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NOTíCIES DE L' ASSOCIACIÓ
El congrés de sociologia
de Catalunya
Ens plau fer coneíxer el document que ha estat redactat pel
Comite Científic del congrés de sociología, reunít el dilluns
10 de maig, per tal de comenc;ar a posar en marxa les gestions
pertinents amb la finalitat de buscar els recursos necessaris.
Ni cal dir com és encara un document de treball amb la
possibilitat de que sigui millorat en etapes posteriors.
Els nostres associats poder comenr;ar a fer-se una idea deis
plantejaments previs i de les possibles col.laboracions i
intervencions en la tasca í la bona marxa d' aquest congrés.
Persitencia i canvi en un món interdependent.

EIs reptes per a la societat ~ataIima alllindar de l' any 2.000
Programa
Area tematica: Teoria sociolOgica i metodologia
Grups de trebaIl:
Teoria sociologica
Metodología
Yecniques d'ínvestigació
Sociología de la ciencia i del coneixement
Institucionalització i professionalització de la socio logia
Area tematica: Població, estructutura i canvi social
Grups de treball:
Desígualtat i cIasses socials
Sociologia de la població í demografia
Sociologiade lesedats (joves i vells)
Sociologia del genere
Sociologia de les migracions
Sociología rural
Sociologia urbana
Sociología del treball
Margínació i pobresa
Processos de canvi social i de modernització
Area tematica: Institucions i cultura
Grups de treball:
Socioiogia de les arts
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Socíologia de la comunicació
Sociologia de l' educació
Sociologia de l' espon i ellleure
Sociología de la fanu1ia
Sociología de la !lengua i sociolingüística
Sociologia de les organitzacions i de l' empresa
Sociologia de la religió
Sociología de la salut
Area tematica: Estats, nacions i societat civil
Grups de treball:
Identitats col.lectives i nacionalisme
Partits polítics i eleccions
Moviments socials
Polítiques públíques i benestar social
Relacions internacionals
Sociologia del dret
Sociologia de les forces armarles
La Mediterrania i el Món Arab
Nota: A part de les sessions d' inauguració i cloenda, cada grup
de treball celebrara tres sessions de -dues hores de durada;
sessions que seran simultanies. Se celebrara una sessió plenaria
sobre: Dilemes f!pístemolOgics i interdiidplinarietat, a les 19
del primer día de'Congrés.
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Fins aquí el document de partida. Sota la seguretat que dóna
ja aquest paper, el díluns día 24 de maig vam tenir una trobada
amb en Joaquim Nada!. alcalde de Girona, i ens hem posat en
contacte amb una persona coneixedora de la realitat i del
context gironí.
En Joaquim Nada! ha acollit amb un entusiasme singular la
idea i, com que encara él proJecte s' esta gestant, va demanar
que se' 1tingui al corrent oferint instal.lacions municipals com
La Merce i els serveis del regidor de cultura de l' ajuntament
de Girona. De totes maneres; és encara prematUr per a poder
concretar res més.
Pel que fa a la realitat gironina, se' ns va aconsellar la redacció
d'un pressupost que, encara que sigui provisional, calia pre.sentar al' hora de soIJicitar qüalsevol cosa, tant si es tracta de
diners com de serveis. El ventall de contactes a fer a les comarques gironines i les seves institucions és prou ampli; contactes
que es pensa realitzar durant aquest mes de juny.

Es tracta de les persones següents:

Entrades (previstes)

• Xavier Soy, delegat de la Generalitat de Catalunya a Girona.
Interessa connectar-hi amb la 'finalitat d'infonnar-Io i que
pugui fer de bo davant les diverses instancies institucionals
gironines.

1. Subscripcions socis (7.000x200) .............. 1.400.000 ptes.
2. Subscripcions no socis (lO.OOOxlOO) ....... 1.000.000 ptes.
Total ............................................................ 2.400.000 ptes.

• Emili Casademont, president del Consell Economic de la
Universitat de Girona.

Aquest és un repte que imposa responsabilitat Qualsevol idea
sera de gran intereso L' exit del Congrés CataIa de Sociologia
ho sera en tant que tasca efectivament col.lectiva, descartant
tota mena de personalismes o d' ambicions que només farien
que entorpir una dinamica posada al servei de la nostra professió i, sobretot, pensant en les noves promocions de sociolegs
que surten i sortiran de les nostres aules.

• Josep Maria Corretger, director de l'Escola Universitaria
de Turisme.
.

Només podem dir que sera el nostre congrés mentre tots i
cadascun de nosaltres ens el fem veritablement nostre.

• Josep Nadal, rector de la Universitat de Girona Es precisament aquesta instuiblció que ens hauria de facilitar locals
per a donar cabuda als 32 grups de treball.

