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Convocatòria de recepció d’articles per a Clivatge 9 

Per a aquest proper número de Clivatge hem seleccionat com a qüestió prioritària qualsevol 

mena d’anàlisi (sigui d’orientació teòrica o d’aprofundiment empíric) relacionat amb les 

conseqüències social d’aquests temps de Pandèmia Global. 

És per tots sabut que estem enmig d’un procés de canvi, i també generador de conflictes, de tal 

envergadura que, necessàriament, Clivatge ha de tenir la voluntat de fer-se’n ressò. 

Considerem, a més, que les diferents disciplines que componen les ciències socials i humanes 

(sociologia, demografia, ciència política, economia, antropologia, psicologia, filosofia, etc.) 

poden contribuir-hi —i han de fer-ho— tot oferint orientacions sobre les condicions reals 

d’aquest moment, o poden donar indicacions sobre com col·lectivament, en les seves 

dimensions locals i globals, estem actuant i/o hauríem d’actuar, o indicacions sobre quins són 

els problemes reals d’aquesta situació (com els que afecten l’àmbit laboral, l’increment de les 

condicions i les característiques de la desigualtat social, els patiments emocionals i psicològics, 

les dificultats i els dèficits de capacitat per a la governabilitat, els nous projectes o demandes 

en la gestió d’allò públic, especialment, en sanitat, educació o recerca). Les ciències socials 

poden contribuir a assenyalar quines i com són el conjunt de tendències (negatives i positives) 

que aquesta Pandèmia pot estar imposant sobre el curs dels conflictes social, sobre les 

possibilitats de canvi i, en definitiva, poden contribuir a comprendre millor com està tenint lloc 

la reorganització del món i de la vida en societat, i en quina direcció ens convindria continuar. 

Llista de temes per a aquesta convocatòria i indicacions general: 

 Seleccionarem articles que responguin de manera adient a les següents característiques: 

1) Tema prioritari: les conseqüències socials de la COVID-19. 

2) Totes les aportacions que estiguin orientades, des de la temàtica general que 

defineix aquesta revista, cap a qualsevol mena d’estudi sobre conflictes i canvis 

socials acotats per un context específic (de temps i localització en un país), anterior 

a la situació de Pandèmia o amb independència d’aquesta (articles d’anàlisi), o 

articles que aportin testimonis d’algun procés de conflicte i/o canvi i la identificació 

dels seus actors principals. 

3) Treballs de ressenya sobre publicacions recents de gran interès per a la comprensió 

de la vida social en societat i les seves possibilitats de canvi i millora. 

 Format dels articles: preferiblement, text en Word; amb una extensió (per als articles 

d’anàlisi i testimonis) d’entre 7.000 i 10.000 paraules; amb títol, resum, paraules clau i 

bibliografia. Per a més indicacions sobre les condicions d’enviament, consulteu: 

https://revistes.ub.edu/index.php/clivatge/about/submissions#authorGuidelines. 

 Els idiomes en què la revista accepta publicar són: castellà, català, anglès i francès. 

 Data límit per a la recepció d’articles: 31 de març de 2021 (la selecció o rebuig de 

l’article es comunicarà en un termini aproximat de dues setmanes des de la recepció de la 

contribució. 

 Data prevista de publicació: primera setmana de maig de 2021. 
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