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Concurs de Joves Sociòlegs 
 

Es convoca el novè Concurs de Joves Sociòlegs, 

Premi que va ser instituït l’any 1996.  

 

Poden prendre part en aquesta convocatòria 

estudiants/es de Sociologia, llicenciats universitaris 

titulats d’ença del 2001 i llicenciats universitaris en 

qualsevol disciplina universitària que cursin el 

doctorat en Sociologia..   

 

Ofert a un treball inèdit d’investigació, teòric o 

empíric, en el camp de la Sociologia. La dotació 

del premi és de mil vuit-cents euros (1.800 €). Es 

pot concedir un accèssit.  

 

L’Associació Catalana de Sociologia publicarà el 

treball o els treballs premiats a la Revista Catalana 

de Sociologia.  

 

El termini d’admissió de treballs és l’1 de 

desembre de 2004, i la data de lliurament serà el 22 

d’abril de 2005.  

 

 

Revista Catalana de Sociologia  
 

La Revista de l’ACS figura en el rànquing  de 

revistes que puntuen per currículum i es troba al 

grup D. Aquest reconeixement és una satisfacció, 

alhora que anima a continuar la tasca i a millorar la 

seva qualitat.  

 

Amb aquest objectiu, la Comissió de Publicacions 

es proposa ampliar el consell de redacció, crear una 

comissió de qualitat, incorporar traduccions i rèfers  

i combinar la línia de monogràfics amb articles de 

temàtica lliure. 
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El número 19 és a punt de sortir, i el 20 està en 

fase de galerades. Des d’aquest Butlletí convidem 

els interessats a publicar algun article a que es 

posin en contacte amb la Comissió de Publicacions 

a través de la secretaria de l’ACS. Per altra banda, 

està previst que properament s’incorpori a la Web 

de l’ACS un apartat amb les condicions per 

publicar. Així mateix, es crearà un correu 

electrònic on es puguin enviar els articles per ser 

avaluats. 

 

Nou Comitè Executiu de la FES 

 
Durant el VIII congrés espanyol de Sociologia, que 

se celebrà a Alacant durant els dies 23, 24 i 25 

d’aquest mes de setembre, tingué lloc la renovació 

del Comitè Executiu de la FES. 

 

Elegit el dia 24 de setembre, la composició de 

l’esmentat Comitè Executiu és la següent: 

  

President:           Manuel Pérez Yruela 

 

Vice-presidents: Antonio Ariño Villarroya 

    Teresa González de la Fe 

                           Josep M. Rotger Cerdá 

                           María Silvestre 

 

Secretària Exec. Lola Frutos Balibrea 

 

Tresorer:            Carlos Gómez Bahillo 

 

Vocals:   Xan Bouzada 

                          Felipe Centelles Bolós 

                          Mª Teresa Lobo Fernández 

                          Cristóbal Torres 

 

 

Com podeu advertir, un dels Vice-presidents és 

en Josep M. Rotger Cerdà, membre de la Junta 

de l’ACS. Des d’aquí el felicitem i ens felicitem 

pel seu càrrec, convençuts de que la seva tasca a 

la FES serà profitosa per la Sociologia en sentit 

ampli i per la Sociologia catalana en particular. 

 

 

 

 

 

 

Informació sobre Sociòlegs sense 

Fronteres.  

 
En el Butlletí anterior us parlàvem d’aquesta 

ONG fundada per Alberto Moncada i 

coordinada a Catalunya per la Maite Montagut 

des de la UB. Ara aportem més dades, sobre la 

seva expansió i sobre els seus objectius: 

 

Sociòlegs i Politòlegs sense Fronteres va néixer 

a Madrid el mes de juny de 2002, i des de 

llavors compta amb socis i sòcies a Espanya, 

Itàlia, Estats Units, Canadà, Brasil i Gran 

Bretanya.  

 

Sota el lema,  on la Sociologia es troba amb la 

solidaritat, la seva activitat por resumir-se en 

tres apartats: 

 

a) Cooperar amb l’assistència al 

desenvolupament. (Des del mes de 

maig d’enguany  un estudiant 

participa en la Missió Internacional 

de Kibera, Kenia). 

b) Foment d’un Currículum de 

Sociologia Global. 

c) Conscienciació  del caràcter públic de 

la professió. 

 

Podeu visitar les pàgines web:  

 

www.sociologistwithoutborders.org 

 

www.socpolsf.org 

 

 

25è aniversari de l’ACS 

 
De moment no podem avançar més informació 

que la publicada al Butlletí anterior, llevat de la   

data prevista en que tindran lloc els actes 

programats. Serà el dijous 2 de desembre 

d’enguany. Falta concretar la persona que donarà 

la conferència i el restaurant on es farà el sopar.  

 