• Antoni Hostench, president de la Camara d'Indústria,
Navegació i Turisme de Girona
• Aleíx Gimbemat, director general de la Caíxa d'Estalvis de
Girona
• Josep Maria Amau, president de la Diputació de Girona.
Més enilll d'aquestes entrevistes, els primers dies de juny es
faran gestions prop del Comissionat per les Universitats i la
Recerca, el senyor Josep Laporte, amb la finalitat de buscar
sortides d'alt nivell per una altra banda

Seminari permanent d'indicadors
socials

Arnés, seguint el consell donat, s'ba redactat un es~ de
pressupost completament provisional només i únicament amb
la idea de tenir un paper que permeti de saber de quines
;¡
quantitats estem parlant

A proposta d'un grup d'estudiants de doctoral, la Junta de
l' ACS ha decidit endegar un seminari permanent per al' estudi
i discussió de les posibilitats que ofereíx l'us d'indicadors
socials en les ciencies socials.
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Laredacció d'aquestpetitdocument s'ha fet per capítols amb
la idea d' ubicar cadascuna de les despeses en un ambit concret
de les necessitats o requeriments plantejats.
Sabem que no ens toca a nosaltres aquesta redacció; pero les
exigencies del moment present no ens permetenesperar donat
que hi ha cinc audiencies demanades i que poden fer-se
efectives qualsevol moment

La idea de parten~a es constituir un grup d'estudi que es
reuneíxi amb una periodicitat mensual per a exposar i debatre
treballs teorics i practics relacionats amb l'us d'indicadors
socials com a instrument de recerca i de .planificació.
Ocasionalment el seminari organitzará conferencies sobre el
tema, convidant a personalitats rellevants en aquest camp de
recerca, peró la dinamica estará mes basada en l' estudi i discussió de publicacions i casos practics que en les conferencies magistrals.
La ACS convida a tQts el interessats en partipar-hi a una primera reunió el proper dia 28 del IX a les 20 hores al carrer
del Carme, 47 Per ames infonnació podeu adressar-vos a les
perSones següents:

L'esboy de pressupost és el següenc
Despeses
1. Secretaria permanent. ...•............•.•......•.....•.. 720.000 ptes.
2· Control de 1a ges10' economlca
, . ................••.• 360.000 ptes.
3· Publi·
..
~
.,
Cltat 1 IDlormaclo ................................. 550.000 ptes.
4. Despeses de representació i d'acolliment .••• 525.000 ptes.
5. Correspondencia amb persones i entitats ..... 150.000 ptes.
6• Edici'·
·'de ponencles
, . ............ 2.500.000 ptes.
01 reproduCCIO
7· Despeses lffipreVlStes
.
.
.................................. 150.000 ptes.
Total ............................................................ 4.955.000 ptes.

Marta Masats, tel.: 21823 31 (vespres)

Teresa Feliu, tel.: 4422776 (vespres)
Sebastia Sarasa, tel.: 484 99 00 i 442 35 56
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Taula rodona sobre I'ecologisme
com a alternativa política
En una convocatOria promoguda per:
L' Associació Catalana de Sociologia
Cuatro Semanas i Le Monde Diplomatique
Col.legi de Doctors i Llicenciats en ciencies Políúques i
Sociologia
~

:'

Es va celebrar el prowasat 2 de juny la taula rodana sobre
«L'ecologisme com alternativa política» amb I'intervenció de:
Carlos Gabetta, director de Cuatro semanas i Le Monde
Diplomatique
'
Jorge Reichman, del departament de Sociologia i Metodologia
de la Universitat de Barcelona.
Louis Lernkov de la facultat de Sociologia de la Universitat
Auronoma.
L

Amb l'assisrencia d'unes trenta persones, la majoria d'elles
socis de l' Associació Catalana de Sociología, es va poder
gaudir d'unalli~ extraordinilriament interessaIlt sobre un tema
que essent a 1'hora social i políúc, fo~a a replantajemenls
seriosos pel que fa a la nostra vida col.lecÚva.
Carlos Gabetta, pensador i idooleg de la vida col.lecúva, va
plantejar agudament el dilema de l' ecologisme com a moviment social en tant que oposat a una dimensió políÚca. Jorge
Reichman, recentment doctoral amb una tesi sobre els verds
alemanys, va clarificar conceptualment eIs espais políúcs deis
moviments ecologistes i l'evolució que hi ha: hagut en el tema
entre les dues trabades intenlaCionals que s'han realitzat fins
ara. Luis Lernkov, especialista en sociologia medi-ambiental,
va incidir en el tema de la construcció social de la consciencia
ecologista.

Cartes deis' socis
S'ha rebut una cana d' una sOcia de l' Associació Catalana de
Sociología que, pel seu caracter espontani i generós i per
l' acúrud exemplar d' encoratjament entusiastic, ens plau de fer
pública amb la seva aurorització explícita.
Barcelona, 19 d'abril del 1993
Benvolgut Raimon:
Fa temps que no sabia res de tu. Ara bé, des que ets president
de l' Associació Catalana de Sociologia, ja estic més infonnada :~
Abans de tal, et vull felicitar per la reactivació de l' Associació ..
i per la infonnació regular que anem rebent totes les persones
que hi penanyem.
Fa uns dies vaig rebre el butlletí del mes de m~. Parleu d'un..
Congrés Cata1il de Sociología. Em sembla una idea excel.lent
i, si ho creieu oportú, us podem ajudar per la secció d' esport
i, si cal, de lleure.
Adjunt t'envio un trípúc informaúu de l'associació que hem
creaL Te'l volia enviar fa temps (també una fotocopia del
butlletí; no únc més originals). Hem aconseguit coordinar una
mica la gentque treballem en temes d'investigació social i
esport. Rutllem fo~ bé: butlletí, un congrés cada dos anys,
col.laboracions en una revista científica... A més, per ara, ens
entenem bé i ens divertim. Som al voltant de 100 persones,
moltes de catalanes. Llavors, penso que no seria difícil trobar
gent interessada en ajudar l' ACS en el seu congrés. Ja me'n
diras alguna cosa.
De moment aixo és toL

