
Secció de Filosofia i Ciències Socials

Composició i estructura de Ia Secció

La Secció té la mateixa estructura que

ara fa un anv i el mateix Consell de Go

vern. format pels senvors Josep M. Mun

taner. president; Joan Vilà i Valentí. vi-

cepresident; Pere Lluís Font. secretari. i

Josep Gonzàlez-Agàpito. tresorer. Pel

que fa a la composició. el seuvor Josep

Perarnau. membre numerari. ha passat

a emèrit.

Així. doncs. la composició actual

de la Secció és de 21 membres numeraris.

8 membres emèrits. 2 membres correspo

nents i 1 membre supermunerari. els

quals estan distribuïts de la manera se

güent. segons les set àrces en què s'estruc

tura la Secció (seguint l'ordre d'incorpo

ració a l'Institut de la disciplina. o de la

primera de les disciplines. de cada àrea):

— Filosofia: 3 membres numeraris. 1 d'e

mèrit i 1 de corresponent.

— Dret: 3 membres numeraris. 1 d'emè

rit i 1 de corresponent.

— Economia: 4 membres numeraris.

— Geografia i demografia: 3 membres

numeraris i 3 d'emèrits.

— Pedagogia i psicofogia: 2 membres

numeraris. 3 demèrits i 1 de supernu-

merari.

— Comunicació i antropologia: 3 mem

bres numeraris.

— Sociologia i ciència política: 3 mem

bres numeraris.

En el Ple de l'Institut del dia 14

de juny van ser designats nous membres

numeraris. a proposta de la Secció. els

senvors Josep Lluís Blasco i Estellés (Fi

losofia). Joan Francesc Mira i Casterà

(Comunicació i antropologia) i Ricard

Torrents i Bertrana (Pedagogia i psico

logia). (Vegeu el subapartat «Nous mem

bres». dins l'apartat «El Ple».) La Secció

té, doncs. el nombre màxim de membres

numeraris previstos en els Estatuts ac

tuals de l'Institut.

Sessions duies a terme

La Secció ha celebrat onze sessions

plenàries. nou d'ordinàries i dues d'ex

traordinàries. Les sessions extraordinà

ries. el novembre i el desembre de l998,

van ser dedicades. la primera. a la pro

posta de candidats a nous membres de la

Secció. seguida de la discussió i la votació

sobre la seva idoneïtat. i. la segona. a la

presentació formal i la votació definitiva

d'aquests. Quant a les sessions ordinà

ries. en cada una hi ha hagut un punt fort

a l'ordre del dia: una comunicació acadè

mica. un debat. la discussió del pressu

post o I informe sobre els treballs de re

cerca en curs. Entre els debats duts a

terme. cal esmentar el referent a la pre

paració de la segona edició del D1EC. Les

sessions que han quedat disponibles per a

la presentació d'una comunicació acadè

mica han estat quatre: una (que ha servit
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per a acabar el projecte. de què ja es

parlava en memòries anteriors. de fer un

balanç de les disciplines científiques cor

responents a les àrces de la Secció en el

segle xx en l'àmbit dels Països Catalans)

ha versat sobre la sociologia (senyora

Carlota Solé). Les altres tres han tractat

dels temes següents: «1898: regeneracio-

nisme. societat i educació» (senvors José

M. Hernàndez. de la Universitat de Sala

manca. i Josep Gonzàlez-Agàpito). «La

gestació d'una aportació al lèxic geogrà

fic català» (senyor Marc-Aureli Vila) i

«Andorra: passat i present» (senvor Joan

Vilà i Valentí).

Altres activitats

Uns quants membres de la Secció o presi

dents de societats filials (Carles A. Gasò-

liba. Josep Jané. Pere Lluís Font. Isidre

Molas. Joaquim Muns. Josep Perarnau.

Ricard Pié. Antoni Serra Ramoneda. Jo

sep. M. Terricabras i Joan Vilà Valentí)

han format part de les ponències per a

l'adjudicació dels premis Internacional

Catalònia. Institut d Estudis Catalans

d'Economia. Institut d Estudis Cata

lans de Filosofia. Antoni Fité i Rossell de

Geografia. Història o Dret d'Andorra.

Societat Catalana d'Economia i Catalu

nya d'Urbanisme. atorgats el 1999.

El senyor Miquel de Moragas ha

coordinat la preparació de les jorna

des científiques «Els límits de l'esport: el

doping del dopatge». celebrades els dies

17 i 18 de junv.

El senyor Pere Lluís Font ha

participat en la commemoració. a Vic.

del cent cinquantè aniversari de la mort

de Balmes. dintre de les activitats de

l'«Anv Balmes».

Els senyors Josep Gonzàlez-Agà

pito i Enric Lluch han coordinat el 1998

els Reports de la recerca a Catalunya en

les àrees de «Pedagogia» i de «Geografia

i demografia». respectivament.

Distincions i homenatges

El senyor Josep Perarnau ha estat guar

donat amb la Medalla Narcís Monturiol

a la recerca científica.

El senyor Bartomeu Barceló ha

obtingut el premi del Consell Insular de

Mallorca per la seva trajectòria en tre

balls sobre urbanisme i ordenació del ter

ritori.

El senyor Octavi Fullat ha estat

distingit per la Generalitat de Catalunya

amb el premi Jaume Vicens Vives a la

qualitat docent universitària en ocasió

de la seva jubilació.

El senvor Joan Vilà i Valentí ha

estat objecte d'un homenatge de la Uni

versitat de Barcelona. que li ha dedicat

el llibre El professor Joan Vilà- Valentí i

el seu mestratge en la geografia univer

sitària.

S'ha posat el nom de Lluís Folch

i Camarasa a 1 Escola de Psicopedagogia

Familiar de Granollers.

El senyor Josep M. Vilaseca i

Marcet. que fou membre de la Secció.



ha estat homenatjat pòstumament amb

la publicació del llibre Miscel•lània en

homenatge a Josep M. Vilaseca i Mar

cet. Una contribució a l'anàlisi de la so

cietat catalana contemporània. que ha

estat presentat al Palau de la Generali

tat amb una conferència del senyor Jo

sep M. Puig Salellas titulada «Josep M.

Vilaseca i Marcet. un ciutadà exem

plar».

Publicacions

Anglès. Misericòrdia. El pensament de

F. Xavier Llorens i Barba i la filoso

fia escocesa.

Arxiu de Textos Catalans Antics. núm. 17.
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Arxiu de Textos Catalans Antics

Director: Josep Perarnau i Espelt

Articles

Josep Perarnau i Espelt. «La traducció

catalana medieval del Liber futurorum

eventnutn de Joan de Rocatalhada. Edi

ció i estudi».

Jaume Mensa i Valls. «Regles i

principis d'interpretació bíblica en les

obres autèntiques d'Arnau de Vilanova.

i en VExpositio Apocalypsis i \ Expositio

super vigesimum quartum capitulum

Matthaei».

Jaume de Puig i Oliver. «Manus

crits cimericians de la Biblioteca Capitu

lar y Colombina de Sevilla proviuents de

Girona».

Jaume de Puig i Oliver. «Docu

ments relatius a la Inquisició del Regis-

trtim Litterarum de 1 Arxiu Diocesà de

Girona (s. xtv)».

Notes i documents

Miquel Batllori i Munné, Eusebi Colomer

if'ous.S.J. (t) (1923-1997).

Angel Anglada i Anfruns. Pacià

en el manuscrit 1631 de la Bibliothèque

Mazarine de París.

Jesús Alturo i Perucho. Un altre

manuscrit del Llihre del fets del rei En

Jaume.

Josep Perarnau i Espelt. I n pa

ràgrafdel Primer del crestià de Francesc

Eiximenis inspirat en el De mysterio

eymbalorum d'Arnau de I ilanova.

Jaume de Puig i Oliver. Desocul-

tació d'un manuscrit de l'Ars lul•liana a

Barcelona. el 1396.

Lluís Monjas Marco. El qüestio

nari de Visita pastoral de Jaume Mar

quilles. 1413-1414. Edició i estudi.

Pep Vila. l'n nou document so

bre la presència de l'impressor Joan Ro-

sembach a Perpinyà.

Josep Perarnau i Espelt. Nous

autors i textos catalans antics.

Secció IIibliogràfica

Butlletí Bibliogràfic

Francesc Feliu i Torrent. L'empremta

d'Antoni de Bastero entre els seus con

temporanis i la pervivència del seu re

cord. Revisió crítica dels estudis baste-

rians.

Recensions.

Notícies bibliogràfiques:

I. Obres generals i bibliografies.

II. Estudis de referència local.

III. Estudis de referència cronològica.

IV. Sobre arxius. biblioteques i mu

seus.

Taules

I. D arxius i biblioteques.

II. De noms d autors i d obres anò

nimes.



Història de l'Educació Catalana

Director: Josep Gonzàlez-Agàpito

i Granell

Després de dos anvs d estudi. durant

l'any 1998 va quedar enllestit el perío

de 1898-1939. A més d'aquest treball

sistemàtic. cal destacar les missions de

recerca fetes a Perpinyà. a Salamanca

(Arxiu Nacional. Secció Guerra Civil) i

Madrid (Biblioteca Nacional i Reial

Acadèmia de la Història). S'ha elaborat

una síntesi que pretén ser temàticament

i territorialment equilibrada i que s'ha

estructurat en els tres apartats següents:

a) societat. cultura i pensament peda

gògic (relació de la pedagogia amb el

teixit cultural i social de l'època); /;) en

senyament. escoles i professorat (alfa

betització. ensenvament primari. escola

elemental. formació dels mestres. ense

nvament secundari i professional. en

senyament universitari. instruments i

utillatge per a l'ensenvament. i llengua

i ensenyament). i c) educació fora de l'es

cola; educació social: educació no formal

(àmbits no estrictament escolars). S'ha

intentat establir una visió comparativa

entre tots els territoris en funció de la

seva composició social. política i eco

nòmica.

