
Presentació

Teniu finalment a les mans una selecció de les ponències presen-
tades al II Congrés Català de Joves Sociòlegs i Sociòlogues. Sota el tí-
tol «Obrint camins, creant professió», els dies 13 i 14 de desembre 
de 2002, joves professionals, estudiants i doctorands es van trobar de
nou, aquesta vegada a la Universitat Autònoma de Barcelona, per
compartir i debatre tant temes científics com professionals de la nos-
tra disciplina.

Amb aquest doble objectiu, durant el Congrés es van programar
diferents activitats. Per tal d’abordar el desconeixement tant de la
sociologia del nostre entorn proper com la d’altres països, la primera
taula del Congrés va tractar sobre la situació dels sociòlegs i de la so-
ciologia a Catalunya, França, Alemanya, els Estats Units i Mèxic.
Una aposta important d’aquest segon congrés va ser el que es va
anomenar tallers professionals, pensats com a debats on es pogués
parlar sobre la situació i les potencialitats del sociòleg i crear espais
de relació entre gent interessada en un mateix àmbit. Amb tot
aquest treball es va elaborar un recull de propostes per millorar les
nostres sortides professionals.

Amb el mateix objectiu, i paral·lelament al Congrés, es va organit-
zar per primera vegada una fira d’entitats (fundacions, empreses,
administracions, centres de recerca, editorials…) relacionades amb
el món de la sociologia. 

Durant el Congrés també es va dedicar un espai destacat al debat
acadèmic entre joves sociòlegs i sociòlogues i la presentació de les
seves investigacions. El debat científic i l’intercanvi de coneixements
es van articular en diferents àrees: polítiques socials, sociologia de la
cultura, àmbits fonamentals de la sociologia, sociologia del gènere i
sociologia del treball. Un dels fruits d’aquell treball és la selecció
d’articles que apareix en aquest número de la REVISTA CATALANA DE SO-
CIOLOGIA.

Finalment, a l’última taula del Congrés, diversos membres de
l’associació Joves per la Sociologia van fer una exposició conclusiva
dels debats realitzats al llarg del Congrés, que encetà un debat sobre
el paper i el futur de la nostra disciplina. Un debat i un esperit crític
que és necessari que segueixin vius dins la professió per poder esde-
venir partícips del nostre propi futur.
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Volem recordar aquí també Raimon Bonal i Joan Costa, especial-
ment per la seva manera d’entendre i de viure una sociologia com-
promesa, la qual ens ha inspirat i guiat en molts moments.
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