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Resum 

 

 

El treball que es presenta recull només una mostra de la tasca sociològica desenvolupada a la 

Comunitat Valenciana i a Catalunya analitzant i explicant la pandèmia de la COVID-19. Els 

objectius seguits han estat, d’una banda, identificar, sense pretensió d’exhaustivitat, la recerca 

sociològica duta a terme en aquests territoris, ja sigui en l’àmbit universitari i/o professional públic 

o privat, al voltant de les problemàtiques socials causades per la COVID-19 i dels seus impactes i 

transformacions socials, i, d’altra banda, ordenar-la, explicar-la i visibilitzar-la per al conjunt de la 

societat. La cerca d’informació s’ha dut a terme entre els mesos de juny i setembre de 2021 

combinant diferents estratègies, com ara: bola de neu, crida als socis i grups de treball de les 

associacions de sociologia valenciana i catalana, departaments, grups de recerca universitaris i 

professionals de la sociologia de l’àmbit públic i privat. S’han recollit 237 aportacions que sumen 

recerques, publicacions i accions de divulgació i transferència al voltant d’àmbits tan afectats com 

les desigualtats socials, l’educació, el gènere, la gent gran, la família, la infància, la joventut, el 

treball i la desinformació, entre d’altres. Tot i no ser exhaustiu, el valor del recull és que evidencia 

la rellevant implicació en aquest període de la disciplina sociològica, tot generant investigació 

científica i propostes necessàries per orientar i millorar la gestió de la pandèmia, les polítiques 

públiques de suport i la difusió d’informació verídica. 
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Introducció 

 

 

La COVID-19 ha estat, sens dubte (i és encara en el moment de la revisió final d’aquest informe, 

novembre 2021), un exemple rotund, i viscut en la pròpia pell de tota la humanitat, dels efectes 

pluridimensionals dels riscos globals als quals estem exposats com a societat. Ha convulsionat les 

nostres vides d’unes maneres desconegudes fins ara i amb unes conseqüències evidents i tangibles; 

també amb moltes d’altres que s’intueixen ara en l’anomenada etapa postpandèmia. Atesa la inèdita 

situació, un dels referents per abordar aquesta complexitat ha estat la ciència, de vegades tan 

criticada i injuriada, de vegades tan esperançadora i resolutiva. No hi ha dubte que en el context de 

confinament mundial i de pandèmia totes les ciències han exercit un paper destacat en els seus 

diferents camps científics. Les ciències socials, com és el cas de la sociologia, no s’han quedat 

arrere, ja que tot el que passa en la societat la concerneix com a disciplina acadèmica i per la 

responsabilitat social que té en analitzar com impacten els problemes en la ciutadania, com es 

comprenen les causes i efectes socials i com actua la societat en aquestes situacions, per tal de 

posar-hi a l’abast pensament científic i propostes transformadores per a la millora.  

Obtindre coneixement dels fenòmens socials resulta una activitat complexa que requereix eines de 

comprensió plural per donar compte de la diversitat i multidimensionalitat d’aspectes en el context 

de la COVID-19. Des de la sociologia s’està treballant científicament en l’anàlisi dels presents i, 

alhora, amb la mirada posada en aquest futur. Els sociòlegs fem de tals esdeveniments el nostre 

objecte d’estudi, atès que la construcció del coneixement científic sociològic no es realitza sobre un 

objecte inert, sinó que s’aplica sobre els actors socials amb què compartim un món comú del qual 

tots som subjectes de coneixement. Abastar-les en tota la seua amplitud requereix també la 

perspectiva de temps transcorregut. 

Des de l’inici de la pandèmia fins al moment present, la implicació dels sociòlegs per estudiar-la, 

analitzar-la des de les diferents dimensions afectades, ha estat, i és encara, molt important i 

rellevant. Des de la responsabilitat personal, acadèmica i científica, els sociòlegs de la Comunitat 

Valenciana i Catalunya estem implicats directament en els nostres entorns locals i globals i amb les 

problemàtiques que afecten les persones que hi viuen. Tanmateix, partim de la hipòtesi que aquesta 

tasca, la importància social de la perspectiva sociològica i científica no arriba tant com caldria al 

conjunt de la societat, que no n’és prou conscient. Partim del convenciment que la recerca, els seus 

resultats i les propostes de present i de futur que es fan des de la perspectiva sociològica és 

imprescindible que siguin conegudes per tota la societat i tingudes en compte. Aquest convenciment 

és el motor que ens ha guiat a l’equip a dur a terme el recull que es presenta en aquest informe. Un 

equip format per membres de les associacions de sociologia de la comunitat valenciana i catalana. 

En el marc de la invitació rebuda per participar en el projecte Les Mutacions Socials de la COVID-

19, liderat per la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’Institut d’Estudis Catalans, els objectius 

que ens vam traçar van ser localitzar, identificar, inventariar, visibilitzar i remarcar la intensa i 

rellevant tasca sociològica d’anàlisi, investigació i transferència acadèmica i divulgativa feta en les 

respectives comunitats autònomes. L’abast previst no era pas l’exhaustivitat, sinó arribar a localitzar 

i visibilitzar la punta de l’iceberg per obrir la porta a futures immersions en profunditat.  

Cal tenir en compte, per tant, que tot allò que hem pogut recollir i que mostra aquest informe, en 

cap cas és la totalitat de les aportacions, recerques, publicacions, etc., que la sociologia valenciana i 

catalana ha produït des que va començar la pandèmia fins al moment de tancar la recollida de dades 



al setembre de 2021. El que presentem és una part, evidències d’aportacions que se’ns ha fet arribar 

directament1 sumat al que hem pogut localitzar de manera directa i indirecta per mitjà del mètode 

bola de neu. També, en el cas de Catalunya, hem incorporat les dades del document Estat de la 

qüestió de la recerca sobre família i infància durant la COVID-19 a Catalunya.2 Des d’aquí fem 

constar l’agraïment a tots els sociòlegs que ens han proporcionat dades de la feina feta i de la que 

fan encara.  

Les aportacions es presenten diferenciades per tipologies i àmbits i el contingut explicatiu del 

conjunt es complementa amb annexos detallats que recullen les referències i els enllaços. L’objectiu 

és que qui el llegeixi, sigui investigador, professional o persona interessada, pugui accedir amb 

facilitat a la font original. Seguint el mateix criteri, les aportacions de la comunitat valenciana i 

catalana es presenten en capítols específics, i diferenciats també en l’enfocament de la descripció 

que s’hi fa, per a cadascuna. Per la diferència quantitativa de les aportacions localitzades ha semblat 

més oportú fer-ho d’aquesta manera. Tanmateix, com sigui que els objectius són comuns, l’informe 

es clou amb unes conclusions conjuntes que, com es diu, són sobretot reflexions finals. 

En definitiva, aquest informe pretén ser només un guió de mostra del conjunt que sabem que és 

molt més ampli i nombrós. Un guió que dona pistes i obre possibilitats d’aprofundir-hi, continuant 

amb la localització, analitzant els resultats per àmbits temàtics com ha fet el Grup de Família, 

Infants i Grups de convivència ja esmentat més amunt.  

Tot i que és una part del tot, el conjunt és rellevant, quantitativament i qualitativament, i permet 

tenir una visió general, encara que no aprofundida, de l’estat de la qüestió i de les dimensions de la 

problemàtica als quals —sempre segons les dades que tenim— s’han dedicat i s’estan dedicant més 

esforços i interès. És interessant observar, per exemple, els àmbits en els quals hi ha una quantitat 

més alta d’evidències: educació, famílies, infància, adolescència, gènere, gestió de la pandèmia…  

També dona pistes sobre els aspectes i impactes de la pandèmia que encara, sembla, queden per 

investigar en la seua totalitat o en dimensions i àmbits territorials concrets, com ara la formació 

d’adults i l’aprenentatge de llengües per estrangers, per posar només dos exemples i, encara més 

interessant, veure quins són els territoris d’on s’ha rebut més informació, de quins menys o cap. En 

cap cas diem que aquests buits hi siguin, només constatem en vista del que ens ha arribat i no ens ha 

arribat.  

Cloem aquest informe sent conscients que l’iceberg és de grans dimensions i que hi ha moltíssima 

informació no localitzada, que hi ha encara molta recerca fent-se, inacabada, d’altra per iniciar-se, 

treballs i manuscrits en procés d’elaboració i de revisió, amb jornades que s’estan organitzant i 

altres iniciatives de tot tipus en què, des del setembre de 2021, des de la sociologia s’han tractat els 

efectes de la COVID-19. També sabem que hi ha investigació i aportacions elaborant-se en aquesta 

etapa de recuperació possible de la normalitat. Tot plegat pot formar part de treballs de recerca que 

completin i complementin aquest. La feina feta creiem que demostra l’interès de recollir, d’ordenar 

i de posar a l’abast, tant de la comunitat científica i professional com de la societat en general, les 

aportacions dels sociòlegs en tots els àmbits. També, creiem que pot incitar a una reflexió interna en 

el si de la disciplina sociològica en clau taxonòmica. En tot cas, és el que pretén ser: un document 

de treball i de valorar la tasca analítica, reflexiva i propositiva feta per sociòlegs. Una tasca 

fonamental, dins i fora de l’acadèmia, sovint poc (re)coneguda. Una tasca científicament i 

socialment imprescindible que, encara ara, continua analitzant la situació i explicant-la.  

                                                           
1. Volem agrair molt sincerament a totes els sociòlegs de la comunitat valenciana i catalana que es van fer ressò de les 

crides respectives i ens han fet arribar les referències de les seues aportacions i ens han posat en contacte amb altres. Els 

demanem que si detecten cap error que hi pugui haver en alguna dada, algun matís del que escrivim, ens el comuniquin 

de seguida per revisar-lo. Aquest informe, com la sociologia mateixa, és, i ha de ser, una tasca col·lectiva per a tot el 

conjunt de la sociologia i la societat. 

2. Informe elaborat a partir de la jornada específica que sobre el tema va organitzar el Grup Família, Infants i Grups 

de Convivència de l’Associació Catalana de Sociologia el 18 de juny. Els autors d’aquest informe específic, tancat a 

10.10.2021 i inèdit en el seu conjunt, són els sociòlegs Albert Julià, Irene Cussó, Anna Escobedo i Andrea Rizo 

(UB/URL). 



En definitiva, aquest treball posa a l’abast de tothom les potencialitats dels treballs de recollida, 

ordenació, anàlisi de contingut i divulgació que, feta de manera periòdica i de manera col·laborativa 

—com hem treballat ara catalans i valencians, tot mantenint l’autonomia i la mirada pròpia de 

cadascú— contribueix, com en aquest cas, no solament a la visibilització social de la rellevància de 

l’anàlisi científica i sociològica per a la comprensió i abordatge dels fenòmens socials, sinó també a 

augmentar el coneixement i la interrelació i col·laboració mútua entre grups, universitaris, 

professionals i territoris. 
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Metodologia i estructuració del treball  

 

 

La metodologia utilitzada per a la localització ha estat seguida de manera semblant a les dues 

comunitats, tot i que cada una hi aporta una mirada pròpia d’acord amb la seva realitat, tal com 

queda reflectida, de manera expressa, també en la diversitat d’enfocament i desenvolupament del 

contingut dels capítols. Per un acord entre les dues parts, en l’estructura de l’informe es tracten en 

primer lloc els resultats de la recerca de la sociologia valenciana i en segon els de la sociologia 

catalana. 

