
SESSIÓ DE TREBALL: “Actituds 
polítiques i comportament electoral 
a Catalunya” 

El maig de 2008 es va publicar l'informe "Actituds polítiques i comportament electoral a Catalunya: materi-
als per a un debat social", elaborat per diversos experts i sota la coordinació del catedràtic en Ciència Políti-
ca, Josep Maria Vallès.  
 
Des del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya organitzem una sessió de treball per difondre i deba-
tre les conclusions extretes a partir d'aquest informe, en el marc del debat social que impulsa la Generalitat 
de Catalunya. 
 
Analitzarem l'estat actual de la participació dels catalans i les catalanes en la vida política i la salut de la 
nostra democràcia, així com també es faran propostes per a millorar-la.  
 
 

PROGRAMA 
 

16:00h – 16:15h. Presentació. 
• Sra. Anna Parés, degana del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya 
• Sr. Marc Rius, director general de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya 
 
16:15h – 17:00h. Conferència marc 
“Actituds polítiques i comportament electoral a Catalunya" a càrrec de Josep Maria Vallès, catedrà-
tic de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
17:00 – 17:15h. Torn obert de paraules 
 
17:15h – 17:45h. Pausa – cafè 
 
17:45 – 19:30h. Sessió de Treball 
Es constituirà una sessió de treball on s’abordarà: 
 
• La diagnosi de la situació actual de Catalunya 
• Els diferents instruments de relació entre la ciutadania i les institucions  

 
Coordinació: Jordi Sánchez, director de la Fundació Jaume Bofill  

 
19:30 – 20:00h Conclusions 

ON: COL·LEGI DE POLITÒLEGS I SOCIÒLEGS DE CATALUNYA | c/ Roger de Llúria, 155-157.Entresòl 1a. Barcelona 
 

DATA: L’11 de maig, de 16 a 20 hores. 
 

L’accés és lliure però les places són limitades. Cal confirmar assistència trucant al 93 241 41 22 o bé escrivint a  
colpis@colpis.cat.  

MÉS INFORMACIÓ A www.colpis.cat 

ORGANITZA AMB EL SUPORT DE AMB LA COL·LABORACIÓ DE 