Integració lingüística i cultural

dels immigrants a Catalunya.

Del coneixement a l'ús del català

Directora: Carlota Solé i Puig

Durant aquest període s'ha continuat la

tasca de cercar documentació de diver

sos arxius. biblioteques i instituts de re

cerca sobre la qüestió de la llengua de

l'àrea d'influència del català i d'institu

cions relacionades amb el tema de recer

ca. Un cop examinat com s'ha avançat

del coneixement a l'ús del català en

l'àmbit públic. s'ha tractat del problema

de posar en pràctica el que la Llei de

política lingüística estableix tant per a

1 àmbit públic com per al privat.

S ha fet. en aquest sentit. una en

questa per correu a tots els parlamenta

ris catalans per tal d'analitzar la posició

individual dels representants del poble

de Catalunva respecte a una qüestió que

afecta tan pregonament la vida quoti

diana. particular i social de les persones

que treballen i viuen a Catalunya. L'en

questa ens ocupà quatre mesos de labor

intensa. ja que hom va haver de llençar

dues vegades i enviar un segon cop els

qüestionaris a tots els parlamentaris que

no havien contestat la primera vegada.

Malgrat els nostres esforços. el nivell de

resposta d'aquesta enquesta per correu

no fou tan bo com el que es podia espe

rar d un col•lectiu qualificat com és el

dels diputats del Parlament de Cata

lunva.
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Es procedí. seguidament. a l'anà

lisi de les dades de l'enquesta. en què

es demostraren fidedignament les con

tradiccions. les coincidències i les di

vergències entre alguns membres dels

diferents partits polítics i grups parla

mentaris. S'hi aplicà. a continuació. la

teoria dels conjunts borrosos per tal d es

tablir els diversos perfils de les posicions

dels responents a les nostres preguntes

sobre la Llei de política lingüística. Es

preveu que l'Institut d'Estudis Cata

lans publiqui els resultats de l'enquesta.

a més de les consideracions teòriques

prèvies.

Diccionari Jurídic Català

Director: Josep M. Mas Solench

L'objectiu d'aquest projecte és presentar

la terminologia jurídica de l'àrea lingüís

tica del català i les seves varietats -—que

inclouen Catalunya. les comunitats de

València i les Balears. la regió del Rosse

lló (França) i I illa de Sardenya (Ità

lia)— en una obra de conjunt. tan com

pleta com sigui possible. de manera que

cada entrada o article comprengui la de

finició del terme i les seves accepcions. la

història. la doctrina. la legislació. la ju

risprudència. una bibliografia selecta i la

traducció als diversos idiomes europeus:

alemany. castellà. francès. anglès. italià i

portuguès.

Estat de desenvolupament

A l'objectiu abans assenyalat s'hi ha

acoblat també el nomenclàtor de veus de

dret del Principat d'Andorra. Els tre

balls s'han dividit segons les diverses

àrees del dret i s'ha designat un director

especialista per a cadascuna. D'acord

amb els directors esmentats. es va esta

blir un nomenclàtor definitiu. amb un

total aproximat de 2.000 articles i una

extensió de 10.000 folis. Actualment.

com s'exposa al paràgraf següent. s'ha

recollit ja un 30 % de l'original del pro

jecte i s'ha encarregat el 90 % dels arti

cles previstos.

A més. paral•lelament als treballs

indicats. hom procedeix a: a) establir

l'alfabetització informatitzada dels arti

cles a mesura de la seva recepció; /;) tra

duir certs articles que inevitablement

ens arriben en castellà: c) revisar cientí

ficament i lingüísticament els articles re

buts; d) determinar les veus de referèn

cia i els articles derivats d'un altre de

principal. i e) decidir nous articles.

Igualment. l'oficina administra

tiva s ocupa de: f/) redactar i trametre la

correspondència: b) establir els contrac

tes amb els col•laboradors i procedir a

l'ordenació dels pagaments d'honoraris:

c) realitzar les gestions i les visites ne

cessàries: d) preparar els pressupostos;

p) lliurar els documents bancaris corres

ponents; /) aconseguir el suport econò

mic necessari. i g) realitzar la liquidació

dels exercicis.



Per a una millor realització del

projecte. els encàrrecs dels articles als

diferents col•laboradors es van fent per

etapes. segons les àrees de dret en què es

divideix l'obra. D'aquí que en aquests

moments es disposi ja de les veus corres

ponents a les branques de dret constitu

cional. dret processal. dret romà. dret

administratiu i bona part de dret canò

nic. civil i mercantil. a més d'història

del dret i biografies de juristes. Fins ara

s'han fet encàrrecs a 302 col•laboradors

i s'han recollit materials. que sumen el

total de 687 articles amb un conjunt de

3.710 folis. cosa que representa aproxi

madament un terç de l'extensió de l'o

bra segons les dades de nombre d 'arti

cles i extensió que s'han previst d'acord

amb el que s'ha ressenyat a l'apartat an

terior.

Així mateix. s'ha procedit a en

carregar fins al total de 1.804 articles.

amb els contractes corresponents. Res

ten per encarregar els articles correspo

nents a dret andorrà. dret valencià i dret

balear. dels quals ja es disposa dels no

menclàtors corresponents de veus. i es

treballa també en els nomenclàtors de

dret consuetudinari i dret rossellonès i

alguerès.

El català en els mitjans

de comunicació. Situació

actual i perspectives

Director: Josep M. Martí i Martí

La finalitat d'aquest projecte és conèixer

la situació del català als mitjans de co

municació amb l'anàlisi quantitativa de

l'oferta i del consum i fent-ne una apro

ximació qualitativa amb una enquesta

als responsables dels mitjans.

L'objectiu final és estudiar les

tendències de creixement o decreixe

ment. la utilització del trilingüisme i l'e

volució de la presència del català en les

noves tecnologies de la informació i la

comunicació.

L'àmbit és el Principat. però el

projecte té un annex on s'analitza la si

tuació a la resta dels Països Catalans.

Estat de desenvolupament

En aquests moments. la part central del

treball (oferta. consum. situació a Inter

net. annex dels Països Catalans. enques

ta i índex documental) està pràcticament

acabada. Manquen les dades de l'oferta

corresponents al 1998. Com que per a la

resta tenim dades fins al maig de 1999.

creiem que hem d esperar que el Depar

tament de Cultura disposi d'aquestes da

des per a poder treure'n conclusions sig

nificatives.

A finals de setembre tindrem.

doncs. finalitzada la part central del pro

jecte i iniciarem la redacció de conclusions.
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Avanç de conclusions

Conclusions principals

1. Els estudis dels quals disposem de

Tam l998 no permeten veure un pano

rama global del consum de mitjans de

comunicació en català al Principat per

què hi manquen les dades del consum

de mitjans locals de premsa. ràdio i tele

visió.

Com més petit és l'àmbit de dis

tribució o d emissió d'un mitjà. més difí

cil és que surti en estudis de mesurament

del consum amb mostres dissenyades

per tot Catalunya. com són els que hi ha

disponibles. Per això. no existeixen da

des d'audiència o de consum global de

les nombroses revistes mensuals i setma

nals en català i de l'abundant premsa

comarcal del Principat. Així mateix. les

dades de televisió local —que en teo

ria és en català— són recollides per

SOFRES. però les xifres només són in

dicatives. ja que la mostra no és re

presentativa. Només hi apareixen tres o

quatre televisions locals. però amb po

ques mencions perquè les xifres siguin

representatives.

2. Disposem d estudis sobre el

consum de mitjans de comunicació lo

cals realitzats durant Tany l9°)8 que

s'han fet a petició d'una organització de

terminada. però són estudis puntuals

que només reflecteixen el sector i les

qüestions que interessen els qui han pa

trocinat l'estudi.

Aquest és el cas de l'estudi sobre

la premsa comarcal encarregat a l'Insti

tut OPINA. SA per l'Associació Catala

na de Premsa Comarcal i de l'encarre

gat per l'Associació Catalana de Premsa

Gratuïta.

3. Segons l'Estudi General de

Mitjans (EGV1). la meitat dels catalans

consumeixen diaris en castellà. una

<marta part en català i la resta llegeixen

El Periódico. L estudi no separa els qui

llegeixen la versió catalana de la caste

llana d'aquest diari bilingüe: per tant.

en realitat són més els lectors de castellà

i català. Aquests diaris que apareixen a

l'EGM són diaris d'informació general.

econòmics i esportius que es distribuei

xen per tot el Principat. en grans ciutats

o en més d'una comarca.

■i. En canvi. gairebé tots els ca

talans. el 02 %. llegeixen els suplements

setmanals del diari en castellà i només

una minoria. el 8 %. ho fan en català.

5. Al costat d'això. un estudi de

llnstitut OPINA. SA encarregat per l'As

sociació Catalana de Premsa Comarcal

indica que gairebé el 90 % dels catalans

que llegeixen diaris llegeixen premsa co

marcal. que majoritàriament és en ca

talà.

0. El consum de ràdio és més

favorable al català: només el 13 % dels

catalans escolta ràdios que solament

emeten en castellà. En canvi. el 40 % es

colta ràdios catalanes i gairebé la mei

tat dels catalans escolta ràdios que te



nen una programació bilingüe (<les <Tu

na hora de català fins al 50 % de la pro

gramació en català). De tota manera. cal

recordar que en aquest estudi no aparei

xen les ràdios municipals. on l'oferta de

català és pràcticament majoritària.

