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
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Setena edició/Cinquena sessió
Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions

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, i d’integració entre sí.
c) Oferir respostes alternatives a les necessitats d’intercanvi i actualització
professional entre investigadors/es socials.
d) Contribuir a l’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
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anàlisi de la realitat social a la que pertany.
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JORDI SERRANO I BLANQUER és llicenciat en Història Moderna i Contemporània per

(2008) Contra la democracia participativa. Barcelona: Fundació Ferrer i

la Universitat Autònoma de Barcelona,i des de gener de 2008 Rector de la

Guàrdia.

Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya (UPEC). Aquesta organització està
formada per les fundacions de tots els partits i sindicats de les esquerres de
Catalunya i moltes altres organitzacions socials. Ha estat Director de la
Fundació Ferrer i Guàrdia des de 1987 fins l’any 2008, i fundador i portaveu de
la Lliga per la Laïcitat (formada per GOC, GLSC, CCOO, UGT, USTEC, CGT,
Cooperacció, Fapac, MRPC, Ateus de Catalunya, MLP, etc.) des de la seva
constitució el 13 de octubre de 2003 fins l’any 2008. Als anys 70 milita a la
JCC i al PSUC i durant els 80 va ser Vicepresident del Consell Nacional de la

Amb Joan Francesc Pont i Vicenç Molina (2007) Laïcitat. Les arrels de la
democràcia. Barcelona: Fundació Ferrer i Guàrdia.
Amb Sílvia Luque (2007) L'estat de la joventut a Catalunya 2007. Barcelona: MLP
Edicions.
(2004) L'emancipació dels joves catalans. Un camí que cal recórrer. Barcelona.
Fundació Ferrer i Guàrdia.

Joventut de Catalunya (1986-1988). Ha estat secretari general del Moviment Laic
i Progressista, MLP (que agrupa la Fundació Ferrer i Guàrdia, l’Escola Lliure

(2004) Josep Xinxó Bondia i les JSU de Catalunya. Cerdanyola del Vallès:

El Sol, la Fundació Terra, Esplais Catalans (ESPLAC), l’Associació de Casals i

Montflorit. Pròleg de Teresa Pàmies.

Grups de Joves de Catalunya, Acció Escolta de Catalunya, la Cooperativa Entorn,
Cooperacció y el MLP de les Illes Balears), i membre de la Junta de la

(2003) "La memòria, la desmemòria, la Transició i els joves", pp. 45-88, a

Federació dels Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya entre l’any 2000

Andreu Mayayo, et al. (eds.) Memòria de la transició a Espanya i Catalunya. Els

i el 2004. Des de 1992 fins 2005 ha estat President de la Escola Lliure El Sol
per a la formació de monitores y directores de temps lliure.

joves de la transició. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona.
Amb Vicenç Molina (2003) "Laicidad y autodeterminación. La autodeterminación de
los individuos contra el mito de las patrias o por qué Madrid no es París", pp.

Resum de la ponència

105-127, a Laicidad y derecho al espacio público. Barcelona: Fundació Ferrer i
Guàrdia.

Aquest estudi sorgeix d'una necessitat concreta, quan es diu que Catalunya és
un país majoritàriament catòlic, és veritat? Fins a quin punt? Des de quan?

(1999) La participación de la juventud en España. Barcelona: Fundació Ferrer i

La major part de les vegades que hom s'apropa a intentar respondre a aquesta

Guàrdia.

pregunta es troba amb apriorismes, frases fetes i tota mena de prejudicis. Per
tal de respondre científicament a la pregunta es va recórrer a qualsevol font

(1999) Joves i participació a Catalunya. Barcelona. Generalitat de Catalunya.

d'informació que generés confiança. Per una part, centres de recerca
sociològica (CIS, CEO), la Fundación Santa María (una institució que des de fa

Modalitat de treball

molts anys elabora periòdicament estudis sobre religió i que depèn de la
congregació marianista), les dades d'Hisenda (casella 0,7%), del Departament

Les sessions s’organitzen de la següent manera:

d'Educació (dades de matriculacions i de seguiment de l'assignatura
d'adoctrinament religiós), i d'altres centres.

a)

Hem intentat, sempre que hem pogut, elaborar sèries estadístiques que incloguin

b)

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

el màxim temps possible, des dels anys setanta, on ens hem preguntat si la

d’obtenció de dades i les característiques del treball de camp

croada nacionalcatòlica va tenir èxit. Hem fet especial atenció a les
diferències a raó de sexe, de classe social, de coneixements culturals i, molt
especialment, d'edat. A més, hem volgut ésser honestos, ens hem plantejat
aquest projecte no com una simple recerca pel gust i el conreu de la
investigació, que també, sinó amb evident voluntat no sols d'interpretar la
realitat sinó de canviar-la, en aquests cas d'apuntar cap a una societat laica.

Estratègia de recerca: explicació de la metodologia, les tècniques
desenvolupades al llarg de la recerca.

c)

Plenari: debat obert i participatiu sobre la recerca presentada.

