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Concurs de Joves

Premi instituït l’any 1996, enguany es convoca per
desena vegada.
Hi poden prendre part estudiants de Sociologia,
llicenciats universitaris titulats d’ençà del 2002 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’ACS publicarà el treball o els treballs premiats a
la Revista Catalana de Sociologia.
Termini d’admissió de treballs: fins el 2 de
desembre de 2005 a les 13 hores.
Lliurament dels premis: 24 d’abril de 2006.

Secretària: Montse Camps
Associació Catalana de Sociologia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
M. Aurèlia Capmany, 14, 08001 Barcelona
Tels. 93 3248581/85

Sobre la seu catalana de Sociòlegs sense
Fronteres

Fax: 93 270 11 80
Correu electrònic: acs@iecat.net
http//:www.iecat.net/acs

S'ha constituït una comissió gestora per tirar
endavant la seu catalana de Sociòlegs sense
Fronteres.
La
comissió
gestora
s'ha
compromès a presentar un projecte sobre les
possibles actuacions d'una ONG del nostre
àmbit de treball i poder fer-ne una presentació
per tal de promoure-hi la participació.
Els interessats a col·laborar-hi podeu adreçarvos a Maite Montagut, montagut@ub.edu

1

Celebració del 25è Aniversari de la FES
El proper 18 de novembre, divendres, tindran
lloc a Madrid els actes de celebració del 25è
aniversari de la FES. En el proper número del
Butlletí podrem donar informació més completa,
ara només podem avançar que el marc de
celebració serà la Residencia de Estudiantes i
que hi participaran els presidents de les diverses
Associacions que composen la FES.
Per altra banda, s’està preparant un número
extraordinari de la Revista Española de
Sociologia, RES.

Salvador Giner elegit president de l’IEC
El dia 9 de maig d’enguany, Salvador Giner,
que fou president i fundador de l’ACS, va ser
elegit president de l’Institut d’Estudis Catalans
per als propers quatre anys. Ho va ser amb un
total de 94 vots enfront de la candidatura
encapçalada per Joan Martí, president de la
Secció Filològica de l’IEC, que en va obtenir 81.
Salvador Giner era president en funcions de
l'IEC d’ençà de la defunció de Josep Laporte, el
proppassat 15 de febrer, i s’ha convertit en el
dissetè
president
de
la
Institució.
Després de saber-se el resultat de la votació, tots
dos candidats van felicitar-se i es van oferir
col·laboració mútua. Per altra banda, a la roda de
premsa posterior a la votació, Salvador Giner va
atribuir la seva victòria als "dos anys molt
reeixits" en què Josep Laporte va estar al
capdavant de la Institució. Una feina feta "que
ens ha permès no presentar un programa de
promeses i imaginació, sinó de prolongació de
fets", en paraules del nou president. Tanmateix,
Giner també va destacar que "només hi ha una
idea que no havíem iniciat, i és la creació d'una
Fundació amb l'objectiu d'aconseguir més suport
de la societat civil i evitar, en la mesura del
possible, la dependència exclusiva dels poders
públics
en
les
finances
de
l'IEC".

Revista Llengua Nacional
L'ACS ha rebut el següent comunicat de
l'Associació Llengua Nacional:
Som un grup de persones que, amb la militància
lingüística i sense ànim de lucre, volem fer anar bé
la Llengua Catalana, aprofundir en el seu
coneixement i el seu ús, així com millorar la
qualitat lingüística. La nostra Revista té una difusió
actual de 5.000 exemplars i arriba a la majoria
d’universitats dels Països Catalans i a un gran
nombre de biblioteques. El preu de la subscripció
és de 16 euros/any. Per a subscriure-us podeu
contactar amb llengua@llenguanacional.org o per
telèfon al 93 456 88 79. Trobareu més informació
a http://www.llenguanacional.org

Convocatòria Beca d’Investigació
La Fundació CIREM convoca una plaça de
becari/a d’investigació per al seu Centre de
Barcelona. Podran optar-hi llicenciats/ades
inscrits/es en un tercer cicle de les Facultats de
Sociologia,
Politicologia,
Antropologia,
Pedagogia, Psicologia, Dret, Economia,
Geografia i Demografia i que tinguin un domini
acreditat de l’idioma anglès. El candidat/a haurà
de tenir disponibilitat per viatjar a l’estranger.
La beca tindrà una duració d’un any i podrà
renovar-se per un màxim de quatre anys.
L’import serà d’un mínim de 11.100 euros i un
màxim de 13.400 euros, d’acord amb la qualitat
del currículum del candidat/a, segons el criteri
del jurat. La dedicació serà de 25 hores
setmanals, i l’horari de treball s’adequarà als
criteris i necessitats organitzatives de la
Fundació CIREM. La incorporació s’efectuarà a
partir del mes d’octubre de 2005.
Els/les candidats/es hauran de presentar el
model de sol·licitud que poden recollir a la
Fundació CIREM, Travessera de les Corts, 39,
Barcelona, tel. 934401000, acompanyat d’un
currículum acadèmic i professional, indicant
l’objecte temàtic del tercer cicle on estan
inscrits. El termini de presentació es el 30 de
setembre de 2005, i el veredicte es farà públic el
10 d’octubre de 2005.
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