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Concurs de Joves Sociòlegs
Recordem que està ofert a un treball inèdit
d’investigació, teòric o empíric, en el camp de la
Sociologia.
La dotació del premi és de 1.800 € (mil vuitcents), i es podrà concedir un accèssit. L’ACS
publicarà el treball premiat, i en el seu cas
l’accèssit, a la Revista Catalana de Sociologia.

L’Associació no s’obliga a retornar els treballs
no premiats que no hagin estat recollits dins el
termini dels dos mesos comptadors des de la
data de lliurament del premi.
Les obres aspirants al premi han de ser
presentades mitjançant exemplar triplicat a la
seu de l’IEC (carrer del Carme, 47, 08001
Barcelona), amb les indicacions següents: nom,
adreça, telèfon i NIF de l’autor o autora i premi
a què aspira l’obra, i han d’anar acompanyades
d’una declaració que el treball s’ajusta a
aquestes condicions.
Aquest premi està subjecte a la retenció del 18%
en concepte d’IRPF.
Termini d’admissió del originals: 14 de
desembre de 2001, a les 13 h.
Lliurament dels premis: 24 d’abril del 2002.

Condicions generals
Premi instituït l’any 1996. Enguany es convoca
per sisena vegada.
Poden prendre part en aquesta convocatòria
estudiants de Sociologia, llicenciats universitaris
titulats d’ençà de l’1 de febrer de 1998 i
llicenciats universitaris en qualsevol disciplina
universitària que cursin el doctorat en
Sociologia.
Els treballs que vulguin aspirar al premi han
d’ésser redactats en català i han d’haver estat
elaborats abans d’aquesta convocatòria. No es
podran considerar treballs que ja hagin estat
premiats anteriorment o subvencionats per
l’Institut d’Estudis Catalans o per una altra
institució. Els treballs s’han de presentar
mecanografiats a doble espai en format ISO A4,
han d’estar enquadernats i han d’anar
acompanyats d’un certificat d’estudis.
En farà l’adjudicació l’Associació Catalana de
Sociologia a proposta d’una ponència formada
per tres membres designats per la Junta
Directiva de l’Associació.

Grup d’Anàlisi d’Acció
Moviments Socials

Col·lectiva i

Com ja s’ha informat en anteriors números del
butlletí de l’ACS, el Grup d’Anàlisi d’Acció
Col·lectiva i Moviments Socials està duent a
terme una recerca sobre el “Moviment contra el
Transvasament de l’Ebre i el Pla Hidrològic
Nacional”. Aquesta recerca està finançada per la
Fundació J. Bofill i s’emmarca dins les activitats
de l’Associació Catalana de Sociologia i de
l’Institut d’Estudis Catalans.
La recerca d’aquest moviment social a
Catalunya, està prevista -en una primera fasedins d’un espai de temps de sis mesos.
El treball de camp s’inicià el mes de maig entre
els diferents actors que composen el moviment.
Des del començament de la recerca, el
moviment ha passat per diferents fases i accions:
les manifestacions a les Comarques de l’Ebre,
les accions polítiques i lúdiques del moviment,
la marxa a Brussel·les, la coordinació amb
xarxes estatals i europees, etc.
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L’equip de sociòlegs que composa l’esmentat
grup de recerca ha fet el seguiment de les
esmentades accions i mobilitzacions, ha
entrevistat a nombrosos actors del moviment i
ha realitzat un exhaustiu seguiment de
l’evolució, planejament i coordinació de totes
aquests accions.
Esperem en unes poques setmanes poder
presentar els resultats de la recerca a tots els
socis, en un acte en el qual també es convidaran
els propis protagonistes del moviment.
Josep Pont Vidal