Des de l’Associació Catalana de Sociologia (ACS) es va fer la primera setmana de juny de 2021 

una crida-demanda de participació al conjunt d’associats i als grups de treball interns. A més es va 

contactar amb l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR); es va fer una 

cerca als webs de les universitats catalanes públiques i privades per localitzar sociòlegs i se’ls va 

enviar un correu en què se’ls demanava informació; també es va contactar amb les direccions de les 

escoles de doctorat i departaments de sociologia, els departaments on s’han localitzat sociòlegs i els  

vicerectorats de recerca. S’ha contactat també amb el Col·legi de Professionals de la Ciència 

Política i de la Sociologia de Catalunya (COLPIS). S’ha consultat el Portal de la Recerca de 

Catalunya i paral·lelament s’han fet cerques personalitzades a Google Schoolar. Igualment en el si 

del Grup de Treball Família, Infància i Grups de Convivència es va celebrar la sessió oberta Estat 

de la recerca sobre família, infància i COVID-19 el dia 18 de juny de 2021, amb un conjunt 

important d’aportacions que queden recollides en aquest informe. Les aportacions localitzades es 

presenten al cos de l’informe comentades i ordenades en apartats temàtics segons el tipus de 

contribució, seguint un ordre que va des de la recerca fins a la divulgació cap a la societat: recerca, 

publicacions científiques, llibres, congressos i jornades, conferències i debats, divulgació en revistes 

i xarxes. El relat es complementa amb l’Annex 2, en el qual primer s’ordenen de manera temàtica 

per tipologies i a continuació es mostren les referències per tipus de contribució incloent-hi l’enllaç 

per accedir al document i/o a la font original. 

Pel que fa a la Comunitat Valenciana, quan l’Associació Valenciana de Sociologia (AVS) va 

acceptar participar en aquest projecte, aquest ja estava iniciat. Nogensmenys, es va posar un gran 

interès i esforç per recopilar el màxim nombre d’aportacions. Per a això, des de l’AVS es va 

difondre la notícia entre els seus socis de manera immediata. Entre el mes de juny i el mes de 

setembre de 2021 es van enviar quatre correus electrònics al professorat de sociologia de les 

universitats valencianes en què els convidàvem a remetre’ns les seues aportacions relacionades amb 

l’objecte d’aquesta recerca. Finalment, es va dissenyar una fitxa en Word amb uns camps que 

s’havien d’emplenar. Aquesta fitxa va ser enviada en arxiu adjunt en els correus enviats a les 

universitats, departaments, facultats, instituts d’investigació i unitats afins. Les universitats que 

imparteixen o tenen departaments de sociologia en la Comunitat Valenciana són la Universitat de 

València, la Universitat d’Alacant i la Universitat Jaume I de Castelló, totes públiques.  

Tanmateix, també es van enviar correus amb tota la informació a unitats acadèmiques i docents 

d’universitats privades. En aquest període, el recentment constituït Col·legi de Politologia i 

Sociologia de la Comunitat Valenciana encara no estava creat. No obstant això, es van utilitzar tant 

canals formals com informals per a difondre la informació. Al costat d’aquestes actuacions, l’AVS 

va realitzar una cerca als llocs web de les facultats i departaments de sociologia tenint en compte 

que el personal directiu de l’AVS coneix perfectament l’organització i funcionament de les 



estructures de sociologia en les universitats públiques valencianes. Així mateix, es va fer una cerca 

en bases de dades com ara Dialnet, Roderic, RUA i Google Schoolar. Sabem que hi ha feina feta i 

producció que, en el moment de tancar la cerca, el setembre de 2021, estava en avaluació i, per tant, 

no consta en aquest informe. Però hi és, això és el que compta.  

Respecte a projectes de naturalesa competitiva de convocatòria pública, la Conselleria d’Innovació, 

Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat Valenciana va publicar al setembre de 2021 

la Resolució de concessió de subvencions per a grups d’investigació emergents, dels quals només 

s’han atorgat set subvencions per al camp de les ciències socials. Fins al moment, cap investigador 

principal seleccionat ha informat o reconegut la relació entre el seu projecte d’investigació i els 

objectius d’aquest treball. S’està en espera de la publicació de la resolució de la concessió de les 

subvencions destinades a grups consolidats. 

Cal dir que el flux de la informació ha estat fluid en tot moment, incloent el mes d’agost, per a 

actualitzar les dades aportades. Respecte a les activitats desenvolupades, la Federació Espanyola de 

Sociologia (FES) va organitzar, del 5 al 13 de juliol de 2021, el simposi Impactos sociales del 

COVID-19. L’actual equip directiu de l’AVS està organitzant diverses activitats científiques, els 

fruits de les quals es colliran el 2022. 

Una altra de les qüestions que cal destacar és l’organització de jornades, seminaris, seminaris web i 

altres formats en línia. S’hi contextualitzava la situació de la COVID-19, els efectes del coronavirus 

i la situació de confinament, però els objectius de tals esdeveniments científics no s’ajustaven a 

l’esperit d’aquest projecte. Així mateix, un dels hàndicaps amb els quals s’han trobat les informants 

és que als mateixos autors els resulta difícil tipificar el seu tipus de contribució.  

Per aquesta raó, la participació en congressos s’ha inclòs en l’apartat transferència i divulgació. 

Pensem per un moment que la tradicional participació en congressos ha hagut d’adaptar-se en 

aquest període a nous formats en línia més àgils i divulgatius tant per a captar i retindre l’atenció 

com per a evitar una sobresaturació. Quan el personal docent i investigador (PDI) i el personal 

investigador (PI) reconeixen la seua participació en aquests formats, queden classificats com a 

activitat de divulgació. 
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Capítol 1. Sociologia i COVID-19 a la Comunitat Valenciana 

 

 

3.1. Estructuració i ordenació de les referències recollides 

En el moment de tancar aquest informe, l’Associació Valenciana de Sociologia ha recollit 58 

aportacions d’autoria del PDI i PI valencià amb diferents formats, abast i varietat temàtica. A l’hora 

de sistematitzar una tipologia de les aportacions informades, s’ha seguit l’estructuració 

metodològica facilitada per l’Associació Catalana de Sociologia, que s’exposa en la taula 1 (vegeu 

l’Annex 1). 

S’ha identificat, en primer lloc, la categoria de les publicacions, fruit de l’elaboració escrita 

procedent de la investigació i la reflexió científica. Les publicacions aglutinen els articles, 

monogràfics, llibres i capítols de llibres. Aquesta categoria forma part del que en el món acadèmic 

es denomina investigació com a domini diferenciat de la transferència i la divulgació. Els articles 

científics són publicats en diferents revistes i són molt valorats en els processos d’acreditació del 

professorat. Com a format, es caracteritzen per l’originalitat i validesa de les dades, l’aplicació 

d’una metodologia científica i el pas per un procés de revisió de parells (avaluació d’experts) per a 

la seua acceptació i posterior publicació.  

Respecte als monogràfics, els llibres i els capítols de llibres són formats que requereixen un temps 

d’elaboració minuciosa fins a la publicació, especialment els llibres, i màximament quan es tracta 

d’obres amb autoria col·lectiva. A continuació, es recullen els projectes i informes finançats per 

diverses institucions públiques i privades. 

La categoria següent aglutina diverses aportacions divulgatives i d’investigació, com ara 

conferències, articles en premsa i debats en mitjans en línia. L’audiència pot ser especialitzada, 

acadèmica o la ciutadania en general. Respecte a tesis doctorals no s’ha localitzat cap defensa 

finalitzada relacionada amb l’objecte d’aquesta investigació. 

Així mateix, els principals àmbits de les investigacions desenvolupades pel PDI i PI de la 

Comunitat Valenciana es recullen a la taula 1, en la qual queda desglossat el nombre de 

contribucions per àmbits temàtics. S’han identificat setze àmbits temàtics en aquesta taxonomia, els 

quals s’han fet coincidir amb els grans blocs sociològics dels comitès d’investigació i els grups de 

treball de la FES. 

 

  



TAULA 1. Classificació per àmbits temàtics de les aportacions de la Comunitat Valenciana. Una proposta 

 

Àmbits temàtics de la sociologia  Nombre d’aportacions 

Sociologia de l’educació 11 

Desigualtat social i estratificació 10 

Sociologia del gènere 9 

Sociologia de la salut 6 

Sociologia política 4 

Sociologia del treball 3 

Sociologia analítica 2 

Sociologia de la joventut 2 

Discapacitat i societat 2 

Sociologia del temps 2 

Canvi social 2 

Sociologia del turisme 1 

Sociologia de la comunicació 1 

Innovació social 1 

Sociologia de l’alimentació 1 

Sociologia de les migracions 1 

Total 58 

 

FONT:  Elaboració pròpia 

 

Aquests àmbits temàtics ofereixen una visió nítida de quines han estat les principals inquietuds que 

han conduït les activitats d’investigació i divulgació del PDI i PI de la Comunitat Valenciana des de 

març de 2020 fins a l’actualitat. 

D’aquesta manera, el tòpic que més contribucions ha rebut és el de l’educació i la desigualtat social 

i l’estratificació. L’educació constitueix un dels camps de la sociologia per dret propi. L’impacte 



immediat en la població escolar pel tancament dels centres educatius, el buit de l’escola, la 

formació en línia, l’escletxa digital i l’emergència de situacions socials sense accés a l’ensenyament 

en línia, amb alumnat desconnectat de la dinàmica escolar, amb necessitats educatives de suport 

específic sense poder atendre’s, només per citar-ne algunes, han estat tractades en les aportacions de 

la sociologia de l’educació valenciana. 

També la desigualtat i l’estratificació social van aparèixer en nombroses contribucions. Per a la 

sociologia, aquest tema resulta un dels continguts fonamentals i fundacionals de la seua raó de ser. 

L’emergència sanitària va revelar descoratjadores situacions sobre sectors socials empobrits i 

vulnerables; les desigualtats en l’accés i cura als serveis sanitaris i l’ampliació de la bretxa social, 

sanitària i digital en les cures. A continuació, les contribucions valencianes s’han enfocat a les 

anàlisis de gènere perquè, durant el confinament en la situació de pandèmia, han sorgit els 

problemes del teletreball, de la conciliació de la vida familiar i laboral, la reorganització dels espais 

en els quals han de combinar-se les tasques productives i reproductives. 

De salut, les investigacions s’han orientat a l’anàlisi dels impactes de la COVID-19 en diferents 

segments socials i ètnies, com ara la població gitana, les diferents respostes sociosanitàries, el 

suïcidi i les addiccions. La sociologia política també hi és present amb aportacions sobre política 

internacional i gestió de la pandèmia. 

