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Programa de Candidatura a la Presidència de 

l’Associació Catalana de Sociologia 
Eleccions desembre 2017 

Mar Joanpere Foraster 

 

Benvolgudes sòcies i benvolguts socis de l’Associació Catalana de Sociologia, 

 

Seguint la línia de les fites de democratització ja aconseguides per part de la Junta sortint de l’ACS, 

proposo seguidament els objectius que m’agradaria que poguéssim promoure amb la Junta entrant, 

durant els propers tres anys. 

 

És important fer esment a la necessitat de continuar i posar en valor el treball fet fins al moment per 

part de la Junta Directiva, ja que no tan sols ha acomplert els objectius que s’havia marcat sinó que 

ha aconseguit posar l’ACS al nivell científic internacional que la recerca catalana en sociologia 

requeria, potenciant des de totes les àrees les generacions més joves de la disciplina. 

 

La renovació dels Estatuts, la creació del Codi Ètic així com el desenvolupament dels paràmetres de 

transparència, democràcia, respecte, han estat una constant en l’anterior Junta, la qual cosa 

demostra que l’Associació s’encamina cap a l’excel·lència i la ètica, tal com ho fan les principals 

associacions de recerca en l’àmbit internacional. 

 

Amb aquesta base doncs, proposo de cara la propera Junta els següents criteris a desenvolupar, 

esperant vetllar pels interessos de tots els socis i sòcies, fent de l’associació un espai que incorpori 

des de la igualtat i la democràcia totes les veus i inquietuds. 

 

1. De les bases del què ja hem aconseguit: 

 

- Vetllar pel correcte desenvolupament dels Estatuts i el Codi Ètic, agafant el compromís de 

garantir el compliment dels criteris que en aquests es remarquen. Així com el 

desenvolupament ètic i transparent de la Comissió de Garanties Estatutàries. 
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- Continuar avançant cap a la transparència completa, en la direcció d’on s’encaminava ja la 

passada Junta, seguir fent passes per aconseguir que tota l’activitat de l’ACS sigui 

desenvolupada de forma transparent, tant pel què fa l’economia com la gestió, de la mateixa 

manera que es promoguin sempre el consens i la democràcia alhora de prendre les decisions. 

   

- Promoció d’activitats científiques i professionals, vetllar per la promoció de seminaris, com el 

ja existent Seminari de Teoria Raimon Bonal, els sopars-debat així com conferències i debats, 

amb l’objectiu d’enriquir en coneixement dels i les sòcies de l’ACS a la vegada que creem 

espais que ens permetin millorar des de la democràcia i la igualtat aspectes fonamentals del 

desenvolupament social del país. 

 

2. Del camí que encara hem de fer: 

 

- Presència de la ACS en els diferents territoris, tant del Principat com d’arreu dels Països 

Catalans, com així ho marquen els Estatuts. Convé treballar coordinadament creant xarxes, 

arreu del país, per descentralitzar l’activitat de l’ACS i aconseguir arribar als diferents 

territoris, entenent que no totes les universitats catalanes tenen Departaments de Sociologia, 

crear xarxa per poder involucrar de forma directa els socis i sòcies. De la mateixa manera, 

crear xarxa entre joves dels diferents territoris i vetllar perquè les formacions, seminaris, etc. 

siguin també presents territorialment, de manera física o virtual. 

 

- Que la ACS esdevingui membre de ple dret a les associacions internacionals de Sociologia (ISA, 

ESA). Enfortir els vincles amb les principals associacions internacionals de sociologia, per tal 

de promoure la recerca catalana en sociologia en l’àmbit internacional, superant així 

dinàmiques caduques i promovent l’avenç del coneixement científic i la democratització de la 

ciència. 

 

3. Pels i les joves en Sociologia i les persones que estan en situacions precàries 

 

- Promoció d’activitats i espais per joves, potenciar les activitats formatives per joves, a les 

diferents universitats. Dotar d’eines als i les més joves de la disciplina perquè puguin fer 
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articles científics del més alt nivell, bases de dades, així com, acostar els principals debats 

internacionals als i les més joves de les diferents universitats catalanes, com aquells i aquelles 

que optin per sortides professionals i no científiques. En la mateixa línia, potenciar l’activitat 

dels diferents grups de treball. 

 

- Col·laboració estreta amb les diferents institucions del país per tal de posar solucions efectives 

a la precarietat dels i les joves a les nostres universitats, com per fomentar sortides 

professionals dignes.  

 

- Congrés de Joves en Sociologia, integrat al Congrés Català de Sociologia amb l’objectiu de 

continuar potenciant espais de debat, intercanvi i formació entre els i les més joves amb les 

investigadores i investigadores sènior. A més a més d’aprofitar, la internacionalització del 

congrés, per crear un espai de debat entre els i les joves amb els i les ponents convidades. 

 

 

 
 