Noticies de la Web , www.iec.es/scs
Ara fa un any que inauguràvem la pàgina web
amb l’objectiu que fos una pàgina útil i de
referència per a la comunitat que treballa en
l’àmbit de les ciències socials. De moment, ens
han visitat més de 1.400 persones. No està
malament. En aquests mesos, la imatge de la
pàgina ha anat canviant i s’ha fet més àgil.
S’han ordenat les informacions de manera que
permet una recerca més ràpida i s’ha ampliat
també les àrees d’informació que ofereix. A
partir d’avui, en cada butlletí de l’ACS, anirem
informant sobre les Novetats de la Web. En
aquesta primera comunicació, fem un repàs
general a la informació de la pàgina. Si encara
no l’has visitat, fes-ho, i fes-nos arribar els teus
suggeriments. Seran benvinguts.
Publicacions de l'associació
La pàgina té reservat l’espai central a Què és i
què fa l’Associació Catalana de Sociologia. En
el Programa d’activitats hi trobareu l’agenda i el
detall de les activitats mes a mes. En l’apartat
Publicacions de l’Associació podràs estar al dia
de les revistes, dels butlletins i dels documents
de treball que s’han editat fins ara. De les
revistes, hi tens tots els índexs, i els documents i
els butlletins els pots llegir directament.
Encara dins el món de la Sociologia, hi ha un
apartat dedicat als sociòlegs dels Països
Catalans. Una base de dades que voldríem que
fos el més exhaustiva i completa possible. A la
Sociologia per àmbits hem llistat els diferents

àmbits d’estudi temàtics i hi hem anat afegint
enllaços específics de cada àmbit. Segur que en
falten molts; fes-nos-els arribar.
Havíem dit que l’objectiu de la pàgina és ser
útil. Així, doncs, a l’apartat Universitats tens
agrupades les 19 universitats de parla catalana.
A l’apartat Biblioteques i bases de dades, hi tens
24 adreces que et permetran entrar en les
biblioteques i bases de dades de centres de
recerca i universitàries. A l’apartat Beques i
ajuts, hi ha per als estudiants adreces on anar a
buscar ajuts per estudiar, fer intercanvis o
doctorats.
La pàgina de l’ACS ens posa en connexió
directa amb el Col·legi de Sociòlegs i
Sociòlogues de Catalunya. Des de la web es
poden accedir a Revistes especialitzades en
línia, hi ha en concret 10 enllaços que ens
permeten llegir la revista electrònica NOVES
SL, de sociolingüística, i les que tenen en la seva
base o editen les universitats de Barcelona,
València, Girona, etc. Es pot accedir també a
adreces que ens informen sobre les
investigacions i la recerca que es fa en aquests
moments a Catalunya, en les mateixes
universitats o en fundacions. Tenim també 14
enllaços de publicacions i catàlegs de
publicacions en línia.
Continuant amb la idea de la utilitat, hi ha un
apartat de Borsa de treball que de moment es
nodreix només del Col·legi de Sociòlegs i
Sociòlogues i que ens agradaria que en el futur
fos un espai realment d’intercanvi d’ofertes i
demandes.
No hi podia faltar l’apartat de conferències,
congressos i trobades, i la menció especial al
proper Congrés de l’Associació, el de Joves
Sociòlegs i Sociòlogues, on trobaràs tota la
informació puntual.
I tampoc l’apartat
d’enllaços que et connecten a més informació
de les Webs Institucionals, dels Butlletins
oficials, de les Universitats en línia, dels Centres
de Recerca de Catalunya i dels Organismes
Oficials Internacionals.
Darrerament hi hem incorporat les enciclopèdies
i diccionaris en línia, molt útils ja que pots
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accedir a una adreça que et connecta a més de
400 diccionaris en línia i a l’apartat Ajuts útils
per a professors i estudiants, que inaugurem amb
l’adreça que ens respon el dubte, ¿com hem de
citar en un treball o investigació les dades que
utilitzem d’Internet? Consulta-la.
En conjunt, la web de l’Associació Catalana de
Sociologia et permet accedir a més de 600
adreces específiques que es multipliquen a
través dels enllaços propis de cadascuna d’elles.
Som conscients, però, que ens falta informació,
sovint important, i que cadascuna de les
persones que treballem en aquest àmbit en tenim
un munt. Si les posem en comú i les compartim,
ens en beneficiarem tots. T’hi animes? L’adreça
que vegis que hi falta t’ho posa fàcil. Només cal
que ens facis arribar un correu amb les adreces
que creguis que han d’estar a la nostra pàgina.
L’única condició és que girin al voltant del món
de la Sociologia i que realment siguin
interessants.
En el proper Butlletí, més Notícies de la Web.
Paquita Sanvicén
Responsable de la Web.

