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Assemblea general extraordinària  
 

El proppassat dia 13 de maig tingué lloc a l’IEC 
l’assemblea general extraordinària de socis i 
sòcies, l’ordre del dia de la qual constava de dos 
punts: aprovació de les modificacions dels Estatuts 
de l’Associació i elecció d’una nova Junta 
Directiva.   
 
Després de ser aprovada l’acta de l’assemblea 
anterior, la Junta Gestora va exposar els articles a 
modificar dels Estatuts, els quals, després de 
diverses intervencions es van concretar i 
l’assemblea els va aprovar per  unanimitat. Tots els 
socis rebran el text d’aquest nous Estatuts. 
 
A continuació, i després que el programa que 
presentava la candidatura a la nova Junta fos 
exposat  pel candidat a President, es procedí a 
l’elecció. La votació va donar com a resultat que la 
Junta fos elegida per unanimitat.   
 
 
Nova Junta de l’ACS 

 

President:        Oriol Homs Ferret 
 

Secretària:        Paquita Sanvicén i Torné 
 

Tresorer: Carles Gironès i Tixé 
 

Vocals:              Jordi Busquets Duran 
 Joaquim Casals i Bataller 

   Remei Casas Borràs 
    Encarna Herrera i Martínez  
    Maite Montagut Antonlí 
    Carles Prats i Maeso 
    Josep M. Rotger Cerdà 
              Eulàlia Solé Romero 
     Teresa Sordé Martí 
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En acabar l’assemblea, va tenir lloc un nou 
sopar-col·loqui, que aquesta vegada es feia sota 
la temàtica: Llengua i poders. Es va celebrar al 
restaurant EL CERC, amb una bona assistència 
de socis i amics, i es va comptar amb ponents 
que representaven el País Valencià, les Illes, 
Catalunya Nord i el Principat. 
 
 
Funcionament de la Junta 

 
A la primera reunió de la nova Junta, 
mantinguda el proppassat 10 de juny, es va 
procedir a la constitució de 6 Comissions de 
Treball. Tot seguit les consignem, amb el nom 
dels seus components: 
 
Relacions amb la FES, universitats i altres 

institucions: Oriol Homs, Maite Montagut i 
Josep M. Rotger 
 
Promoció de la recerca, grups de treball i 

premi Joves Sociòlegs: Jordi Busquets i Teresa 
Sorde 
 
Conferències, formació i sopars: Carles Prats 
 
Publicacions: Remei Casas, Carles Gironès, 
Encarna Herrera i Eulàlia Solé 
 
Web: Paquita Sanvicén 
 
Equip organització congressos: Joaquim Casals  
 

 
 
25è aniversari de l’ACS 

 
Enguany es compleixen 25 anys de la fundació 
de l’Associació Catalana de Sociologia. Es 
tracta d’un esdeveniment a celebrar amb tota la 
solemnitat que es mereix. En principi s’ha 
pensat a organitzar una conferència amb la 
participació d’una reconeguda personalitat de la 
Sociologia, i després un sopar els convidats 
especials del qual serien el tres socis fundadors 
Jordi Estivill, Salvador Giner i Àngels Pascual. 
Està previst que es faci a la tardor, i tots els 
associats rebran puntual informació.  
 

VIII congrés espanyol de Sociologia 

 
Es recorda a tots els socis i sòcies que els propers 
23, 24 i 25 de setembre se celebrarà a Alacant el 
Congrés que organitza la FES sota el lema: 
“Transformaciones globales: confianza y riesgo.” 
Es de suposar que tothom ha rebut la informació 
deguda, però en tot cas, de no ser així, es pot 
demanar a la secretaria de l’ACS: Montse 
Camps, tels. 93 3248581/85, fax: 93 270 11 80, 
correu electrònic acs@iecat.net 
 

 

Sociòlegs sense Fronteres 
 
Passat l’estiu, els socis i sòcies rebran 
informació sobre Sociòlegs sense Fronteres, 
una ONG fundada a Madrid per Alberto 
Moncada i que, fins ara, Maite Montagut 
coordinava aquí des de la Universitat de 
Barcelona. L’ACS passarà a ser-ne la seu, com 
una vessant més de les seves funcions 
relacionades amb els moviments socials. Està 
previst de fer un acte de presentació per a 
tothom qui hi pugui estar interessat. 
 
Congressos en projecte 
 
Es contempla la perspectiva d’organitzar el 
proper congrés de la FES, a celebrar l’any 2007, 
atès que al llarg de tots aquests anys, fins arribar 
al VIII  congrés, a Catalunya mai no se n’ha fet 
cap. Un altre congrés a preveure és l’Europeu, i 
l’organització d’ambdós coincidiria amb el V 
Congrés català. Tot un repte, doncs. 
 
VIII Concurs de Joves Sociòlegs 
  
El 23 de març de 2004 es va reunir el Jurat per a 
deliberar sobre els treballs presentats al VIII 
Concurs de Joves Sociòlegs. Format per Carles 
Prats Maeso,  Paquita Sanvicén Torné i  Eulàlia 
Solé Romero,  Comissió Gestora de l’ACS, el 
jurat va valorar positivament l’esforç i la 
dedicació dels dos candidats al premi, però va 
considerar que els seus respectius treballs 
presentaven defectes de fons i de forma, per la 
qual cosa van prendre per unanimitat  l’opció de 
no adjudicar el premi d’enguany. 
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