
CONGRES DE CULTURA CATALANA 

AMBIT <(ESTRUCTURA SOCIAL)> 

El Congrés s'ha proposat analitzar la situació actual de la cultura 
catalana i elaborar un projecte de possibles vies alternatives de cara 
al futur cultural dels Paisos Catalans. 

L'estrattgia concreta de l'imbit estructura social s'orienta a un doble 
objectiu: recollir la necesshria informació per a un coneixement sistemhtic 
de l'estructura social dels Paisos Catalans; i procurar, alhora, la mhxima 
sensibilització popular per tal que tothom es senti mogut a participar en 
el debat sobre el futur de la cultura catalana. 

I .  La recerca 

I. la. Pla General 

Hom no ha trobat cap altre procediment viable que confiar bona part 
de la responsabilitat en la tasca de recull i sistematització de material infor- 
matiu general als professionals de la investigació que han tingut accés 
directe a les fonts de dades concretes sobre la realitat social; tot i que, 
així, el treball de recerca adopta de manera inevitable un caire formalment 
elitista que sembla contradir el carhcter d'un Congrés que vol ésser <cel 
de totss. 

Després d'un primer esforl de mobilització de persones i d'equips 
d'estudi, el treball actual de l'hmbit s'orienta a la coordinació i la integració 
dels resultats &investigacions sobre I'estructura social de Catalunya, fent- 
10s girar a l'entorn de tres eixos temhtics principals: 

- L'estructura demogrhfica general i l'anhlisi especial del fet migratori. 
- L'estructura social global (...) i alguns aspectes particulars (família, 

dona, joventut, sectors professionals, moviments socials.. .). 
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- L'estructura laboral (condicions de treball, política d'ocupació, de 
salaris, d'empresa, de conflictes, sindical.. .). 

De la informació particular relativa a cada un d'aquests apartats tem& 
tics, obtinguda en una primera fase d'anblisi (fins al desembre de 1976)' se 
n'elaborari una síntesi (gener-marc de 1977), que haurb de servir de docu- 
ment-base del debat on participaran els <{congressistes)> inscrits a l'imbit 
<tE.S.)> (primavera-tardor de 1977). 

I. 2. Realitzacions concretes 

Especialistes de cada apartat tembtic han presentat ofertes concretes 
de collaboració, en forma d'aportacions de resums dels resultats de la phpia 
investigació (&individus o d'equips). 

Notes: 1) En la fase de mobilització, hom havia convidat a participar 
en la recerca d'informació persones i grups que han fet estudis concrets 
sobre l'estructura social de Catalunya i que, de manera directa o indirecta, 
havien expressat alguna mena d'adhesió al CCC. No hi ha hagut cap intent 
d'excloure ningú d'entre els possibles participants en la tasca de I'imbit. 
Seri, per tant, molt ben acollida l'aportació de tothom qui estigui disposat 
a treballar en el Congrés. 2) El full informatiu del treball de l'hmbit a no- 
vembre de 1976 presenta una relació de persones i collectius que s'han 
compromits concretament a treballar a l'imbit E.S. aportant el producte 
de llur investigació. 

A banda les ofertes de participació de part de gent que por aportar 
resultats d'investigacions concretes, cal comptar també amb les d'altres 
professionals de les ciencies socials que, no havent fet estudis concrets 
sobre 1'E.S. de Catalunya, han manifestat igualment el seu desig de colla- 
borar activament en el treball de I'imbit ( i que seran convidats a integrar- 
se efectivament als equips d'estudi i discussió que, a partir de gener 
de 1977, elaboraran el document que servirb per al debat en les sessions 
públiques de l'imbit previstes per a primavera-tardor de 1977). 

Parallelament al treball d'anilisis globals d'Estructura Social de Cata- 
lunya, s'estan organitzant grups d'estudi i d'acció sensibilitzadora a nivell 
local que complementaran les dades de carbcter general amb informacions 
sobre parcelles particulars. 

Així mateix, s'esti gestant una estructura de coordinació tant dels 
grups que actuen dins del Principat com dels que treballen a cada un dels 
altres Pdisos Catalans. 

Pricticament la totalitat de les persones i grups que collaboren a l'imbit 
coincideix en la consideració de la real viabilitat del suggeriment de tre- 
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ballar sobre la base del producte d'investigacions realitzades recentment 
i del de les que estan actualment en procés &elaboració per a la preparació 
de l'informe general de l'hmbit. 

L'acolliment de la proposta de coordinar el treball dels investigadors 
de cada sector temitic particular ha estat tant favorable com general la 
impressió que no resultar; gens fdcil la tasca d'integració, en un mateix 
document, de les dades provinents d'investigacions realitzades des de marcs 
tebrics i per procediments no sempre coincidents ni tan sols necessiriament 
convergents. 

