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Butlletí de l’Associació
Catalana de Sociologia

Bon inici de curs 2015-2016!

La tornada de les vacances ens regala un inici de
curs ben intens per a l’Associació Catalana de Soci-
ologia i tots els seus socis i simpatitzants. Aquesta
tardor durà moltes activitats i hem preparat aquest
butlletí com un monogràfic perquè no se us escapi

cap esdeveniment important. Així que prepareu les agendes per prendre bona nota: a l’oc-
tubre celebrarem l’acte de lliurament del V Premi Catalunya de Sociologia. El novembre
serà temps de reflexió i renovació, perquè celebrarem les Eleccions a la Junta Directiva,
coincidint amb la Convenció Societat Catalana 2025. Els sociòlegs novells tindran fins al
desembre per presentar els seus treballs a la XXa edició del Concurs de Joves Sociòlegs.
No us perdeu la tardor de la sociologia catalana!

Liliana Arroyo
Teodor Mellen

Convocatòria d’eleccions a la Junta Di-
rectiva de l’Associació Catalana de Socio-
logia

per JOSEP MARIA ROTGER

Em plau convocar l’elecció dels càrrecs de la Junta
Directiva de l’Associació Catalana de Sociologia, que tin-
dran lloc en el marc de la Convenció Sociologia Catalana
2015, el dimarts 17 de novembre de 2015, a les 19 hores,
al Palau Macaya (article 8 dels Estatuts de l’Associació
Catalana de Sociologia).

Presentació de candidatures. El termini per presentar
la candidatura és de trenta dies abans de la data de
les eleccions. Els qui vulgueu presentar-vos-hi, heu
d’adreçar un escrit al president de l’Associació Ca-
talana de Sociologia, per correu postal (carrer del
Carme, 47; 08001 Barcelona). Podeu consultar els
Estatuts.

Poden presentar candidatura tots els socis Ordinaris
de l’Associació.

El sistema d’elecció pot ser, per candidatures com-
pletes en què queda especificada la distribució de
càrrecs o, si no se n’hi presenta cap, per persones
que lliurament es presentin sense formar part inte-
grant d’una candidatura.

Les candidatures que especifiquin la distribució de
càrrecs han d’estar formades pel president, el secre-
tari, el tresorer i un mínim de 5 vocals. Si escau, hi
pot haver també dos vicepresidents, com a màxim.

Proclamació de les candidatures. Tres dies desprès de
la finalització del termini de la presentació de les
candidatures, el president de l’Associació Catalana
de Sociologia proclamarà les candidatures.

Campanya electoral. La campanya electoral es realitza-
rà des del dia següent de la proclamació de les can-
didatures i fins a tres dies abans de la celebració de
la votació.

Votació. La votació és personal mitjançant acreditació
prèvia o, també s’admet el vot per correu deguda-
ment identificat i sempre que arribi un dia abans
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de la celebració de l’Assemblea. No s’admet el vot
delegat.

Josep Maria Rotger President de l’Associació Cata-
lana de Sociologia

Cronologia Termini de presentació de candidatures:
del 17 de setembre al 17 d’octubre de 2015

Lloc de presentació de candidatures: per escrit
adreçat al president de l’Associació Catalana
de Sociologia (carrer del Carme, núm. 47;

08001 Barcelona).

Proclamació de les candidatures: 20 d’octubre
de 2015

Campanya electoral: des del 21 d’octubre fins al
14 de novembre de 2015

Votació: 17 de novembre de 2015

Termini de la votació per correu postal: 16 de
novembre de 2015

Agenda, presentacions

V Premi Catalunya de Sociologia .

14 d’octubre de 2015, a les 19 h, a la Sala Prat de
la Riba de l’IEC.

Acte de lliurament del V Premi Catalunya de So-
ciologia a JORDI BORJA SEBASTIÀ com a reconei-
xement a la seva trajectòria professional i la seva
aportació científica desenvolupada en el camp de la
recerca sociològica que es fa a Catalunya.

Invitació

Convenció Societat Catalana 2025.

17 de novembre de 2015, a les 16 h, al Palau Ma-
caya.

Convenció Societat Catalana 2025. Convocatòria.
Des d’ara fins al 17 de novembre es convida a tots
els sociòlegs i sociòlogues a opinar i presentar pro-
postes al document de base de la Convenció per a
ser discutides en el plenari. Animem a tothom a pre-
sentar compromisos d’objectius i propostes de les
vostres respectives entitats: departaments universi-
taris, associacions i entitats socials, empreses, grups
de recerca. . . Sumant les iniciatives de tots construi-
rem la sociologia del 2025. Consulteu el Document
de base.

