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Commemoració del 25è aniversari de 

l’Associació Catalana de Sociologia 
 

 
El dia 9 de desembre de 2004 va tenir lloc el 

primer acte de celebració del 25è aniversari de 

l’ACS.  

 

Va consistir en un acte acadèmic en el marc de la 

Sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis 

Catalans. Una taula rodona en la qual hi van 

participar Salvador Giner -en la doble vessant de 

vice-president de l’IEC i de primer president de 

l’ACS-, i Carlota Solé, Sebastià Sarasa i Carles 

Prats com a ex-presidents. En qualitat d’aquest 

mateix atribut, s’esperava comptar amb Jordi 

Estivill, però un retard d’avió ho va impedir. Per la 

seva part, Oriol Homs, actual president, va actuar 

de moderador.  

 

Després de repassar la trajectòria de l’ACS i la 

tasca que cadascun dels ex-presidents havien dut a 

terme, es va tenir un record pels desapareguts Lluís 

Carreño i Raimon Bonal, tercer i cinquè presidents, 

respectivament, professors tan valuosos com 

estimats. 

 

Ensems, es va lliurar als membres de la mesa una 

litografia commemorativa del 25è aniversari, 

exemplars de la qual esdevindran un símbol de 

l’ACS durant les diverses celebracions previstes 

per tot l’any 2005. 

 

Tots els presents també van rebre una Breu 

Memòria que, a tall de dossier de premsa, recull les 

principals activitats dutes a terme per l’ACS 

d’ençà de l’any 1981, data en què es van celebrar 

les Primeres Jornades de Sociologia, preludi dels 

Congressos que s’han anat organitzant i principi de 
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la consolidació de la naturalesa acadèmica de 

l’Associació. 

 

A continuació es va celebrar una Conferència-

Sopar a l’Hotel Espanya. Pronunciada per Manuel 

Pérez Yruela, president de la FES, va versar sobre 

“La vuelta de la Sociología”. Una visió de la 

Sociologia al llarg del temps fins a arribar al 

caràcter que assoleix en el present. 

 

 

Directori de l’ACS  
 

 

Aquest any, l’Associació compta amb una 

alumna en pràctiques que està duent a terme una 

actualització de la base de dades dels socis i 

sòcies, incorporant-hi alhora un breu estudi 

sobre l’activitat professional dels associats.  

 

En breu s’enviarà per correu electrònic, o postal 

per aquelles persones que no disposin d’Internet, 

un qüestionari amb el prec de que sigui 

contestat. Una iniciativa que sens dubte 

redundarà en benefici de tots i en el millor 

funcionament de l’ACS. 

 

 

Beca predoctoral de Formació de 

Personal Investigador (FPI) del MEC, de 

fins a quatre anys  de durada. 
 

El MEC convoca, dins del seu programa de FPI, 

una beca d’investigació assignada al projecte 

SEC2003-0253, Política Constitucional de la 

UE, dirigit per Carlos Closa i gestionat per la 

Universidad de Zaragoza. Les bases i 

procediments de sol·licitud es troben a la pàgina 

web:  

 

http://wwwn.mec.es/ciencia/jsp/plantilla.jsp?are

a=becasfpi&id=31 

 

 

Seminari Permanent d’Estudis sobre 

Terrorisme 
 

Està dirigit a: professionals, estudiants 

universitaris i públic especialitzat. 

 

Coordinat pel Dr. Fernando Reinares, Catedràtic 

de Ciència Política a la Universitat Rey Juan 

Carlos. 

 

Durant  el  transcurs  de  les  ponències  s’oferirà 

traducció simultània a l’anglès. 

 

La inscripció és gratuïta. Per a  més informació 

es pot visitar la pàgina web: 

 

http://www.ortegaygasset.edu/actividades/2004/

03seminario/principal.htm. 

 

Telèfons de contacte: 

 

Coordinació                        +34 91 700 4168 

Premsa i Comunicació        +34 91 700 4152  

 

Organitza la Federación Española de Sociología 

Alfonso XII, 18, 5º 

28014 Madrid 

 

 

 

Sopar-debat.  

 

 
L’ACS organitza un nou sopar-debat, el qual 

tindrà com a lema Solidaritat i Sociologia i  que 

servirà de presentació de l’ONG “Sociòlegs 

sense Fronteres”.  

 

Es celebrarà el dijous dia 3 de febrer, a les 21 

hores, al Restaurant del Centre d’Estudis i 

Recursos Culturals (CERC), carrer Montalegre, 

núm 7, de Barcelona. 

 

Presidirà l’acte el Sr. David Minoves, director de 

l’Agència Catalana de Cooperació al 

Desenvolupament, i per al debat comptarem amb 

la participació de dos ponents: Sr. Alberto 

Moncada, president de Sociólogos y Politólogos 

sin Fronteras, i la Sra. M. Assumpció Vilà, 

presidenta de la Taula d'Entitats del Tercer Sector 

de Catalunya. 

 

Tots els socis i sòcies han estat informats per carta. 

Tanmateix, també poden adreçar-se a la secretaria 

de l’Associació 

 


