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L’Associació Catalana de Sociologia (ACS), ja consolidada a Catalunya, necessita obrir-se a una 
internacionalització clara, que suposa estar en la línia de l’Associació Europea de Sociologia (ESA), 
i de les millors associacions de sociologia d’arreu del món, en general, tot  tenint un funcionament 
democràtic obert i participatiu que potenciï la presència de la sociologia a les pròpies societats i les 
bones relacions entre col�legues. En aquest sentit, es proposa una revitalització i obertura de l’ACS 
seguint el model de la ESA: 

 

1) Eleccions obertes i democràtiques 

Tant la presidència com els membres de la Junta s’elegiran cada dos anys en eleccions obertes a 
tots els socis i en un sistema de votació on-line que garanteixi la confidencialitat i faciliti la 
participació.  

S’obrirà un període per presentar candidatures per separat, a presidència i a membre de la Junta. 
Els i les candidates a presidència també es podran presentar, per separat, a membre de la Junta. 
Hi haurà un Comitè de Nominacions nomenat per la Junta que promourà que hi hagi com a mínim 
dues candidatures a presidència i la paritat de gènere entre elles. Les candidatures a presidència 
hauran de presentar públicament el seu programa, dins del calendari establers, perquè tothom les 
pugui conèixer. Es podrà optar a reelecció una vegada, tant a presidència com a membre de la 
Junta, per separat. 

2) Grups de treball 

Les persones responsables de cada Grup de Treball dels congressos seran escollides 
democràticament per cada grup corresponent (en l’assemblea del grup que es celebrarà durant el 
congrés). Es promourà que aquells grups de treball que vulguin organitzin activitats entre 
congressos, de forma periòdica o puntual.  

3) Reforma d’estatuts  

Es farà una reforma dels estatus que permeti aquesta obertura.  

4) Codi Ètic  

S’aprovarà un codi ètic de l’ACS. Per la seva elaboració es prendrà com a referència, entre altres, 
el codi ètic de la ESA. 

5) Transparència 

Es promouran mecanismes que permetin garantir la democràcia interna i la transparència, per 
exemple, incorporant fòrums de discussió virtuals amb tots els socis d’aquells aspectes que 
impliquin el posicionament de l’associació, per tal que es puguin aprovar en assemblea ordinària o 
extraordinària.  

6) Joves a l’associació 

Es promourà un grup de joves dins de l’ACS, representat a la Junta, en el què hi pugui participar 
tota persona jove en sociologia (entenent joves persones estudiants de grau, màster i doctorat que 
són joves en quant a anys vinculades a la disciplina). 
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7) Internacionalització de la Revista Catalana de Sociologia  

S’agafa el compromís que la Revista Catalana de Sociologia augmenti la seva qualitat de manera 
que pugui entrar als rànquings internacionals. Així mateix, es promourà el coneixement de pautes, 
processos i requeriments per a publicar en revistes d’impacte, afavorint així la internacionalització 
de la producció científica catalana en sociologia.  

8) Utilitat de l’Associació  

Es potenciarà que tant els congressos com la dinàmica diària de l’ACS serveixi per a tothom 
vinculat  a la sociologia. S’oferiran oportunitats per desenvolupar les habilitats acadèmiques i 
científiques que es demana actualment al personal més precari, contribuint així a fer possible la 
millora de la seva situació laboral, tant a la universitat com a diferents àmbits professionals. Per 
altra banda, es continuarà potenciant la col�laboració amb el Col�legi de Politòlegs i Sociòlegs de 
Catalunya.  

9) Presència a tots els territoris de Catalunya 

Es nomenaran responsables per Tarragona, Lleida i Girona, que puguin ser un referent de l’ACS 
més proper i pugui dinamitzar activitats acadèmiques als diferents territoris. Aquests responsables 
poden ser o no membres de la Junta. S’iniciarà la possible representació a altres territoris dels 
Països Catalans. Per altra banda, es desenvoluparan mecanismes de difusió d’aquestes activitats i 
projectes, convertint la pàgina web de l’ACS en l’eix vertebrador (per exemple, enregistraments 
d’actes, xerrades i ponències) i implementant plataformes i espais virtuals de recursos i treball 
col�laboratiu en l’àmbit de la sociologia.  

10) Presència a les universitats 

Potenciar i estrènyer les relacions amb les universitats catalanes tant a nivell de docència de grau i 
postgrau com en la recerca  en l’àmbit de la sociologia. L’Associació Catalana de Sociologia ha de 
liderar accions interuniversitàries en la formació i recerca sociològica. Es fomentarà l’organització 
d’activitats acadèmiques en col�laboració amb les diferents universitats catalanes, en una línia de 
reciprocitat.  

11) Presència als mitjans i les xarxes socials 

Es treballarà per augmentar la presència de la sociologia catalana als mitjans de comunicació, i a 
través dels mateixos, a la societat catalana. Així doncs, es potenciarà el paper de l’ACS per fer-se 
ressò de l’activitat científica catalana en l’àmbit de la sociologia. En aquesta mateixa línia es 
promourà la presència a les xarxes socials, d’una forma dinàmica i amb l’objectiu d’arribar a públics 
més amplis. 

12) Mirada de futur 

Es treballarà per a què els compromisos que es prenguin a la Convenció Sociologia Catalana 2025, 
per part de diferents agents i institucions, es vagin duent a terme, cap a una sociologia de futur i de 
projecció creixent des de tots els territoris catalans. 

 

 


