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Assemblea extraordinària de l’ACS 
 
 
Està previst de convocar assemblea extraordinària 
de tots els socis i sòcies per el dia 14 de desembre 
de 2006. L’objecte es renovar la Junta directiva, 
per la qual cosa tots els associats poden presentar 
la seva candidatura. S’enviarà la informació 
pertinent sobre terminis, lloc de celebració de 
l’acte i horari. 
 
 
 
Ponències i Comunicacions al IX Congrés 

Espanyol de Sociologia 

 

Tot i que aviat s’enviarà informació completa 
sobre els Grups de Treball del proper Congrés 
de la FES, des d’aquí avancem dues dates: 

 

Termini presentació abstracts: 31 gener 2007. 

Termini presentació ponències i comunicacions: 
30 abril 2007.  

A recordar que el Congrés se celebrarà a 
Barcelona els dies 13, 14 i 15 de setembre de 
2007 
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Sessió inaugural del I Centenari de l’IEC 

 

L’Institut d’Estudis Catalans fou creat per Enric 
Prat de la Riba el 18 de juny de 1907. Per 
commemorar aquest primer centenari, l’IEC 
inicia les celebracions amb un acte al Palau de la 
Música Catalana que tindrà lloc el dilluns dia 16 
d’octubre de 2006, a les 19,30 hores. Estarà 
presidit pel Molt Honorable senyor Pasqual 
Maragall, president de la Generalitat de 
Catalunya, inclourà una conferència científica 
del professor Joan Massagué i l’actuació del cor 
de cambra de l’Orfeó Català. 

 

 

Nova convocatòria del Concurs de Joves 

Sociòlegs 

 

Premi instituït l’any 1996 per l’Associació 
Catalana de Sociologia, enguany es convoca per 
onzena vegada.  

Hi poden prendre part estudiants de Sociologia, 
llicenciats universitaris titulats d’ençà del 2000 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 promourà la 
publicació del treball o treballs premiats.  

Termini d’admissió dels treballs: fins l’1 de 
desembre de 2006, a les 13 hores,.  

Lliurament del premi: 24 d’abril de 2007. 

Informació sobre les condicions generals a: 
www.iec.cat  

 

Es recomana als socis de l’ACS que facin 

difusió de la convocatòria a les universitats. 

 

 

Cicle de Conferències sobre “Identitats” 

Novembre 2006  -  Avanç del Programa 

 
Dimarts 7, 19,30 h 
Identitats i valors culturals de convivència 
Organitza: CaixaForum 
Ponent: Tomàs Calvo, Universitat Complutense 
Moderadora: Sandra Pardo, Fundació Pere 
Tarrés 
Lloc: CaixaForum 
 

Dijous 9, 19,30 h 
Identitat i Gènere 
Organitza: Institut de la Mediterrània 
Ponent: Tassadit Yacine, Ecole des Hautes 
Etudes en Sciencies Sociales de Paris 
Moderadora: Maria-Àngels Roque, IEMed 
Lloc: CaixaForum 
 

Dimarts 14, 19,30 h   
Identitat i diàleg inter-religiós  
Organitza: Ateneu de Barcelona 
Ponent: Fèlix Martí, UNESCO Catalunya 
Moderador: Lluís Foix, La Vanguardia 
Lloc: Ateneu de Barcelona 
 
Dilluns 20, 19,30 h 
Identitat i llengua 

Organitza: Òmnium Cultural 
Ponent: Jordi Porta, Òmnium Cultural 
Moderador: Fèlix Martí, UNESCO Catalunya 
Lloc: Institut d’Estudis Catalans 
 
Dimecres 22, 19,30 h 
Qui construeix les identitats?  

Organitza: Fundació Jaume Bofill 
Ponent: Salvador Cardús, UAB 
Moderador: Jordi Sánchez, F. Jaume Bofill 
Lloc: FAD 

 

Dimecres 29, 19,30 h 
Models d’integració 

Organitza: Associació Catalana de Sociologia 
Ponent: Michel Wieviorka, ISA   
Moderador: Oriol Homs, ACS 
Lloc: Institut d’Estudis Catalans  
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El cicle està reconegut per la UB com a crèdit 
de lliure elecció.  

 

L’acte d’inauguració serà a les 19 hores a 
CaixaForum, i està previst que el president de 
l’IEC, Salvador Giner, clogui el cicle. 
 

 

En preparació: “Societat Catalana 2006” 

 

L’ACS ha endegat una nova publicació que té 
com objectiu reflexionar sobre el 
desenvolupament de la societat catalana. Cada 
número comptarà  amb articles de reconeguts 
estudiosos referits als esdeveniments, canvis i 
reptes de la nostra societat  durant els dotze 
mesos de l’any anterior. Així doncs, tindrà una 
periodicitat anual, i el número 1 apareixerà el 
primer trimestre de 2007. A més a més d’arribar 
de forma gratuïta al socis, també es distribuirà 
en llibreries. A continuació avancem les àrees i 
el nom dels respectius coordinadors: 

 

Economia i desenvolupament: Fausto 
Miguélez. 