Ben cordialment,
Núria Puig, Insútut Nacional d'Educació Física de Catalunya,
Generalitat de Catalunya, Departament de la Presidencia,
Avgda. de l'Estadi, sin, AneUa Olúnpica de Montjulc, 08004
Barcelona

Las manca de temps fou un handicap imponant, ja que van
quedar molres coses al únter. Donatque el conúngut de la Taula
Rodona el considerem com a molt interessant, l'Associació
Catalana de Sociologia es compromet a transcriure'n els
conúnguts i, previa revisió deis ponents, en lliurara una
publicació gratuIta.
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Col.laboració amb el Col.legi de
Doctors i Llicencii!Jts enCiellcies
Polítiques i SocJologia.
':"

Convocatoria de places
L'Escola Universitaria de Treball Social ens ha fet ~bar la
convocatOria de les dues places vacants de proféssors pel
proper curs 1993-94.

,-

Seguint amb la col.l;;lboració establerta entre L' Associació Catalana de Sociologia i el Col.legi de Doctors i LliceÍlcials'én
Ciencies Polítiques i Sociologia. aquest en lá darrera reunió
de la junta celebrada el 20 de maig d'enguany, es va parlar de
fer-nos una proposta per a viabiÍití:ar una campánya sobre la
professonalitat, tant del politoleg com del socileg. Aquesta
campanya tindria com a finalitat donar a coneixer;especialment a les administracions públiques quin és el paper
raÓÍ1s• pér pe~
qúe no es té
delprofessional,
perquer, ".~hi ha
•
••
. .... ~;.- .. '"
una Idea clara de les acuVItats 1 funclOns que pOdem
desenvolupar.
' -.
,.,
~.'
,¡
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2. Professor d'Estadística i Tenciques d'Investigaeió Social .

Ler persones interessades han de tenir un mínim de dos anys
d' experiencia professional i presentar abans del 6 de juliol la
documentació següent: - , ..
• Curriculum vitae
• Fotocopia de la titulació acildemica
• Proposta de programa de l'assignatura

,1: +

Al

A partir de la recepció oficial d' aquesta proposta f si es veu la
caldria:
conveniencia
. de recolzar-Ia,
.

1. Dissenyar la canipanya »:.' ."

l. Professor de Psicologia Social

"

,....
"

"

'"

Per a més informació podeu trucar al·telefon de I'Escola:

453.28.00

' .,
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2. Fer una estimació deis cost que pot tenir
3. Cercar eIs mitjans de finán~entd'aquesiá i:aíñparlya ~
j'}
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Si la caínpanya surt endavant esperem la col.laboració deis
socis que sera molt important per iissolir els 'objectim que em
fixem.
'
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,
!'

,

~.

'-.n

S'ha rebut el suggeriment, per part d'un grup de socis,
d' orgailitzár un SOpar per facilitar el contacte informal entre
eIs membres de l'AssOciació. La JmÍtarep amo irifu~s aquesta
idea,
donac!a la pIOxiñütat de les vacances, sembla mé§
oportú fer-ho a l'obertum del nou curs: áproximadament ia
priménlquin'Zenad'ociübre. ' . ; ~
"; '.'
.

Pero
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Sumari

l.

pago

... '

CoI.laboració arnb el col.legi de Doctors i
Uicenciats en Ciencies Polítiques i Sociologia
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Convocatoria de places
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.Coordinaci6: Junta de l' Associació Catalana de
~;·
.~ ':¡"Sociologia '
"í.. Sec~~~a: ""0l!tselTB.! Rovira
.,. _
Oisseny i maquetació: Gemma Quesada

." •• ,"

Qualsevol soci interessat en publicar un artícle pot
adrettar-se a:
.
Montserrat Rovira
Societat Catalana de Sociologia
Filial de l'lnstitut d'Estudis Catalans
Tel.: 318 55 16
dimecres de 4 a 8 de la tarda

Cartes deis socis

4

• • • • •. .

,...,n';

.

NOTíCIES DE L'ASSOCIACIÓ
1
El congrés de sociología
de Catalunya
2
Seminari pennanent d'indicadors 'socials
3
Taula rodana sobre I'ecologisme
com a alternativa política
.3

'5

>~~

A 'principi de setembre rebré~"una ¡>nbtificació en ' que
s'ci;pecificara el dia: hora,·lloc. preu iwiniini de temps per
..
X'/;••i~.>",;.' ~
'. •
.,L"·
apuntar-se. ¡ t .
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