Després, trobem diferents aportacions que formen un grup de sociologies específiques, com la 

sociologia del treball (encara que cal precisar que aquesta línia d’investigació apareix estretament 

vinculada amb les aportacions de gènere), la sociologia analítica i la seua preocupació constant per 

la integritat de la metodologia i les dades, la joventut, la discapacitat, el temps, el canvi social, el 

turisme, la comunicació, la innovació social, la sociologia de l’alimentació i les migracions. 

Respecte al gènere de les autories, cal assenyalar que en els registres s’identifiquen 19 dones i 24 

homes, la qual cosa suggereix un repartiment bastant proporcional en termes d’equitat de la 

producció sociològica. És important precisar que un bon nombre de les contribucions compten amb 

la signatura de xarxes de coautories extenses (més de quatre signatures) de diversos centres 

nacionals i internacionals. 

La distribució acadèmica està repartida entre la Universitat de València (UV), la Universitat 

d’Alacant (UA), la Universitat Jaume I (UJI) i la Universitas Miguel Hernández (UMH).  

 

3.1.1. Resultats per tipus de contribució 

Com s’ha dit, el relat es complementa amb una sèrie d’annexos que tenen com a finalitat 

l’ordenació de tota la producció recollida i facilitar-ne la localització específica. L’Annex 1 agrupa 

les taules que l’ordenen quantitativament i tipològicament segons els criteris que hem seguit i en 

recull també totes les referències i els enllaços digitals d’accés que s’han pogut localitzar i verificar.  

 

3.1.2. Publicacions 

La taula 1.2 (Annex 1) recull una classificació dels tipus preferents de format utilitzats per les 

publicacions objecte d’aquest estudi fins a la data de tancament del projecte. Se n’ofereixen les 

quantitats absolutes i les relatives. S’han estructurat en diversos apartats en funció del seu suport 

seguint el criteri sistemàtic de les agències avaluadores d’investigació científica que diferencien tals 

formats. La distribució quantitativa de les publicacions de la taula 1.3 (Annex 1) es reparteix de la 

manera següent: els articles suposen un 67 % del total de les publicacions i són els més nombrosos 

seguits dels capítols de llibres, amb un 19 %, i els llibres, amb un 9 %, i també podem comptar una 

monografia. Els eixos temàtics de les publicacions són la sociologia de l’educació, com la línia més 

treballada, seguits del gènere, la desigualtat social i la sociologia política. Així mateix, amb un 

nombre menor, es troba la discapacitat, la salut, la sociologia analítica, l’alimentació, les 

migracions, el treball i el temps. Es va dissenyar un monogràfic a la revista RASE, La educación 



durante el confinamiento, el propòsit del qual era abordar els canvis per la situació excepcional que 

la societat mundial estava vivint. 

 

3.1.3. Transferència: projectes i informes 

L’apartat de transferència es refereix a projectes i informes tècnics la finalitat dels quals és 

descriure el desenvolupament o avenços d’una investigació científica o tècnica i que solen realitzar-

se per encàrrec d’alguna organització o institució, públiques o privades. Les aportacions valencianes 

informades fins hui per a aquest projecte s’han centrat en l’anàlisi sobre la situació de la joventut, 

un col·lectiu molt damnificat durant la pandèmia, el gènere i la salut (vegeu la taula 1.4 en  

l’Annex 1). 

En aquest sentit, resulta significatiu com la sociologia de la salut va escalant posicions en les 

investigacions i ampliant els horitzons de la nostra disciplina. Les institucions que han demandat i 

finançat aquests projectes, molts d’ells en curs, són la Conferència de Rectors de les Universitats 

Espanyoles (CRUE), Banco Santander, el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), el 

Centre de Documentació sobre Drogodependències i Altres Trastorns Addictius de l’Ajuntament de 

València, el Consell de la Joventut, la Universitat de València, la Universitat Jaume I, el Ministeri 

de Sanitat i la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana. 

 

3.1.4. Divulgació: conferències, premsa i debats 

Pel que fa a la categoria de divulgació, la taula 1.5 (Annex 1) recull el desglossament de les 

aportacions realitzades fins hui en un suport destinat a la divulgació del coneixement científic. 

Resulta pertinent incorporar el format divulgatiu com a part del treball d’elaboració sociològica. De 

fet, la pandèmia ha encimbellat la importància de la divulgació científica. La raó que ho justifica és 

que durant el primer confinament, en 2020, es va paralitzar tota activitat en universitats, instituts 

d’investigació, administracions públiques (excepte serveis essencials (Annex 1)), i l’única manera 

de comunicar avenços i resultats científics de manera àgil, immediata i en un context de màxima 

incertesa era a mitjançant formats com ara la premsa digital, blogs, retransmissió de directes en 

plataformes com Zoom, Meet Google, Blackboard Collaborate, Webex, etc. 

Així mateix, només cal recordar «l’explosió de videoconferències, seminaris web, cafés cibernètics, 

debats síncrons, formats asíncrons i híbrids que ens parlaven de la pandèmia de la COVID-19 i de la 

nova normalitat». 

En aquest epígraf sembla necessari aprofundir en l’èxit del format de divulgació científica que 

suposa més de la meitat de les contribucions valencianes esmentades en aquest estudi. Una de les 

raons explicatives és la seua facilitat i immediatesa per a disseminar la informació en un context de 

confinament, de tancament total de l’activitat pública i privada i d’implementació dràstica de 

mesures de mobilitat i de socialització, en el qual regnava la incertesa.  

Aquesta situació, a part de l’emergència sanitària per se, es va veure amenaçada per les notícies 

falses, la desinformació, campanyes negacionistes que van formar, segons l’ONU, la denominada 

infodèmia. Aquest fenomen social es refereix a la difusió d’informació tòxica, errònia o falsa per a 

confondre la població i que pot induir a prendre mesures amb efectes negatius per a la seguretat 

pública. La divulgació científica constitueix un dels fronts de batalla per a combatre la 

desinformació que acompanya la pandèmia. I és que un dels canvis més determinants ha estat 

l’aplicació massiva i intensiva de les tecnologies de la informació i la comunicació.  

La divulgació sociològica en la Comunitat Valenciana ha difós continguts amb diferents formats, 

procedents de fonts expertes, fiables i de confiança per a cridar l’atenció sobre els problemes 

socials. La sociologia exerceix un paper imprescindible en la cerca de solucions per a canviar les 

pràctiques i les percepcions de la gent. Per a assegurar l’eficàcia de les intervencions necessitem 



conèixer el funcionament social de les coses. I la divulgació científica realitzada pels sociòlegs 

valencians s’ha encaminat a fer entendre a la població les causes, conseqüències i efectes del 

coronavirus, sempre amb el suport de les evidències científiques. 

Des del punt de vista operatiu, el format de la divulgació científica sociològica és àgil, amb un 

llenguatge més didàctic, la qual cosa facilita amb immediatesa la seua disseminació per a arribar a 

una audiència social més àmplia i combatre les notícies falses i la desinformació. 
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Capítol 2. Sociologia i COVID-19 a Catalunya 

 

 

4.1. Estructuració i ordenació de les referències recollides  

Les 179 aportacions que s’inventarien en aquest treball corresponen majoritàriament a sociòlegs que 

estan en actiu investigant en equips de recerca de sociologia o multidisciplinaris en universitats 

públiques o privades. Alhora, recull també un nombre no petit d’aportacions de sociòlegs que 

formen part, o dirigeixen, equips d’investigació en l’àmbit públic (per exemple, administracions) o 

privat (per exemple, fundacions o entitats sense ànim de lucre). Igualment, hi són presents 

contribucions de referents de prestigi grans que continuen aportant els seus importants 

coneixements i anàlisi. El conjunt de la tasca localitzada aplega una gran diversitat i riquesa 

temàtica. Diversitat i riquesa derivada no solament de la magnitud i característiques 

multidimensionals dels impactes de la pandèmia, les necessitats de dades, d’anàlisi, prospecció i 

elaboració de propostes per als grans temes urgents en els diferents moments crítics al llarg de la 

pandèmia, sinó també de la preparació i l’abast de la sociologia, dels perfils i àmbits d’estudi i 

l’expertesa dels sociòlegs i els equips de treball especialitzats actius que hi ha. 

Com ja s’ha dit, la finalitat que hi ha a la base d’aquesta cerca i d’aquest informe és la visibilització 

de la feina a la societat i facilitar la localització i l’accés a les fonts. Una feina present des del 

primer moment de la identificació sanitària de la COVID-19 com a pandèmia i problema social i 

que l’ha anat seguint en les diferents fases. Amb aquesta perspectiva presentem la informació amb 

una ordenació temporal 2020-2021. Seguint la mateixa perspectiva, hem elaborat una ordenació 

temàtica formal, de taxonomia sociològica acadèmica canònica i també una ordenació «per a tots 

els públics». La primera segueix, com s’ha fet també per a les aportacions de la sociologia a la 

Comunitat Valenciana, els grans blocs sociològics dels comitès d’investigació i els grups de treball 

de la FES. Queda recollida en la taula 2 inserida en aquest apartat i en les taules 2.1 i 2.2 de l’Annex 

2. El segon tipus d’ordenació —per temes micro— és present al llarg de tot el treball i conforma 

totes les taules restants de l’Annex 2. Un exemple que ho il·lustra: en la taxonomia formal una 

recerca o un article sobre l’anàlisi de les lletres de cançons durant la pandèmia està ubicat en 

sociologia de la comunicació. En el relat de l’informe i en la taula corresponent a recerques o 

publicacions científiques (segons que sigui el cas) s’identifica com el que tracta: discurs i 

narratives: cançons.  

La tasca de fer aquesta diferenciació amb finalitat didàctica, per dir-ho així, ens ha permès fer una 

interessant reflexió interna sobre l’adequació de la taxonomia formal amb què treballem, els àmbits 

de la realitat i les problemàtiques que hi queden o no reflectides, la precisió o imprecisió dels camps 

de treball, marcats, els solapaments entre les unes i les altres, etc. Un debat que creiem molt 

interessant de fer, vinculat també amb la necessària intercomunicació i interconeixement del que 

fem uns i altres. Valgui aquesta explicació per constatar la complexitat d’ubicació en un o altre bloc 

de la sociologia. Per fer-ho, ens hem guiat per les paraules clau i pel pes del contingut que hem 

identificat com a nuclear: per exemple, en una aportació sobre desigualtat i dones, l’hem incorporat 

a gènere. Som conscients que no hi ha una única classificació possible, per això és una proposta.  

Proposar-nos posar didàctica al treball que hem fet ens ha fet veure que, per exemple, àmbits 

d’estudi amb impactes importants de o en la societat de la pandèmia com ara les persones grans, les 

relacions socials i les intergeneracionals o els riscos naturals i els globals, entre d’altres, demanaven 



àmbits específics. Per això hem fet una acció propositiva i els hem dotat d’àmbit propi quan hem 

localitzat més d’una aportació que les tractava com a objecte d’estudi: gent gran, relacions socials, 

riscos naturals i globals. Com dèiem, som conscients del debat i l’anàlisi necessaris sobre aquesta 

qüestió, però els treballs reflexius i panoràmics, com aquest, també han de servir per fer propostes, 

si escau.  

