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PRESENTACIÓ
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.

OBJECTIUS

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 de
    Llicenciatura, 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.

COORDINACIÓ
Dra. Ana Collado
anacollado@ub.edu

Grup COPOLIS. Benestar, Comunitat i Control Social
www.copolis.org

ORGANITZACIÓ

Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions
Facultat d’Economia i Empresa. UB

Contacte
laiafolguera
@ub.edu
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BREU CURRÍCULUM DE LA PONENT

LAIA FOLGUERA COTS (Barcelona, 1983). Professora associada de
Sociologia del Departament de Sociologia i Anàlisi de les
Organitzacions, de la Universitat de Barcelona. Llicenciada en
Sociologia, l’any 2006 per la Universitat de Barcelona, i obtenció del
DEA, l’any 2008. Actualment està elaborant la seva tesi doctoral.

Ha participat i col·laborat en diversos projectes de recerca com:
Energía eléctrica y sociedad (Departament de Sociologia i Anàlisi de
les Organitzacions, de la Universitat de Barcelona); Panel de Familias
e Infancia (CIIMU Institut d’Infància i Món Urbà); Panel de Análisis de
Desigualdades en Cataluña (Fundació Bofill); Recreational Culture as
a Tool to Prevent Risk Behaviour (Departament de Sociologia i Anàlisi
de les Organitzacions, de la Universitat de Barcelona); La integración
del trabajo familiar doméstico en los procesos económicos: El análisis
de la transferencia de costes monetarios a cuidados no remunerados
en el sector público sanitario (Departament de Sociologia i Anàlisi de
les Organitzacions, de la Universitat de Barcelona); Prácticas e ideologías
lingüísticas de los jóvenes inmigrantes en Cataluña (coordinat pels
professors Michael Newman del Queens College de Nova York i Mireia
Trenchs de la Universitat Pompeu Fabra).

Ha realitzat anàlisis demogràfics per a l’empresa ARCTIA, SLU en el
projecte Mapas de Vulnerabilidad y Capacidad del Territorio de
Cataluña, en la avaluació de la incidència de la contaminació en
diferents zones de Catalunya.

Publicacions

RESUM DE LA
PONÈNCIA

La present aportació es contextualitza en la realització de la meva tesi doctoral,
actualment en curs. És una recerca centrada en la violència de gènere. És
freqüent que quan es fa referència a aquesta problemàtica, la seva aplicació
remetre a aquella que exerceixen homes sobre dones. Certament, la gravetat
de les agressions que pateixen les dones a mans dels homes és molt visible,
però és necessari desenvolupar una visió més amplia del fenomen per a no
caure en un procés de sinècdoque conceptual. Existeix una falta considerable
d’estudis sobre homes-víctima. En l’oblit o ocultament de la violència que
pateixen alguns homes a mans de la seva parella intervenen perspectives
ideològicament esbiaixades que incideixen en la percepció o reconeixement
del fenomen. Em refereixo a l’obligació percebuda, i socialment acceptada,
d’ajustar-se a certes representacions prefixades de com deu actuar un home
i que no li permeten expressar-se com a víctima.

La meva aportació a aquest taller parteix de la hipòtesi de que la inserció de
la víctima masculina en un entorn sociocultural que rebutja la victimització
de l’home a mans d’una dona condiciona els marges d’actuació de l’agredit
en la gestió del conflicte i, per extensió, en la defensa dels seus drets. Si es
defineix la masculinitat hegemònica derivada del patriarcat com un problema
social, això pot ajudar a reflexionar sobre les qüestions citades. La
problematització de la masculinitat hegemònica permet actualitzar la reflexió
i estudi de les masculinitats al temps que ajuda a reformular la conceptualització
social de les interaccions entre gèneres. Segons com es concebi a l’home,
es configuren representacions socials que concedeixen marges de legitimitat
als diferents actors immersos en processos d’interacció social. I el mateix es
pot dir sobre les dones.

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
desenvolupades al llarg de la recerca.

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

Presentació de la comunicació “El divorcio en las Comunidades Autónomas”
al VIII Congreso de sociología para el futuro, organitzat per la Universitat
de Barcelona, la Universitat d’Alacant i el Grupo de Estudios de Poder y
Privilegio, en juny de 2008.

Publicació en curs d’“El varón maltratado: una aproximación sociológica”
a les Actes del Congrés “Sociedad y tecnología: ¿Qué futuro nos espera?,
organitzat per l’Asociación Madrileña de Sociología i la Universidad de
Alcalá de Henares, en novembre de 2008.


