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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

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

ORGANITZACIÓ
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Facultat d’Economia i Empresa. UB
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BREU CURRÍCULUM DE LA PONENT

ELISABET ALMEDA SAMARANCH (Barcelona, 1975). Professora titular
de Sociologia del Departament de Sociologia i Anàlisi de les
Organitzacions, de la Universitat de Barcelona i directora del grup
de recerca COPOLIS - Benestar, Comunitat i Control Social. Doctora
en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i Màster en
"Social Welfare and Social Planning" per la University of Kent a
Canterbury.

Les seves recerques s’han desenvolupat en tres grans àmbits:
a) Dones i sistemes d’execució penal (Control social, delinqüència
femenina, presons de dones), b) Canvis i polítiques familiars (Famílies
monoparentals, Ruptures d’unions, Polítiques familiars comparades),
i c) Memòria i identitat, en els que ha dut a terme diverses recerques
i n’ha publicat diversos llibres i articles científics i de divulgació
social.

Directora de la Xarxa Temàtica Internacional d’Investigació sobre
Famílies Monoparentals (Xarxa TIIFAMO) i membre de diverses
comissions i/o associacions entre les quals es poden destacar,
l’Associació Catalana de Victimologia, la Comissió de seguiment del
Pla Director de Justícia Juvenil, l’Observatori Català de la Família o
la Taula Cívica Penitenciaria.

Publicacions

RESUM DE LA
PONÈNCIA

L’objectiu d’aquest taller es presentar de forma resumida
algunes de les reflexions, resultats i metodologies
emprades en les meves distintes recerques sobre la
situació de les dones empresonades al nostre país i
sobre les institucions de privació de llibertat que les
reclouen, tant a Catalunya, on tenim competència
exclusiva en la matèria, com a Espanya i tot des d’una
perspectiva comparada.

En el context general de la privació de llibertat, destacaré,
entre altres qüestions, les realitats i experiències dels
diferents grups de dones preses, l’alt percentatge d’aquest
col•lectiu de dones privades de la llibertat al nostre país
i les raons explicatives del perquè d’aquestes elevades
dades, les particularitats i també discriminacions que
caracteritzen avui dia l’empresonament femení, les
polítiques que sotmeten a les dones preses o el tipus
d’estadístiques i indicadors que s’utilitzen i/o es publiquen
sobre les presons de 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.

Elisabet Almeda és autora d’uns 15 llibres i d’uns 30 articles i capítols de llibres,
entre els que destaquen:

Mujeres encarceladas
(Barcelona, Ariel, 2003).

Corregir y castigar. El ayer y hoy de las cárceles de mujeres
(Barcelona, Edicions Bellaterra, 2002).

Les famílies monoparentals a Catalunya: perfils, necessitats i percepcions
(Barcelona, Departament de Benestar i Família, 2004).

Cinquanta-una veus trenquen el silenci. Fer present la memòria
(Barcelona, Copalqui Editorial i Universitat Pompeu Fabra), 5 volums.