 

TAULA 2. Classificació per àmbits temàtics de les aportacions de Catalunya. Una proposta 

 

TEMÀTICA Total  

  

Sociologia de l’educació 36 

Sociologia política  16 

Canvi social 15 

Sociologia de la comunicació i el llenguatge  14 

Sociologia de la família 12 

Sociologia del gènere  11 

Sociologia de la joventut  11 

Sociologia de la infància 11 

Sociologia del treball 9 

Gent gran 9 

Estudis internacionals, globalització 9 

Sociologia de la religió  7 

Sociologia de l’alimentació  4 

Relacions socials  4 

Desigualtat i estratificació social  4 

Sociologia de les migracions  3 

Riscos naturals i globals 3 

Sociologia del temps  1 

Total  179 

 
FONT: Elaboració pròpia. 

 

4.2. Resultats per tipus de contribució  

4.2.1. Recerca 

S’han localitzat cinquanta-dos recerques que abasten un ampli ventall de problemàtiques, encara 

que predominen les que fan referència a l’àmbit educatiu, el gènere, la gent gran i l’àmbit familiar, 

la infància i adolescència (vegeu l’Annex 2, taules 2.1, 2.2, 2.3). També és significativa la quantitat 

que es fixen en la gestió i la presa de decisions que s’han dut a terme i els seus impactes en la 

població. Anotem la informació recollida de manera directa o indirecta. Quan les dades les hem 

obtingut de la difusió dels resultats de la recerca (articles, congressos, etc.) citem directament la font 

i identifiquem la recerca amb un títol tret de l’article, ponència o comunicació. 



 

EDUCACIÓ 

 

a) Recerques iniciades al 2020 

 

Recerca Escoles Confinades  

Recerca desenvolupada per les sociòlogues Aina Tarabini i Judith Jacovkis del grup Globalisation, 

Education and Social Policies, GEPS (UAB). Iniciada com a conseqüència del tancament de les 

escoles per culpa de la pandèmia (12 de març de 2020). Els objectius marcats van ser: «Identificar 

les diferents estratègies d’acció educativa (formes de comunicació, prioritats d’acció, tipus 

d’activitats, etc.) desplegades pels centres educatius durant el confinament. Entendre els 

condicionants (en els àmbits de sistema, centre, docents i famílies) que expliquen la diversitat 

d’estratègies d’acció entre els centres educatius de Catalunya durant el confinament. Copsar les 

vivències i opinions dels i les docents de la situació extremadament anòmala que estem vivint i de 

les diferents opcions de política educativa que s’estan plantejant a diferents escales. La metodologia 

utilitzada va ser quantitativa, per mitjà d’un qüestionari que es va fer arribar per xarxes socials a les 

i els docents de Catalunya des de nivell P3 fins a l’educació secundària postobligatòria.» (Tarabini i 

Jacovkis, 2020, p. 3-4). 

Els resultats es van començar a fer públics al mes de maig de 20203 i en el seu conjunt han estat 

recollits en cinc informes que abasten el període del 22 de maig de 2020 (data del primer informe) 

fins al 22 de juny de 2020 (data de l’informe cinquè). El dos primers informes són: Recerca Escoles 

Confinades: Informe 1, i Recerca Escoles Confinades: Informe 2. Els tres restants porten subtítols 

explícits: Recerca Escoles Confinades: Informe 3. Fer de docent en un context inèdit; Recerca 

Escoles Confinades: Informe 4. L’escola des de la distància, i Recerca Escoles Confinades: Informe 

5. Els i les docents com a agents polítics.4 

 

Desigualtats d’aprenentatge en confinament 

Recerca feta també pel grup GEPS de la UAB, liderada pel sociòleg Xavier Bonal. Tal com 

s’explica en la web del projecte,5 va començar la segona setmana del confinament. Enquesta «per 

mitjà de les xarxes socials adreçada a famílies amb nens i joves entre 3 i 18 anys de Catalunya». Es 

va adreçar a més de 35.000 famílies i 59.000 estudiants. Segons la mateixa font, els objectius han 

estat: «Conèixer la diversitat de situacions en què nens, nenes i joves han viscut el confinament. 

Identificar la desigualtat entre nens, nenes i joves pel que fa a les oportunitats d’aprenentatge formal 

o escolar. Captar els diferents usos del temps i les dinàmiques familiars en temps de confinament. 

Observar què ha passat amb el temps “extraescolar” quan no hi ha hagut escola. Calcular l’impacte 

del confinament sobre l’increment de les desigualtats a partir dels diferents àmbits educatius 

(formal, informal i no formal). Aportar reflexió col·lectiva sobre com reduir la desigualtat 

provocada pel tancament dels centres educatius.» 

                                                           
3.  Seminari web Cap alumne sense orientació: com acompañar en temps de coronavirus?, organitzat per la Fundació 

Bofill. Es pot visualitzar a <https://www.youtube.com/watch?v=MsGooCW5H7A>.  

4.   Es poden consultar a la pàgina web oficial del GEPS UAB, Informes recerca escoles confinades: <https://geps-

uab.cat/informes-recerca-escoles-confinades/>.   

5.  Es pot consultar el projecte en el blog específic dels blogs de la UAB. Desigualtats d’aprenentatge en confinament: 

<https://blogs.uab.cat/aprenentatgeiconfinament/es/>. 

https://www.youtube.com/watch?v=MsGooCW5H7A
https://geps-uab.cat/informes-recerca-escoles-confinades
https://geps-uab.cat/informes-recerca-escoles-confinades
https://blogs.uab.cat/aprenentatgeiconfinament/es/


 

Aquesta investigació ha estat reconeguda al 2020 amb la 8a Menció Enric Renau i Permanyer, que 

concedeix EDucaweb, DEP Institut i el COLPIS.6 Els resultats globals i la difusió que se n’ha fet —

revistes, premsa, etc.— es poden consultar al blog del projecte.7  

 

Condicions de vida de l’alumnat vulnerable durant la COVID-19 a Barcelona  

Estudi encarregat pel Consorci d’Educació de Barcelona al Gabinet d’Estudis Socials i Opinió 

Pública (GESOP). Marta Comas, sociòloga, forma part de l’equip de recerca. Segons consta en 

l’informe final, els objectius són: 

Analitzar les característiques dels alumnes que estan en situació d’alta vulnerabilitat a Barcelona, 

dels seus progenitors o tutors i de les llars que els conformen. Analitzar les característiques de 

l’habitatge on estan passant el confinament i els recursos que tenen a la seva disposició. Saber si 

estan seguint el curs escolar a distància i en quines condicions. Saber com es desenvolupa el seu dia 

a dia durant el confinament, més enllà del curs escolar. 

La recerca es va fer, segons que consta a la fitxa tècnica, del 27 d’abril al 5 de maig de 2020. 

L’informe de resultats, titulat Els alumnes de la ciutat de Barcelona en situació de vulnerabilitat 

durant el confinament per la COVID-19,8 porta data de maig de 2020. (GESOP, 2020) 

 

Efectes del confinament en l’alumnat de 4t d’ESO  

Estudi elaborat per investigadors del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu i 

coordinat, amb altres membres del CSASE, pel sociòleg Ernest Querol Puig, que té com a objectiu 

identificar l’impacte del tancament dels centres educatius i la situació de confinament en 

l’estudiantat de 4t d’ESO durant el curs 2020/2021. L’estudi es va dur a terme amb una mostra de 

479 estudiants de 55 centres d’ESO públics i privats. Els detalls de la investigació i els resultats van 

ser publicats en dos volums que formen part de la col·lecció Informes d’Avaluació del Consell: el 

número 27, de maig de 2021, titulat Efectes del confinament en l’alumnat de quart d’ESO9 i el 

número 28, L’impacte del confinament en els resultats de l’avaluació de quart d’ESO. Curs 

2020/2021.10 Des del punt de vista que elaborem aquesta síntesi, cal destacar que l’informe núm. 27 

incorpora un apartat amb un títol explícit: «La sociologia, element clau per entendre els possibles 

efectes de la pandèmia en l’alumnat confinat» (Martínez Pons i Arribas Payá, 2021, p. 13-14). La 

recerca es va presentar també a la jornada Estat de la recerca sobre família, infància i COVID-19, 

organitzada pel Grup de Treball 10. Família, Infància i Grups de Convivència de l’Associació 

Catalana de Sociologia, esdeveniment en línia celebrat el 18 de juny de 2021. 

 

Estudi de cas de l’impacte d’una xarxa de relació a l’escola 

La sociòloga Ana Belén Cano i el sociòleg Rafel Argemí Baldich (UB) han dut a terme un estudi de 

cas analitzant els impactes de l’experiència de Cargol treu banyes, una xarxa de relació i suport 

                                                           
6. Es pot consultar informació específica en la web d’Educaweb: <https://www.educaweb.cat/premis/mencio-enric-

renau-permanyer/>. 

7. Consultable específicament en aquest enllaç: 

<https://blogs.uab.cat/aprenentatgeiconfinament/files/2020/05/Resultados-Destacados_ESP-1.pdf>. 

8. L’informe de resultats finals es pot consultar al web oficial del Consorci d’Educació de Barcelona: 

<https://www.edubcn.cat/rcs_gene/extra/01_documents_de_referencia/informes/Informe_resultats_confinament_alumn

at_vulnerable_maig2020.pdf>. 

9. Es pot consultar l’informe a <http://csda.gencat.cat/web/.content/home/arees-actuacio/publicacions/informes-

avaluacio/27-informes.pdf>. 

10. Es pot consultar l’informe a <http://csda.gencat.cat/web/.content/home/arees-actuacio/publicacions/informes-

avaluacio/28-informes.pdf>. 

https://www.educaweb.cat/premis/mencio-enric-renau-permanyer/
https://www.educaweb.cat/premis/mencio-enric-renau-permanyer/
https://blogs.uab.cat/aprenentatgeiconfinament/files/2020/05/Resultados-Destacados_ESP-1.pdf
https://www.edubcn.cat/rcs_gene/extra/01_documents_de_referencia/informes/Informe_resultats_confinament_alumnat_vulnerable_maig2020.pdf
https://www.edubcn.cat/rcs_gene/extra/01_documents_de_referencia/informes/Informe_resultats_confinament_alumnat_vulnerable_maig2020.pdf
http://csda.gencat.cat/web/.content/home/arees-actuacio/publicacions/informes-avaluacio/27-informes.pdf
http://csda.gencat.cat/web/.content/home/arees-actuacio/publicacions/informes-avaluacio/27-informes.pdf
http://csda.gencat.cat/web/.content/home/arees-actuacio/publicacions/informes-avaluacio/28-informes.pdf
http://csda.gencat.cat/web/.content/home/arees-actuacio/publicacions/informes-avaluacio/28-informes.pdf


mutu virtual entre professorat, infants i famílies duta a terme per una escola concertada de 

Barcelona. Segons que expliquen els investigadors, van utilitzar el mètode etnogràfic, i la 

informació recollida va ser analitzada amb un procés de teoria fonamentada. Els participants van ser 

els estudiants de P3 del curs acadèmic 2019/2020 i les seues famílies. El detall de la recerca i els 

resultats van ser publicats en l’article «Primera infancia y confinamiento: la experiencia de una red 

de apoyo mutuo virtual entre niñas y niños, familias y escuela», l’estudi de cas que havien 

investigat, l’experiència i els impactes de Cargol treu banyes, a través del canal YouTube, creat 

com a iniciativa d’una escola concertada de Barcelona perquè el professorat, els infants de P3 i les 

famílies es poguessin relacionar en temps de confinament i tancament escolar. Es pot llegir l’article 

a Researchgate (Cano Hila i Argemí-Baldich, 2021). Estudi de cas de l’impacte a l’entorn de 

l’aprenentatge interactiu en educació especial 

Les sociòlogues Ane López de Aguileta i Sandra Racionero (UB) són part de l’equip d’investigació 

d’un estudi de cas desenvolupat en una escola d’educació especial del País Basc. Segons que consta 

a l’article d’on citem la informació, l’estudi de cas està relacionat amb el projecte Inter-ACT. 

