
Primer debat públic sobre les candidatures a la Presidència de l’ACS 

 

 

Per primera vegada, hi ha més d’una candidatura a la Presidència de la Junta de l’Associació 

Catalana de Sociologia (ACS) i es fa el primer debat públic sobre les propostes de programa. 

Les dues candidates, Marta Soler i Mar Joanpere, han exposat els seus programes responent a les 

qüestions que els ha plantejat Lluís Rovira, director de la Institució dels Centres de Recerca de 

Catalunya. En el debat han sorgit temes relacionats amb el paper de l’Associació com a eina per 

trobar sortides als joves investigadors, la retenció de talent, la internacionalització de l’Associació o 

la relació d’aquesta amb la Federació Espanyola de Sociologia (FES). El darrer ha estat el punt més 

polèmic entre les dues candidates les quals han mostrat les seves diferències. D’una banda, Marta 

Soler ha exposat la necessitat i l’interès de poder aportar a la FES les transformacions que ja s’han 

fet a l’associació catalana, en termes de democratització, participació activa i renovació, mentre 

que per la seva banda, Mar Joanpere ha mostrat el seu interès a convertir l’ACS en una associació 

membre de ple dret de l’Associació Europea de Sociologia, obviant haver de centrar esforços en la 

transformació de la Federació Espanyola. 

Durant el debat, les dues candidates han estat d’acord a continuar potenciant una sociologia 

vinculada amb la realitat social, que sigui capaç de donar respostes a les principals demandes de la 

societat i que es basi en els llindars de recerca internacionals. 

Marta Soler, és Catedràtica de Sociologia per la Universitat de Barcelona. És Doctora per la 

Universitat de Harvard, vicepresidenta de l’Associació Europea de Sociologia, i actualment 

Investigadora Principal del projecte de recerca SOLIDUS, del Programa Marc H2020 de la Comissió 

Europea. D’altra banda, Mar Joanpere és investigadora i professora associada de sociologia de la 

Universitat de Barcelona. Des dels 15 anys ha participat activament en moviments juvenils i 

estudiantils. Va ser la ponent més jove del Congrés de l’Associació Internacional de Sociologia del 

2014. Des del 2015 ha estat membre de la Junta de l’Associació Catalana de Sociologia, coordinant 

durant aquest temps l’àrea de Joves de l’Associació. 

El procés electoral de l’ACS per primera vegada s’efectua de forma electrònica, per tal de facilitar la 

participació de tots els seus socis i sòcies. Els resultats d’aquest es faran públics el proper dia 20 a 

l’Assemblea general de l’Associació, que tindrà lloc a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans.  