7. Uns quants estudis realitzats

durant Tany 1998 es plantegen el tema

del consum de televisió a Catalunva.

però no n'hi ha cap que permeti tenir

una idea global del que passa. El proble

ma. una vegada més. és la dificultat de

mesurar el consum de les televisions lo

cals. però també el de les plataformes di

gitals. els canals via satèl•lit. ete.

8. Si tenim en compte només les

televisions convencionals (que emeten «en

obert») i Canal+. el consum de televisió

és majoritàriament en castellà.

Segons el mesurament d'audièn

cia de SOFRES i considerant la quota de

pantalla de les televisions convencionals

(TVE-1. La 2. Antena 3 TV. Tele-5.

TV3. Canal 33 i Canal+). el 70 % dels

catalans consumeixen televisió en cas

tellà i el 30 % en català. El consum de

català és una mica superior a l'indicat si

considerem que TVE-1 ha emès una

mitjana de 50 minuts diaris de progra

mació en català: La 2. una mitjana de

dues hores diàries. i Tele-5. 15 minuts

diaris durant l'any 1998.

9. Malgrat aquestes dades. el

consum de televisió en català és superior

a l'indicat. perquè TVE-1. La 2 i Tele-5

han emès diàriament programació en

català durant l'any 1998. A més. cal te

nir en compte el consum de televisió lo

cal en català que no es pot mesurar ade

quadament.

«) Segons la Direcció General de

RTVE. TVE-1 va emetre 507 hores de

català a la primera cadena i 833 hores a

La 2. Els programes en català de TV-1

tenen una mitjana de 230.000 especta

dors al Principat i una quota de pantalla

del 20 %. aproximadament. Els progra

mes en català de La 2 tenen una mitjana

de 70.000 espectadors i el 0.5 de quota

d'audiència.

/;) Tele-5 ha emès diàriament

15 minuts d'informació en català durant

l'any 1998. Aquests minuts s'emeten en

tre les vuit i un quart de nou del matí.

Precisament en aquesta franja hi ha una

majoria de catalans que veuen televisió en

català. Les cadenes que emeten en ca

talà tenen el total de quota de pantalla

del 00 %. mentre que les que emeten en

castellà i unes altres llengües (una resta de

la llengua de la qual no podem determi

nar) sumen el 40 % de quota d'audiència.

10. Quant al consum de televi

sió local (que considerem en català). dis

posem de les dades de SOFRES. que són

només orientatives. perquè desconeixem

l'univers real de cobertura de les ca

denes locals. Segons aquestes dades de

SOFRES. l'audiència mitjana de les te

levisions locals a Catalunya és d'unes

3.000 persones. cosa que vol dir que

cada minut del dia unes 3.000 persones
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han consumit televisió local. Això repre

senta que diàriament unes 365.000 per

sones han connectat almenvs durant un

minut amb una televisió local i una mit

jana de 2 milions de persones ho han fet

cada mes durant l'any 1998.

A més. la tendència del consum

local de televisió és ascendent.

11. Dos estudis més fets durant

1 anv 1998 fan referència al consum de te

levisió en català: el de l'EGM i el del CIS.

a) Segons l'EGM. el 32.7 % del

consum va correspondre a cadenes que

emeten en català. i el 65.4 % a les

que emeten en castellà. La resta no es

pot determinar. Segons aquest mateix es

tudi. això vol dir que els catalans van con

sumir una mitjana diària de 78 minuts

en català. i la resta. fins a 239 minuts de

visionament diari. en castellà.

6) Segons una enquesta del CIS

a les diferents comunitats autònomes per a

establir quina llengua prefereix la gent

a l'hora de veure la televisió. el 32 % pre

fereix veure-la en català: el 48 %. en ca

talà i castellà igual. i el 20 %. en caste

llà. La resta. el 36.1 %. diuen que veuen

la televisió en català i castellà igual:

el 35.4 %. més en català que en cas

tellà. i l'l.l % no contesta.

12. Finalment. un estudi sobre

el perfil de lectors de premsa gratuïta a

Catalunva. encarregat per l'Associació

Catalana de Premsa Gratuïta a l'empre

sa Market AAD. detecta el total de 235

publicacions gratuïtes.

L'estudi conclou que el 75.8 %

de catalans llegeixeu, encara que sigui de

tant en tant. premsa gratuïta. Segons els

seus càlculs. el 20 % d'aquests lectors

ho són de segur de publicacions gratuï

tes en català.

Sobre Internet

Les dades de la nostra anàlisi revelen

que el dinamisme actual de la societat

catalana en l'ús d'Internet no significa

directament un grau major d'utilització

del català en la xarxa que en uns altres

àmbits socials. Considerem sensat propo

sar la hipòtesi que la xarxa reprodueix les

tendències sociolingüístiques generals.

La comparació entre el preemi

nent ús del català en les webs de les ad

ministracions públiques catalanes en con

tra de la pobra presència del català en

les webs produïdes per institucions pri

vades (mitjans de comunicació. empre

ses) sembla donar suport a aquesta hipò

tesi: allà on regeixen les lleis del mercat

les polítiques de normalització lingüísti

ca topen amb la lògica del màxim bene

fici econòmic.

Cal. però. matisar el poc pes de

la llengua catalana en l'àmbit de les insti

tucions privades. Com hem pogut com

provar a l'anàlisi dels mitjans de comuni

cació i dels eercadors. existeixen diferents

polítiques lingüístiques segons quin sigui

l'objectiu públic del producte en línia.

Localment i comarcalment. el català és la

llengua dominant entre els mitjans. men



tre que en el cas dels cercadors també

predomina el català en els que s'especia

litzen en l'àmbit dels Països Catalans.

Aquest fet contrasta amb la pràctica

«invisibilitat» del català en els cercadors

de fora de Catalunya.

Considerem que. malgrat la glo-

balització de les comunicacions. el con

cepte d'espai de comunicació continua

essent útil en l'àmbit d'Internet precisa

ment perquè ens pot permetre explicar

les tendències lingüístiques que hem ex

posat. Els resultats de l'anàlisi suggerei

xen que la llengua catalana té una posició

important en l'anomenat «espai virtual

català». mentre que en l'espai virtual es

tatal i mundial la seva presència es pot

considerar nul•la. En l'àmbit estatal. el

castellà té una hegemonia absoluta. men

tre que a escala mundial l'anàlisi dels

cercadors ens suggereix que. malgrat que

l'anglès sigui la llengua dominant. els pro

ductes internacionals tendeixen a adap

tar-se lingüísticament a mercats prou ren

dibles (és a dir. s'adapten a la llengua

dels principals espais comunicatius re

gionals o estatals).

La manca de dades sobre el con

sum ens impedeix valorar quin pes tenen

els espais estatal i internacional respecte

al català en els hàbits dels usuaris d'In

ternet. Aquesta dada ens donaria la di

mensió real de la situació del català a la

xarxa. Però. en una primera instància.

l'existència d'un espai virtual català

prou autònom dins de la xarxa global

d'Internet no depèn dels consumidors.

sinó dels productors. Com ja hem re

marcat anteriorment. cal implementar

la creació dels continguts i dels serveis

en català a Internet que cobreixin les ne

cessitats dels usuaris dels Països Cata

lans. Només amb una oferta adequada

es podrà garantir la viabilitat de l'espai

virtual català. El desenvolupament del

pla estratègic «Catalunya en xarxa» pot

ser un primer pas sòlid per a aconseguir

aquest objectiu.

En general

— S'observen diferències entre els mit

jans que tenen estructura en cadena i els

que no en tenen. ja que els primers han

d'emprar dues llengües i els altres no.

— Els responsables de mitjans

detecten que l'ús de la llengua catalana

és força determinat per la política lin

güística del Govern de la Generalitat

(subvencions. llei del català. etc.) i tam

bé per la política lingüística de les em

preses mediàtiques. acceptin aquestes

subvencions o no.

— L'oferta del català dels mit

jans acaba generant demanda. sia en el

públic o en els anunciants que insereixen

publicitat en aquests mitjans.

Realitzacions concretes

Presentació del projecte i de les primeres

conclusions a les Jornades Anuals de la

Societat Catalana de Comunicació. Gi

rona. 5 de junv de l999.
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Arc Mediterrani. ordenació

del territori. segle xxt

Director: Ricard Pic i Ninot

Per completar cl treball «Aportacions ca

talanes en el camp de l'urbanisme i I or

denació del territori en els darrers cent

anvs». que es va cloure el mes d'octubre

de 1997 amb unes jornades científiques i

l'objectin del qual va ser estudiar la im

portància i l'impacte de Ics aportacions

realitzades des de l'obra de Cerdà fins als

Jocs Olímpics i llur transcendència exte

rior. i per tal de reflexionar sobre l'apari

ció de nous factors (canvis en l'ordre

econòmic. crisi de la societat del benes

tar. preocupació pel medi...). que obren

un nou cicle urbà i territorial. es dun a

terme l'actual seminari de recerca Arc

mediterrani. ordenació del territori. se

gle XXI. S'han celebrat fins ara nou ses

sions de treball a diferents indrets de Ca-

talunva —les darreres van tenir lloc a

Lleida. cl dia 15 de maig de 1999 («Llei

da. cruïlla de l'arc mediterrani i dels ei

xos de ponent»). i a Girona. el dia 19 de

juny de 1999 («Girona. ròtula de l'arc

mediterrani»)—. organitzades segons

dues perspectives. La primera s'ha refe

rit a temes de caràcter general: l'escenari

de convivència de la població. les noves

formes de treball i què significa. ter

ritorialment. un desenvolupament sos

tenible i competitiu. Les sessions conce

budes des de la segona perspectiva s'han

ocupat del futur dels nuclis i dels espais

estratègics del territori català: la xar

xa de ciutats i cadascun dels grans siste

mes territorials catalans (Girona. Reus-

Tarragona. Lleida i el metropolità bar

celoní) han estat analitzats tant en si

mateixos com en relació amb el seu en

torn. Pel que fa a les activitats previstes.

hi ha la intenció de fer a principis de

l'anv vinent unes jornades en què es de

batran les conclusions del seminari i el

paper de l'arc mediterrani i les seves

grans ciutats: València. Palma. Saragos

sa. Montpeller. Tolosa i Barcelona.

