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Carme Bellet i Joan Vilagrasa: Diferenciació
socioespacial de la ciutat de Lleida.
Joan
Antoni
Módenes:
Relacions
socioterritorials i mobilitat residencial a l’àrea
de Barcelona.
Joan Ganau: El canvi urbà a Catalunya. Anàlisi
dels fluxos residencials i laborals a l’àrea de
Lleida (1986-1996.)
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Francesc M. Muñoz: La ciutat multiplicada:
polítiques urbanes i condicions de centralitat a
la metròpoli postindustria.l
Emilio Martínez: Centros históricos en
perspectiva. Observaciones sociológicas al
análisis y la planificación territoria.l
Fabio Valbonesi: El Besòs crític: una
aproximació a la realitat dels barris del Besòs.
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b) L’anàlisi social de la desigualtat

Núm. 15

Marta Masats: La desigualtat econòmica a
Catalunya. Fonts estadístiques.

Coordinació: Andreu Lope i Antonio Martín

Alfons Romero: Orígens, camins i destins.
Classe i gènere en l’estudi de la mobilitat /
immobilitat social.

Índex

Joan Costa i Cristina Sánchez: La població de la
zona urbana a Badalona.
Victòria Miguel, Iolanda Tortajada i Julio
Vargas: Caló: aprenentatge dialògic en el medi
penitenciari.

c) Comunicabilitat i mobilitat en el territori
Carme Miralles: Circular o arribar? Velles
tradicions i noves estratègies per a repensar la
mobilitat quotidiana.
Mario de Gaviria i David Baringo: Pequeño
comercio y vitalidad urbana en Zaragoza. La
ciudad contra la anti-ciudad.

d) Desigualtats en el territori
Cristina Sánchez i Màrius Domínguez: Anàlisi
de l’estructura social de les comarques
catalanes a partir de dades censals.
Metodologia i primera aproximació als
resultats.
Cristina López: Estructura familiar i social a la
ciutat de Barcelona.
Xavier Rambla: Les desigualtats ètniques i la
formació dels espais locals.
Víctor Manuel Lacambra: Desarrollo rural en
los espacios rurales europeos. Elementos de
desigualdad territoria.l
Pau Caparrós: Fragmentació social a les ciutats.
Apunts per a l’estudi de la dualitat a les nostres
ciutat.s

Presentació: Andreu Lope Peña i Antonio
Martín Artiles.
Ramon
d’Alòs-Moner:
Fragmentació
i
inseguretat en el treball productiu i vida
quotidiana.
Teresa Torns: Entre l’atur i el temps parcial:
noves maneres per a una vella desigualtat?
Josep Espluga: Atur juvenil, salut i exclusió
socia.l
Ángel Belzunegui Eraso: El teletreball, una
nova lògica organitzativa?
Francesc Gibert: Noves formes d’ocupació i
empresa: una anàlisi tipològica.
Clara Llorens Serrano i Enrico Mora Malo:
Noves estratègies per a velles misèries. Un
estudi de cas: acció sindical i externalització en
la indústria auxiliar de l’automòbil al Baix
Llobregat.
Montserrat Navarrete Lorenzo, David Pac Salas
i José Ramón Solans Solano: ¿Reducción y
reordenación del tiempo de trabajo? La
percepción de los trabajadores sobre las
estrategias de los empresarios y trabajadores.
Vicent Borràs: De la producció al consum i del
consum a la producció.
Imma Pastor Gosálbez: Treball públic amb
lògica privada?
Andreu Lope i Francesc Gibert: Les noves
formes d’ocupació i de treball i els seus
mecanismes de regulació: una anàlisi de la
literatura.
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Rosa Virós, Rectora de la UPF
Rosa Virós, membre de l’Associació Catalana
de Sociologia des dels seus inicis, i l’activitat de
la qual contribuí a l’arrelament de l’Associació
en el món social i acadèmic, ha estat elegida
Rectora de la Universitat Pompeu Fabra.
La satisfacció és doble, com a mínim. Pel fet de
pertànyer a l’àmbit de la Sociologia i pel fet de
ser la primera dona que aconsegueix aquest
càrrec a Catalunya. El cert és que també esdevé
una de les poques rectores a tot l’Estat, dada
sens dubte extensible al continent europeu.
Catedràtica de Ciència Política i de
l’Administració de la UPF, prengué possessió
com a rectora el proppassat 27 de juny. Pocs
dies abans, l’11 del mateix mes, havia obtingut
la majoria absoluta dels vots dels membres
claustrals en la primera volta.
Enhorabona, doncs, des de l’ACS, i que l’èxit
l’acompanyi en els projectes que ella i el seu
equip tinguin per a la UPF.

