
NOTICIARI 

Notfcia de Covgressos: Primer <Encuentro Internacional de Sociologia, Cam- 
bia Sociai y Modernizacións, 10-12 de enero de 1986. 

A Valtncia se celebri el primer <Encuentro Internacional de Socialogia~, 
que tracti del nou tema de la modernització. L'organització la duguC a 
terme l'Associaci6 de Sociologia del País Valencii, i la trobada coincidí amb 
les reunions de I'Executiva de I'AssociaciÓ Internacional de Sociologia (ISA) 
i la Federació d'Associacions de Sociologia de 1'Estat Espanyol (FASEE). 
L'objectiu &aquesta trobada era reunir cientifics socials de fama i categoria 
internacionals, com ara Fernando H. Cardoso, Anne Marie Guillemard, Cé- 
line Saint-Pierre, Andrés Michel, Manuel Castells, Salvador Giner, José Vi- 
dal Beneyto, entre &altres; juntament amb estudiosos espanyols sobre les 
mutacions socials i els canvis en l'espai polític, les noves tecnologies i llur 
impacte en la societat, la comunicació i el canvi social. 

Sota l'auspici de la presidencia de la Generalitat valenciana i la presen- 
cia de l'alcalde de la ciutat de Valencia, R. Pérez Casado, com també el 
conseller de Transports, es desenvoluparen les diferents sessions dels tres 
dies de la trobada. La conferencia inaugural ani a chrrec de Salvador Giner, 
que parli sobre <tCambio social y modernización)>. A continuació s'inicih 
l'irea de treball sobre <tMutaciones sociales en el espacio polltico>>, en la 
qual Fernando H. Cardoso tracti el tema central. Complementaren les se- 
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ves apreciacions sobre els canvis que es produeixen en la relació societat- 
Estat, la seva incidhcia en el consensus, legitimaci6 i participació política, 
els ponents de la taula rodona: José Cazorla, Anne Marie Guillemard, Ben- 
jamín Oltra i Rafael Bañón. 

La segona Brea de treball tracti de les noves tecnologies i llur impacte 
en la societat. Les taules rodones, presidides per Carlota SoK discutiren els 
temes de les conseqü8ncies i els efectes de les noves tecnologies sobre el tre- 
ball i la nova estructura ocupacional (M. Navarro i J. F. Tezanos), els efec- 
tes i dimensions subjectives del canvi social (J. R,. Torregrosa) i les conse- 
qüencies de la informatització en el medi laboral (C. Saint-Pierre). Una altra 
taula rodona sobre les noves tecnologies y les qüestions urbanes com ara la 
tecnbpolis, les iniciatives empresarials i el canvi industrial fou seguida per 
una conferhcia sobre les <(Nuevas tecnologias y la reestructuración económi- 
co-sociala per Manuel Castells. Cristdbal Sánchez Cuesta presidí i organitza 
la tercera taula rodona sobre I'espai de consum coliectiu, tema que presenta 
Jesús Leal; i'ordenació del territori i la reforma de les estructures agriries, 
ani a cirrec de Manuel Pérez Yruela i les pautes canviants de la f a d a  
en les societats urbanes I'exposa Andrée Michel. 

Al dia següent i abans de la cloenda de les sessions de I'ctEncuentro)>, 
sessions que tingueren molt kxit de públic i activa participació per part dels 
presents, se celebri una taula rodona corresponent a la tercera Brea de tre- 
ball sobre <~Comunicación y cambio socials. Hi participaren Jesús Ibáñez, 
que parli sobre la comunicació a I'era electrbnica, L. Martin Santos, que 
tracti del tema de la comunicació en relacid a la soledat i l'atzar, Vicente 
Verdú, que par1 sobre els mitjans de comunicació social com a creadors de 
realitat, i Jorge Lozano, que tracti de la informació com a fascinació. Les 
sessions de treball acabaren amb la conferkncia de José Vidal Beneyto. 

Cal destacar I'hospitalitat dels nostres coliegues i amics valencians i la 
bona organització que, grlcies a José Bailo i Pilar Portero, entre d'altres, 
féu possible aquest <(Encuentro)> sobre el tema dificil del canvi social i la 
modernització. Esperem que aquesta iniciativa tingui la continGtat fructí- 
fera que prometien l'inim i I'esperanga dels nombrosos assistents als debats. 




