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Adjudicació del Premi del Concurs de Joves 

Sociòlegs 

 
Tal com estava previst, el 22 d’abril d’engany es 

va adjudicar el premi del novè Concurs de Joves 

Sociòlegs convocat per l’ACS.  El tribunal, 

constituït per Carlota Solé, catedràtica de l’UAB i 

directora de Papers,  Jordi Busquets, component 

de la comissió de recerca de l’ACS, i Oriol Homs, 

president de l’ACS, va atorgar el Premi al treball: 

La pediatria en l’aportació de coneixements de 

cura, del qual són autores Susanna González, 

Núria Montmany i Gemma Parera. 

 

S’havien presentat altres cinc treballs, dos dels 

quals el tribunal va considerar mereixedors de 

sengles accèssits: Qui domina el món, signat per 

Julián Cárdenas, i Classificació i jerarquies, de 

Xavier Gimeno.  

 
Tant l’estudi premiat, amb una dotació de 1.800 

euros, com ambdós accèssits seran publicats a la 

Revista Catalana de Sociologia  durant l’any 2006. 

 

 

Jornades d’homenatge a Salvador Giner 

celebrades a Còrdova 
 
Els dies 3 i 4 de març d’enguany, l’Instituto de 

Estudios Sociales de Andalucía (IESA) va retre   

homenatge a Salvador Giner, primer president 

que fou de l’ACS i un dels impulsors de la 

creació del propi IESA.  Es va fer per mitjà 

d’unes Jornades en què van intervenir Eduardo 

Moyano, sots-director d’IESA,  Miguel Beltrán, 

Ramón Vargas, Emilio Lamo de Espinosa, 

Fernando Aguiar i Félix Ovejero. Un homenatge 

que va ser impulsat per Manuel Pérez Yruela, 

director de l’IESA i president de la FES 
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 La UB i l’ACS honoren Salvador Giner. 
 

 

El proppassat dia 19 d’abril, a l’Aula Magna de 

l’Edifici Històric de la UB, va tenir lloc un altre 

acte d’homenatge a Salvador Giner. El Rector 

de la Universitat i la professora Maite Montagut, 

en representació del president de l’ACS, van 

glossar la trajectòria professional i personal de 

l’homenatjat, i a continuació van dissertar el 

catedràtic de filosofia de la Universitat de Roma 

Giacomo Marramao, i els catedràtics Manuel 

Pérez Yruela i Juan Ramón Capella. Amb la sala 

plena de companys, amics i deixebles, Salvador 

Giner va agrair les  mostres d’afecte i 

reconeixement que va rebre. 

 

 

 

Proper sopar-debat  

 

 
El proper dijous 9 de juny, a les 21 hores, tindrà 

lloc al restaurant del CERC, carrer Montalegre, 

número 7, de Barcelona, un nou sopar-debat que 

tindrà com a lema: Sociologia i llengua: en 

català, en castellà o en anglès? Està previst que 

intervinguin com a ponents, Josep Anton 

Rodríguez (UB), Salvador Cardús (UAB) i 

Gosta Sping-Andersen (UPF), actuant com a 

moderador el president de l’ACS, Oriol Homs. 

 

 

 Revista Catalana de Sociologia, Nº 20 
 

 

Es a punt de sortir el número 20 de la Revista 

Catalana de Sociologia, dedicat de forma 

monogràfica al tema, Llengua i poder. Mirades 

i perspectives diverses. A continuació 

n’avancem l’índex:  

 

Paquita Sanvicén,  Presentació. 

Gentil Puig-Moreno: Llengua i poders a la 

Catalunya Nord. 

Dolors Mayoral: Llengua i educació: una 

relació de poder contradictòria. 

 

 

 

Emili Boix: Poder i llengües a Catalunya. 

Miquel Nicolás:  De la identitat del poder al 

poder de la identitat: algunes consideracions 

sobre la situació de la llengua catalana al 

País Valencià. 

Paquita Sanvicén:  Condicionants sociològics de 

la planificació lingüística en un context global i 

multicultural. 
 

 

Informació de Cursos 
 

 

Màster Polítiques Públiques i Socials, 6ª edició.  

 

Organitza: Universitat Pompeu Fabra i Johns 

Hopkins University. 

 

Direcció: Vicenç Navarro. 

 

Equip docent: primordialment, professors i 

professores de la Universitat Pompeu Fabra i la 

Johns Hopkins University, i també d’altres 

universitats catalanes, espanyoles i 

internacionals. Inclou així mateix professionals 

de les Administracions públiques de Catalunya i 

Espanya. 

 

Dates: d’octubre de 2005 a juny de 2006. 

 

Valor acadèmic: 95 crèdits. 

 

Import del programa: 10.820 euros, amb un 

nombre limitat de bonificacions de fins al 40% 

de l’import de la matrícula.  

 

Requisits: Titulació universitària superior. 

 

Lloc d’impartició: Institut d’Educació Contínua, 

Balmes, 132, Barcelona 

 

Informació i matrícula: Institut d’Educació 

Contínua, Balmes, 132, Barcelona 

 

Telèfon: 93 5421850, Fax: 93 5421808 

Correu electrònic: info@idec.upf.edu 

http://www.idec.upf.edu 

 
 


