
El novembre de 1995, ara fa dotze anys, sortia el primer exemplar
de la Revista Catalana de Sociologia, amb la voluntat de promoure la
difusió de la producció sociològica a Catalunya i en llengua catalana.
Durant aquest temps, s’han publicat 21 edicions de la Revista, amb
una gran varietat de temes i amb una amplia participació dels sociò-
legs i sociòlogues catalanes. A més s’ha ofert un espai per a la publi-
cació dels guanyadors del Concurs anual de Joves Sociòlegs per tal
de facilitar la seva promoció en la comunitat científica. La Revista ha
aconseguit el reconeixement de la Direcció General de Recerca de la
Generalitat amb la seva incorporació en l’índex CARHUS1 en la cate-
goria C.

La Revista compleix així una important missió de motivació per a
la recerca, difonent els seus resultats, constituint, a l’hora, una pla-
taforma per a la promoció de la comunitat científica catalana en el
conreu de la sociologia.

Perseguint aquesta mateixos objectius, ara ens proposem una
nova fita de major difusió de la Revista per tal d’arribar a més perso-
nes i professionals interessats en el seguiment de la producció so-
ciològica. Les noves tecnologies informàtiques ens facilitaran la
tasca, amb una important reducció de costos al transformar la Re-
vista, des del suport paper al suport digital.

Joan Costa i Riera
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Oriol Homs
President de l’ACS

1. Les llistes CARHUS de revistes d’humanitats i ciències socials són elaborades per
la Direcció General de Recerca de la Generalitat com a instrument de suport a les acti-
vitats d’avaluació de la recerca (Barem de A a D).
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Amb el número 22 encetem una nova etapa de la Revista Cata-
lana de Sociologia amb format digital que enviarem gratuïtament a
tots els socis i sòcies de l’ACS, i que distribuirem àmpliament entre
els mitjans de comunicació, institucions, universitats, biblioteques i
centres de formació.

Pretenem que la Revista sigui d’una banda, una eina de referèn-
cia per a la difusió de la recerca sociològica a Catalunya i d’altra
banda, una eina de difusió en català de les millors obres de la socio-
logia universal, contribuint així al desenvolupament del català com a
llengua científica.

Per inaugurar la versió electrònica de la Revista presentem una
tria dels principals articles publicats fins ara, amb la qual cosa el
lector tindrà a mà una bona retrospectiva de tot el que s’ha publicat.

A partir del pròxim número incorporarem una nova estructura
del contingut de la Revista per tal d’adaptar-la a les noves coordena-
des de temps i d’espai que ens permet la versió digital.

Amb aquests canvis pretenem incrementar el rigor i la qualitat del
que es publica a la Revista i ampliar la seva àrea d’influència. Aprofi-
tant aquest esdeveniment renovem la crida a tots els professionals
de la sociologia per a participar-hi amb més i millors articles.

Oriol Homs
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