament de la lluita armada 
d’ETA.  

Per aquesta ocasió el sociòleg Teodor Mellen 
ha reflexionat sobre la transcendència social de 
d’aquest esdeveniment i els efectes que tindrà en 
la societat basca. 

Teodor Mellen és llicenciat en Sociologia per la 
UAB i amb estudis de doctorat a la Universitat 
del País Basc (UPV/EHU). En l'actualitat 
imparteix classes a ESADE i a la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC). Ha publicat el 
llibre “Joves i Valors” (juntament amb Lluís 
Sàez, 2007) i és coautor del recent estudi sobre 
l’evolució dels valors de la societat catalana 
(“Valors tous en temps durs”, 2011). 
 

Final d'ETA: anunci, democràcia i 
esperança 

L’anunci del final de la lluita armada per part 
d’ETA és sense cap mena de dubte una molt 
bona noticia. És una noticia esperada des de fa 
molt de temps i és el resultat d’un procés que ja 
arrenca d’antic, amb molts protagonistes públics 
i coneguts per tothom, però també on s’hi ha fet  
present moltes altres persones anònimes i 
quotidianes que han viscut en primera persona 
l’evolució d’aquest conflicte. 
 
Són persones que evitaven parlar públicament 
de la situació política del País Basc. Amb el seu 
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silenci renunciaven a formular qualsevol mena 
d’opinió personal sobre la resolució del conflicte 
ni sobre les seves causes. Alguns deien que 
reaccionaven d’aquesta manera perquè tenien 
por, por a que hagués alguna mena de represàlia 
per les seves paraules, por a l’estigmatizació o a 
formular una opinió diferent a la considerada 
políticament correcta en cada moment. Seria una 
por a la incertesa de no saber quines serien les 
conseqüències del contingut de les seves 
afirmacions. És aquesta una possible explicació, 
àmpliament estesa per sectors politics interessats 
en subratllar els elements coercitius de la pressió 
i del control social, en ocasions fruit de la 
imaginació d’una situació més creada i 
imaginada que real. 
 
No obstant això, aquest silenci és també fruit de 
la incapacitat per explicar amb brevetat la 
complexitat del fenomen. És la dificultat per 
formular una anàlisi que hauria de contenir 
dimensions polítiques, policials i militars, però 
que no hauria d’excloure també la complexitat 
de les vivències personals, humanes i 
comunitàries. Més aviat és un silenci respectuós, 
pudorós, atent a les emocions i a la commoció 
dels afectes que aquesta qüestió suscita.  
 
És el dolor, iracund primer i incomprensible 
després, dels nombrosos familiars de víctimes i 
les mateixes extensíssimes víctimes d’ETA, 
extorsionades i assassinades injustament. És un 
dolor comprensible que tracta de fer-se partícip 
del sentiments viscuts en pròpia pell de qui ha 
experimentat aquesta mena d’atrocitats.  
 
Però també és el dolor de qui reconeix el 
sofriment patit per un poble a vegades tractat 
injustament, de qui descobreix entre els 
familiars dels presos d’ETA el maltractament  al 
que sovint han estat sotmesos. Recordo una 
visita a una presó del País Basc en la que una 
germana d’un pres que no havia participat en 
cap assassinat m’explicava les dificultats que 
tenia per comunicar-se amb ell i com ella 
mateixa va ser víctima de la brutalitat policial en 
l’aplicació de l’anomenada llei antiterrorista per 
la seva condició de germana. 
 
És en mig d’aquest silenci que tracta de 
comprendre les vivències i les passions alienes 
és on irromp un comunicat d’ETA on s’anuncia 

la fi de la seva acció armada. Probablement, la 
pressió policial, la coordinació antiterrorista 
amb França i l’acció de les forces i cossos de 
seguretat de l’Estat han tingut molt a veure amb 
aquest desenllaç. Però també s’ha de tenir 
present que l’obertura del sistema polític a nous 
partits fins ara exclosos de l’escenari electoral 
també és un factor important en tant que ha 
permès un major pluralisme ideològic. En 
permetre que hi hagi cada vegada més opcions 
de l’esquerra abertzales, el que  es produeix a la 
pràctica és una major dispersió electoral i una 
desidentificació i la conseqüent pèrdua de 
legitimitat d’una causa que feia ja molt de temps 
que dura.  
 
Malgrat pugui semblar paradoxal, donar veu 
política als moviments que conformen 
l’esquerra abertzale a través de l’articulació de 
les seves reivindicacions en partits polítics és el 
que ha permès arribar a aquesta situació de final 
de la violència armada. Convindria, doncs, 
superar la por a que els ciutadans, que rebutgen 
la violència en qualsevol de les seves formes, 
poguessin organitzar-se en partits polítics i 
permetre’ls concórrer lliurament a les eleccions; 
si no és per  conviccions democràtiques, ho 
hauria de ser per raons pràctiques i les 
conseqüències que té per a la consolidació de la 
pau. 
 
Convindrien també superar altres pors que 
permetessin viure la nova situació amb noves 
esperances i amb actituds més pròpies dels 
moments que estem vivint. Convindria actuar 
amb generositat i magnanimitat, sense postures 
maximalistes i evitant en tot moment parlar de 
vencedors i vençuts. Sense que això signifiqui 
haver de reproduir el discurs del president de la 
II República Manuel Azaña a Barcelona el 18 de 
juliol de 1938 i que duia per títol “Paz, piedad y 
perdón”, el que s’imposa ara és un 
reconeixement a totes les víctimes, a totes elles, 
i una aposta per la reconciliació i la superació 
d’antics enfrontaments i greuges soferts . És un 
acte de valentia que cal acompanyar amb gestos, 
accions i actituds que serveixin per a superar el 
passat –també el dolor rebut– i començar a fer 
passes cap a un futur en el que tots hi guanyem. 
Una porta a l’esperança que cal deixar oberta de 
bat a bat. 

Teodor Mellen 