Missió de recerca de manuscrits

d'obres o d'autors catalans

fora de Catalunya

Director: Josep M. Perarnau i Espelt

Durant el 1998. els senvors Josep

Perarnau i Jaume de Puig han prosse

guit a Sevilla la catalogació dels manus

crits catalans de la Biblioteca Capitular i

Colombina amb els resultats següents:

Ms. 7-5-9 Antologia de Lo Crestià

d'Eiximenis. segle xv.

Ms. 7-3-17 Manuscrit factici amb di

verses obres de retòrica i

assenvaladament una cor

respondència privada en

tre secretaris reials del

temps de Pere lll i Joan I.



Ms. 5-1-19 Quaestiones supra librum

Physicorum Aristotelis. de

Joan Marbres.

Ms. 7-2-34 Sumtna de Poenitentia. de

sant Ramon de Penyafort.

i diverses poesies religioses

en català. segles xtv-xv.

Ms. 5-2-10 Practicas e custumes de la

Rectoria de Badalona. se

gle xv.

Ms. 7-4-27 Tractat de les orines. Pràc

tica de Plateari entorn de

1435.

Ms. 5-1-9 Tractat de l'esfera. Trilla.

segle xvt.

Ms. 5-5-31 Compendiimt Constitutio-

num generalium Cathalo-

nie de Narcís de Sant Dio-

nís. segle xv. provinent de

1'Arxiu Reial o posseït per

algú de la cort.

Ms. 5-3-42 Llibre de solitud. abat Isa

ac. i uns quants tractats re

ligiosos més en aragonès;

carta de sant Vicent Ferrer

a Benet Xlll sobre l'Anti-

crist i la fi del món en ara

gonès. segle xv.

Ms. 5-4-29 Diccionari de rimes de Jau

me March. segle xv.

Ms. 5-5-5 Doctrines morals de Cató.

segle xv.

Ms. 5-5-20 Obres religioses en català.

segle xv.

Així mateix. han estat estudiats

un volum de sermons de sant Vicent

Ferrer i el text de la Bíblia rimada en ca

ta là.

A Perttsa. el senvor Josep Perar-

nau ha treballat en el volum d esquemes

de sermons de sant Vicent Ferrer.

A Madrid. el senyor Jaume de

Puig va catalogar els manuscrits eixime-

nisians números 73. 1791. 10265 de la

Biblioteca Nacional (Llibre dels Angels.

Segon del Crestià. Doctrina compendio-

sa) i el 1978 de la BPR (Terç del Cres

tià. 2a part). També en va catalogar el

manuscrit 9.01.0 que conté l'Ars punc-

tandi del barceloní Francesc Armengol.

A València. el senvor Jaume de

Puig va transcriure la meitat del volum

Processos re- 7 de 1 Arxiu Municipal. fo

lis 3-117. del segle xtv. referent a Nico

lau Eimeric.
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Societat Catalana d'Economia

Societats filials

Junta Dtrecttva

President:

Vicepresident:

Secretari:

Tresorer:

Vocal d'Institucions Acadèmiques:

Vocal de Tesis i Publicacions:

Vocal Territorial:

Vocal de Promoció:

Vocal de Premsa

Josep Jané t Solà

Pere Putg t Bastard

Josep C. Vergés

Humbert Sanz t Garcta

Jordt Pascual Escutta

Joan M. Solà t Franquesa

Lluís Comas t Aràlol

Àngels Roqueta Rodríguez

Jordt Goula t Surtnvach
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Delegat de l'IEC:

Delegat a Brussel•les:

Delegat a Madrid:

Nombre de socis:

Joaqutm Muns t Albutxech

Víctor Pou t Serradell

Josep M. Nus t Badta
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Conferències

Inauguració del curs acadèmic 1998-

1999. Conferència inaugural del curs a

càrrec d Àngel Pes. professor titular d e-

conomia espanyola de la Universitat de

Barcelona i delegat general de La CaLxa:

«Catalunya a l'Aldea Global». Institut

d'Estudis Catalans. 28 d'octubre de 1998.

Amadeu Petitbò. president del

Tribunal de Defensa de la Competència:

«Darreres actuacions del Tribunal de

Defensa de la Competència contra les

pràctiques restrictives». Institut d'Estu

dis Catalans. 17 de novembre de 1998.

Amadeu Blasco Abadal. market

ing manager de Nutrexpa: Jordi Rigual

Martínez. brand marketeer de Danone;

Rafel Santiveri Arroita. director de pu

blicitat i màrqueting de Casa Santiveri;

Pere Puig Bastard. professor d'ESADE i

vicepresident de la Societat Catalana

d'Economia: «Màrqueting en alimenta

ció». Taula rodona organitzada conjun

tament amb l'Associació Catalana de

Ciències de l-Alimentació. 2 de desem

bre de 1998.

Acte de lliurament del II Premi

Societat Catalana d'Economia. a càrrec



del guardonat. Jordi Canals i Margalef.

director d'IESE: «Universal banking.

International comparisons and theoreti-

cal perspectives». Borsa de Barcelona.

3 de desembre de 1998.

Joaquim Ferran. assessor princi

pal de l'FMI: «La situació de l'economia

mundial: bem superat la crisi?» Insti

tut d'Estudis Catalans. 16 de desembre

de 1998.

Salvador Barberà. catedràtic de

Fonaments de l'Anàlisi Econòmica de la

Universitat Autònoma de Barcelona:

«L'heterodòxia d'un teòric ortodox,

Amartya Sen. Premi Nobel d'Econo

mia 1998». Institut d'Estudis Catalans.

1 de febrer de 1999.

Francesc Homs. exportaveu de

temes econòmics del Grup Parlamentari

Català: «El canvi econòmic: experièn

cies d'un economista al Congrés de

Diputats». Institut d'Estudis Catalans.

4 de març de 1999.

Guillem López Casasnovas. ca

tedràtic d'Economia Pública de la Uni

versitat Pompeu Fabra: «La provisió

pública de béns privats al tombant del

segle xxt: la sanitat a Catalunya». Ins

titut d'Estudis Catalans. 23 de març

de 1999.

Francesc Xavier Mena. director

del Departament d'Economia d'ESADE:

«Hi ha crisi mundial? Xina. bananes i el

futur del comerç». Institut d'Estudis Ca

talans. 28 d'abril de 1999.

Acte de lliurament del VI Premi

Ferran Armengol i Tubaa, a càrrec del

guardonat. Ramon Morral Soldevila.

professor de dret mercantil de la Univer

sitat Autònoma de Barcelona: «El segu-

ro de crédito. Especial referencia a la li-

mitación de riesgo». Sala Winterthur.

edifici de l'Illa. 19 de maig de 1999.

Jordi Oliveres i Prats. director de

l'Institut d'Estadística de Catalunya. i

Àlex Costa. subdirector de Producció

d'Estadístiques Econòmiques: «L'Insti

tut d'Estadística de Catalunya. una por

ta oberta al coneixement de l'economia.

la demografia i la societat de Catalu-

nya». Institut d'Estudis Catalans. 10 de

juny de 1999. Acte organitzat conjunta

ment amb la Societat Catalana de Ma

temàtiques.

Conferència de clausura del curs

acadèmic 1998-1999. a càrrec d'Eugeni

Domingo Solans. membre del Comitè

Executiu del Banc Central Europeu: «La

política monetària del BCE». Institut

d'Estudis Catalans. 2 de juliol de 1999.

Premis

Convocatòria del VI Premi Ferran Ar

mengol i Tubau. Desembre de 1998.

Convocatòria del VII Premi Ca-

talunva d'Economia. Maig de 1999.

Publicacions

Anuari de la Societat Catalana d'Eco

nomia. vol. 15 (1998).
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Societat Catalana d'Kstttdis Jurídics

Jt nta Dtrecttva

President:

Vicepresident:

Secretari:

Tresorer:

Vocals:

Josep M. Mas t Solench

Ramon F. Pou t Serradell

Josep Cruanves t Tor

Xavter Genover t I Iuguet

Josep Alfons López t Tena

Martà Capella t Ptfarré

Jordt Oltveras t Badta

Delegat de HEC: Josep M. Prtg t Salellas

Nombre de socis:
•t.-<

I
5

ictivitats generals

La Societat Catalana d'Estudis Jurídics .

ggg (SCEJ) aplega estudiosos de tots els àm

bits professionals del dret de totes les ter

res de llengua i cultura catalanes amb la

finalitat de conrear. d'estudiar i d investi

gar el dret. Per això. la SCEJ promou es

tudis del dret en general i específicament

del dret català. entenent com a tal el dret

produït a les terres del seu àmbit d'actua

ció. i. des d'ací. l'estudi de tot el dret eu

ropeu i de tot l'àmbit internacional.