Pràctica d’alumnes a l’ACS
A la nostra Associació s’ha desenvolupat la
pràctica Avaluació sobre el grau de
coneixement de l’ACS dels sociòlegs i les
entitats de recerca de València, Balears,
Andorra i Catalunya Nord. El tutor de la
pràctica va ser el desaparegut Raimon Bonal i ha
estat desenvolupada per l’equip d’estudiants de
la UB format per Laura Valls, Juan Manuel
Franco i Anna Cristina Lleixà, sota la direcció
de Carles Gironès per part de l’Associació. La
pràctica s’emmarcava formalment dins el curs
1999-2000, si bé que per diversos motius s’ha
prolongat fins el 2001.
Bàsicament, el projecte es proposava
desenvolupar una pràctica enriquidora per als
alumnes que alhora fos un treball útil per als
interessos de l’ACS. Cal fer esment de què
aquesta pràctica no consisteix en una recerca
que puguem incloure dins la disciplina

sociològica. La recerca es pot acotar formalment
amb els termes de metodologia avaluativa, si bé
que tracta lògicament sobre aspectes que cal
conèixer sobre la nostra activitat.
Hi ha diversos motius per dur a terme una
pràctica d’aquest tipus. Per una banda, s’entén
que tot sovint els estudiants es troben amb
demandes al mercat laboral que no entren
purament dins la disciplina sociològica. D'altra
banda, es percep que actualment els estudiants
no surten de les universitats ben preparats per
moltes d’aquestes tasques malgrat la
importància que això té per al seu futur com a
professionals. Quant a la utilitat intrínseca de la
recerca per a l'Associació, consisteix en conèixer
una mica millor el món de la Sociologia que es
fa a la resta de Països Catalans. Aquest darrer
aspecte es considera força útil per a l’ACS. La
metodologia emprada, a més, sí que té un ús
freqüent a la nostra disciplina.
Quant al procediment d’avaluació, se seguia la
metodologia proporcionada pel professor Jesús
Rul, avaluador professional, qui proporciona la
següent definició: Entenem per gestió avaluativa
el procés d’atribució de valors, significatius i
útils, a determinats objectes estratègicament
seleccionats, fonamentant-se en informació
objectivada com a conseqüència de les accions
subjectivo-objectives realitzades pels agents
avaluadors i que s’emmarca en un procés
sistemàtic. També val a dir que paral·lelament hi
havia tasques de difusió de les activitats de
l’ACS.
Els objectius explícits que emmarcaven la
recerca eren els següents:
-

-

-

Localitzar contactes d’interès per a
l’Associació (individus i entitats).
Esbrinar el grau de coneixement de la
nostra disciplina en l’àmbit de treball de les
Ciències Socials i específicament de l’ACS
entre els professionals i estudiants.
Proporcionar informació a les persones i
entitats contactades sobre les activitats i les
publicacions de l’ACS .
Obtenir un informe avaluatiu que inclogués
un resum estadístic i una anàlisi qualitativa
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de l’estat de la Sociologia al territori de la
recerca.
Evidentment, tant pel que fa a la naturalesa del
treball com pels mitjans disponibles, el
desenvolupament d’aquests objectius i l’ús de la
metodologia emprada no s’ha pogut fer amb tot
el rigor desitjable, sobretot quant a la
representativitat de les dades. Es tractava, essent
conscients d’aquestes limitacions, d’obtenir una
aproximació correcta a l’objecte de recerca; i
fer-ho aprenent dels instruments emprats i dels
errors comesos. En Raimon Bonal va encarregar
a l’autor d’aquest resum que insistís en la
discussió contínua de la recerca amb els
alumnes, de manera que es comptés sempre amb
la seva aportació d’idees al projecte.
Pròximament esperem proporcionar en aquestes
mateixes planes un resum dels resultats d’aquest
treball, indicant el grau de consecució dels
objectius proposats, i fer esment de les diverses
incidències que han aparegut durant el seu
desenvolupament.
Carles Gironès

