“COLPIS 2021, DE NOU”
1. Posar en valor les aportacions reals i potencials que la sociologia i la ciència
política fan al progrés de la societat, a les institucions i a la democràcia.
2. Compromís amb la pluralitat ideològica i amb l’equitat.
3. Impulsar l’ocupabilitat de les nostres professions en el marc de la societat de la
informació. Incorporar en la formació qüestions emergents i reptes globals.
4. Difondre la importància de que empreses i institucions comptin amb llocs de
treball qualificats i dignes dirigits a les nostres professions.
5. Aixoplugar les empreses del sector i defensar els seus interessos.
6. Defensar públicament i davant les institucions els canvis imprescindibles per a
la
competitivitat
de
Catalunya
i
el
benestar
de
la
seva
població: desburocratizar l’administració pública; impulsar l’equitat de gènere;
millorar la qualitat democràtica.
7. Col·laborar amb el Parlament de Catalunya i en totes aquelles altres cambres
parlamentàries on hi hagi representants electes catalans i catalanes. Centrar la
col·laboració en aquelles transformacions legislatives en què hi hagi consens i que
requereixin coneixement professional. En especial, la llei electoral de Catalunya. Així
com també amb tots els ens locals del país, des de les entitats supramunicipalistes,
diputacions, vegueries, consells comarcals fins els ajuntaments.
8. Treballar en xarxa amb altres entitats de la societat civil focalitzades en temes
comuns (reforma de l’administració pública, observació electoral, comunicació
política, govern obert, infància, igualtat i feminismes, educació, joventut, relacions
internacionals, etc.). Treballar per tenir major presència en els consells de les
administracions públiques i en les institucions de la societat civil en aquests àmbits.
9. Treballar estretament amb les associacions del mateix àmbit (ACS, ACCP...) i fer
transferència entre el coneixement aplicat i el coneixement acadèmic.
10. Impulsar les comissions: tota activitat del Colpis ha d’estar connectada o
tutelada per alguna comissió.
11. Descentralització i equitat territorial de l’activitat. Acostar el Colpis a la gent jove
i a les persones jubilades, fomentant, a més, la relació intergeneracional dels i les
professionals de la politologia i la sociologia dins i fora del Colpis.
12. Divulgar la professió. Mantenir la presència a les xarxes socials i explorar
presència en altres mitjans de comunicació que en facilitin major difusió.

