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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.
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Des de la fi del s. XIX i fins els nostres dies, l’esport s’ha constituït en 
un important terreny de disputes simbòliques i institucionals sobre “el que 
és una dona” i sobre el tipus d’activitats que un cos marcat com a femení 
pot o deu realitzar. Presentaré una visió general d’aquest treball, incloent 
els seus fonaments teòrics, una perspectiva que es nodreix de les 
contribucions de la teoria feminista/estudis de gènere, d’algunes vessants 
de la teoria sociològica contemporània i dels estudis culturals, així com 
una descripció del camp i els seus resultats. Abasto tres grups diferents: 
amazones que participen de concursos de salt, jockeys –dones que van 
aconseguir inserir-se en el medi molt masculí del turf– i, finalment, dones 
que participen del món tradicional del rodeo brasiler o “rodeio campeiro”. 
Mitjançant els testimonis de les pròpies dones i d’un treball de camp 
etnogràfic i interaccionista, busco entendre com les pràctiques d’aquestes 
dones formen part de processos de construcció de la identitat i com elles 
lluiten per tenir el seu espai dintre d’ambients que segueixen sent 
predominantment masculins.
El meu anàlisi conté aspectes comparatius, principalment en el sentit de 
considerar com l’origen social/de classe enllaça amb gènere i proporciona 
recursos diferenciats pels diferents grups de dones aquí estudiats. Cada 
camp esportiu específic –el turf, el salt i el rodeo– també manté 
característiques institucionals i històriques pròpies, les quals formen, en 
cada cas, el context de la participació femenina. Però, encara que aquestes 
diferències siguin importants, concloc subratllant un element que totes les 
meves informants tenen en comú: com, a pesar de les pressions normatives i 
els obstacles culturals i/o materials que aquestes dones troben en el camí, 
les seves pràctiques i la seva manera d’ésser revelen actituds de 
desafiament enfront les formes més convencionals (“femenines”) de viure el 
cos i la subjectivitat.

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.
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