Renovació de Junta
Properament es convocarà l’Assemblea General,
en el sí de la qual es procedirà a la renovació de
la Junta. S’informarà degudament als socis i
sòcies, als quals animem des d’un principi a
presentar-se com a candidats.
Està previst que l’esmentada Assemblea
coincideixi amb el proper sopar-col·loqui, el
qual tindria com a tema de debat la Sociologia
del Treball i estaria coordinat pel professor
Andreu Lope. Tot plegat es comunicarà tan bon
punt estigui perfilat.

Visites del Curs:
La Recerca Sociològica a Catalunya (V)
Continuem publicant en aquestes planes els
treballs de resum sobre les sessions del curs La

recerca sociològica a Catalunya, actualment
anomenat Curs Raimon Bonal, que enguany se
celebra en la seva quarta edició. Aquests textos
provenen de la primera convocatòria del Curs i
varen realitzar-se a iniciativa dels mateixos
alumnes del Curs. Des d’aquest butlletí pensem
que pot ser útil divulgar-ne el seu contingut més
àmpliament a través d’aquestes pàgines. Entenem
que, a part de mostrar el treball que es fa al Curs,
també és bo que es doni a conèixer els centres
que han ajudat a fer-lo possible, quant a les
recerques i les activitats que s’hi duen a terme. A
continuació s’ofereix el resum de la visita
realitzada al Grup de Recerca en Educació i
Treball (GRET), de l’Institut de Ciències de
l’Educació de la UAB, realitzada el 4 de març de
1999.
0. Introducció.
El GRET és un grup de recerca que es troba
vinculat i ubicat a la Universitat Autònoma de
Barcelona. Com totes les Universitats
espanyoles, l’Autònoma compta amb un Institut
de Ciències de l’Educació (ICE). És important
constatar això, ja que els objectius del GRET,
així com la seva composició i estructura interna,
estan determinats per aquest fet. Per entendre
millor les aportacions del GRET dins de la
recerca catalana en Sociologia ens detindrem
prèviament en una petita exposició sobre els
ICE.
A continuació exposarem l’origen de la
institució des de la seva aparició a finals dels
anys vuitanta fins a la seva consolidació com a
grup de recerca dins la Universitat a meitat dels
noranta.
1. Context: l’ICE
Per llei (aprovada al 1972), cadascuna de les
Universitats té un ICE. La importància de l’ICE
dins la Universitat depèn de la força que la
mateixa Universitat atorga o de les iniciatives
que aquesta té per potenciar-lo. En termes
generals les funcions de l’ICE són dues: fer
planificació educativa a través de la recerca per
tal de pal·liar les deficiències que l’educació
tenia als anys setanta, per un costat; i dedicar-se
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a la producció de materials pedagògics que
concretessin les estratègies a dur a terme, per
l’altre.
Als anys vuitanta augmenta la força de recerca i
d’intervenció en educació dels ICE, encara que
la seva estabilitat no estava garantida. Pel fet
d'estar vinculats a la Universitat la seva plantilla
no era estable sinó que estava constituïda, en
gran part, per professors que pertanyien als
departaments de la Universitat. Els únics
membres fixes són aquells que componen
l’equip de comissions i serveis (funcionaris) que
pertanyen al Departament d’Ensenyament de la
Generalitat, mentre que la resta de membres són
col·laboradors puntuals en cada projecte.
2. Origen del GRET.
Al 1986, i dins el context de l’ICE, neix el
GRET com a primer grup de recerca dins la
Universitat amb tendència a preocupar-se dels
aspectes polítics de l’educació.
Els professors que des de la Universitat es
decideixen a fer recerca en el camp
de l’Educació van ser elegits per l’ICE. En
concret, van ser tres professors que van
començar a treballar de manera cooperativa on
cadascú aportava una especificitat: relació entre
educació i mercat de treball, per un costat; i
reforma educativa a l’escola per l’altre. El punt
de partida de les recerques del GRET com a
grup de recerca dins de l’ICE de la Universitat
Autònoma de Barcelona va ser el tema de
com els joves utilitzaven, a finals dels anys
vuitanta, l’educació (s’ha de tenir en compte que
en aquella època l’atur juvenil era molt elevat).
3. Finançament.
Com tot grup de recerca estable, el GRET tenia
necessitat de trobar una font de subvenció. En
els seus orígens es presenta com a grup
autofinançat (buscant-se ell mateix les
recerques), de manera que l’ICE només aportava
el suport institucional.
L’embranzida

