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I Concurs de
Joves Sociòlegs

La Revista Catalana de Sociologia publica en aquest número el
primer i el segon premis del I Concurs de Joves Sociòlegs convocat
per l’Associació Catalana de Sociologia (ACS) l’any 1996. Es dóna
compliment així a una de les clàusules estipulades a les bases del
Concurs: el compromís d’editar en la nostra Revista els dos treballs
de recerca premiats. Un compromís que l’ACS va assumir per dos
motius. Primer, la promoció de la recerca sociològica a Catalunya.
Segon, oferir una oportunitat, entre els acabats de llicenciar en els
estudis de Sociologia, a aquelles persones que, amb interès per la
recerca científica, volen donar a conèixer les seves potencialitats
investigadores.

És conegut de tothom que la finalitat primordial de l’ACS consisteix
en el foment de la sociologia com a ciència. És per això que entre les
seves activitats més destacables hi ha la publicació de la Revista i
l’organització de seminaris, conferències i congressos catalans de
sociologia. Fóra desitjable que un dia l’ACS disposés dels recursos
suficients per atorgar també un Premi de Recerca Sociològica que
reconegués públicament la qualitat dels treballs científics que es fan
a Catalunya. Hores d’ara, no és encara al nostre abast un volum de
recursos suficient per concedir un premi digne d’aquestes caracte-
rístiques; però sí que hi ha capacitat per a una tasca igualment
important com la de promoure els joves sociòlegs amb suficients
qualitats intel·lectuals i tècniques, així com voluntat, per desenvo-
lupar una carrera científica. És una possibilitat que, ben segur, molts
de nosaltres hauríem desitjat tenir quan donàvem les primeres passes,
o dubtàvem de si donar–les en l’incert, feixuc i llarg camí de la re-
cerca sociològica. És natural que els tipus de treballs que hom pot
fer quan és recent llicenciat difícilment poden ser comparables, en
qualitat i resultats, als dels investigadors més expermimentats. La
solidesa encara feble dels coneixements que hom pugui tenir en
acabar els estudis, la manca d’ofici, d’accés a recursos econòmics i,
fins i tot, a fonts d’informació, limiten l’abast dels treballs científics
dels joves sociòlegs. Considerant aquestes limitacions, però, els dos
treballs que aquí es presenten tenen una qualitat molt digna, i és
per això que han merescut el reconeixement de la nostra associació.



J. A. Noguera i J. Adelantado

56

Ara els posem a l’abast de l’opinió pública interessada en la sociologia
perquè sigui aquesta qui els valori i els critiqui. Esperem que això
serveixi dues finalitats. Primer, que doni a conèixer dos sociòlegs
representants de les noves promocions que ara surten de les uni-
versitats catalanes. Segon, que els seus treballs siguin criticats i
ajudin els seus autors a perfeccionar els seus coneixements. Una
finalitat, aquesta, que és comuna a tots els articles que la Revista
publica. És una condició indispensable per l’avenç de la ciència que
els resultats dels treballs siguin debatuts i criticats públicament. Una
pràctica que, per desgràcia, és ben poc freqüent a casa nostra, per
raons complexes que no és ara moment d’esbrinar. La Revista Ca-
talana de Sociologia va néixer amb aquesta voluntat i els membres
del seu consell editorial conviden els lectors que no renunciïn a aques-
ta possibilitat que els ofereix la Revista. La crítica respectuosa però
científicament sòlida és quelcom que tot investigador ha d’acceptar
de bon grat, atès que és l’única manera amb què el coneixement de
la comunitat progressa.
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