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, 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 estudis i recerques de 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 del ponent
DAVID PATERNOTTE (Brussel•les, 1982) treballa sobre sexualitat i moviments
socials. És doctor en ciències polítiques i socials per la Université Libre
de Bruxelles (ULB). És colaborador científic de la Faculté des Sciences
Sociales, Politiques et Économiques per la Université Libre de Bruxelles, i
membre del centre Metices. En l'actualitat, és investigador postdoctoral del
Fonds Nationale de la Recherche Scientifique (FRS - FNRS, Bèlgica) i
Visiting scholar (2009-2010) en el Jesus College, de la University of
Cambridge. És un dels fundadors de l'Atelier Genre(s) et Sexualité(s) de
l'Institut de Sociologie de la ULB (www.ulb.ac.be/is/ags). Ha estat
investigador visitant a la Canadian Research Chair in Citizenship and
Governance (Université de Montréal), a l'Universitat de Barcelona i a
l'European University Institute (Florència).
La seva tesi doctoral tracta la reivindicació de l'obertura del matrimoni
civil a les parelles del mateix sexe pel moviment LGBT a Bèlgica, França i
Espanya. S'interessa ara en les transformacions del moviment gai i lèsbic
des dels anys 70, així com en la seva transnacionalització. Ha publicat
diversos articles en revistes com la Revue Canadienne de Science Politique,
i Nomadías (Universidad de Chile), i en diversos llibres col•lectius. Ha
coordinat l'obra Au-delà et en-deçà de l'Etat: li genre entre dynamiques
transnationales et multiniveaux (amb Bérengère Marques-Pereira i Petra
Meier). En l'actualitat, prepara un llibre sobre la reivindicació del
matrimoni entre parelles del mateix sexe, així com l'obra The gay and
lesbian movement and the state: Comparative insights into a transformed
relationship (amb Manon Tremblay i Carol Johnson).

Resum de la ponència
Aquesta conferència suggereix que la reivindicació de l'obertura del
matrimoni civil a les parelles del mateix sexe no constitueix la culminació
de les lluites homosexuals iniciades fa més de trenta anys, sinó més aviat
una ruptura a l'agenda militant. Aquesta ruptura reivindicativa ha succeït
en el marc d'unes transformacions més àmplies del moviment homosexual des
dels anys 70, la comprensió dels quals és decisiva. Es presentarà primer
l'abast d'aquest canvi, analitzant la trasnformación del discurs sobre el
matrimoni dins del moviment homosexual, passant de ser una peça central de
l'opressió i del patriarcat capitalista, a considerar-se avui com un dret
fonamental i una eina contra la discriminació. També s'investigaran alguns
factors que permetin entendre-ho. S'analitzarà el doble impacte de
l'epidèmia de VIH/SIDA, les transformacions del matrimoni, de la parella i
de la família, i les mutacions de la noció sota el neoliberalisme. A més es
contemplarà un canvi generacional dins de l'activisme, així com el paper
creixent del dret com a matriu de les mobilitzacions homosexuals.
S'estudiaran els casos de Bèlgica, França i Espanya, tres països on s'ha
demanat l'obertura del matrimoni civil a les parelles del mateix sexe des de
1996-1997 i que han estat claus per al desenvolupament i la realització
d'aquesta reivindicació.

Publicacions
David Paternotte és autor de diversos articles sobre moviments socials,
polítiques públiques, ciutadania, sexualitat i gènere. Entre les seves
publicacions més recents destaquen:
Editat amb Bérengère Marques-Pereira i Petra Meier, (2010) Au-delà et en
deçà de l'Etat: le genre entre dynamiques transnationales et multi-niveaux,
Louvain-la-Neuve: Academia Bruylant.
(2010) "L'homosexualité entre la crosse et le missel: Réflexions sur une
obsession vaticane", La matière et l'esprit, n° 10/11, pp. 49-60.
Amb Cathy Herbrand, (2009) "Vers la fin de l'opposition entre homosexualité
et hétérosexualité en droit belge?", Bulletin d'Histoire Politique, vol.
17, n° 2.
(2009) "Matrimonio “homosexual” y ciudadanía: la hipótesis de la
resignificación", Nomadías, nº 10.
(2008) "Les lieux d'activisme: le "mariage gai" en Belgique, en France et en
Espagne", Revue Canadienne de Science Politique, vol. 41, n° 4, pp. 935-952.
(2007) "La Belgique: Nouvel Eldorado de la sexualité ?", La matière et
l’esprit, vol. 9, pp. 57-70.
Amb Cathy Herbrand, (2006) "L'ouverture du mariage et de l'adoption aux
couples de même sexe: dernière étape des politiques "homosexuelles"?",
L'Année Sociale 2006, Bruxelles: Université Libre de Bruxelles, Institut de
Sociologie, pp. 47-62.
(2004) "Quinze ans de débats sur la reconnaissance légale des couples de
même sexe”. Courrier Hebdomadaire du CRISP, n° 1860–1861.

Modalitat de treball
Les sessions s’organitzen de la següent manera:
a)
b)

c)

Marc Teòric: exposició de les teories utilitzades que expliquen el
fenomen social analitzat.
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.
Plenari: debat obert i participatiu sobre la recerca presentada.

