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La Comissió Gestora, creada arran de
l’Assemblea General Ordinària celebrada l’l1
de desembre de 2003 i composta per Carles
Prats, Paquita Sanvicen i Eulàlia Solé, ha
mantingut fins ara dues reunions, els dies 21 de
gener i 4 de març respectivament. Les decisions
preses han estat les següents:
Convocar eleccions per escollir una nova Junta.

Coordinació: Eulàlia Solé
Secretaria: Montse Camps
Societat Catalana de Sociologia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
M. Aurèlia Capmany, 14, 08001 Barcelona
Tels. 93 3248581/85
Fax: 93 270 11 80
Correu electrònic: acs@iecat.net

Proposar la reforma d’alguns articles dels
Estatuts, la qual es presentarà a l’aprovació dels
socis i sòcies a la propera Assemblea General.
Celebrar aquesta Assemblea General el dijous
13 de maig a les 19 h, constant a l’ordre del dia
l’elecció de la nova Junta i l’esmentada reforma
del Estatuts.
Celebrar tot seguint un sopar-col·loqui el tema
del qual girarà al voltant de la política
lingüística amb el lema “Llengua i poders”.

http//:www.iecat.net/institució/societats/acsociologia

De tots aquest actes, els associats aniran rebent
informació per carta.
Petició d’ajuts a l'IEC per a dues recerques

Es proposa encarregar dues recerques relatives a
l'impacte de les decisions polítiques en les
actituds lingüístiques i en l'ús social de la
llengua, en concret en els territoris de les Illes
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Balears i el País Valencià, al fil de les darreres
actuacions del govern estatal i els autonòmics en
aquest sentit. El propòsit es encarregar un estudi
a un/a investigador/a de les Illes i un altre a un/a
investigador/a del País Valencià. Aquestes
recerques s’editaran posteriorment per mitjà
de les vies de publicació pròpies de l'ACS. El
termini previst per a la realització dels treballs
és de 8 a 10 mesos.

El sociòleg Joan Costa ens ha deixat.
El proppassat dia 16 de febrer va morir en Joan
Costa, estimat membre de l’ACS, vice-president
a l’anterior Junta, excel·lent professional i amic
entranyable.
Des d’aquestes pàgines volem expressar el
nostre condol, transmetre’l a la família i unir-lo
a les mostres que en el seu dia es van fer paleses
als diversos mitjans de comunicació.

Nous Grups de Treball
S’han endegat dos nous Grups de Treball:
-Centre d’Estudis de Sociologia de les Arts i la
Cultura, sota la responsabilitat d’Arturo
Rodríguez.
-La inseguretat ciutadana: el paper dels
ajuntaments, sota la responsabilitat de Ricard
Brotat, Miquel Pérez i Carles Prats.

L’ACS celebrarà un acte d’homenatge a la seva
memòria el proper dia 31 de març, dimecres, a
les 19 h, a l’IEC. L’acte comptarà amb la
intervenció de membres de l’ACS, la UB, la
Fundació Bofill i Càritas, entitats en què Joan
Costa ha deixat la seva empremta i de les quals
va ser-ne un membre molt estimat.
.
:

Concurs de Joves Sociòlegs i Sociòlogues
Aquest any només s’han rebut dos treballs, un
procedent de Polinyà de Xuquer (València) i un
altre de L’Hospitalet de Llobregat. Ambdós
estan sent avaluats.
Es fa palès que no s’ha donat prou difusió del
certamen, la qual cosa la nova Junta s’haurà de
proposar per a la propera convocatòria.
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