
L’anuari Societat Catalana recull cada 
any un conjunt d’anàlisis i de reflexions 
sobre els esdeveniments principals 
de la nostra societat. El conjunt del 
treball vol oferir elements de debat, 
d’interpretació i de coneixement per 
a totes les persones interessades a 
aprofundir sobre la comprensió dels 
fets socials. En l’anuari s’aborden 
les grans temàtiques que afecten el 
funcionament d’una societat moderna: 
la societat civil, la governabilitat, 
l’economia, l’estructura social, el 
coneixement i el benestar. 

Amb el cicle “Debats per entendre 
la societat d’avui” volem difondre 
aquestes anàlisis i reflexions en un 
espai obert a la participació dels 
nostres conciutadans. El cicle s’adreça 
al públic en general interessat en 

la situació social que ens envolta, a 
persones preocupades per qüestions 
fonamentals de la nostra societat 
que afecten tothom, homes i dones 
que volen participar del debat 
per reflexionar sobre la realitat 
actual i comprendre-la a fi d’encarar 
perspectives de futur.

En aquesta primera edició del 
cicle s’han triat tres temàtiques 
específiques: el medi ambient, 
la sanitat i l’estat del benestar, 
que en el context de la crisi actual 
requereixen l’aportació de mirades 
reflexives destinades a donar compte 
de la transformació que estan 
experimentant i, a partir del debat, 
plantejar elements d’interès que ens 
ajudin a entendre el present i orientar 
el futur.

Cada sessió inclourà les intervencions 
i el debat de dos ponents, 
especialistes reconeguts en cadascuna 
de les temàtiques que s’hi tractin. Un 
dels ponents és l’autor d’un capítol de 
l’anuari Societat Catalana 2012 i l’altre 
és el ponent convidat, que aporta la 
perspectiva contrastada d’una altra 
disciplina.

El debat serà moderat pel professor 
Josep M. Masjuan, coordinador de 
l’anuari, i s’obrirà a la participació de 
totes i tots els assistents.

Debats  
per entendre  
la societat 
d’avui

Activitat coorganitzada amb:

Amb motiu de la publicació de l’anuari Societat Catalana 2012, 
des de l’Associació Catalana de Sociologia de l’Institut d’Estudis 
Catalans, en col·laboració amb la Fundació ”la Caixa”, sorgeix 
la iniciativa de celebrar un cicle de debats al voltant d’algunes 
de les temàtiques que s’hi tracten, amb l’objectiu de generar un 
àmbit de reflexió i de debat sobre la nostra realitat social obert 
al conjunt de la societat.

http://publicacions.iec.cat/X.do?moduleName=monografies_en_linia&subModuleName=cerca_rapida&method=start&LIST.ID=MONOGRAFIES_EN_LINIA&idColleccio=6890


Riscos i moviments 
ambientals a  
Catalunya:  
què està passant  
i cap a on anem?

Dimecres 19 de març de 2014, 19 h
Ponent: Josep Espluga Trenc
Professor del Departament de Sociologia 

de la Universitat Autònoma de Barcelona

Ponent convidat:  
Mariano Marzo Carpio  
Catedràtic d’Estratigrafia i professor de 

Recursos Energètics i Geologia del Petroli 

a la Facultat de Geologia de la Universitat 

de Barcelona

Quins són els riscos ambientals que 
preocupen els habitants de Catalunya? 
Sobre quins temes es mobilitzen els 
moviments ecologistes catalans? 
Quina és la lògica que hi ha darrere la 
protesta social contra determinades 
infraestructures tecnològiques o 
activitats productives?

Les respostes socials davant els riscos 
tecnològics i ambientals van des de 
les reaccions per possibles temors a la 
pèrdua de l’equilibri de l’ecosistema 
o de la salut fins a la percepció de 
pèrdues socials o polítiques. En 
qualsevol cas, les preocupacions pels 
riscos ambientals han generat una 
mobilització social creixent durant 
les darreres dècades, cada vegada 
més visible, que condiciona tant 
l’agenda política com determinats 
desenvolupaments industrials i 
tecnològics. En els últims anys s’observa 
una tendència vers mobilitzacions 
socialment més àmplies, en què 
s’integren grups socials força diversos 
amb una tendència a centrar-se en 
conflictes de base territorial local 
que pot estar deixant de banda una 
perspectiva més global, indispensable 
per abordar els problemes ambientals 
contemporanis.

Accedeix al Text de l’anuari  
Societat Catalana 2012
aquí

Crisi, sanitat i salut

Dijous 24 d’abril de 2014, 19 h
Ponent: Andreu Segura Benedicto
Metge de salut pública. Àrea de Salut 

Pública de l’Institut d’Estudis de la Salut

Professor associat del Departament de 

Ciències Experimentals i de la Salut

de la Universitat Pompeu Fabra

Ponent convidat:  
Joan Subirats Humet
Catedràtic en Ciència Política de la 

Universitat Autònoma de Barcelona

Els efectes de la crisi actual sobre la 
salut de la nostra població depenen 
molt més de la influència de factors 
diferents dels propis del sistema 
sanitari, de manera que per prevenir-
los o pal·liar-los convé una política 
que abasti també els determinants 
col·lectius i socials de la salut més 
rellevants. Una bona part dels efectes 
potencials d’aquesta crisi encara 
no s’han esdevingut. D’aquí ve la 
importància d’una vigilància atenta a la 
seva possible aparició. 

Pel que fa a les retallades 
específicament sanitàries, cal fer-les, si 
és el cas, de manera molt selectiva a fi 
de minimitzar-ne els efectes adversos 
potencials. Una política que requereix 
un ampli acord dels agents socials. 
Altrament, mantenir intervencions 
sanitàries ineficients i inequitatives en 
temps de crisi seria una injustícia doble.

Accedeix al Text de l’anuari  
Societat Catalana 2012
aquí

L’estat del benestar, 
avui

Dijous 22 de maig de 2014, 19 h 
Ponent: Mònica Clua-Losada
Professora del Departament de Ciències 

Polítiques i Socials

de la Universitat Pompeu Fabra

Ponent convidat:  
Vicenç Navarro López
Catedràtic de Ciències Polítiques i Socials 

de la Universitat Pompeu Fabra

Professor de Polítiques Públiques a la 

Universitat Johns Hopkins 

Quin model d’estat del benestar s’ha 
configurat a Catalunya els darrers 30 
anys? Quines especificitats té en el 
context europeu? Quins discursos 
ideològics al voltant de l’estat del 
benestar són dominants? Quines 
implicacions estan tenint aquests 
moments de crisi i de reestructuració 
severa? Tenim un deute públic massa 
elevat? Què succeeix amb els drets 
socials universals? Com s’han de 
repartir els recursos escassos?

Aquestes són algunes de les preguntes 
al voltant de les quals cal plantejar-se 
una reflexió per aportar elements que 
orientin l’elaboració de les polítiques 
públiques, en particular, en tres àrees 
d’actuació principals: l’educació, la 
sanitat i les polítiques de benestar social 
(serveis i transferències socials).

Accedeix al Text de l’anuari  
Societat Catalana 2012
aquí

DEBATS PER ENTENDRE LA SOCIETAT D’AVUI

Activitat coorganitzada amb:

http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000190%255C00000045.pdf
http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000190%255C00000042.pdf
http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000190%255C00000087.pdf

