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Benvolgudes i benvolguts socis de l’ACS, 
 
Amb la present vull explicar les línies i iniciatives que m’agradarà promoure en el marc de la 
nostra associació en els propers tres anys. 
 
Primer de tot voldria agrair la feina feta per l’antiga Junta, de la qual també hi formava part. 
Sota el lideratge del President Fidel Molina, l’ACS va fer el gir de democratització al què 
s’havia compromès, elaborant uns nous estatuts, un codi ètic que no teníem, iniciant la 
dinàmica dels grups de treball amb auto-governança dins de cada grup, i modificant el procés 
electoral, tot seguint les mateixes pautes de les associacions de sociologia internacionals, 
com l’European Sociological Association. Ha sigut una tasca molt important i tot el meu 
reconeixement per qui l’ha liderada. 
 
Dit això, i seguint amb la línia democràtica, participativa i europeista que ja s’ha iniciat, 
treballaré per a les següents fites, amb el suport de la Junta que surti escollida: 
 
Enfortir les relacions amb altres associacions: Estarem presents a la ESA, la ISA i la 
FES, per tal de buscar sinèrgies i facilitar la participació dels sociòlegs i les sociòlogues 
catalanes a les seves conferències i activitats acadèmiques. Igualment, informarem i 
vehicularem les accions de l’Aliança Europea per les Ciències Socials i les Humanitats 
(EASSH) per a la defensa dels nostres àmbits de recerca a Europa. Treballarem també per 
contribuir, des de la nostra experiència, a què la Federació Espanyola de Sociologia iniciï un 
procés de democratització en línia amb l’associació europea, tal com hem fet ja amb la nostra 
associació.  
 
Congrés Català Internacional: Des del primer dia començarem a treballar per al congrés 
de l’abril de 2020, obrint aquest espai de debat en sociologia no només a tot el territori dels 
països catalans, sinó també a nivell europeu i internacional. Serà un congrés multilingüe, 
que permeti la participació d’una gran diversitat d’investigadors i investigadores en sociologia 
d’àmbits de treball, procedències i cultures diferents. 
 

Fomentar les activitats dels grups de treball: En el passat congrés a Tarragona cada grup 
de treball va tenir un espai de reunió on es va elegir un coordinador o coordinadora. Dins la 
nova Junta designarem una persona responsable de Grups i fomentarem que aquestes 
coordinadores i coordinadors puguin dinamitzar activitats (com xerrades o seminaris) i 
trobades en l’àmbit del seu grup de treball, dins el marc de l’ACS i l’IEC. 
 

Presència als territoris: Promourem l’organització d’activitats acadèmiques de l’ACS a 
Tarragona, Lleida i Girona, així com retransmissions en streaming d’aquelles conferències 
de ponents internacionals que es facin a Barcelona. També es dinamitzarà la web de 
l’associació i la seva presència a les xarxes socials. D’aquesta manera es promourà que hi 
hagi més vinculació dels sociòlegs i sociòlogues dels diferents territoris catalans. 
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Promoure noves activitats acadèmiques: 1) Continuarem el cicle de sopars-debat que es 
van iniciar l’any passat, on vam poder dialogar amb persones com l’Eudald Carbonell o la 
Margarita Arboix. En aquesta línia, portarem personalitats de la societat catalana de diferents 
àmbits científics, polítics i socials. 2) Organitzarem conferències de sociòlegs i sociòlogues 
de reconegut prestigi a nivell internacional. 3) Promourem l’organització de sessions 
pràctiques sobre com publicar articles científics, sobre l’ús de les xarxes socials en la 
promoció de la recerca, entre altres temes d’interès per als nostres actuals i futurs associats 
i associades. 
 
Nou llançament de les publicacions: Elaborarem un nou projecte de publicacions que 
integri d’una forma coordinada i coherent la Revista Catalana de Sociologia, l’Anuari Societat 
Catalana i el Butlletí de l’associació. Davant dels reptes de la internacionalització i l’accés 
obert de les publicacions, es necessita un nou impuls per la revista, per tal que tingui opció 
a ser inclosa a bases de dades reconegudes a nivell internacional. Igualment, el butlletí 
s’activarà per augmentar la periodicitat i incloure, no només notícies de casa nostra, sinó 
notícies, avisos i temes rellevants per a la sociologia i des de la sociologia en general.  

 

 

 

 