Es pot dir que prhcticament tothom s'ha comprom2s a la recerca dels 
acords bhsics entorn dels quals girar; el contingut de l'informe de l'hmbit, 
d'una part, i de l'altra, la manera de presentar als <(congressistes>> -que 
seran convidats a reflexionar i discutir sobre el document de treball que els 
serh lliurat- el fet que, des de les diverses <(perspectives)> d'anilisi d'un 
mateix objecte (l'estmctura social), hom hagi obtingut elements d'infor- 
mació i d'interpretació, alguns dels quals resulten mútuament complemen- 
taris mentre que, en canvi, uns altres poden apar2ixer més difícilment 
compatibilitzades en una única modalitat de representació de la realitat; i 
a suggerir que, en tot cas, hom ofereix a la seva consideració aquelles 
refer2ncies perque n'extreguin les idees que els semblin adients. 

11. La sensibilització 

Alhora que n nivell de cercles d'experts hom treballar; en la preparació 
de l'informe de l'hmbit, quan sigui realitzada una primera elaboració del 
material informatiu i s'estigui a pocs mesos vista de les sessions públiques 
del CCC, hom preveu engegar una tasca de sensibilització popular als diver- 
sos aspectes de la temhica objecte de l'imbit E.S. 

Nota: Les <(Sessions Públiques)> de debat, previstes per a primavera- 
tardor de 1977, constituiran la culminació del treball de cada hmbit. D'elles 
en sortirh un informe definitiu, que ser2 publicat en els <(Documents del 
Congrésn. La sessió de Clausura Oficial de 1'8mbit <(Estructura Social)> esth 
prevista a Girona, el 23 d'octubre de 1977. La <(Final)> del <(Congrés)> on 
es proclamari el <(Manifest de la Cultura Catalana), (una síntesi dels acords 
elaborats per cada un dels hmbits del Congrés) és programada per a la fi 
de novembre de 1977. 

Fins ara, l'equip coordinador de l'imbit no ha definit cap programa 
directiu concret de <(sensibilització>>, sinó que més aviat es proposa esti- 
mular i coordinar totes les iniciatives de particulars, grups i institucions 
(a nivell de ciutat, de barri, de comarca, de poble) que tendeixen, d'una 



uPapers)>: Revista de Sociología 

part, que els continguts temhtics de l'hmbit arribin a t roba  la seva ade- 
quada difusió prkvia als debats de les sessions públiques i, de l'altra, que 
els temes objecte del real interb popular trobin el corresponent res& en 
el document de l'hmbit. 

Entre les possibles formes de divulgació -i, alhora, de captació- de 
material informatiu relatiu a la temhtica específica de l'hmbit que hom vz, 
suggerint, cal subratllar, per exemple, les d'organització de taules rodones 
i sessions de debat sobre temes concrets, de cicles de conferkncies, de 
presentació d'informes als mitjans de comunicació, etc. 

Nota final: La coordinadora de l'hmbit és oberta a tota mena d'inicia- 
tives i suggeriments orientats a potenciar el treball del Congrés. 

AMBIT <(ESTRUCTURA SANITARIAu 

El Congrés de Cultura Catalana es proposa fer un balan~ objectiu del 
que tenim, i del que ens manca per convertir-nos en una cultura i una 
societat desenvolupades en el marc de les llibertats polítiques i nacionals. 
I entenem cultura no en un sentit restrictiu -1ingiiístic o literari- sinó 
en la seva concepció més Amplia, com tot alli, que forma part de la nostra 
vida collectiva. Volem arribar a unes conclusions de cara al futur. Volem 
presentar ordenats i estructurats els camins que els futurs organismes 
authnoms dels Paisos Catalans hauran de seguir, les línies mestres que 
haurien de conformar-10s. 

El Congrés és una empresa collectiva i, per tant, necessita la collabora- 
ció i la participació de tothom. Ha  d'ésser el Congrés de tots els que viuen 
i treballen als Pdisos Catalans. Les tasques del Congrés s'han estructurat 
en els hmbits següents: Llengua, Estructura Educativa, Recerca, Histbria, 
Estructura Social, Dret, Institucions, Ordenació del Territori, Economia, 
Estructura Sanithria, Indústria, Agricultura, Navegació i Pesca, Música- 
Cinema - Arts Plstiques - Literatura - Arquitectura, Antropologia i Folklo- 
re, Esport i Lleure, Mitjans de Comunicació, el Fet Religiós, i en un seguit 
d'actes populars: informacions, conferencies, festes, campanyes (Ús oficial 
del Catalh, Salvaguarda del Patrimoni Natural, Definició del territori i la 
identificació lingüística, Revitalització dels valors populars i del folklore, 
Recuperació d'Institucions), tots promoguts pel Congrés. 

A l'hmbit d'Estructura Sanithria ens proposem obrir un ampli debat 
per agrupar i integizr tots els punts de vista, tant dels thcnics, científics i 
professionals com dels usuaris, les capes populars interessades en la de- 