Envieu les vostres propostes per correu electrònic a
la Secretaria de l’ACS: (acs@iec.cat). Durant aquest
mesos es faran presentacions de la Convenció a
les principals universitats i entitats. Si desitgeu que
vinguem a la vostra entitat a presentar-la ho podeu
sol·licitat a la mateixa adreça electrònica.

XX Concurs de joves sociòlegs.

Premi instituït l’any 1996 per l’Associació Catalana
de Sociologia que està integrat en els premis que
atorga l’Institut d’Estudis Catalans. Des d’aleshores
s’ha organitzat de manera ininterrompuda.

Els objectius són potenciar la recerca sociològica
entre les noves generacions de sociòlegs i premiar
els millors treballs fets per investigadors novells. El

premi és per a un treball d’investigació inèdit, teò-
ric o empíric, en el camp de la sociologia. L’Asso-
ciació Catalana de Sociologia promou la publicació
del treball o treballs premiats.

Consulteu les bases del concurs.

Termini d’admissió de treballs: 3 de desembre de
2015, a les 13 h. Us agrairem que en feu difusió per
correu electrònic o pengeu el cartell dins del vostre
àmbit.

Els treballs s’han d’enviar a: Institut d’Estudis Ca-
talans - Associació Catalana de Sociologia (PREMI
CONCURS DE JOVES SOCIÒLEGS) - Carrer del Car-
me, 47 08001 Barcelona.

Lluís Companys «75 anys del seu afusellament. Un
polític com a símbol d’una col·lectivitat».

Així mateix, la Societat Catalana d’Estudis Històrics
us convida a la Jornada Lluís Companys «75 anys
del seu afusellament. Un polític com a símbol d’u-
na col·lectivitat», que tindrà lloc el 7 d’octubre, a la
Sala Prat de la Riba de l’IEC. Consulteu el programa
complet.

Tercera edició del programa Akademia.

El Barcelona Institut d’Emprenedoria (BIE) de la
Universitat de Barcelona impulsa per tercera vega-
da, i després de l’èxit de les dues primeres edicions,
el programa Akademia de la Fundación Bankinter
Innovación.

Més informació.

RSAI/ERSA 2015 Barcelona Workshop on Regional
and Urban Economics: Spatial Perspectives of
Human Capital.

Els dies 26 i 27 de novembre de 2015, de 9 a 18 h,
tindrà lloc a la Facultat el «RSAI/ERSA 2015 Barce-
lona Workshop on Regional and Urban Economics:
Spatial Perspectives of Human Capital». Podeu con-
sultar més informació en el següent següent enllaç.
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Tercera edició del programa Akademia.

El Barcelona Institut d’Emprenedoria (BIE) de la
Universitat de Barcelona impulsa per tercera vega-
da, i després de l’èxit de les dues primeres edicions,
el programa Akademia de la Fundación Bankinter
Innovación.

La presentació del programa és el 15 d’octubre a les
17 h, a la sala de graus de la Facultat d’Economia i
Empresa (edifici 690).

Més informació.

La contribució d’Internet al desenvolupament ètic de
la societat i l’empresa.

Com ha evolucionat internet a la societat? Com ha
modificat els negocis i els valors de la nostra so-
cietat? Genís Roca, donarà resposta a aquestes pre-
guntes i posarà en context els nous models d’econo-
mia col·laborativa i les noves maneres de fer políti-

ca o d’establir relacions personals. El fenòmen digi-
tal com a motor de transformació social. Cada re-
volució tecnològica demana una revolució social, i
la nostra serà al voltant de la privacitat als nostres
drets.

15 d’Octubre de 2015, CaixaForum Barcelona. Av.
De Francesc Ferrer y Guardia, 6-8

Més informació.

El compromís ètic de les organitzacions solidàries.

Conferència oberta al públic: El compromís ètic de
les organitzacions solidàriesa càrrec de Adela Corti-
na, Catedràtica d’Ètica de la Universitat de València
i Directora de la Fundació ÉTNOR, Ètica dels Nego-
cis i les Organitzacions

21 d’Octubre de 2015, 18:15, a CaixaForum Ma-
drid.

Més informació.

Membres de l’ACS, aquest és el vostre espai. Podeu
col·laborar enviant-nos fotografies, tuits, vinyetes,
comentaris... el que vulgueu! Si vols compartir, ex-
plicar alguna cosa o donar la teva opinió, fes-nos-ho
arribar a través del correu electrònic (acs@iec.cat)
i t’ho publicarem en aquest espai.
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