definitiva

que

el

GRET

necessitava
per
començar
a
tenir
autoconsciència de grup de recerca va venir
donada pel finançament que van rebre per dur a
terme una recerca de dos anys. Va ser en aquest
treball on es va tenir l'oportunitat de donar
pautes d'una línia definidora del grup
d’investigació.
4. Demanda.
Les institucions que, inicialment, van demandar
recerques, treballs i aportacions al GRET foren
diverses i de diferent caire, encara que la
majoria d’elles, per no dir totes, pertanyien a
l’esfera pública.
Les principals són:
Ajuntaments, el Departament d’Educació o de
Treball de la Generalitat de Catalunya, el
Ministeri d’Educació o altres institucions
públiques com ara la Diputació.
Ja a la dècada dels noranta, i coincidint amb la
incorporació de més persones a treballar dins el
GRET (a part de col·laboradors externs en
projectes puntuals), s’optà per reforçar les línies
teòriques. D’aquesta manera augmentaren les
demandes així com la diversificació de la
mateixa, atès que l’experiència et permet
saber una mica de tot i poc d’alguna cosa
concreta. S’aconseguí així reorientar el tipus de
demanda cap a la línia de treball en què el grup
de recerca s’estava arrelant.
Aquesta diversificació de la demanda portà el
grup a resituar-se en la posició que mantenien
respecte el concepte teòric de la relació entre
educació i treball.
Fitxa:
GRET- Grup de Recerca en Educació i Treball
Institut de Ciències de l’Educació de la UAB.
Edifici del Rectorat. Campus de Bellaterra.
Telf: 93 581 25 89 Correu electrònic:
cicega@cc.uab.es
Entrevista realitzada a Joaquim Casal

Signat per Carles Gironès i el conjunt
d’estudiants del Curs.
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Ressenya de llibres

.

Cap a una Llei Europea d’Educació
Octavi Fullat (Coord.) UAB, Bellaterra, 2001.

El procés de construcció de la Unió Europea no
està lliure de contradiccions. Si aquestes
contradiccions
i
diferents
fases
de
desenvolupament entre els països es mostren en
les polítiques socials, salarials i sindicals, és en
l’àmbit de l’educació on potser es manifesten
més clarament. Aquest fet respon a diverses
causes: per una banda, la mateixa complexitat de
la Unió Europea; per altra banda, el tema
educatiu s’ha començat a tractar en profunditat
tan sols fa dues dècades. En els darrers anys si
bé s’han produït avenços en aquest aspecte, la
convergència educativa europea es troba davant
d’una situació paradoxal: es dóna i no es dóna,
tal i com ho manifesten diferents estudis.
El llibre “Cap una Llei Europea d’Educació” és
fruit d’un treball en equip interdisciplinari
format per pedagogs, pedagogs socials,
sociòlegs, filòsofs i educadors. Aquest treball
ha estat possible gràcies a la Distinció Jaume
Vives atorgada per la Generalitat de Catalunya
al professor Octavi Fullat.
L’estudi està pensat com a “llibre blanc de
l’educació” i pretén fer un diagnòstic i una
prospectiva de l’educació als països europeus a
deu anys vista, a partir de la pregunta: cap a on
anirà l’educació d’Europa i cap on hauria estat
més assenyat que anés?.
El treball s’inicia amb una introducció sobre els
significats de “Premodernitat”, “Modernitat” i
“Postmodernitat” dins el concepte i evolució de
la cultura europea realitzat pel professor Octavi
Fullat. S’ha organitzat en tres seqüències: a la
primera, s’analitza la bibliografia i la situació
escolar i pedagògica que hi ha publicada sobre
el tema en els àmbits de França, Portugal i Itàlia.
Francesc Pedró (UPF) s’ha encarregat de
realitzar aquesta tasca de recerca. En l’àmbit
anglosaxó, s’ha escollit la Gran Bretanya i ha
estat realitzada per Angel Puyol (UAB).