Entorns d’aprenentatge interactiu per a la inclusió d’estudiants amb o sense discapacitats: millora de 

l’aprenentatge, el desenvolupament i les relacions (García-Carrión, 2018-2021)11. S’hi analitza la 

implementació dels Dialogic Literary Gatherings (DLG) en línia durant el confinament i els 

beneficis que han aportat a la formació dels estudiants que tenen necessitats educatives especials. 

La informació i els resultats d’aquest estudi de cas van donar lloc a l’article «Beyond the school 

walls: keeping interactive learning environments alive in confinement for students in special 

education», publicat per la revista Frontiers in Psychology (Álvarez-Guerrero, López de Aguileta, 

Racionero-Plaza, Flores-Moncada, 2021). 

 

b) Recerques iniciades al 2021 

 

Prácticas inclusivas de enseñanza creativa e innovadora con TIC/TAC en escuelas de especial 

dificultad 

Recerca finançada per la Convocatòria Erasmus + Investigació març 2021. Projecte de Campus 

Iberus amb universitats d’Itàlia, Portugal i Xipre. Forma part de l’equip Jordi Garreta, sociòleg de la 

Universitat de Lleida (juliol de 2021-2023).12 De la nota informativa que es va difondre recollim els 

objectius: «Reforçar la innovació en l’entorn escolar. Investigar i ampliar el coneixement sobre l’ús 

de tecnologies digitals en entorns desafavorits […].» Els resultats esperats, segons la mateixa font, 

són «desenvolupar un pla de sostenibilitat que inclou una xarxa d’escoles inclusives a través d’una 

plataforma, la identificació de pràctiques innovadores inclusives amb TIC i una eina digital per a 

autodiagnòstic de les potencialitats per a la inclusió i una guia amb exemples d’accions innovadores 

per a la inclusió social a través de les tecnologies digitals».13 

 

Via Universitària: accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis 

universitaris (2020-2022) 

Recerca emmarcada en les tasques de la Xarxa Vives d’Universitats que es desenvolupa 

periòdicament, biennalment, des de 2014. Segons les dades que recull la pàgina web del projecte,14 

                                                           
11. GARCÍA-CARRIÓN, R. (2018-2021). «Interactive learning environments for the inclusion of students with and 

without disabilities: improving learning, development and relationships» (EDU2017-88666-R). Spanish National 

Program for Research Aimed at the Challenges of Society. 

12. Més informació a: <http://www.unavarra.es/sites/actualidad/contents/noticias/2021/07/noticia-1.html>.  

13. Sala de premsa de la Universitat de Lleida (3 març 2021). Projecte educatiu europeu per facilitar la inclusió social 

a «l’era digital COVID». Consultable a <https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/Projecte-educatiu-europeu-per-

facilitar-la-inclusio-social-a-lera-digital-COVID/>. 

14. Pàgina web oficial de la Xarxa Vives. Via Universitària. Consultable a 

<https://www.vives.org/programes/estudiants/viauniversitaria-2/#1601287305459-79dadfc4-9bb8>. 

http://www.unavarra.es/sites/actualidad/contents/noticias/2021/07/noticia-1.html
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/Projecte-educatiu-europeu-per-facilitar-la-inclusio-social-a-lera-digital-COVID/
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/Projecte-educatiu-europeu-per-facilitar-la-inclusio-social-a-lera-digital-COVID/
https://www.vives.org/programes/estudiants/viauniversitaria-2/#1601287305459-79dadfc4-9bb8


la del període 2020-2022 està dirigida per un equip científic, multidisciplinari, on hi figuren els 

sociòlegs Antoni Ariño i Ramon Llopis, tots dos de la Universitat de València. L’equip de recerca 

és també multidisciplinari, amb presència d’investigadors de les diferents universitats de la Xarxa. 

Com a sociòlegs en formen part Marina Elías (UB/UAB), Helena Troiano (UAB), Fidel Molina-

Luque (UdL) i Luis Ortiz (UPF). La recerca va començar el setembre de 2020, el treball de camp 

estava previst per al febrer 2021-juny 2021 i els resultats es faran públics al llarg de 2022. 

 

Enquesta sobre factors de risc a l’escola secundària (FRESC) 

Enquesta periòdica encarregada per l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). Segons les 

dades de l’ASPB, s’adreça a una mostra representativa de més de 3.000 estudiants matriculats a 

centres educatius —ESO, Batxillerat i CFGM i PFI. Tradicionalment l’enquesta aborda temes 

relacionats amb la salut i el benestar emocional, entre d’altres. En l’edició de 2021, duta a terme 

durant el primer trimestre de l’any, s’han incorporat «nous temes relacionats amb l’entorn urbà, el 

medi ambient, els jocs d’apostes, videojocs i Internet, així com preguntes relacionades amb la 

COVID-19 i com l’estan vivint els i les adolescents de Barcelona».15 En el moment de tancar aquest 

informe els resultats encara no eren públics. A l'hora de la publicació ja es poden consultar recollits 

en l'informe La salut i els seus determinants en adolescents a Barcelona. Informe FRESC 2021.  

(Sanchez-Ledesma, 2022).16  

  

GÈNERE 

 

a) Recerques iniciades al 2020 

 

CUMADE. La cura importa. Impacte de gènere en els cuidadors de gent gran i dependents en 

temps de la COVID-19 / Care matters. Gender Impact on caregivers of elderly and dependent 

persons in times of COVID-19 

Recerca d’abast estatal. La coordinació va a càrrec de Dolors Comas d’Argemir (URV). L’equip 

està format per investigadors de les universitats de Barcelona, Castella-la Manxa, Madrid, el País 

Basc, Múrcia, Granada, Saragossa i València. La sociòloga Marcela Jabbaz Churba, de la 

Universitat de València, és una de les investigadores principals. La recerca forma part dels projectes 

finançats per la convocatòria Fondo Supera COVID-19, creada per CRUE Universidades 

Españolas, el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i Banco Santander. Va 

començar l’1 de juliol de 2020 i va acabar el 30 de juny de 2021. Segons que consta a la pàgina web 

informativa del projecte, l’objectiu és «analitzar l’impacte de la crisi de la COVID-19 en les 

cuidadores de gent gran i dependents, tant en l’àmbit familiar i comunitari com en el sector 

ocupacional de la cura».17 

 

IGETECO. Impacte de gènere en el treball i rutines de confinament: més enllà de l’obvi  

                                                           
15. Es pot consultar la descripció completa a <https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/02/24/laspb-ha-

comencat-el-treball-de-camp-de-lenquesta-de-salut-de-barcelona-2021/>. 

16. SÁNCHEZ-LEDESMA, E.;  SERRAL, G.;  ARIZA,C.;  LÓPEZ, M.J.;   PÉREZ, C.  i Grup col·laborador enquesta FRESC 

2021. (2022) La salut i els seus determinants en adolescents a Barcelona. Informe FRESC 2021. Consultable a  

< https://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2022/03/ASPB_Salut-determinants-adolescent_ENQUESTA-

FRESC_2021.pdf>.  

17. Es pot consultar a la pàgina web del projecte i en la web oficial del Departament d’Antropologia de la Universitat 

Rovira i Virgili: <http://www.antropologia.urv.cat/ca/recerca/projectes/cumade/>. 

https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/02/24/laspb-ha-comencat-el-treball-de-camp-de-lenquesta-de-salut-de-barcelona-2021/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/02/24/laspb-ha-comencat-el-treball-de-camp-de-lenquesta-de-salut-de-barcelona-2021/
https://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2022/03/ASPB_Salut-determinants-adolescent_ENQUESTA-FRESC_2021.pdf
https://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2022/03/ASPB_Salut-determinants-adolescent_ENQUESTA-FRESC_2021.pdf
http://www.antropologia.urv.cat/ca/recerca/projectes/cumade/


Recerca finançada per la Convocatòria Banco Santander-Fondo Supera COVID-19. Va ser 

realitzada entre juliol de 2020 i juny de 2021 per investigadors del grup QUIT (Centre d’Estudis 

Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) en col·laboració amb l’Institut d’Estudis 

Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB). L’equip està format, entre altres, per la sociòloga 

Sara Moreno Colom (IP) i el sociòleg Vicent Borràs, tots dos de la UAB.  

La recerca té un doble objectiu: «Explorar la distribució entre dones i homes dels treballs, temps i 

espais dins la llar i captar els costos i riscos quotidians causats per la situació de pandèmia».18 Els 

resultats han estat presentats en diversos mitjans de difusió i han donat lloc a diferents 

publicacions.19 La recerca es va presentar també a la jornada Estat de la recerca sobre família, 

infància i COVID-19, organitzada pel Grup de Treball 10. Família, Infància i Grups de Convivència 

de l’Associació Catalana de Sociologia, esdeveniment en línia celebrat el 18 de juny de 2021.  