La Societat vol ser també una

plataforma permanent de conferències en

les quals s'exposin els temes més actuals

de debat del dret. Així mateix. la SCEJ

promou simposis i algunes altres activi

tats. i està pendent la primera publicació

dels estudis i dels debats realitzats fins

ara en aquesta nova etapa de la Societat

per tal d afavorir-ne la difusió.

t 'onferències

Reflexions sobre la Constitnció des de

Catalunya. a càrrec del senyor Miquel

Roca i Junyent. Conferència celebrada

amb motiu de la sessió inaugural del curs.

Institut d'Estudis Catalans. 27 d'octubre

de 1998.

L'accés a la documentació. un

dretfonamental a la informació i a la re

cerca. a càrrec del senyor Josep Cruanyes

i Tor. Institut d'Estudis Catalans. 12 de

maig de 1999.

Llengua. dret comunitari i lliure

circulació de mercaderies. a càrrec del se

nyor Carles Prat i Massip. Col•legi d'Ad

vocats de Barcelona. 16 de juny de 1999.



Societat Catalana d'Ordenació del Territori

Junta Dtrecttva

President:

Vicepresident:

Secretari:

Tresorera:

Vocals:

Rtcard Pté t Ntnot

Ortol Nello t Colom

Robert Vergés t Fernandez

Àngels Gtl-Vernet

Margartda Castaner t Vtvas

Jordt Canas t Sala

Francesc Santacana t Portella

Delegat de HEC:

Nombre de socis:

Josep M. Muntaner t Pascual

303

Activitats generals

Les activitats de la Societat Catalana

d Ordenació del Territori (SCOT) se cen

tren en l'organització de conferències i

jornades de debat adreçades a tots aquells

qui hi estiguin interessats. així com en la

coorganització i la difusió d'uns altres ac

tes relacionats amb el món de l'ordenació

territorial en tots els seus vessants. Amb

una periodicitat anual. es publiquen al

guns dels actes celebrats anteriorment.

Activitats del cuvs 1998-1999

Seminari recerca Arc Mediterrani.

ordenació del territori. segle XXI

Poblament i immigració: l'escenari de

convivència del segle XXI. Institut d'Es

tudis Catalans. 18 de setembre de 1998.

— «Miratges demogràfics a la

Mediterrània». a càrrec d'Andreu Domin

go. del Centre d'Estudis Demogràfics.

— «Les migracions interiors a

Espanya a finals del segle xx». a càrrec

d'Isabel Pujadas. de la Universitat de

Barcelona.

— «Migracions metropolitanes i

desconcentració demogràfica». a càrrec

de Josep Serra. de la Mancomunitat de

Municipis de l'Area Metropolitana de

Barcelona.

La urbanística moderna: la construcció

d'una disciplina. L'experiència catala

na vs. l'experiència internacional. Insti

tut d'Estudis Catalans. 15 i 16 d'octubre

de 1998.

— «Una interpretació compren

siva de l'evolució del pensament urba-
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i

nístic i territorial a Catalunya». a càrrec

de Ricard Pié. de la Universitat Politèc

nica de Catalunya. i Manuel Ribas Piera.

membre de HEC.

— «L'impacte en el naixement

de la disciplina». a càrrec de Christiane

Collins-Crasemann. historiadora de la ur

banística. i Giorgio Piccinato. de la Uni

versitat Roma 3.

— «El sorgiment del debat am

biental». a càrrec de Jolm Celecia. de

la Divisió de Ciències Ecològiques de la

UNESCO.

— «Construcció i reconstrucció

de la ciutat contemporània». a càrrec

d'Eduardo Leira. arquitecte. i David

Mangin. de l'Escola d'Arquitectura de

Versalles.

Oci i medi ambient. El projecte social

per a un desenvolupament sostenible.

Institut Municipal de Promoció de la

Ciutat. Olot. 14 de novembre de 1998.

— «ls sostenible dels recursos

naturals i estat de conservació dels eco

sistemes terrestres a Catalunva». a càrrec

de Francisco Lloret. del Centre de Recer

ca Ecològica i Aplicacions Forestals.

— «El paisatge i els sistemes ur

bans». a càrrec de Rosa Barba. de la

Universitat Politècnica de Catalunya.

— «Oci i noves demandes del

turisme. Cap a un model de turisme sos

tenible». a càrrec de José Antonio Do-

naire. de l'Escola Oficial de Turisme de

Catalunva

ínfraestructures estratègiques en la

competència internacional. Centre Cívic

Jardins de la Pau. el Prat de Llobregat.

12 de desembre de 1998.

— «Els ports de Marsella. Barce

lona. Tarragona i València: complemen-

tarietat o competència». a càrrec de Joan

Alemany. de la Universitat de Barcelona.

— «La vialitat: una infraestruc-

tura amb una insuficiència crònica». a

càrrec de Manuel Herce. de la Universi

tat Politècnica de Catalunva.

— «La xarxa ferroviària: un sis

tema bàsic o una xarxa complementà

ria». a càrrec de Jordi Julià. de Barcelo

na Regional.

Les novesformes de treball en l'era de la

informació. Escola Universitària Politèc

nica de Mataró. 23 de gener de 1999.

— «La Catalunva regió versus la

Catalunya xarxa». a càrrec de Miquel Puig

Raposo. comissionat per a la Societat.

— «Xarxes de comunicació i

equilibri territorial». a càrrec de Ramon

García Bragado. del Consorci Localret.

— «Municipalisme i xarxa: el

pla director de Mataró». a càrrec de Jau

me Teodoro. del Consorci Localret.

El sistema urbà català. la xarxa territo

rial per al futur. Col•legi d'Arquitectes

de Catalunya. Delegació del Bages i Ber

guedà. Manresa. 20 de febrer de 1999.

— «El pas de les xarxes jeràr

quiques a les xarxes complementàries».



a càrrec de Giuseppe Dematteis. de la

Universitat Politècnica de Torí.

— «De la Catalunya-ciutat a la

Catalunya de les ciutats». a càrrec de

Joan Vicente. de la Universitat de Gi

rona.

— «Manresa. capital de la Cata

lunya central o Regió Metropolitana?». a

càrrec de Jordi Ludevid. del Col•legi d'Ar

quitectes de Catalunva. i Rafel Llusà. de

la Universitat de Girona.

Les ciutats emergents de la regió metro

politana de Barcelona. Centre Cultural

La Marineta. Mollet del Vallès. 20 de

març de 1999.

— «La transformació del terri

tori metropolità: tendències recents». a

càrrec d'Antoni Font. de la Universitat

Politècnica de Catalunva.

— «El sistema de ciutats metro

polità». a càrrec de Joaquim Clusa. de

Barcelona Regional.

— «El paper dels equipaments i

els espais oberts: Cerdanyola i Mollet del

Vallès com a exemple». a càrrec de Ma

nuel Larrosa. arquitecte.

— «Els espais econòmics emer

gents: l'exemple del sistema Sant Sadur

ní - Gelida». a càrrec de Joan Roselló. al

calde de Gelida.

Turisme i indústria. els factors de la

metropolitanització del Camp. Col•legi

d'Arquitectes de Tarragona. 17 d'abril

de 1999.

— «Indústria del Camp de Tar

ragona». a càrrec d'Antoni Pujol. ar

quitecte.

— «Urbanització i turisme a

1 Arc Mediterrani». a càrrec de Fernan

do J. Vera. de la Universitat d Alacant.

— «Fent la metròpoli. imatges

de la transformació». a càrrec de Jordi

Blav. de la Universitat Rovira i Virgili.

Lleida. cruïlla de l'arc mediterrani i dels

eixos de ponent. Col•legi d'Arquitectes

de Lleida. 15 de maig de 1999.

— «El paper de Lleida en l'arti

culació de les terres de Ponent». a càrrec

de Josep M. Llop. de l'Ajuntament de

Lleida.

— «El eje del Ebro como ele-

mento articulador del arco mediterrà-

neo v el sistema Cantàbrico v central». a

càrrec de Félix de los Ríos. de la Diputa

ció General d Aragó.

— «El sistema urbà de les terres

de Lleida amb relació a la depressió de

l'Ebre». a càrrec d'Ignasi Aldoma. geò

graf.

Girona. ròtula de l'arc mediterrani.

Centre Cultural de la Mercè. Girona.

19 de juny de 1999.

— «Ciutats mitjanes i arc medi

terrani». a càrrec de Céline Rozenblat.

de la Casa de la Geografia. Montpeller.

— «Girona en l'economia regio

nal». a càrrec de Josep Oliver. de la Uni

versitat Autònoma de Barcelona.
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— «Girona. ciutat mitjana?». a

càrrec de Joan Vicente. de la Universitat

de Girona.

— «Girona i les xarxes econòmi

ques». a càrrec de Manel Xifra. de Co-

mexi. Girona.

Altres seminaris ijornades

Unió Internacional d'Arquitectes (UIA).

Seminari internacional Ciutats intermè

dies. arquitectura i urbanisme. Lleida.

del 15 al 18 de febrer; Barcelona. 19 de

febrer de 1999. Document de treball:

document inicial del programa del tre

ball de la UIA 99 sobre les ciutats in

termèdies i el procés d'urbanització

mundial.

Jornada de debat Cal una verte

brada regional del camp de Tarragona?

Salou. 10 d'abril de 1999.