L’anàlisi d’Alemanya i de Suècia (com a país
escandinau) ha anat a càrrec de Josep Pont
(URL). La segona seqüència, a partir dels
estudis en els respectius països, s’endinsa en la
prospectiva de l’educació europea amb el
mètode Delphi. A la tercera, es formula una
proposta concreta d’educació per a l’espai humà
europeu a càrrec de Jaume Sarramona (UAB).
Josep Pont Vidal

Convocatòries, Cursos
Cursos
Emmanuel Mounier i el Personalisme
-Carlos Díaz. El pensament de Mounier.
-Josep M. Coll. Mounier i els corrents
personalistes.
Col·loqui
Dijous, 15 novembre 2001, de 19 a 21,30 h
-Lluis Font. Mounier i Catalunya.
-Daniel Lindenberg. Mounier i Europa.
Col·loqui
Dilluns, 19 novembre 2001, 19 a 21,30 h
-Antoni Comín. Mounier avui.
-Josep M. Esquirol.Mounier en diàleg amb els
nous corrents filosòfics.
Col·loqui
Dijous, 22 novembre 2001, 19 a 21,30 h
-Jordi Porta. Com en ha ajudat Mounier.
-Atilio Danese. Mounier i els problemes del
nostre temps.
Dilluns, 26 novembre 2001, 19 a 21,30 h
Cloenda: Jordi Pujol, President de la Generalitat
de Catalunya.
Organitza: Fundació Joan Maragall.
Lloc: Auditori. València, 244, 1r
Informació: València, 244, 2n, 08007 Barcelona
Tel. 93 488 08 88, Fax. 93 488 24 44
E-mail: fjm@fundaciojoanmaragall.org
Assistència gratuïta, prèvia inscripció.
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Postgrau en
l’Administració

Ciència

Política

i

de

Preu:
L’import de la matrícula és de 250.000
PTA/1.520,53 €

Curs 2001-2001, Cinquena edició

Director: Jordi Capo. Catedràtic de Ciència
Política de la UB.

Informació:
Departament Dret Constitucional i Ciència
Política.
Av. Diagonal, 690, 08034 Barcelona
Tel. 93 402 19 24 i 93 402 12 94
E-mail: nfernan@dret.ub.es chaques@eco.ub.es

Coordinadora: Laura Chaqués Bonafont.
Professora de Ciència Política de la UB.

Premi

Departament de Dret Constitucional i Ciència
Política. Universitat de Barcelona

Requisits d’admissió:
Títol de llicenciat o equivalent. De forma
excepcional, podran accedir-hi no llicenciats
amb experiència professional en aquestes
matèries. En aquest cas, obtindran un Diploma
d’Extensió Universitària.

I Premio de Ensayo Breve en Ciencias Sociales
“Fermín Caballero”

Assignatures:
-Ciència Política (Jordi Capo)
-Teoria Política (Joaquim Lleixà)
-Constitució i Institucions (Xavier Arbós i
Jaume Vernet)
-Història Política del segle XX (Cesáreo R.
Aguilera)
-Sistemes Polítics Comparats (Rafael Martínez)
-Sistema Polític Espanyol (Jordi Matas
Dalmases)
-Administració i Polítiques Públiques (J.L.
Martínez-Alonso i Antonio Fernández)
-Govern Local (Jaume Magre)
-Política Internacional (Pere Vilanova)
-Globalització i Estat del Benestar (Laura
Chaqués)
-Multiculturalisme i Moviments Socials (Xavier
Torrens)
-Estudi de Casos d’Actualitat (Coordina Núria
Fernández).

