
La crisi dels refugiats, l’estat del benestar, la participació ciutadana, les 
relacions Catalunya-Espanya, el futur de la llengua, el paper dels mitjans 
de comunicació i la construcció de la identitat: un cicle de converses al 
voltant dels estudis publicats a l’anuari Societat Catalana 2014-15 i la 
recerca La societat catalana en el segle xxi, promoguts per l’institut 
d’Estudis Catalans i l’Associació Catalana de Sociologia.

L’any 1998, l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) de la Generalitat de Catalunya va pu-
blicar l’estudi La societat catalana, dirigit per Salvador Giner, que ha estat una referència per al 
coneixement del país i una eina per als professionals de tots els camps. Amb el mateix esperit, al 
llarg del 2015, l’Institut d’Estudis Catalans, amb el suport de l’Obra Social ”la Caixa”, ha promogut el 
projecte de recerca La societat catalana en el segle xxi, dirigit per Salvador Giner i Oriol Homs i amb 
la participació d’un equip d’especialistes d’universitats, institucions científiques i entitats socials. 
L’objectiu: analitzar la societat catalana avui i els reptes que té plantejats de cara al futur, integrar 
informacions i estudis, establir tendències i construir una visió global, dinàmica i complexa del país.

D’altra banda, l’Associació Catalana de Sociologia ha completat una nova edició de l’anuari Societat 
Catalana, que inclou l’anàlisi dels esdeveniments més significatius que han tingut lloc a Catalunya du-
rant els anys 2014 i 2015.

Per presentar les conclusions de l’anuari i de la recerca s’han organitzat vuit debats entorn d’al-
guns dels temes principals que es tracten en ambdós estudis. S’hi ha convidat, perquè conversin 
davant del públic, alguns dels especialistes que hi han col·laborat: figures del món del pensament, 
de la cultura, de l’àmbit social o del periodisme que combinen el treball i la investigació amb una 
dimensió pública. D’aquesta manera es volen donar a conèixer els resultats, examinar les perspec-
tives de futur i promoure la participació de la gent al voltant dels temes que s’hi tracten, des del 
rigor i el diàleg.

Les sessions busquen confrontar opinions diverses per estimular el debat i l’intercanvi d’idees, ex-
posar arguments, contrastar-los i comparar dades, lectures i punts de vista. Aquests dos estudis vo-
len ser una tribuna oberta a diferents sensibilitats i opinions, des del respecte i la voluntat d’entesa.

El cicle de Debats per entendre la societat d’avui: La societat catalana en el segle xxi és una iniciativa de 
l’Institut d’Estudis Catalans i l’Associació Catalana de Sociologia en col·laboració amb el Palau Macaya.

Debats peR eNteNDRe la societat D’aVUi:



Dimarts 29 de març del 2016

‘La crisi dels refugiats i la seva acollida 
a Catalunya’
La crisi humanitària provocada pel del flux de refugi-

ats que es dirigeixen cap a Occident posa a prova la 

capacitat europea de fer front conjuntament als reptes 

de futur. A Espanya i a Catalunya, les administracions 

públiques més properes als ciutadans lideren el pro-

cés d’acollida. Amb quin impacte? De quina manera 

influeix el fet que siguin aquestes administracions que 

prenguin al seu càrrec l’acollida als refugiats?

Ponents

blanca Garcés, professora Universitat Pompeu Fabra.

lorenzo Gabrielli, professor Universitat Pompeu Fabra.

Dimarts 26 d’abril del 2016

‘La sostenibilitat de l’estat del benestar 
a Catalunya’
L’envelliment de la població, el desequilibri intergene-

racional (que la crisi econòmica ha aguditzat) i la lenta 

recuperació de l’endeutament de famílies, empreses i 

governs han obert el debat sobre com garantir l’estat 

del benestar en les properes dècades. El model actual, 

és sostenible? 

Ponents

Vicenç Navarro, Universitat Pompeu Fabra.

sebastià sarassa, Universitat Pompeu Fabra.

Dimarts 24 de maig del 2016

‘Participació ciutadana en societats 
complexes’
Un malestar democràtic que s’estén a moltes societats, 

crítiques a la distància que separa els ciutadans dels 

seus representants, exigència de més participació de 

la ciutadania en les qüestions importants. Com haurien 

de ser les noves formes de participació en la gestió pú-

blica per ser realment efectives?

Ponents

Fernando pindado, Ajuntament de Barcelona.

Jordi Giró, president CONFAV.

Dimarts 21 de juny del 2016

‘L’encaix Catalunya-Espanya’

L’encaix de Catalunya amb Espanya és una de les qües-

tions més importants que cal afrontar en aquesta le-

gislatura. Diàleg i debat són eines imprescindibles per 

afinar l’anàlisi i aportar noves idees que contribueixin 

a trobar el desllorigador del problema. Es fa prou, en 

aquest sentit?

Ponents

Josep Maria colomer, Universitat de Georgetown.

Joan botella, Universitat Autònoma de Barcelona.

De març a juny i del setembre a desembre del 2016
sala Macaya del palau Macaya, a les 18 h

Les sessions són obertes al públic i gratuïtes. 
Cal inscripció prèvia a través del web o al punt d’informació del Palau Macaya.

Dimarts 27 de setembre del 2016

‘Els reptes de la societat catalana 
en el segle xxi’

Dimarts 25 d’octubre del 2016 

‘Llengua i cultura a la Catalunya 
del segle xxi’

Dimarts 29 de novembre del 2016

‘Els mitjans de comunicació 
en l’era digital’

Dimarts 20 de desembre del 2016

‘identitats històriques 
i de futur’
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