
EL TALLER DE SOCIOLOGIA  
 

El Taller de Sociologia, organitzat pel Departament de Sociologia i Anàlisi de les 
Organitzacions de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona és 
una activitat que neix del compromís d’oferir respostes alternatives a les necessitats de 
formació i intercanvi professional dels/les investigadors/es socials, i per potenciar 
l'enfortiment institucional i acadèmic de la Sociologia com a disciplina fonamental per a 
comprendre les societats actuals i contribuir a oferir possibles solucions als conflictes de 
la nostra realitat social. La responsabilitat social de la Comunitat Acadèmica en el seu 
conjunt ens porta a crear el Taller de Sociologia com un espai d’apropament, promoció i 
intercanvi d’experiències d’investigació, construït entre els participants. El Taller es 
planteja com un espai de debat obert, que més que voler establir conclusions definitives, 
pretén donar peu a un diàleg i reflexions fruit d’una construcció grupal i dinàmica. Per 
aquesta raó, el Taller està estructurat en base a una integració multisectorial alhora que 
pluriterritorial, procurant la consolidació d'una representació permanent 
d'investigadors/es i professorat de diverses institucions i branques de la Sociologia que 
fins al present venen desenvolupant els objectius que van donar l'origen al Taller de 
Sociologia. 
 

Els objectius específics del taller són: 
 

A)  Promoure l’enfortiment institucional i acadèmic de la Sociologia a la 
Universitat de Barcelona. 

B)  Crear espais participatius, de trobada i integració entre el professorat, 
investigadors/es i estudiants de tercer cicle, i d’integració entre sí. 

C)  Oferir respostes alternatives a les necessitats d’intercanvi i actualització 
professional entre investigadors/es socials. 

D)  Contribuir al aprenentatge de les diverses metodologies de recerca dels 
estudiants del Màster i Doctorat en Sociologia de la Universitat de Barcelona.  

E)  Difondre i donar a conèixer els estudis i recerques dels diversos àmbits de la 
Sociologia. 

F)  Conèixer estudis i recerques en marxa o recent finalitzades que permetin 
comptar amb informació actualitzada. 

G)  Promoure la participació de la Comunitat Acadèmica en la comprensió i 
anàlisi de la realitat social a la que pertany. 
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BREU CURRÍCULUM DE LA PONENT  
 

ROSER NIN BLANCO (El Vendrell, 1977) és Diplomada en Educació Social per 
la Universitat de Barcelona i Llicenciada en Antropologia Social i Cultural per la 
UNED. És Postgraduada en Estudis sobre la joventut i Postgraduada en 
Polítiques de Joventut per la Universitat de Lleida, així com Màster en 
Drogodependències i Sida pel Col·legi de Metges de Màlaga. 
 

Des de l'any 2000 treballa al Consell Comarcal de l'Alt Penedès com a Tècnica 
de joventut i Coordinadora de programes, treballant per al desenvolupament de 
polítiques de joventut integrals i participatives. En el camp de la joventut s'ha 
dedicat també a la realització de seminaris i ponències dirigits a professionals 
que treballen amb joves. L'any 2005 va col·laborar en l'estudi encarregat per 
l'Ajuntament de Barcelona al CIIMU, els resultats del qual es van recollir en la 
publicació: Jóvenes “latinos” en Barcelona. Espacio público y cultura urbana, del 
que és autora d'un capítol.  
 

Els seus treballs d'investigació es centren en moviments socials, antropologia 
urbana, joventut, migracions, gènere i transnacionalisme. Actualment és 
investigadora de la UdL i responsable del treball de camp de l'estudi JOVIC: 
Joves, Immigració i Convivència, encarregat per l'Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès i de l'estudi JOVIC encarregat per l'Ajuntament de Lleida, ambdós en 
curs i sota la direcció de l'antropòleg Carles Feixa. 
 

PUBLICACIONS RECENTS 
 

R. Nin, “Jóvenes “latinos” y políticas de juventud”, en Feixa, C. et al. 
(2006) Jóvenes “latinos” en Barcelona. Espacio público y cultura urbana. 
Barcelona, Anthropos.  
. 

RESUM DE LA PONÈNCIA  
 

El procés migratori de les persones d'Amèrica Llatina cap al nostre país 
comença a la segona meitat de la dècada dels anys 80, però és especialment 
important a finals dels anys 90 i principis de l'any 2000. Tant les famílies 
migrants com les societats d'acollida s'estan enfrontant a un nou desafiament: el 
futur de les noves generacions que neixen aquí o aquells/es que són reagrupats 
pels seus pares. La precarietat laboral, jurídica i residencial ha generat un ampli 
ventall de situacions familiars que han canviat de forma radical, entre d'altres 
coses, les pràctiques de criança dels nens i nenes. Algunes investigacions estan 
demostrant que els/les adolescents estan construint els seus propis grups de 
suport entre els seus iguals “llatins”, en un intent de trobar una sèrie d'elements 
simbòlics que els identifiquin com a grup i els hi doni un suport social i afectiu 
basat en la solidaritat. 
 

L'anàlisi que es proposa és el de realitzar un esbós en relació a les imatges socials 
i les identitats culturals dels joves llatinoamericans que resideixen a Barcelona i a la 
seva àrea metropolitana a partir de la investigació que es va fer a Barcelona de 
gener a octubre de 2005 dirigida per Carles Feixa i promoguda per l'Ajuntament de 
Barcelona i el CIIMU. 
 

En primer lloc, es proposarà un enfocament teòric general que servirà per 
emmarcar la recerca realitzada al 2005, un enfocament que es troba a cavall de 
dues tradicions acadèmiques: els estudis sobre cultures juvenils i els estudis sobre 
migracions transnacionals. En aquest sentit s'intentarà relacionar les variables en 
relació a: classe social, discriminació, immigració, gènere i joventut en relació al 
col·lectiu de joves llatins, per passar després a fer un repàs d'aquest des de l'òptica 
de les cultures juvenils i les tradicions subculturals. 
 

En segon lloc s'analitzarà el paper dels mitjans de comunicació en la construcció de 
l'imaginari social i dels problemes socials, relacionant-ho en tot moment amb la 
investigació realitzada a Barcelona. La investigació va coincidir amb el judici 
realitzat al 2005 per l'assassinat del jove Ronny Tapias el 28 d'octubre de 2003 
quan sortia del seu institut a Barcelona. Aquest cas va suposar el “descobriment” 
mediàtic del fenomen de les “bandes” llatines i va despertar una onada de “pànic 
moral” que va marcar la investigació des d'un primer moment. 
 

En darrer lloc, es vol presentar la investigació realitzada a Barcelona, la 
metodologia utilitzada, les característiques de l'equip d'investigació, el material 
obtingut i les conclusions a les que es va arribar, assenyalant la importància de que 
finalment els antropòlegs acabessin actuant com a mediadors. El desenvolupament 
de l'estudi va estar marcat per les dificultats pròpies d'una investigació que va 
acabar essent també acció. 
 
 

 

MODALITAT DE TREBALL 
 

 

 

Les sessions s’organitzen de la següent manera: 
 

a) Marc Teòric: exposició de les teories utilitzades que expliquen el 
fenomen social analitzat. 
 

b) Estratègia de recerca: explicació de la metodologia, les tècniques 
d’obtenció de dades i les característiques del treball de camp 
desenvolupats al llarg de la recerca.  
 

c) Plenari: debat obert i participatiu sobre la recerca presentada.  