Juli Busquets ens ha deixat

Encara no fa dos mesos, l’Associació Catalana
de Sociologia es quedà sense un dels seus socis
més destacats. Juli Busquets, militar demòcrata
i sociòleg, moria a mitjans del mes de juliol. No
era pas un home d’edat avançada, per la qual
cosa continuava en ple exercici de la seva
professió civil, que no castrense. Aquesta tasca
feia temps que la havia deixat enrera, si bé tant
el seu nom com la seva trajectòria vital i
intel·lectual mai no es podran destriar de
l’actitud contestatària que, als anys setanta,
esgrimí contra la dictadura de Franco.
Si fou un bon sociòleg, fou per altra banda un
militar significat en l’evolució de l’exercit
franquista cap a posicions progressistes i
democràtiques. Com a membre fundador, l’any
1974, de la “Unión Militar Democrática”

(UMD), contribuí a demostrar que l’exercit
d’aquella època no era tant monolític com els
antidemòcrates estaven interessats a fer creure.
Durant la lenta agonia del franquisme, l’actitud
d’uns quants militars rebels permeté que una
societat que ja aspirava, i començava, a treure’s
de sobre la opressió dictatorial percebés que un
sector de l’exercit, tot i que no fos prou ampli,
compartia els afanys democràtics de la majoria
de la ciutadania, partits polítics inclosos.
Tanmateix, el tarannà inconformista de Juli
Busquets no quedà pas exempt de conseqüències
indesitjables per a la seva carrera, fins el punt
de ser arrestat sis vegades. De fet, l’any 1968 ja
s’havia mostrar díscol en redactar i publicar la
seva tesi doctoral “El militar de carrera en
España”, on disseccionava amb molt poca
ortodòxia la institució militar. Si la primera
edició no li reportà massa maldecaps, no val a
dir el mateix de la reedició que es publicà tres
anys més tard, el 1971. Acusat de disgregar
l’esperit militar, fou víctima d’un procés que, si
bé acabà en sobreseïment, l’abocà per primera
vegada a experimentar el pes de la ideologia i el
poder reaccionaris en el sí de l’exercit
franquista.
Aconseguida la democràcia, Juli Busquets
tingué l’acta de diputat a les Corts durant 16
anys. Des del seu càrrec polític, i com a
membre de la Comissió de Defensa del Congrés,
dedicà molts esforços per aconseguir que els
oficials de la Unió Militar Democràtica apartats
del servei fossin amnistiats.
En el seu darrer llibre, aparegut l’any 1999 amb
el títol de “Militares y demócratas”, deixà
constància de tota una sèrie de lluites,
esdevingudes al llarg d’anys, per assolir allò que
per fi ens pot semblar natural: uns cossos
militars integrats en el sistema democràtic i
subjectes al poder civil. Tot un trajecte en el
qual ell i els seus companys de la UMD hi van
jugar un paper important.
Cadascú recordarà al sociòleg i professor Juli
Busquets d’una manera determinada, i segons
l’experiència que més l’hagi impressionat. És
probable que molts, com jo mateixa, l’evoquem
al congrés espanyol de Sociologia celebrat a
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Santander a mitjans dels anys 80. Val a dir que
el grup de treball que ell coordinava esdevingué
autènticament popular. Cada dia congregava una
vertadera multitud d’assistents. Qui no podia
seure, restava dret o s’asseia a terra, atent a cada
intervenció, tothom àvid de conèixer, per fi, com
era l’exercit per dintre, cap on anava, quins eren
els desigs d’uns i quins entrebancs hi posaven
els altres.

-Polítiques d’ocupació local i economia social
-Territori i medi ambient: polítiques de
sostenibilitat
-Administració pública local i participació
-Polítiques locals de benestar
-Experiències de desenvolupament local i
comunitari

La simpatia i afabilitat del professor Juli
Busquets es combinaven amb la seva capacitat
intel·lectual, així com amb el seu interès vers la
societat que l’envoltava, quelcom que mai no es
va marcir.

