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Cardús i Ros, Salvador

Salvador Cardús i Ros (Terrassa, 12 juny 1954)
Doctor en Ciències Econòmiques (UAB, 1981), sociòleg, periodista i escriptor. Actualment és professor titular de
Sociologia a la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la qual ha
estat degà entre 2009 i 2011. A més, fou professor convidat al Fitzwilliam College de la Universitat de Cambridge
(1993), a l’Institute for European Studies de la Universitat de Cornell (EUA, 2005) i al Queen Mary College de la
Universitat de London (2006)
Forma part del grup de vocals del Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN) de la Generalitat de
Catalunya del qual el president és Carles Viver i Pi-Sunyer, òrgan que té com a objectiu assessorar la Generalitat
en el procés de transició nacional de Catalunya.
La seva vessant investigadora es centra en la religió i la cultura, l’anàlisi dels mitjans de comunicació i les
identitats nacionals. El seu darrer treball de recerca és Els catalans del segle XX, encàrrec de l’Institut Europeu de
la Mediterrània (2003-2005) i que és resultat de la seva investigació al voltant del model català d’integració.
Ha participat en jornades nacionals i internacionals en l’àmbit de l’anàlisi del nacionalisme, tema sobre el qual ha
fet conferències a universitats com ara País Basc (1995), Alacant (1992), Cambridge (1993 i 1995), London
(1999), Berlín (1999), Cornell (NY, 2005), Braga (2006) o Glasgow (2007).
Fou membre de la Comissió per a l’estudi de les Polítiques d’Immigració del Parlament de Catalunya
(2000-2001), del Patronat de la Fundació Cultural Caixa de Terrassa (1990-2004), de l’Observatori de la Infància i
l’Adolescència del Departament de Benestar Social i del Comitè de la Bioètica del Departament de Sanitat de la
Generalitat de Catalunya (fins a 2005).
Actualment, és membre, entre d’altres, del Consell de la Informació de Catalunya del Col.legi de Periodistes, del
Consell Assessor de l’Institut Europeu de la Mediterrània, de l’Observatori Català de Civisme.
Col·labora amb Catalunya Ràdio i amb els diaris Avui, La Vanguardia, Diari de Terrassa i Ara.
Ha estat guardonat amb diferents premis com ara el Premi Midas de Periodisme (2009), per la defensa i la
promoció de la llengua i la cultura catalana; el Premi Joan Corominas (2007), per a la seva trajectòria personal de
compromís amb la llengua i el país; el Premi Serra i Moret de Civisme (1995) o el Premi Nacional de Periodisme
(1994).
D’entre la seva bibliografia, podríem destacar:
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_ El camí de la Independència (2010)
_ Ben educats. Defensa útil de les convencions, el civisme i l’autoritat (2003)
_ Estalvi, ciutat i progrés (2001)
_ Política de paper. Premsa i poder a Catalunya, 1981-1992 (1995)
com a col·laborador en obres col·lectives:
_ Katalonien. Tradition und Moderne (2004)
_ Un Nou paradigma de la política cultural: estudi sociològic del cas barceloní [1]. J.Rius Ulldemolins sota la
direcció de Pierre-Michel Menger i A.Rodríguez Morató. Tutor: Salvador Cardús Ros.
_ El presente del Estado-Nación (2004)
_ Nacionalisme. Debats i dilemes per a un nou mil·leni (200)
Cardús presentà la seva ponència La Cultura: servei públic, indústria o espectacle? a la jornada inaugural de
les Jornades Interacció que tingueren lloc del 8 al 10 de maig de 2013.
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Enllaços:
[1] http://cercles.vtlseurope.com:8098/lib/item?id=chamo:8487&amp;theme=CERC
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