 

Treball remunerat i no remunerat: la pandèmia accentua el fenomen de la doble jornada de 

les dones 

Recerca duta a terme per les investigadores Lídia Farré (UB, MOVE, IAE-CSIC) i Libertad 

González (UPF i Barcelona GSE), seleccionada en la Convocatòria de l’Obra Social de la Fundació 

La Caixa per donar suport a projectes de recerca basats en enquestes sobre l’impacte social de la 

COVID-19. L’objectiu és «analitzar els efectes de la pandèmia sobre la distribució del treball 

remunerat i no remunerat entre homes i dones. […] i aproximar-se als efectes associats a la irrupció 

de la pandèmia en termes d’igualtat de gènere».20 Segons consta a la font del projecte, es va dur a 

terme una enquesta a homes i dones amb menors de tres anys a càrrec en dues fases: la primera, just 

a l’inici de la declaració de l’estat d’alarma (14 de març de 2020) i la segona, entre novembre i 

desembre de 2020, període de confinament. Els resultats han estat publicats en format article en la 

pàgina web de l’Observatori Social de la Fundació La Caixa.21 

 

Tuits i construcció de discurs 

El sociòleg Jordi Bonet-Martí ha dut a terme una recerca utilitzant la metodologia de «l’anàlisi del 

discurs amb perspectiva crítica i feminista (ACDF)» dels tuits difosos i compartits durant els mesos 

de març i abril de 2020, just després de la manifestació del 8 de març, Dia de la Dona, pocs dies 

abans que la pandèmia fos una realitat. L’objectiu va ser analitzar la construcció de l’antifeminisme 

a les xarxes i identificar «les estratègies emprades en la construcció del discurs que van portar a 

relacionar les manifestacions del Dia de la Dona amb l’expansió de la pandèmia». Es van 

seleccionar publicacions de persones, descartant les de mitjans, institucions, entitats, partits polítics, 

etc. fetes a Twitter en aquells dos mesos per mitjà d’un «procés de mostreig aleatori, seguint la 

teoria fonamentada. Per fer la cerca semàntica es va utilitzar l’aplicació web Phantombuster, 

especialitzada en extreure informació de la xarxa». La informació completa de la recerca i els 

resultats es poden llegir a l’article «Análisis de las estrategias discursivas empleadas en la 

construcción del discurso antifeminista en redes sociales», publicat a la revista científica 

Psicoperspectivas. Individuo y Sociedad (Bonet-Martí, 2020). 

                                                           
18. Citem directament traduint al català del resum que es pot consultar a <https://ddd.uab.cat/record/247598>. També 

es pot consultar la nota de premsa publicada per la UAB, sala de premsa (23 juliol 2020), consultable a 

<https://www.uab.cat/web/sala-de-prensa/detalle-noticia/dos-proyectos-de-la-uab-reconocidos-por-el-fondo-supera-

covid-19-1345667994339.html?noticiaid=1345822170918>.  

19. Tota aquesta informació es pot consultar a la pàgina web del projecte: <https://quit.uab.cat/impacte-de-genere-del-

teletreball-i-rutines-de-confinament-mes-enlla-de-lobvi/>.  

20. Citem directament de la informació de les autores a l’article publicat a la web de l’Obervatori de La Caixa (vegeu 

la nota 21). 

21. Vegeu Lídia FARRÉ i Libertad GONZÁLEZ (2021), «Treball remunerat i no remunerat: la pandèmia accentua el 

fenomen de la doble jornada entre les dones», consultable a <https://elobservatoriosocial.fundacionlacaixa.org/ca/-

/treball-remunerat-i-no-remunerat-la-pand%C3%A8mia-accentua-el-fenomen-de-la-doble-jornada-entre-les-dones>. 

https://ddd.uab.cat/record/247598
https://www.uab.cat/web/sala-de-prensa/detalle-noticia/dos-proyectos-de-la-uab-reconocidos-por-el-fondo-supera-covid-19-1345667994339.html?noticiaid=1345822170918
https://www.uab.cat/web/sala-de-prensa/detalle-noticia/dos-proyectos-de-la-uab-reconocidos-por-el-fondo-supera-covid-19-1345667994339.html?noticiaid=1345822170918
https://quit.uab.cat/impacte-de-genere-del-teletreball-i-rutines-de-confinament-mes-enlla-de-lobvi/
https://quit.uab.cat/impacte-de-genere-del-teletreball-i-rutines-de-confinament-mes-enlla-de-lobvi/
https://elobservatoriosocial.fundacionlacaixa.org/ca/-/treball-remunerat-i-no-remunerat-la-pand%C3%A8mia-accentua-el-fenomen-de-la-doble-jornada-entre-les-dones
https://elobservatoriosocial.fundacionlacaixa.org/ca/-/treball-remunerat-i-no-remunerat-la-pand%C3%A8mia-accentua-el-fenomen-de-la-doble-jornada-entre-les-dones


 

b) Recerques iniciades al 2021  

 

Portal accessible de dades obertes i estudi sobre la incidència de la segregació ocupacional en 

la prevalença de SARS-CoV-2 i COVID-19 per àrees bàsiques de salut: una anàlisi des de la 

perspectiva de gènere interseccional  

Recerca que forma part dels 15 projectes seleccionats en el marc del Programa d’Analítica de Dades 

per a la Recerca i la Innovació en Salut (PADRIS) de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries 

de Catalunya (AQuAS). Té com a investigadora principal la sociòloga Lídia Arroyo (UOC) i un 

equip multidisciplinari de la UOC i Iniciativa Open Data Barcelona.22 Es va desenvolupar una 

primera fase des de l’abril de 2020 fins a l’abril de 2021. La segona va començar l’1 de maig de 

2020 i finalitzarà l’1 de maig de 2022. L’objectiu del projecte és aportar dades sobre un àmbit en 

què són escasses i «analitzar l’impacte de la COVID segons la segregació ocupacional en funció del 

gènere».23 Una de les aportacions serà la «creació d’un portal de dades obertes per poder disposar 

d’informació de valor que sigui pública, accessible i interpretable».24 

 

EMJUCOVID. L’ocupació juvenil a España davant la crisi de la COVID-19: impacte en la 

desigualtat laboral per gènere des d’un enfocament interseccional  

Projecte de recerca finançat per la convocatòria CRUE-CSIC-Santander. L’equip és 

multidisciplinari. La IP és M. Àngels Cabasés, de la UdL. Forma part de l’equip Carles Feixa, de la 

UPF. Segons la informació recollida a la pàgina web oficial del projecte, els objectius són 

«identificar multidisciplinàriament els efectes derivats de la crisi de la COVID-19 sobre l’ocupació 

dels joves. Analitzar els factors que incideixen en la desigualtat de gènere des d’un enfocament 

interseccional. Estudiar les possibles estratègies adoptades pels joves. Observar el paper de la 

formació universitària».25 La metodologia és mixta, qualitativa i quantitativa. A gener de 2021 

s’han fet públics els resultats preliminars consultables en l’apartat específic de la web del projecte.26 

 

FAMÍLIES 

 

a) Recerques iniciades al 2020 

 

Canvis en la percepció de les relacions familiars, la conciliació amb el treball, el benestar i les 

perspectives de futur a les llars durant el confinament de la COVID-19  

Estudi realitzat a partir de l’enquesta «Relacions socials i vida quotidiana durant la crisi de la 

COVID-19» llançada a l’abril de 2020 amb el procediment de bola de neu (com una bona part de 

les enquestes que es van fer en aquell període). Va obtenir resposta de 1.918 persones adultes al 

nostre país amb un alt nivell de connectivitat, moltes treballaven o estudiaven a distància (Estudios 

de Poder y Privilegio, 2020). Tot i els biaixos de la mostra (dues terceres parts són dones, cursen o 

han cursat estudis universitaris), és interessant observar que els resultats —fora de situacions en els 

extrems que no es recullen— són congruents amb resultats d’altres enquestes que sí que són 

representatives i que s’han conegut posteriorment. Els resultats de vegades són més positius que el 

que han reflectit els mitjans de comunicació (possiblement perquè s’han fixat més en casos de 

                                                           
22. Pàgina web oficial del projecte: <https://gender-ict.net/projects/data-covid-gender/>. 

23. Entrevista a la investigadora principal Lídia Arroyo, al portal de notícies de la UOC. Consultable a 

<https://www.uoc.edu/portal/ca/news/actualitat/2020/300-covid-genere.html>. 

24. Entrevista a la IP Lídia Arroyo, al canal d’entrevistes de la UOC. Consultable a 

<https://www.uoc.edu/portal/ca/news/entrevistes/2020/062-lidia-arroyo.html>. 

25. Consultable a <http://www.emjucovid.udl.cat/>. 

26. Consultable a <http://www.emjucovid.udl.cat/?page_id=405>. 

https://gender-ict.net/projects/data-covid-gender/
https://www.uoc.edu/portal/ca/news/actualitat/2020/300-covid-genere.html
https://www.uoc.edu/portal/ca/news/entrevistes/2020/062-lidia-arroyo.html
http://www.emjucovid.udl.cat/
http://www.emjucovid.udl.cat/?page_id=405


major necessitat) i l’efecte protector de les mesures de protecció social durant la pandèmia 

(l’anomenat escut social). Un dels principals resultats és observar com la família ha respost i 

reaparegut com a principal referent, fins i tot més que en crisis anteriors. Les relacions familiars i 

els llaços forts s’han intensificat durant la pandèmia i les persones han orientat la seva energia a 

millorar la convivència i ajudar-se en aquesta situació de crisi. S’observa com diferents 

configuracions familiars afectaven els estats d’ànim, algunes tipologies s’han mostrat 

particularment resilients, com és el cas d’una petita submostra de llars monoparentals. Les llars amb 

infants també mantenen nivells de satisfacció vital més alts, i valoren positivament poder compartir 

temps i àpats. Respecte a les percepcions sobre el futur, una majoria de les persones enquestades va 

expressar una disposició clara per a millorar les seves pràctiques quotidianes en direcció a cuidar 

millor el seu entorn, les persones que estimen i el medi ambient, la qual cosa indica potencials de 

millora social (Escobedo, Rodríguez i Condom-Bosch, 2020 i 2021).27 

 

L’impacte de la COVID-19 en les famílies ateses per Càritas amb seu a Catalunya  

Aquesta és una recerca encomanada per Càritas Catalunya, iniciada al mes de maig de 2020, 

continuada al mes d’octubre i finalitzada al juliol de 2021. La investigació té com a objectiu 

conèixer l’impacte de la pandèmia en les llars que va acompanyar Càritas Diocesana a Catalunya de 

febrer de 2019 a febrer de 2020 al territori de la diòcesi de Barcelona. La tercera onada, feta al 

2021, tenia com a objectiu observar els impactes en les mateixes llars després d’un any de COVID-

19. La mostra amb què s’ha estat treballant és de prop de 500-600 entrevistes telefòniques.28 Els 

resultats de les diferents fases de l’enquesta s’han anat recollint en tres informes consecutius. El 

primer porta per títol «L’impacte de la COVID-19 en les famílies ateses per les Càritas amb seu a 

Catalunya. Resultats de la primera onada» (juliol de 2020)29; el segon, «Seqüeles profundes que 

augmenten la fragilitat i la precarietat» (2020) i el tercer, «Impacte de la crisi de la COVID-19 en 

les llars ateses per Càritas Diocesana de Barcelona (tercera onada 2021): 1 any de crisi: seqüeles 

que s’estanquen i fatiga pandèmica» (2021).30 Els resultats d’aquests estudis es van presentar també 

a la jornada Estat de la recerca sobre família, infància i COVID-19, organitzada pel Grup de 

Treball 10. Família, Infància i Grups de Convivència de l’Associació Catalana de Sociologia, 

esdeveniment en línia celebrat el 18 de juny de 2021. 

