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PRESENTACIÓ

L’estudi específic de les condicions

de vida de determinats sectors de pobla-

ció és un instrument cada vegada més

utilitzat en les polítiques socials, que

intenta respondre, d’una banda, a la

major complexitat i fragmentació social i,

de l’altra, a la necessitat de dissenyar

polítiques específiques amb major eficà-

cia en el context de les polítiques univer-

salistes. En aquest número de Barcelona

Societat es presenten els treballs de sínte-

si de dues enquestes que tenen en comú

aquesta aproximació sectorial, i que

comencen a tenir sèries comparatives

que les fan més útils. “Les condicions de

vida de les dones a Barcelona” és l’explo-

tació dels resultats de l’Enquesta Metro-

politana corresponent a 1995. Aquesta

mateixa explotació ja es va realitzar sobre

l’Enquesta de 1990 i està inclosa en el

primer número de la revista. “Els valors

socials dels joves barcelonins” presenta

els resultats de l’Enquesta realitzada a

finals de 1997, en el marc també d’una

mostra més àmplia a escala metropolita-

na, però mantenint essencialment el

mateix questionari que es va realitzar el

1992 i que també va ser editat en Barcelo-

na Societat/2. Aquestes dues radiografies

incorporen aquesta dimensió temporal

que permet observar els canvis i tendèn-

cies en l’evolució de determinats fenò-

mens socials.

La secció de “Monografies” incorpo-

ra dos treballs que complementen aspec-

tes realcionats amb el món dels joves a

Barcelona, especialment relacionats amb

l’estat de salut. Els articles “Conductes de

salut en els joves escolaritzats de

secundària” i “Els joves i la sida” combi-

nen novament les accions concretes de

prevenció i promoció de la salut amb la

recerca i la investigació sistemàtica a par-

tir de les pròpies fonts. El “Cens d’equipa-

ments esportius” presenta en la revista

per primera vegada la radiografia dels

espais esportius a la ciutat, la seva tipolo-

gia i l’evolució en els darrers anys.

“L’enquesta de qualitat de la ciutat” ens

permet, a partir dels resultats de la darre-

ra enquesta realitzada, conèixer la meto-

dologia  d’un instrument municipal esta-

ble, que incorpora la dimensió qualitativa

i de percepció per part de la ciutadania

com a elements claus per a l’avaluació.

L’aparició d’Internet i el seu crei-

xent ús generalitzat ha suposat una gran

transformació de les tecnologies de la

comunicació i la informació. Aquest

impacte ha estat especialment rellevant

en l’accés, el tractament i la difusió de la

informació científica. Avui és possible

conèixer, de foma ràpida i fàcil, l’estat

actual dels estudis i recerques que es

produeixen arreu del món. L’article

“Recursos en ciències socials a Internet”

vol contribuir a facilitar una aproximació

als recursos que suposa la xarxa en el

terreny de les ciències socials i, en con-

cret, en alguns temes d’actual rellevància

sociològica. Per això s’han seleccionat —

de forma no exhaustiva i amb criteris

propis i, per tant, subjectius— 165 adre-

ces que corresponen a un ampli ventall

d’institucions públiques, d’organitza-

cions sense afany de lucre, d’organismes

científics i universitaris, ja siguin d’abast

local, nacional o internacional. Per tal de

facilitar una ràpida connexió i consulta

d’aquests centres d’informació, aquest

article apareix també en suport informà-

tic. El disquette permet, una vegada con-

nectats a Internet, entrar directament a

les adreces electròniques que es detallen

només clicant directament sobre la

mateixa adreça. Confiem que aquest sis-

tema sigui una ajuda per accedir-hi de

forma ràpida i àgil i que sigui d’utilitat

peper als lectors de la revista.

A la secció de “Referències” s’infor-

ma també de l’acord signat recentment

entre diverses universitats i l’Ajuntament

de Barcelona per tal de promoure un

Banc d’Estudis Socials. Aquest acord s’ha

realitzat en el marc del Pla integral de

desenvolupament dels serveis socials a

Barcelona, en el qual participen més de

130 entitats i institucions de la ciutat.

Com es pot veure en l’article, a partir

d’aquest número s’obrirà una secció

específica per tal de ressenyar els treballs

universitaris que formin part d’aquest

banc d’estudis socials.

Per últim, es distribueix també amb

aquest número de la revista un full d’ava-

luació, per tal de conèixer el grau d’utilit-

zació i satisfacció de les persones que

reben Barcelona Societat. Es tracta d’un

instrument necessari per millorar la qua-

litat de la revista, per corregir les insufi-

ciències que s’hi detectin i per incorpo-

rar-hi, en el possible, els suggeriments

que es rebin. Agrairem a tots els lectors i

lectores la seva col.laboració.