Població  i estructura social:  Anna Alabart. 

Cultura, educació i ciència: Xavier Bonal. 

Política i governabilitat: Rosa Virós. 

Ciutadania i societat civil:  Maite Montagut. 

Benestar i salut:  Sebastià Sarasa 

 

Creu de Sant Jordi per a dos sociòlegs 

 

Marina Subirats, sòcia de l’ACS, i Manuel 
Castells han estat guardonats enguany amb la 
Creu de Sant Jordi que atorga la Generalitat de 
Catalunya. Des d’aquestes pàgines, una cordial 
felicitació pel merescut  reconeixement de la 
seva tasca professional en diversos àmbits i en 
especial el de la Sociologia. 

 

Sociòlegs Sense Fronteres al 16è Congrés 

Mundial de Sociologia 

 

Al Congrés Mundial de Sociologia, celebrat a 
Durban del 23 al 29 de juliol proppassat, 
Sociòlegs Sense Fronteres (SSF) va organitzar 
dues sessions sobre Drets Humans i Bens 
Comuns que van comptar amb la presència 
d’importants figures de la professió, entre elles 
Inmanuel Wallerstein, membre de SSF. Al 
respecte, l’Associació Internacional de 
Sociologia (ISA) ha confiat a SSF la direcció 
d’un grup temàtic permanent sobre l’esmentat 
tema, el qual consta per primera vegada entre els 
capítols de la Sociologia acadèmica. Al Congrés 
també es va presentar el primer número de la 
revista Societies without borders, publicat per 
l’editorial Brill i del qual es poden demanar 
còpies gratis a SWB@brill.nl .  

La secció italiana de SSF es constituirà enguany 
a Roma el mes de setembre, i la xilena, el mes 
de novembre, havent-se iniciat contactes per 
obrir seccions a Portugal, França, Sud-Àfrica, 
Regne Unit, Índia i Suècia, país en què està 
previst celebrar el proper congrés de l’ISA. 

Es poden seguir els debats i les campanyes a 
favor dels drets humans que a Nord-Amèrica es 
produeixen en el sí de SSF. Només cal mirar 
www.sociologistswithoutborders.org i apuntar-
se a la llista de distribució “listserver”. Llegint 
els missatges creuats és possible fer-se una idea 
del vigor que ha pres SSF als Estats Units. 
 

 

Convocatòria del I Premi Joan Costa de 

Recerca 

 

L’Ajuntament de La Garriga convoca el Premi 
Joan Costa de Recerca, regit per les següents 
bases: 

1. Els treballs presentats hauran de ser originals i 
inèdits, i hauran de tractar alguna de les 
temàtiques següents: 
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-Integració a l’entorn urbà i convivència a La 
Garriga. 

-Joventut i immigració. 

-Immigració estrangera i la seva integració. 

-Llengua a l’escola, al carrer, diversitat de 
llengües, ús i situació actual. 

-Els joves, l’accés al món laboral, situació actual 
i futur. 

-El teixit associatiu a La Garriga i noves formes 
d’integració social. 

-El paisatge urbà de La Garriga i la seva gent. 

-La diversitat religiosa i el seu impacte en la 
societat actual. 

-El lleure, l’ús dels espais públics per a la 
convivència. 

-La convivència a través de les festes i les 
manifestacions lúdiques: tradicions i modernitat. 

-La participació ciutadana a La Garriga i els 
seus instruments. 

 

Els textos hauran de ser redactats en català. 
Extensió: fins a 100 pàgines. Format: DIN-A4. 
Font: Arial 11.  Interlineat: un espai i mig. 
Caldrà presentar una còpia en paper relligat i 
una en suport informàtic per a PC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Termini de presentació: 21 novembre 2006.  
Caldrà presentar a la Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de La Garriga, Pl. de l’Església, 2, 
dos sobres tancats en què es farà constar el títol 
o lema del treball. A l’interior hi haurà, 
respectivament, les còpies anònimes en paper i 
suport informàtic encapçalades pel títol o lema; 
les dades de l’autor o autora. 

 

3. Dotació: 3.000 euros. 

 

4. Jurat: Estarà presidit per l’alcalde de La 
Garriga, i els noms de la resta de membres es 
faran públics abans de l’adjudicació del premi. 

 

5. La decisió del jurat es farà pública el 30 de 
desembre de 2006. El premi podrà ser declarat 
desert, i el veredicte del jurat serà inapel·lable. 

 

6. Si s’escau, l’autor de treball premiat cedirà el 
dret de publicació a l’Ajuntament de La Garriga. 

 

 

Contactes a: Telèfon 938605050 i 
www.ajlagarriga.es  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 