 

Habitatge, infància i salut  

Recerca dirigida per la sociòloga Rosalina Alcalde, cap de l’àrea de metodologia i estudis de la 

Fundació Pere Tarrés. Entre altres objectius, es planteja «valorar els efectes de la crisi sanitària i 

social derivada de la COVID-19 sobre les condicions de vida, l’habitatge i la salut dels infants de la 

xarxa de centres socioeducatius de la fundació». La metodologia utilitzada va ser mixta. Una 

enquesta realitzada a 76 famílies usuàries de la xarxa, entrevistes grupals amb educadors socials 

dels centres i altres a infants. La recerca, a més d’analitzar la situació alarmant que mostren les 

                                                           
27. Anna ESCOBEDO, José Luis CONDOM-BOSCH, P. RODRÍGUEZ et al. (2020), «Daily life practices and emotions 

during the COVID-19 crisis in family households with children», document presentat a la RN11-Midterm Conference of 

the Sociology of Emotions (25-27 de novembre de 2020). Alguns resultats es poden consultar a: Estudios de Poder y 

Privilegio (2020), enquesta en línia «Relacions socials i vida quotidiana durant la crisi de la COVID-19: Progress of 

results 5: Work and family economy during confinement», Universitat de Barcelona, EPP, 

<http://www.ub.edu/epp/category/covid-19/> (consulta: 18 maig 2021). També a: Anna ESCOBEDO, José-Antonio 

RODRÍGUEZ i José-Luis CONDOM-BOSCH (2021), «La covid-19, una oportunitat per reteixir interdependències i 

solidaritats bàsiques», Qüestions de Vida Cristiana, 271, Monogràfic: Crisi, pandèmia i gènere, p. 111-117. A 

<https://www.fundaciojoanmaragall.org/publicacions-fundacio/crisi-pandemia-i-genere/>. 

28. Els diferents informes incorporen la fitxa tècnica de la recerca específica per a cada onada. 

29. Consultable a <https://www.caritascatalunya.cat/main-

files/uploads/sites/27/2020/07/2020_07_15_C%C3%A0ritas_Catalunya_INF_Limpacte_de_la_COVID-

19_Mar%C3%A7-maig_Estat_dalarma.pdf>. 

30. Consultable a <https://caritas.barcelona/wp-content/uploads/2021/04/INFORME_web.pdf>. 

http://www.ub.edu/epp/category/covid-19/
https://www.caritascatalunya.cat/main-files/uploads/sites/27/2020/07/2020_07_15_C%C3%A0ritas_Catalunya_INF_Limpacte_de_la_COVID-19_Mar%C3%A7-maig_Estat_dalarma.pdf
https://www.caritascatalunya.cat/main-files/uploads/sites/27/2020/07/2020_07_15_C%C3%A0ritas_Catalunya_INF_Limpacte_de_la_COVID-19_Mar%C3%A7-maig_Estat_dalarma.pdf
https://www.caritascatalunya.cat/main-files/uploads/sites/27/2020/07/2020_07_15_C%C3%A0ritas_Catalunya_INF_Limpacte_de_la_COVID-19_Mar%C3%A7-maig_Estat_dalarma.pdf
https://caritas.barcelona/wp-content/uploads/2021/04/INFORME_web.pdf


dades, incorpora també una sèrie de mesures prioritàries per abordar-la;31 es va presentar també a la 

jornada Estat de la recerca sobre família, infància i COVID-19, organitzada pel Grup de Treball 10. 

Família, Infància i Grups de Convivència de l’Associació Catalana de Sociologia, esdeveniment en 

línia celebrat el 18 de juny de 2021. 

  

El impacto del bienestar de la pareja en el rendimiento laboral durante el confinamiento en 

España  

Aquesta recerca, duta a terme per la sociòloga Rita Cavallotti, Laia Pi Ferrer i Rejina Mary Selvam, 

té com a objectiu analitzar de quina manera l’estrès provocat per la pandèmia impacta en la relació 

de parella i, alhora, en el rendiment laboral. El marc teòric que utilitza l’estudi és el model 

vulnerabilitat-estrès-adaptació. La investigació es va fer per mitjà d’una enquesta amb una mostra 

representativa de tots els territoris d’Espanya de 1.282 persones d’entre 30 i 70 anys que vivien en 

parella. Es va dur a terme durant els mesos de març a maig de 2020, el període del primer estat 

d’alarma i confinament. Els resultats es van presentar al simposi Impactos sociales del COVID-19, 

de la Federació Espanyola de Sociologia, celebrat del 5 al 13 juliol de 2021. 

 

Models d’educació i cura de 0 a 3 anys i participació en el mercat laboral. Estudi de la 

innovació social a la ciutat de Barcelona  

Recerca feta per un equip format per investigadors de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques 

(IGOB), de la UAB, la UB, la UOC i del Knowledge Sharing Network (KSNET). En la comissió 

assessora hi va intervenir el sociòleg Xavier Bonal, de la UAB. La recerca va ser finançada pel 

programa RecerCaixa i es va dur a terme, segons consta en la fitxa del projecte, entre maig de 2018 

i abril de 2020.32 Té l’objectiu de «conèixer per què les famílies prefereixen un determinat model 

d’educació i cura de 0 a 3 anys per als seus fills/es i un determinat model de participació en el 

mercat laboral». La metodologia va ser mixta, quantitativa i qualitativa. Els resultats estan pendents.  

 

b) Recerques iniciades al 2021 

 

Spanish family living through COVID-19 

Projecte de recerca finançat per la convocatòria de Santander Universidades. L’equip, que té com a 

IP Rita Cavallotti, de la UIC, és multidisciplinari. En forma part el sociòleg Marc Grau-Grau de la 

UIC. El projecte està en el desenvolupament de la segona onada, iniciada al març de 2020, i 

finalitzarà al 2022. Hi col·labora el Centro di Ateneo di Studi e Ricerche sulla Famiglia de la 

Università Cattolica del Sacro Cuore. Té com a objectiu analitzar la situació viscuda per les 

famílies, les dinàmiques familiars i la resiliència.  

 

                                                           
31. Es pot consultar tota la informació i els resultats a <https://www.peretarres.org/arxius/fpt/informe-infancia-

habitatge-fpt.pdf>. 

32. Citem directament les dades del document del projecte. Consultable a <https://igop.uab.cat/models-deducacio-i-

cura-de-0-a-3-anys/>. 

 i a <https://blogs.uab.cat/primerainfancia/files/2019/04/Punt-0-EDU_Model-educacio-i-cura-0-3-anys.pdf>. 

https://www.peretarres.org/arxius/fpt/informe-infancia-habitatge-fpt.pdf
https://www.peretarres.org/arxius/fpt/informe-infancia-habitatge-fpt.pdf
https://igop.uab.cat/models-deducacio-i-cura-de-0-a-3-anys/
https://igop.uab.cat/models-deducacio-i-cura-de-0-a-3-anys/
https://blogs.uab.cat/primerainfancia/files/2019/04/Punt-0-EDU_Model-educacio-i-cura-0-3-anys.pdf


INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 

 

a) Recerques iniciades al 2020 

 

El impacto de la pandemia en los niños y niñas más vulnerables. Save the Children  

Recerca duta a terme per l’entitat Save the Children. L’objectiu és conèixer l’impacte de la 

pandèmia en l’estat emocional i psicològic d’infants i adolescents. L’estudi es va fer per mitjà d’una 

entrevista telefònica entre el 16 i el 30 de novembre de 2020. Es van fer 2.507 entrevistes a població 

més gran de 18 anys de tot Espanya. 400 eren de Catalunya. L’entitat, a més de la recerca i l’anàlisi 

de dades, fa propostes d’actuacions per abordar els problemes agreujats per la pandèmia.33 

 

Com ha impactat la crisi de la COVID-19 en els serveis adreçats a la infància i l’adolescència 

en situació de risc a la província de Barcelona? Reptes i propostes dels professionals per al 

desenvolupament de l’acció socioeducativa en temps de pandèmia  

Aquesta recerca va ser duta a terme per l’equip d’investigadors GRISIJ (Grup de Recerca sobre 

Intervencions Socioeducatives en la Infància i la Joventut) de la UB, amb la col·laboració de 

FEDAIA (Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i l’Adolescència), la Diputació de Barcelona 

i altres entitats. Els objectius van ser «explorar l’impacte de la crisi originada per la COVID-19 als 

serveis d’intervenció socioeducativa no residencials (SIS) adreçats a la infància en situació de risc i 

al desenvolupament de l’acció socioeducativa i identificar possibles línies d’actuació per poder 

abordar la situació de crisi».34 La metodologia utilitzada va ser mixta. D’una banda, a partir «d’un 

qüestionari en línia adreçat als professionals dels serveis durant la primera setmana de juny de 

2020». De l’altra, amb un grup de discussió amb professionals implicats en els serveis. 

  

El impacto de la pandemia COVID-19 en la infancia en situación de pobreza: brecha digital y 

acompañamiento socioeducativo en los participantes del programa CaixaProinfancia  

Aquesta recerca va ser desenvolupada per un equip d’investigadors del grup d’investigació PSITIC 

de la FPCEE Blanquerna i GROW de la FCS Blanquerna de la Universitat Ramon Llull —entre els 

quals hi ha la sociòloga Irene Cussó—, i el grup de recerca en Intervención, Calidad de vida e 

Inclusión Social de la Universitat de Deusto. L’objectiu és analitzar els efectes de la COVID-19 en 

la infància que està en situació de pobresa relativa, atesos dins del programa CaixaProinfancia de la 

Fundació La Caixa, centrant-se en l’impacte que té en el procés educatiu. S’ha realitzat un mostreig 

estratificat per comunitats autònomes i s’ha entrevistat 2.487 famílies, 3.442 menors del programa i 

2.513 professionals de les 177 xarxes d’acció socioeducativa del programa. Els resultats de la 

recerca van ser presentats en la jornada Impactos sociales del COVID-19. Miradas desde la 

sociología, LT3: Estructura y desigualdad social, procesos de exclusión y grupos sociales, 

organitzada per la Federació Espanyola de Sociologia, el 12 de juliol de 2021.35  

 

                                                           
33. Es pot consultar tot l’estudi, resultats i propostes a <https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2020-

12/Encuesta_Impacto_pandemia_infancia_m%C3%A1s_vulnerables_Espana_STC.pdf>. 

34. Citem directament de l’informe complet publicat al juliol de 2020, FEDAIA (2020): Com ha impactat la crisi de 

la COVID-19 en els serveis adreçats a la infancia i l’adolescència en situació de risc a la província de Barcelona? 

Reptes i propostes dels i les professionals per al desenvolupament de l’acció socioeducativa en temps de pandèmia. A 

<http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/172051/11/reptes_i_propostes_en_temps_de_pandemia_informe_complet

_barcelona.pdf>. 

35. Citem directament del resum de la comunicacó que es pot consultar en l’enllaç de la jornada, p. 55, 

<https://www.conftool.org/impactos-covid19/index.php?page=browseSessions&form_session=3>. 

https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2020-12/Encuesta_Impacto_pandemia_infancia_m%C3%A1s_vulnerables_Espana_STC.pdf
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2020-12/Encuesta_Impacto_pandemia_infancia_m%C3%A1s_vulnerables_Espana_STC.pdf
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/172051/11/reptes_i_propostes_en_temps_de_pandemia_informe_complet_barcelona.pdf
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/172051/11/reptes_i_propostes_en_temps_de_pandemia_informe_complet_barcelona.pdf
https://www.conftool.org/impactos-covid19/index.php?page=browseSessions&form_session=3


Covid-19 i infància a Barcelona: Què ens diu la recerca social d’urgència sobre els impactes de la 

covid-19 en les vides i drets de la infància i l’adolescència? Quina resposta ha donat el govern de la 

ciutat?  

