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Benvolgut/da soci/sòcia, 

 

Ens plau de convocar-te a l’Assemblea General de socis de l’Associació Catalana de Sociologia, per 

a l’any 2010, el proper dia 14 de Desembre a les 19h a la Sala Pere i Joan Coromines de la seu de 

l’Institut d’Estudis Catalans, situat al carrer del Carme, 47 de Barcelona. La primera convocatòria 

tindrà lloc a les 18:30 hores mentre que la segona a les 19:00 hores. L’ordre del dia serà el següent:  

 

1. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior  

2. Informe del president 

3. Informe del Tresorer 

4. Torn obert de paraules 

 

En l’Informe del president us explicarem les activitats realitzades des de la última assemblea i les 

previstes per al curs següent, entre elles, us presentarem la versió digitalitzada de la Revista 

Catalana de Sociologia, la II Edició del Premi Catalunya de Sociologia i els Cicles de Conferències 

previstos, entre altres de les activitats previstes des de l’associació. 

 

Un cop realitzada l’assemblea, a les 9h del vespre us convidem a participar al sopar- debat “Feina 

per després de les eleccions" a càrrec del Dr. Salvador Cardús, degà de la Facultat de Ciències 

Polítiques i de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. El sopar debat es celebrarà al 

Restaurant Carmelitas del Carrer Doctor Dou, l/ Carrer del Carme, 42. Per assistir al sopar cal que 

feu un ingrés de 20 euros al compte de l’Associació Catalana de Sociologia (2100-0963-62-

0200027465) indicant el vostre nom enviant un correu electrònic a l’adreça: acs@iec.cat, abans del 

10 de Desembre.  

 

Esperant la vostra assistència, us saludem cordialment. 

        

                                                                                               
Teresa Sordé i Martí       Josep Maria Rotger 

Secretària         President 

 

Barcelona, 20 de Novembre de 2010 