S



Societat Catalana de Comunicació

Junta Dtrecttva

President:

Vicepresidenta:

Secretari:

Tresorera:

Vocals:

Josep M. Martí t Martí

Imma Tubella t Casadevall

Antont Esteve t Avtlés

Montserrat Bonet t Bagant

Marta Coromtnas t Ptulats

Lluís Costa t Fernandez

Llúcta Oltva de la Esperanza

Delegat de HEC: Josep M. Muntaner t Pascual

Nombre de socis: 111

Assemblea General ordinària

El 26 de gener de 1999 va tenir lloc la

votació de la candidatura presentada

per a la renovació parcial de la Junta Di

rectiva en els càrrecs de president. secre

tari i dos vocals. Tal com estableixen els

Estatuts de la Societat. els nous càrrecs

van prendre possessió en la reunió se

güent de la Junta Directiva. que se ce

lebrà a finals del mes de febrer. La nova

Junta va quedar integrada finalment de

la manera indicada més amunt.

En el decurs de l'Assemblea es

van aprovar el tancament econòmic del

1998. els pressupostos per al 1999 i el

pla d'activitats per al 1999. En Assem

blea General extraordinària es proposa

ren algunes modificacions dels Estatuts.

que s'aprovaren per unanimitat en sego

na convocatòria celebrada a la seu de

l'IEC el 23 de febrer. Les esmenes pro

posades foren aprovades pel Consell

Permanent el 13 de juliol i falta que si

guin aprovades pel Ple de l'Institut.

Activitats generals

— Assemblea General ordinària. Ins

titut d'Estudis Catalans. 26 de gener

de 1999.

— Assemblea General extraor

dinària per a l'admissió de socis nous.

Van ser acceptades totes les candi

datures de socis nous: Manuel Cusachs

i Corredor. Matilde Delgado i Reina.

Francesc Escribano i Rovo. Immacula

da Haro i Mata i Bernat López i López.

Institut d'Estudis Catalans. 26 de gener

de 1999.

— Assemblea General extraor

dinària per a la modificació dels Esta-

~
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tuts. Institut d'Estudis Catalans. 23 de

febrer de 1999.

— Projecte de recerca El català

en els mitjans de comunicació. Situació

actual i perspectives .

— Sessions científiques: presen

tació pels investigadors de la seva darre

ra tesi o dels seus treballs de recerca.

— Manteniment i ampliació dels

continguts de la pàgina web de la Societat

(inauguració: 28 d'octubre de 1997: dar

rera actualització: desembre de 1999).

Conferències

— Jornada anual dels periodistes cata

lans i de la Societat Catalana de Comu

nicació: La ràdio i la televisió públi

ques al segle XXI. 11 i 1 2 de desembre

de 1998.

Inauguració a càrrec de Josep M.

Martí. president de la Societat Catala

na de Comunicació. i Salvador Alsius.

degà del Col•legi de Periodistes de Ca

talunya. A continuació. Imma Tubella.

directora de Relacions Internacionals.

Estudis i Continguts de la Corporació

Catalana de Ràdio i Televisió presidí la

taula i moderà la sessió. 1 1 de desem

bre de 1998.

— La ràdio- televisió públiques

en un context multicanal. Una visió in

ternacional. a càrrec d Emili Prado. ca

tedràtic de Comunicació Audiovisual de

la UAB.

— La télévision de service publi-

que face au nouvel environnement con-

currentiel: risques et opportunités. a càr

rec de Paolo Baldi. responsable del Ser

vei d'Informació Estratègica (UER).

— La situació de la televisió

pública a Espanya: entre el buit i l'in

compliment. a càrrec d'Alejandro Pera-

les. professor de la Universitat Ramon

Llull i subdirector general de Contex-

to. SA

— Between audit and the mar-

ket; recent transforinations of the BBC.

a càrrec de Georgina E. M. Born. profes

sora de la Universitat de Cambridge.

Taula rodona Els partits pohtics i

el finançament. la gestió i el control de

les RTI públiques. Antoni Esteve. direc

tor de Lavínia TV i professor de la Uni

versitat Pompeu Fabra. presidí la taula i

moderà la sessió. Hi participaren porta

veus de les sis forces polítiques amb re

presentació al Parlament i que. a més.

formen part de la Comissió de Control

parlamentari de l'actuació de la CCRTV:

Benet Togues. Grup Mixt: Pep Bargalló.

ERC: Jordi Guillot. IC; Jacint Vilardaga.

PP. Josep M. Carbonell. PSC. i Enric

Castellnou. CiU. president del Consell

Assessor de RTVE a Catalunya i presi

dent de la Comissió d Estudi sobre la mo

dificació de la Llei 10/1983. de creació

de l'ens públic CCRTV. La fila zero fou

formada per membres de la Comissió

d'Estudi del Col•legi de Periodistes sobre

la gestió i el control dels mitjans públics.

11 de desembre de 1998.



Taula rodona Responsables de

mitjans públics a Catalunya. Milagros

Pérez Oliva. vieedegana del Col•legi de

Periodistes de Catalunva. presidí la taula

i moderà la sessió. l li participaren Anto

ni Vidal. snbdirector de RNE; Jordi Joan

Català. <ap de programes de Catalunya

Ràdio: Enric Sopena. director de COMRà-

dio; Enric Frigola. director en funcions de

TVE a Catalunva. i Albert Broggi. direc

tor de l'Institut de Comunicació de Bar

celona i responsable de l'organisme qtie

porta BTV. 11 de desembre de 1998.

Els serveis públics de comunica

ció a la societat de la informació. a càr

rec de Miquel de Moragas. director de

l'Institut de la Comunicació de la UAB.

12 de desembre de 1998.

Taula rodona La societat ciril i

la televisió pública. Montserrat Llinés.

vïcerectora de Tecnologies de la Infor

mació i de la Comunicació de la UAB.

presidí la taula i moderà la sessió. Hi

participaren Lluís de Carreras. presi

dent del Consell de l'Audiovisual de Ca

talunva; Josep M. Múgica. responsable

de redacció de l'Organització de Consu

midors i Usuaris: Albert Sàez. professor

de la Universitat Ramon Llull: Marc Ca

rrillo. catedràtic de Dret Constitucional

de la Universitat Pompeu Fabra. i Ma

nuel Andreu. president de la Federació

d'Associacions de Veïns de Barcelona.

12 de desembre de 1998.

Els imperatius d'un nou servei

públic català. a càrrec de Josep Gifreu.

degà dels Estudis de Comunicació Au-

diovisual de la Universitat Pompeu Fa

bra. 12 de desembre de 1998.

Taula rodona Els periodistes i els

mitjans públics. Neus Bonet. membre de

la Junta de Govern del Col•legi de Perio

distes de Catalunya. presidí la taula i la

sessió. Hi participaren Carles Francino.

TV3: David Barbero. ETB: Montser

rat Minobis. RNE-Ràdio 4; Josep Ctmí.

COMRàdio: Llucia Oliva. TVE. i Julià

Alvaro. Canal 9.

— Sessions científiques: presen

tació pels investigadors de la seva darre

ra tesi o dels seus treballs de recerca:

• Convergència tecnològica i re

volució digital. a càrrec d Emili Prado i

Picó. Institut d'Estudis Catalans. 20 d'a

bril de 1999.

• Presentació de l'Institut de la

Comunicació (INCOM). a càrrec de Mi

quel de Moragas i Spà. Institut d'Estudis

Catalans. 20 de maig de 1999.

— II Col•loqui: Política heme-

rogràfica a Catalunya. En col•laboració

amb la Universitat Pompeu Fabra i l'As

sociació d'Arxivers de Catalunya. Univer

sitat Pompeu Fabra. 31 de maig de 1999.

— IX Conferència anual a Giro

na. Girona. 5 de junv de 1999.
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• Presentació del projecte de re

cerca El català en els mitjans de comu

nicació. Situació actual i perspectives. a

càrrec d'Imma Tubella. Presentació de

les conclusions pels directors d'equips

del treball de recerca. Debat.

• Presentació de tesis (introduc

ció: Montse Bonet) i de comunicacions

pels socis (introducció: Llúcia Oliva).

• Informe sobre VEstat de la co

municació. a càrrec de Lluís de Carreras.

• Presentació del número 11 de

Treballs de Comunicació.

• Visita facultativa al Museu del

Cinema.

Publicacions

Treballs de Comunicació. núm. 9 i 10.



Societat Catalana de Filosofia

Junta Directiva

President: Jorni Sales i t lonercn

Vicepresident:

Secretari:

Salvt Turró

Ignast Roviró i Alemanv

Tresorer: Rorert Veciana Tormo

Vocals: Maria Rosa Borràs i Borràs

Antoni Boscn Veciana

Jaume Casals i Pons

Marta Ramon Curelles i Bartolomé

José Manuel Díaz Fouces

Víctor Gómez Pin

Joan Gonzalez Guarniola

Annreu Gr u i Arau

Xavter Iranez i Puig

Fkanctsco ne Lara López

Carme Mercnan Cantos

Josep monsi.rrat Molas

Joan Nom i i i Merlo

Josep Olestt Vila

Josep M. Porta i Farregat

Antont Prevostt Monclús

Jornt Ramírez i Asensto

Manuel Satué Su i i l

Delegat de l'IEC: Pere Lluís Font

Nombre de socis: 315

Activitats generals

Els dies « i 9 d'octubre de 1998, la So-

nogràfiques entorn dels àmbits següents

del tema La cultura: a) «La cultura i el

mite»; b) «La cultura i la cultura po

pular»; i c) «La cultura i Ies institu

cions» .

cietat va participar en I organització

d una nova edició dels Col·loquis de Vic.

que van consistir en tres sessions mo-



g 390

El dia 30 d'octubre de 1998. el

senvor Salvador de Brocà i Tella. profes

sor de la Universitat Rovira i Virgili. va

pronunciar la lliçó inaugural del curs

1998-1999. que duia per títol El Ro

manticisme i nosaltres.