Bases:
Hi podran optar tots els residents a Espanya amb
independència de llur nacionalitat.

Durada i calendari:
El curs s’inicia la primera setmana de desembre
i finalitza a finals d’abril.
Les sessions es realitzen dimarts, dimecres i
dijous de 19 a 22 hores.
Matrícula:
Es formalitzarà durant el mes de novembre.

Convoca:
Asociación Castellano-Manchega de Sociología
(ACMS)

Requisits:
Textos escrits en castellà. Les obres seran
originals i inèdites. Extensió no inferior a 10 ni
superiors a 20 pàgines Din A-4. escrites a
màquina o amb impressora a doble espai, per
una sola cara. No s’admetran obres que hagin
estat presentades simultàniament en altres
concursos o que els drets d’autor puguin estar
compromesos amb tercers.
Les obres es presentaran per quadruplicat, sense
firma, en un sobre tancat i amb el títol de
l’assaig a l’exterior, indicant “I Premio de
Ensayo Breve en Ciencias Sociales Fermín
Caballero”. A l’interior s’inclourà un altre sobre
tancat, identificat amb el títol i premi a
l’exterior, que contindrà les dades de l’autor,
amb fotocòpia del DNI.
Enviament:
ACMS, Pintor Matías Moreno, 4, 45002 Toledo
Terminis:
La presentació d’originals finalitza el 30 de
novembre de 2001.
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Jurat:
Serà elegit per l’Asociación CastellanoManchega de Sociología entre personalitats de
reconegut prestigi en Ciències Socials. El nom
dels membres del Jurat es donarà a conèixer un
mes abans de la data de l’atorgament.
Atorgament:
El dictamen del Jurat serà inapel·lable, i el
Premi es podrà declarar desert.
Dotació:
Serà de 100.000 PTA, es concediran dos
accèssits de 50.000 PTA cadascun i un Diploma
acreditatiu. Els treballs premiats seran publicats
a la Revista de l’ACMS Barataria.

Beques
Beques de la Comissió Europea
Tema:
Ciències Físiques i Experimentals, Ciències
Socials i Econòmiques.
Termini:
31 de desembre de 2002
Informació:
www.cordis.lu/improving/
e-mail: improving@cec.eu.int

Més informació a:
Tel. 925 250 716, Fax. 925 285 171
E-mail: jrdimc@teleline.es
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Publicacions dels socis
-

Qualsevol ressenya de les publicacions, estudis o investigacions dels nostres socis
serà ben rebuda i publicada.

-

Si desitgeu publicar un article, poseu-vos en contacte amb la Junta o amb la
secretaria de l’ACS.

-

També exposarem qualsevol informació sobre jornades, congressos, seminaris i
cursos d’interès que ens feu arribar.

-

Us quedarem agraïts de qualsevol comentari o suggeriment que vulgueu fer-nos.

Fitxa d'inscripció
Nom...............................Cognoms.....................................................................................
DNI..........................

Adreça...........................................................................................

Codi Postal..............

Localitat........................................................................................

Tel. ...............................

Correu electrònic ..................................................

Quota Anual 7.000 PTA Estudiants 3.500 PTA (el 1r. any)
Dades per a la domiciliació
Banc o Caixa ................................ Codi .....................

Signatura:

Agència ........................................ Codi .....................
Nº. Compte ..................................................................
Data.......................
També podeu fer l'ingrés al compte núm. 2100-0963-62-0200027465 de "la Caixa"
que té l'Associació Catalana de Sociologia. Per a qualsevol consulta adreceu-vos a:
Tels. 93 3248581/85. Correu electrònic scs@iec.es
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