
Amb motiu de l’aparició del volum Societat Catalana 2014, el Palau Macaya de l’Obra Social ”la Caixa” 
i l’Associació Catalana de Sociologia coorganitzen la segona edició del cicle “Debats per entendre la 
societat d’avui”, que vol traslladar a la ciutadania les anàlisis i les reflexions que es desprenen d’aquest 
estudi. Per a aquesta edició s’han triat quatre temes de màxima actualitat: la qualitat de l’ocupació, 
l’emigració dels joves, la solidaritat cívica i les classes socials. 

El cicle s’adreça al públic general, i especialment a aquelles persones que s’interessen per les grans 
qüestions socials, que volen saber per pensar, reflexionar per comprendre i actuar per millorar el futur. 
Les sessions s’estructuren en forma de diàlegs. Comencen amb la intervenció d’un ponent, especialista 
en una de les matèries que s’hi tracten i autor d’un dels capítols de l’anuari Societat Catalana 2014, i a 
continuació un ponent convidat del món de la universitat, l’administració o l’àmbit social hi introdueix un 
element de contrast.

El sociòleg Oriol Homs, coordinador de l’anuari, serà l’encarregat de moderar les sessions.

L’anuari Societat Catalana, impulsat per l’Associació 
Catalana de Sociologia de l’Institut d’Estudis Catalans, és 
una obra de referència que cada any recull elements de 
debat, interpretació i coneixement sobre els fets socials 
i aborda les grans temàtiques que afecten les societats 
modernes, des del punt de vista del nostre país: la societat 
civil, la governabilitat, l’economia, l’estructura social, el 
coneixement i el benestar. 

Debats per 
entendre  
la societat 
d’avui



L’impacte de la crisi en  
la qualitat de l’ocupació

Dimecres 13 de maig

Ponent: Carlos Obeso, professor titular del Departament 
de Direcció de Persones i Organització d’ESADE (Universitat 
Ramon Llull) i director de l’Institut d’Estudis Laborals (IEL) 
d’ESADE
Ponent convidat: David Garrofé, secretari general de la 
Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa (CECOT)

L’any 2000, el Consell d’Europa va aprovar l’Estratègia de Lisboa, 
un pla de desenvolupament que fixava com a objectiu de cara 
al 2010 convertir l’economia de la Unió Europea en la “més 
competitiva i dinàmica del món, capaç d’un creixement econòmic 
durador acompanyat per una millora quantitativa i qualitativa 
de l’ocupació i una major cohesió social”. Quinze anys després, 
sorgeixen un seguit de preguntes comprometedores. S’ha assolit 
l’objectiu que s’hi proposava? Quina valoració es pot fer ara 
mateix de la qualitat del treball a Espanya i a Europa? Quines 
conseqüències té per als treballadors?

L’emigració dels joves  
en temps de crisi

Dimecres 27 de maig

Ponent: Pau Serracant, investigador de l’Observatori Català de 
la Joventut, de l’Agència Catalana de la Joventut, i del grup de 
recerca Globalisation, Education and Social Policies (GEPS), de 
la Universitat Autònoma de Barcelona
Ponent convidat: Andreu Domingo, sotsdirector del Centre 
d’Estudis Demogràfics i professor associat del Departament de 
Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona

Quan es va començar a constatar que la crisi econòmica no seria 
un fenomen passatger, el nombre de persones que marxaven 
a l’estranger a buscar-hi feina va augmentar considerablement. 
De la mà dels mitjans de comunicació, les idees de la fuga de 
cervells i la pèrdua de talent jove s’han instal·lat en l’imaginari 
col·lectiu. En aquesta sessió plantejarem algunes preguntes de 
fons, més enllà dels llocs comuns. Ha estat realment un fenomen 
massiu? Quin és el perfil dels joves que marxen? Quines són les 
causes d’aquesta emigració per als seus protagonistes i per a la 
societat catalana? Quines conseqüències tindrà?

La solidaritat cívica

Dimecres 10 de juny

Ponent: Pau Vidal, coordinador de l’Observatori del Tercer 
Sector (OTS)
Ponent convidada: Maria Assumpció Vila, síndica de greuges 
de Barcelona

La crisi que es va iniciar el 2008 ha tingut uns efectes devastadors 
sobre la població més vulnerable: moltes persones i famílies han 
vist com la seva situació de benestar canviava de cop i volta fins 
als límits de la pobresa. La caiguda dels ingressos públics i les 
restriccions pressupostàries han reduït la capacitat d’intervenció 
de l’Administració pública. La solidaritat intrafamiliar i diverses 
iniciatives de la societat civil (com ara les plataformes d’afectats 
per la hipoteca, els bancs d’aliments o la Marató de TV3) han 
intentat pal·liar en la mesura que han pogut els efectes més 
greus de la crisi. Quin balanç es pot fer d’aquesta situació? Com 
ens afectarà els propers anys?

Les classes socials a  
Catalunya en temps  
de crisi

Dimecres 1 de juliol

Ponent: Marina Subirats, catedràtica emèrita del Departament 
de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona
Ponent convidat: Oriol Nel·lo, professor titular del Departament 
de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona

Com han evolucionat les classes socials a Catalunya en el 
període 2007-2014? Quines han sortit més afavorides de la 
crisi i quines n’han patit més les conseqüències? No n’hi ha 
prou amb parlar de les classes mitjanes com si fossin les més 
desafavorides. Què ha passat amb la classe treballadora?  
I amb els autònoms i els petits empresaris? Els problemes que ha 
plantejat la crisi, han estat de la mateixa naturalesa per a totes 
les classes socials? En aquesta darrera sessió del cicle mirarem 
de donar respostes raonades a aquestes preguntes, a partir de 
les dades empíriques que aporta l’anuari Societat Catalana 2014.

Debats per entendre la societat d’avui

Del 13 de maig a l’1 de juliol del 2015. Lloc: Palau Macaya de l’Obra Social ”la Caixa”. Pg. de Sant Joan, 108, Barcelona.
Horari: Totes les conferències seran a les 19 h. Inscripcions: 93 400 53 59. Places limitades.
Cicle coproduït entre el Palau Macaya de l’Obra Social ”la Caixa” i l’Associació Catalana de Sociologia.