Activitats de les seccions

La Societat Catalana de Filosofia ha

continuat canalitzant el gruix de la

seva activitat a través de les seccions.

Cal destacar la creació. aquest curs. de

la Secció d'Estudis Fenomenològics.

que es va presentar el dia 14 de ge

ner de 1999. A continuació es detallen

les activitats de cadascuna de les sec-

Secció d'Hermenèutica i Platonisme

— Comentari de l'obra del professor

Charles Kalm Plato and the Socratic

Dialogue. The philosophical use of a

literaty form. 19 de novembre de 1998.

— Lliçó del professor Thomas

Robinson: «Los rasgos definitorios del

dualismo mente-cuerpo en los escritos

de Platón». 23 de novembre de 1998.

— Preparació del seminari del

professor Gonzàlez: lectura del Protàgo-

res. 17 de desembre de 1998 i 21 de ge

ner i 18 de febrer de 1999.

— Seminari dedicat a la lectura

del Protàgores. a càrrec de Francisco J.

Gonzàlez. professor del Col•legi Skid-

more de Nova York. 17. 18 i 19 de març

de 1999.

— Balanç de la lectura del Pro

tàgores. 22 d'abril de 1999.

— Balanç del curs 1998-1999 i

programació del curs 1999-2000. 20 de

maig de 1999.

La Secció ha participat activa

ment en el Simposi Internacional de Pla-

tonistes celebrat a Toronto.

Secció de Filosofia Moderna

— Presentació de la traducció catalana

de Descartes. Regulae ad Directionem

Ingenu. a càrrec de Salvi Turro. 18 de

novembre de 1998.

— «Les quatre dimensions de la

moral cartesiana». a càrrec de Josep M.

Porta. 16 de desembre de 1998.

— «La forma estètica a la Crí

tica del Judici (paràgrafs 10-11)». a

càrrec de Marcel Real. 20 de gener

de 1999.

— «Filosofia i teologia a Male-

branche». a càrrec de Jordi Sales. 17 de

febrer de 1999.

— Presentació de la traducció al

català de G. W. Leibniz. Nouveaux es-

sais snr l'entendement humain. a càrrec

de Josep Olesti. 17 de març de 1999.

— «La noció d'Endzweck a la

KpV i el problema de la història».

a càrrec de Jordi Ferrer. 21 d'abril

de 1999.

— «Les tres branques de l'arbre

de la filosofia de Descartes: mecànica.

medicina i moral». a càrrec de Josep M.

Porta. 9 de juny de 1999.



Secció de Filosofia Medieval

Aquesta Secció va celebrar els dies 26.

27 i 28 de maig de 1999 un seminari so

bre el tema Quatre visions aristotèliques

de temps (Aristòtil. Tomàs d'Aquino.

Guillem d'Ockham. Thomas Hobbes).

Hi van presentar ponències els senyors

Miguel Candel. Antoni Prevosti. Fran

cesc Fortuny i Bartomeu Forteza.

mentari de La teoria dels sentiments

morals. d'Adam Smith.

Secció d'Estudis Fenomenològics

Aquesta Secció es va estrenar amb el semi

nari Fenomenologia realista. 1900-1927.

impartit per Kevin Mulligan. professor de

la l niversitat de Ginebra. durant la set

mana del .'51 de maig al 4 de junv.

Secció de Filosofta Pràctica

Aquesta Secció ba dedicat el curs a fer.

al llarg de deu sessions. la lectura i el co-

Publicacions

Anuari de la Societat Catalana de Filo

sofia. núm. 9 (1997). 194 p.

i
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Societat Catalana de Geografia

Junta Dtrecttva

President:

Vicepresident:

Secretari:

Tresorera:

\ ocal primer:

Vocal segon:

Vocal tercer:

Vocal quart:

Vocal cinquè:

Vocal sisè:

Vtcenç Btete t Farré

Josep Oltveras t Samttter

Enrtc Bertran t Gonzalez

Montserrat Cuxart t Tremps

Joaqt'tm Cabeza t Valls

Pau Alegre t Nadal

Jesús Burgueno t Rtvero

Francesc Nadal t Ptqué

Joan Tori t Donada

Enrtc Mendtzabal t Rtera

Deleiiat de l'IEC: Marc-At rllt Vtla t Comaposada

Nombre de socis: 471

392

[ssemblett General ordinària

El 16 de juny de 1998 se celebrà l'As

semblea General ordinària de socis de la

Societat Catalana de Geografia (SCG).

corresponent al curs 1997-1998. En

aquesta Assemblea s'aprovaren Tacta de

l'anterior Assemblea General ordinària.

la Memòria d'activitats del curs 1997-

1998. l'estat de comptes de l'any 1997 i

el pressupost de l'any 1998. i s'efectuà

la renovació reglamentària de la Junta

de Govern. que restà constituïda de la

manera indicada més amunt.

Moviment de socis

En acabar el curs 1997-1998. el nombre

de membres de la SCG era -K<7: d'alesho

res ençà. lii ha hagut 17 altes i 13 baixes.

Ara. per tant. en tancar l'exercici 1998-

1999. el nombre d'associats és 471. dels

quals 1 4 són honoraris i 457 són numera

ris IIi .

ictivitats científiques

t 'onferències

El curs 1998-1999 començà oficialment

el 13 d'octubre de 1998. data en què el

senyor Joan Vilà i Valentí. professor

emèrit de la l niversitat de Barcelona i

membre de l'IEC. presentà el llibre

Aportació a la terminologia geogràfica

catalana. del qual és autor el senvor

Marc-Aureli Vila i Comaposada. mem



luc de I IEC. que tot seguit pronuncià

una conferència sobre Formació de la

terminologia geogràftca .

HI 20 d'octubre de 1998. el se

nvor Serge Courville. director del Labo

ratori de Geografia Històrica de la Uni

versitat Laval del Quebec. tractà del

tema Du pays perçu au pays vécu: la

campague <ptébecoise au W siècle.

Aquest acte es féu en col•laboració amb

el Centre d'Estudis Canadencs de la

Universitat de Barcelona.

El 1» de novembre de 1998. el

senyor Joan-Eugeni Sànchez. professor

del Departament de Geografia Humana

de la Universitat de Barcelona. parlà de

Dependència i concentració de la gran

empresa a Espanya.

El 15 de desembre de 1998. el

senyor Jordi Oliveras Samitier. professor

de l'Escola d' Arquitectura de Barcelo

na de la Universitat Politècnica de Cata

lunya. dissertà sobre Les noves pobla

cions de la Il•lustració.

El 20 de gener de 1999. el se-

nvor Rafel Pujol i Marigot. cap del Ga

binet d'Estudis de la Diputació de Bar

celona. pronuncià una conferència sobre

L'administració local a Catalunya. Pro

posta de model d'organització territo

rial.

El 17 de febrer de 1999. la se

nyora Mireia Baylina Farré. professora

de la Universitat Autònoma de Barcelo

na. tractà del tema Precarització ifemi-

nització: el treball a domicili.

El 9 de marc de 1999. el senyor

Carlos Nmtes Silva. professor del Centre

d'Estudis Geogràfics de la Universitat de

Lisboa. pronuncià una conferència titu

lada . Us- regiòes administrativas em Por

tugal: reforço da desentrtdizaçào ou

Jragmentaçao do Estada.

El 28 d'abril de 1999. la senyora

Cindi Katz. professora de la Universitat

de la Ciutat de Nova York. dissertà so

bre Desintegrating developments: exca-

rating historical geographies of change

in rural Sudan and New York city.

El 19 de maig de 1999. el senyor

Joan Ganau. professor del Departament

de Geografia i Sociologia de la Universi

tat de Lleida. parlà sobre El naixement

de les politit|ues conserracionistes en els

centres històrics de les ciutats cattdanes.

1900-1930.

El 2 de juny de 1999. el senyor

Vicenç M. Rosselló Verger. professor

de la Universitat de València i membre de

l'IEC. pronuncià la lliçó científica que

serví de cloenda al curs 1 998- 1 999 i que

versà sobre Les cartes portolanes medie

vals: una glòria catalana.

Totes les conferències del curs

foren pronunciades a la seu de l'IEC.

Sortides d 'estudi

El 7 de novembre de 1998 es féu una

sortida d'estudi al Priorat. coordinada

pels senyors Narcís Rucabado i Joaquim

Cabeza. Al matí. el senyor Joan Tort.

professor de la Universitat de Barcelona.

.''.'i.! -
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donà una lliçó sobre l'aspecte físic i l'e

volució humana de la comarca. després

de la qual hom efectuà una visita a les

ruïnes de la cartoixa d'Escaladei. A la

tarda. hom visità el celler Costers del

Siurana.

El 17 d'abril de 1999 es féu una

sortida d'estudi a Tortosa. coordinada

pels senvors Narcís Rucabado i Joaquim

Cabeza. Al matí. hom féu una visita a

l'Observatori de l Ebre. al municipi de

Roquetes. A la tarda. hi hagué una taula

rodona i un col•loqui posterior. amb la

participació com a ponents d'Alfons

Garcia i Rodríguez. geògraf de la Unitat

de Geografia de la Universitat Rovira i

Virgili. que parlà de L'expansió de la

ciutat contemporania. Les actuacions

pendents- Jesús Sorribes i Montserrat.

sociòleg i tècnic de l'Institut per al Des

envolupament de les Comarques de 1'E-

bre. que tractà de La societat tortosina.

