
Crida i protocol. Clivatge. Estudis i testimonis del conflicte i el canvi 

socials 
 

 
Obrim el període de recepció d'articles per a la pròxima publicació de CLIVATGE núm. 4. 

Com ja sabeu, ens interessen fonamentalment les anàlisis sobre qüestions o fenòmens socials 

recents relacionats amb situacions de canvi i de conflicte social. Igualment, esperem que ens 

feu arribar documents que siguin testimoni d'algun moviment, plataforma o organització 

social, de les seves activitats reivindicatives, de protesta o d'innovació social. També esperem 

rebre ressenyes sobre publicacions recents connectades amb la temàtica d'aquesta revista. 

Per a aquest número, a més, donarem prioritat a aquells treballs que s'ocupin de qüestions 

com: 

1. La crisi del projecte europeu en les seves diferents dimensions –socioeconòmica, 

geopolítica, de refugi i asil ara, i política en general–: les dinàmiques d'oposició i les 

manifestacions de desgovern com ara les mobilitzacions a favor de la sortida de l'euro, 

les dificultats en la gestió dels processos migratoris, els eixos de confrontació entre la 

UE i el govern grec, etc. 

2. Les denúncies d'injustícia i les demandes de canvi social a Amèrica Llatina. 

3. Els canvis polítics previstos (o anunciats) a Amèrica Llatina. 

4. La percepció "retardada" dels efectes socials i econòmics de la Crisi a qualsevol lloc del 

món. 

Gràcies per mantenir l'interès pel nostre treball, 

EQUIP EDITORIAL DE L'OBSERVATORI DEL CONFLICTE SOCIAL 

MARÍA TRINIDAD BRETONES (Professora de la Universitat de Barcelona) 

Indicacions per a la presentació formal dels articles:  
 

Idioma: Indistintament en català, castellà, anglès o francès. 

Tipografia:  

a) Text en tipografia Arial 12;  

b) Cites separades en el text en tipografia Arial 11;  

c) Notes: al peu i en Arial 10. 

Cites bibliogràfiques internes del text: autor-coma-espai-any-dos punts-número de pàgina; 

com en: (Offe, 1978:25) o (Offe i Wiesenthal, 1984:56). 



Bibliografia al final de l’article: com a l’article de Clivatge #1 d’Antonio Hermosilla “El papel de 

las movilizaciones…”, pp. 24 i següents. 

Extensió: Entre 2.000 i 20.000 paraules.  

Nota biogràfica de l’autor o autors: Figurarà en nota al peu a la primera pàgina de text. La seva 

extensió aproximada serà de 2-3 línies. 

Drets: els treballs han de ser originals i exclusius per a la publicació de l’Observatori. Si són 

acceptats, en faran públics i es posaran a l’abast dels lectors de manera gratuïta. L’Observatori 

es reserva el dret de publicar-los també en format imprès, íntegrament i amb el 

reconeixement dels autors i autores. 

 

Per a més informació, poden consultar-se les instruccions per als autors a la següent adreça: 

http://revistes.ub.edu/index.php/clivatge/index). 

 

El període de recepció d’articles finalitza el 20 de febrer de 2016. 

Els originals cal remetre’ls a: mtbretones@ub.edu 
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Estem preparant el proper número 3 de la revista Clivatge. Estudis i testimonis del conflicte i el 

canvi socials. El tema central d’aquesta nova entrega girarà al voltant de l’anàlisi de la 

desigualtat social present a les societats actuals (el títol provisional del número monogràfic 

serà “Un nou examen de la desigualtat social”). Se seleccionaran i publicaran articles o treballs 

d’anàlisi sobre les condicions de pobresa, els nous contextos i processos en què s’articulen 

classes i conflictes de classe, les condicions relatives i especials de desigualtat que imposen un 

caràcter nou a grups, col·lectius i minories socials (immigrants, jubilats, dones, jovent, etc.), els 

efectes de l’atur i la precarietat laboral en les condicions que perfilen actualment la 

desigualtat… Estem igualment interessats a rebre anàlisis que vinculin les noves condicions de 

desigualtat socials amb els conflictes socials, així com amb les estratègies socials innovadores 

que persegueixen una sortida a la crisi actual i les seves conseqüències. L’objecte d’anàlisi 

empírica dels treballs pot ser de diferent i divers àmbit geogràfic (països, regions o continents 

diferents), atès que el nostre objectiu és aportar amb aquesta entrega un coneixement tant 

variat com sigui possible sobre les circumstàncies presents i els efectes que l’actual crisi està 

tenint sobre la diversitat de realitats i poblacions que habiten el planeta.  

Els articles originals poden estar escrits, indistintament, en castellà, català, anglès o francès.  

Els originals en format Word (extensió de 10 o 25 pàgines, el format de citació i bibliografia 

poden consultar-se a la pàgina de la revista: http://revistes.ub.edu/index.php/clivatge/index) 

poden enviar-se a la adreça següent:  

mtbretones@ub.edu* 
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We are currently preparing the third issue of our journal Clivatge. Estudis i testimonis del 

conflicte i el canvi socials [Cleavage. Studies and Testimonies Regarding Social Conflict and 

Change]. This new issue of Clivatge will revolve around the analysis of the social inequalities 

affecting present-day societies (under the provisional title “A new examination of social 

inequality”). For this monograph, we will select for publication articles and papers dealing with 

the new conditions of poverty, the new processes and contexts along which classes and class 

conflicts are organized, the relative and special conditions of inequality which confer a new 

character to social groups and minorities (such as immigrants, retired people, women, 

youth…), the effects of unemployment and job insecurity on the conditions shaping inequality 

nowadays… We will also welcome papers dealing with the relationship between the new 

realities of social inequality, on one hand, and social conflict, on the other, with special 

attention to the emergence of innovative social strategies in the search for a way out of the 

current crisis and its consequences. The empirical cases analysed in the papers may be 

multifarious and of different geographical origins (different areas, countries, regions or 

continents), as it is our goal to provide a broad view on the circumstances and social effects of 

the current crisis on the very diverse realities and populations in our planet. 

 

Original papers may be written in English, French, Spanish or Catalan.  

Original articles in Word format (extension: 10-25 pages; for information on the chosen system 

of bibliographic references, please check out the journal publication website, at 

http://revistes.ub.edu/index.php/clivatge/index) should be sent to the following e-mail 

address: mtbretones@ub.edu. 
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