Crèdits: 21 teòrics i 12 pràctics

Eulàlia Solé
Junta de l’ACS

Pràctiques

Horari: dimarts i dijous de 16.30 a 20.30 h
Taxes: 200.000PTA (Possibilitat de beques)
Preinscripció: 12 a 19 setembre
Llistat d’admesos: 24 setembre
Matriculació: 25 setembre a 3 octubre

Convocatòries, Cursos

Informació i matrícules: Facultat de Ciències
Polítiques i de Sociologia de la UAB, despatx
B3-085 08193 Bellaterra (Cerdanyola del
Vallès) Tel: 93 581 24 12
A/e: participacio@selene.uab.es

Conferència

Curs internacional sobre l’islam

La violencia en nuestra sociedad

Institut Català de la Mediterrània

José Sanmartín, Catedràtic de Filosofia de la
Ciència
Dijous, 27 de setembre , 19 h
Fundació Pere Tarrés, URL
Enric Granados, 2, Barcelona

Sessió inaugural: 9 d’octubre, 19 h

.

Conferències:
(de 17 a 20 h)

UAB – Patronat Flor de Maig
Direcció: Joan Botella (UAB), Faustino
Miguélez (UAB) i Tomás Rodríguez-Villasante
(UCM)
Coordinació: Óscar Rebollo (UAB)

-L’islam en el decurs sociohistòric, 16 d’octubre
-L’islam xiïta: doctrines i evolucions
històriques, 23 d’octubre
-L’islam sufí, 30 d’octubre
-La política en la tradició de l’islam, 6 de
novembre
-L’islam actual: aproximació jurídica i social a
l’estatus de la dona, 13 de novembre
-La xara, té encara un futur entre laïcitat i
ateocràcia? Islam i contemporaneïtat, 20 de
novembre
-Les comunitats musulmanes en minoria, 27 de
novembre

Mòduls:
-Metodologies d’investigació acció participativa
-Tècniques per a l’anàlisi de dades

Taules rodones:
(de 17 a 21 h)
4 i 11 de desembre

Cursos
Participació i Desenvolupament Sostenible
Diplomatura de Postgrau
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Les ponències versaran sobre investigacions i
plantejaments teòrics aplicats al marketing
procedents de qualsevulla disciplina: Economia,
Sociologia, Antropologia...

Lloc de realització: Girona, 20, Barcelona
Informació i matricula: Tel. 93 2449850
A/e: picm0030@correu.gencat.es
Quota inscripció:
Estudiants, 15.000 PTA
Associacions: 25.000 PTA x 3 persones de
l’associació
Sessions concretes: 2.500 PTA
Col·legiats: 20.000 PTA
Crèdits:
Curs convalidable per crèdits de lliure elecció
per al curs 2001-2002

IV Forum Internacional “Las ciencias, las
técnicas y el arte aplicados al Marketing”
Universidad Complutense de Madrid
Facultad
de
Ciencias
Económicas
Empresariales
28-30 de novembre de 2001

Presentació de Ponències:
Sinopsis: fins el 29 de setembre
Acceptació: serà comunicada abans del 8
d’octubre
Ponències seleccionades: s’hauran d’enviar
abans del 5 de novembre
Comitè de Programes: Enrique
(president)
Ladislao González (secretari)

Ortega

Lloc de realització: Facultat de CC.EE.
Campus de Somosaguas, 28 223 Madrid
Tel. 91 394 24 79
A/4: marketeo@ccee.ucm.es

y
Quota d’inscripció: 16.000 PTA
Inclou: Documentació de les ponències i entrada
a les conferències professionals
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Publicacions dels socis
-

Qualsevol ressenya de les publicacions, estudis o investigacions dels nostres socis
serà ben rebuda i publicada.

-

Si desitgeu publicar un article, poseu-vos en contacte amb la Junta o amb la
secretaria de l’ACS.

-

També exposarem qualsevol informació sobre jornades, congressos, seminaris i
cursos d’interès que ens feu arribar.

-

Us quedarem agraïts de qualsevol comentari o suggeriment que vulgueu fer-nos.

Fitxa d'inscripció
Nom...............................Cognoms.....................................................................................
DNI..........................

Adreça...........................................................................................

Codi Postal..............

Localitat........................................................................................

Tel. ...............................

Correu electrònic ..................................................

Quota Anual 7.000 PTA Estudiants 3.500 PTA (el 1r. any)
Dades per a la domiciliació
Banc o Caixa ................................ Codi .....................

Signatura:

Agència ........................................ Codi .....................
Nº. Compte ..................................................................
Data.......................
També podeu fer l'ingrés al compte núm. 2100-0963-62-0200027465 de "la Caixa"
que té l'Associació Catalana de Sociologia. Per a qualsevol consulta adreceu-vos a:
Tels. 93 3248581/85. Correu electrònic scs@iec.es
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