Anàlisi sociodemogràftca. i Teresa Mova

i Giné, geòloga i directora del mateix

institut. que dissertà sobre Els reptes de

futur. El pla territorial parcial de les ter

res de l'Ebre.

Durant aquest curs. i amb la co

ordinació del senvor Joan Tort. profes

sor de la Universitat de Barcelona. s'ha

organitzat el / Cicle de Descobertes Ur

banes. que en tres matins de dissabte

ha iniciat I estudi de sengles realitats

urbanes de Catalunva. La primera.

efectuada a Sant Joan Despí. el 28 de

novembre de 1998. fou organitzada

pels senyors Joan Tort i Pere Tobaruela

i es dedicà a copsar l'evolució del seu

paisatge urbà al llarg del temps. La se

gona. feta a Vic. el 20 de marc de 1999.

fou organitzada pels senvors Joan Tort i

Vicenç Biete i comptà amb el guiatge de

la senyora Maria del Carme Montaner.

Aquesta sortida s'orientà a l'estudi dels

aspectes més rellevants de les trans

formacions urbanes internes de la ciu

tat. La darrera. centrada en l'antiga vila

de Gràcia. es dugué a terme el 29 de

maig de 1999. Sota la direcció dels se

nyors Joan Tort i Joan Lafarga. es féu

un recorregut que dedicà atenció a di

versos aspectes històrics. arquitectònics.

urbanístics i relacionats amb la tradi

ció associativa d'aquest barri de Bar

celona.

Altres actuacions

FA 23 de febrer de 1999 se celebrà. or

ganitzat per la Universitat de Barce

lona. l'editorial Oikos-Tau i la SCG.

Tacte de presentació del llibre La for

mació de les xarxes de transport a

Catalunya. 1761- 1035. del qual és

autor Jaume Font i Garolera. professor

de la Universitat de Barcelona i soci de

la SCG.

La setmana santa d'enguany. de

I'l al 8 d'abril de 1999. es féu un viatge

al Marroc. organitzat per ARAC (A la

Recerca d'Altres Cultures) i l'Associació

Cultural de Viatges. sota els auspicis de

la SCG.



Premi IAnís Casassas i Simó

per a estudiants

EI 22 d'abril de 1999 fou lliurat el quart

Premi Lluís Casassas i Simó al senyor

Francesc Romagosa Casals pel treball

Les zones humides: una aproximació des

de la geografia. Així mateix. es donà un

accèssit al senvor Xavier Ferré Sahun pel

treball Cooperativisme agrari a Lleida

els anys noranta. El jurat era format pels

senvors Pau Alegre. Jesús Burgueno i

Juan Antonio Módenes.

Publicacions

Treballs de la Societat Catalana de Geo

grafia. núm. 46 (juny 1998). [Cor

responent al vol. xm] [Subvenció de

la Diputació de Barcelona]

Treballs de la Societat Catalana de Geo

grafia. núm. 47 (desembre 1998).

[Corresponent al vol. xm] [Sub

venció de la Diputació de Barce

lona]

395



Societat Catalana de Pedagogia

Junta Directiva

President:

Vicepresident:

Secretari:

Tresorer:

Vocals:

Delegat de l'IEC:

Nombre de socis:

Jorni Galí i Herrera

Ricarn Torrents i Bertrana

Josep M. Boixareu i Cortina

Alrert Sangrà i Morer

Francesc Penró i Garcia

Josep M. Mominó i ne La Iclesia

Joan Trianú i Font

128

Publicacions

Butlletí de la Societat Catalana de Pe

dagogia. Monogràfic, núm. 4



Societat Catalana de Sociologia

Junta Dtrecttva

President:

Secretari:

Tresorer:

Vocals:

Sebasttà Sarasa t Urdtola

Ratmon Bonal t Falgàs

Carles Prats t Maeso

Joaqutm Casal t Bataller

Anna Garcta t Hom

Carles Gtronès t Ttxé

Xavter Godàs

Encarna Herrera t Martínez

Eulàlta Solé t Romero

Josep Pont t Vtdal

Delegada de l'IEC:

Nombre de socis:

Cursos

Curs sobre La recerca sociològica

a Catalunya

Curs amb un valor de dos crèdits com a

assignatura de lliure elecció per la Uni

versitat de Barcelona. Aquest és el primer

any que s'ha celebrat aquest curs amb la

participació d'alumnes i la col•laboració

d'entitats i empreses vinculades al món

de la sociologia. Direcció i responsabili

tat: senyors Sebastià Sarasa. professor ti

tular de la Universitat Pompeu Fabra. i

Raimon Bonal. professor titular de la

Universitat de Barcelona. que assumí

l'organització i el control de tot el curs.

Del 7 de gener al 20 de maig de 1999.

Carlota Solé t Putg

211

Sessió 1. «Introducció». Recerca

fonamental - recerca aplicada; la inves

tigació sociològica en el context de l'em

presa; la teoria sociològica i la recerca

operativa; ús de materials quantitatius i

qualitatius; fonts documentals i fonts vi

ves. Institut d'Estudis Catalans.

Sessions 2 a 9. Visites guiades als

centres de recerca següents: Grup de Re

cerca Educació i Treball - UAB (GRET);

Vida Quotidiana i Treball - UAB (QUIT);

Institut de Sociofogia de la Religió - UAB

(ISOR); Institut de Ciències de l'Edu

cació: coeducació - UAB (ICE); Centre

de Recerca d'Educació d'Adults - UB

(CREA); Centre d'Investigació i Recerca

de la Mediterrània (CIREM); Centre d'Es-
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tudis i Planificació (CEP); Gabinet d'Es

tudis Socials (GES).

El programa que es va seguir a

cada centre fou el següent:

ft) Origen del centre i circums

tàncies que van afavorir-ne la creació.

b) Estratègies. dificultats i via

bilitat del projecte inicial.

c) Plantejaments teòrics i meto

dològics de la recerca que s'hi porta a

terme.

d) Exemple concret d'una recer

ca. des dels seus inicis fins al producte

final.

e) Col•loqui amb el director i/o

els treballadors del centre.

Sessió 10. Balanç comparatiu del

que ba estat observat durant el curs.

amb una anàlisi col•lectiva i dialògica

entorn de les experiències acumulades.

S'hi inclou una prova avaluativa obliga

da i escrita sobre els coneixements apre-

sos. amb el rigor i l'exigència propis i es

pecífics de qualsevol avaluació; és a dir.

un examen sobre els continguts. Institut

d'Estudis Catalans.

UI Congrés Català de Sociologia

La desigualtat a Catalunya. Cal un nou

contracte social? Lleida. 20 i 21 de març

de 1999. Participants: 4."<3. entre assis

tents. ponents. comunicants i coordina

dors de grups. Organitzat per l'Associació

Catalana de Sociologia i la Universitat de

Lleida. amb la col•laboració del Col•legi

de Doctors i Llicenciats en Ciències Polí

tiques i Sociologia de Catalunva.

1.1 III Congrés Català de Sociolo

gia ha d'ésser considerat com una fita

important; malgrat el poc temps de du

rada. té la virtut d'haver posat sobre la

taula de la societat catalana la forta

presència de la nostra disciplina en la

nostra vida col•lectiva.

Premi dejoves sociòlegs

S'ha aconseguit una «estabilització» del

premi. Es lliura un cop l'anv. i consisteix

en un premi de 200.000 pessetes per al

guanyador i la publicació de l'article a la

Revista Catalana de Sociologia . També

es concedeix un accèssit al finalista. que

consisteix en la publicació del treball a

la revista. La publicació dels articles és

un premi complementari interessant per

als joves llicenciats. Aquest premi té una

bona repercussió en els ambients univer

sitaris. ja que se'n fa una difusió molt

àmplia entre els estudiants de postgrau i

dels darrers cursos de sociologia.

Aquest any hom ha atorgat el

premi al treball La sociologia. cl relati

visme i la neutralitat valorativa. de Pau

Dito i Tubau. i ha donat un accèssit al

treball Economia. ideologia i mercat de

treball. de Josep Miquel García Vàzquez.

Altres activitats

Tutoria d'estudiants en pràctiques. Es

tracta d'estudiants de la diplomatura de



gestió i administració pública i de la lli

cenciatura de ciències polítiques de la

Universitat Pompeu Fabra que fan pràc

tiques a la nostra entitat. Aquest any

han finalitzat el període de pràctiques

una alumna de la diplomatura i tres de

la llicenciatura.

Publicacions

Butlletí de l'Associació Catalana de So

ciologia. És un full d'informació intern

per als socis. on la informació sobre la

Societat es complementa amb petits ar

ticles o comentaris. a més d'un apartat

per a les novetats bibliogràfiques vincu

lades a la nostra especialitat. Aquest anv

se n'han publicat nou números. amb un

tiratge de 250 exemplars.

Revista Catalana de Sociologia.

Té un tiratge de 500 exemplars. que es

distribueixen entre els socis. les bibliote

ques especialitzades (facultats. departa

ments de sociologia. entitats privades i

fundacions) i totes les associacions de

sociòlegs vinculades a la Federació Es-

panyola de Sociologia. Atesa la vàlua

científica de la revista. la CIRIT dóna un

punt a les persones que hi publiquen un

article en cas que l'articulista es presen

ti a unes oposicions. Durant el propers

dos anvs. i per tal de donar sortida al

material del III Congrés Català de Socio

logia. s'hauria d'ampliar el nombre de

números publicats per anv (passar dels

dos actuals a quatre). Aquest anv s'han

publicat els números 6. 7 i 8.
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