Recerca de contingut de recerques feta per encàrrec de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de 

Barcelona, realitzada per l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona. L’equip d’investigació 

estava format per Laia Pineda, Mari Corominas i Laia Curcoll. L’objectiu va ser analitzar el 

contingut de les recerques socials publicades per diferents grups d’investigació universitaris o 

d’institucions a Catalunya i Espanya. L’anàlisi, segons que consta en l’informe de resultats publicat 

per l’Institut, tenia com a finalitat servir de base per a l’informe Dades Clau d’Infància i 

Adolescència a Barcelona, dedicat el 2020 a analitzar l’impacte de la COVID-19.36 La recerca es va 

presentar també a la jornada Estat de la recerca sobre família, infància i COVID-19, organitzada 

pel Grup de Treball 10. Família, Infància i Grups de Convivència de l’Associació Catalana de 

Sociologia, esdeveniment en línia celebrat el 18 de juny de 2021. 

  

Enquesta sobre el benestar subjectiu dels infants de Barcelona  

Projecte de recerca encarregat per l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de 

l’Ajuntament de Barcelona en col·laboració amb el Consorci d’Educació de Barcelona. L’equip de 

recerca està format per Laia Pineda, Mari Corominas, Emma Cortés i Laia Curcoll. Forma part de la 

recerca del programa Parlen els nens i nenes. La primera edició d’aquest programa es va fer entre el 

2016 i el 2020.37 Segons que consta en el projecte, van participar en l’enquesta 4.000 nens i nenes 

de 10-12 anys residents en els diferents districtes de Barcelona. En la segona edició del projecte 

(iniciada al 2021 i amb final previst al 2025) s’amplia la mostra amb 1.000 infants més d’edats 

compreses entre els 8 i els 9 anys.38 L’objectiu és descobrir els efectes de la pandèmia amb l’anàlisi 

comparativa de les respostes entre les dues edicions.  

 

GENT GRAN 

 

a) Recerques iniciades al 2020 

 

Plataforma de cocreació d’un gran interès per a un millor accés als serveis d’atenció a llarg 

termini./SOCATEL. Co-creating for a better life. A multi-stakeholder co-creation platform for 

better access to long-term care services  

Recerca d’abast internacional, en el marc del Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball 

Social de la URV. La IP és la sociòloga Blanca Deusdad (URV). En la recerca hi participen també 

entitats diverses, ens locals, institucions i universitats nacionals i internacionals. Recerca finançada 

en la convocatòria HORIZON 2020. Segons que consta a la web específica del projecte,39 es va 

iniciar al desembre de 2017, amb anterioritat a l’inici de la pandèmia (11 de març de 2020, data 

oficial). La data de finalització va ésser al novembre de 2020; així, l’equip d’investigació va poder 

tractar l’impacte de la pandèmia en la gent gran i en les cures, objectes d’estudi de la recerca. La 

                                                           
36. Dades extretes de l’informe de l’Ajuntament de Barcelona, Institut Infància i Adolescència, 2020, Covid-19 i 

infància a Barcelona: Què ens diu la recerca social d’urgència sobre els impactes de la covid-19 en les vides i drets de 

la infància i l’adolescència? Quina resposta ha donat el govern de la ciutat?, consultable a 

<https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/120932/1/20201130_Informe_covidinfancia_primersres

ultats_rsu-1.pdf>. 

37. Totes les dades publicades es poden consultar a la pàgina del projecte a 

<https://institutinfancia.cat/projectes/benestar/>. 

38. Totes les dades publicades es poden consultar a <https://institutinfancia.cat/projectes/parlen-els-nens-i-nenes-

2021-2025/>. 

39. Consultable a la web del Departament d’Antropologia de la URV: 

<http://www.antropologia.urv.cat/ca/recerca/projectes/socatel/>. 

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/120932/1/20201130_Informe_covidinfancia_primersresultats_rsu-1.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/120932/1/20201130_Informe_covidinfancia_primersresultats_rsu-1.pdf
https://institutinfancia.cat/projectes/benestar/
https://institutinfancia.cat/projectes/parlen-els-nens-i-nenes-2021-2025/
https://institutinfancia.cat/projectes/parlen-els-nens-i-nenes-2021-2025/
http://www.antropologia.urv.cat/ca/recerca/projectes/socatel/


recerca tracta de la cocreació digital dels serveis de cura a partir d’una plataforma ad hoc. Citem 

directament de la font pel que fa als objectius i la finalitat: «Implementar, pilotar una plataforma de 

cocreació de mòduls i grups d’interès múltiples que facilitarà l’envelliment en un entorn i comunitat 

amigables per a les persones grans, millorant la qualitat de vida. Aquesta plataforma serà cocreada 

conjuntament amb els grups d’interès vinculats a SoCaTel com professionals, persones grans, 

investigadors, enginyers i innovadors del món empresarial.» Els resultats s’han difós en diferents 

mitjans, tant revistes científiques com espais divulgatius d’abast general.40 Es van presentar també a 

la jornada Estat de la recerca sobre família, infància i COVID-19, organitzada pel Grup de Treball 

10. Família, Infància i Grups de Convivència de l’Associació Catalana de Sociologia, esdeveniment 

en línia celebrat el 18 de juny de 2021. 

Un dels resultats de la recerca ha estat «la plataforma de cocreació SoCaTel que ha donat pas al 

projecte aplicat URV-ISRAA SoCaTel Twinning, finançat per Digital Health Europe SC1-HCC-05-

2018. L’Istituto per Servizi di Ricovero e Assitenza agli Anziani (ISRAA) del Vèneto utilitzarà la 

plataforma per a millorar els serveis de cura per a persones grans en el context de la COVID-19».41 

Vinculada a aquest projecte, la doctora Blanca Deusdad dirigeix una tesi doctoral titulada Co-

creation of public services: drivers, mechanisms of citizens engagement and social inclusion que 

està duent a terme la doctoranda Karen Hall (URV).42  

 

Identificació de l’impacte de la COVID-19 a Tarragona i a la gent gran43 

Recerca d’abast local per encàrrec de l’Ajuntament de Tarragona al departament d’antropologia, 

filosofia i treball social de la URV. L’equip d’investigació és multidisciplinari, amb la col·laboració 

també de tècnics de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST). El sociòleg 

Àngel Belzunegui forma part de l’equip investigador. Segons les dades que consten a la pàgina web 

que explica el projecte, es va iniciar el 3 de juliol de 2020 i ha finalitzat el 31 de març de 2021.44 

Segons la mateixa font, la recerca té com a objectiu conèixer l’impacte de la COVID-19 en la 

població de Tarragona per edat, gènere, lloc de residència i situació econòmica. Recerca prevista en 

dues onades, els resultats preliminars es poden consultar a la web del projecte45 i també els de la 

primera onada, corresponents a abril-juliol de 2020.46  

 

Pandemic effects on people ageing with functional diversity: narratives of a double 

discrimination  

Recerca duta a terme per la sociòloga Blanca Deusdad, entre altres membres de l’equip 

d’investigació de la URV. L’objectiu era analitzar les principals conseqüències de la pandèmia per a 

les persones grans amb diversitat funcional. Es va dur a terme un estudi etnogràfic amb narracions 

d’una mostra de cent persones amb discapacitat a mesura que vivien la situació de quarantena i 

confinament. El disseny i els resultats van ser presentats a la jornada Estat de la recerca sobre 

                                                           
40. Es poden consultar a l’apartat «El que vam publicar» de la web oficial del projecte al Departament: 

<http://www.antropologia.urv.cat/ca/recerca/projectes/socatel/publicacions/>.  

41. Dades recollides directament de la web del projecte consultable a la página del Departament: 

<http://www.antropologia.urv.cat/ca/recerca/projectes/socatel-twinning/>. 

42. Més informació sobre aquesta tesi en veu de la mateixa doctoranda es pot obtenir a la web específica del projecte: 

<https://www.urv.cat/en/research/support/programmes/marti-franques/cofund/fellows/karen-hall/>. 

43. A efectes operatius ubiquem aquesta recerca en aquest informe preliminar en l’àmbit de la gent gran, ja que —tot i 

que s’ocupa de la població en general— dedica un tractament específic a aquest col·lectiu d’edat.  

44. Consultable a la web del Departament: <http://www.antropologia.urv.cat/ca/recerca/projectes/covid-a-tarragona/>. 

45. Consultable a <http://www.antropologia.urv.cat/ca/recerca/projectes/covid-a-tarragona/>. 

46. Es pot consultar la informació sobre la presentació dels resultats de la primera onada a 

<https://www.tarragona.cat/serveis-a-la-persona/noticies/serveis-a-les-persones/noticies-2021/limsst-i-la-urv-presenten-

els-resultats-de-lestudi-sobre-limpacte-social-de-la-covid-a-la-ciutat-de-tarragona> i directament l’informe dels resultats 

en aquest enllaç <https://www.tarragona.cat/serveis-a-la-persona/fitxers/altres/resultats-de-lestudi-impacte-social-de-la-

covid-19-a-la-ciutat-de-tarragona.-1a-onada>. 

http://www.antropologia.urv.cat/ca/recerca/projectes/socatel/publicacions/
http://www.antropologia.urv.cat/ca/recerca/projectes/socatel-twinning/
https://www.urv.cat/en/research/support/programmes/marti-franques/cofund/fellows/karen-hall/
http://www.antropologia.urv.cat/ca/recerca/projectes/covid-a-tarragona/
http://www.antropologia.urv.cat/ca/recerca/projectes/covid-a-tarragona/
https://www.tarragona.cat/serveis-a-la-persona/noticies/serveis-a-les-persones/noticies-2021/limsst-i-la-urv-presenten-els-resultats-de-lestudi-sobre-limpacte-social-de-la-covid-a-la-ciutat-de-tarragona
https://www.tarragona.cat/serveis-a-la-persona/noticies/serveis-a-les-persones/noticies-2021/limsst-i-la-urv-presenten-els-resultats-de-lestudi-sobre-limpacte-social-de-la-covid-a-la-ciutat-de-tarragona
https://www.tarragona.cat/serveis-a-la-persona/fitxers/altres/resultats-de-lestudi-impacte-social-de-la-covid-19-a-la-ciutat-de-tarragona.-1a-onada
https://www.tarragona.cat/serveis-a-la-persona/fitxers/altres/resultats-de-lestudi-impacte-social-de-la-covid-19-a-la-ciutat-de-tarragona.-1a-onada


família, infància i COVID-19, organitzada pel Grup de Treball 10. Família, Infància i Grups de 

Convivència de l’Associació Catalana de Sociologia, el 18 de juny de 2021. 

 

How much is one life worth? The right to equity healthcare for improving older patients’ 

health infected by COVID-19 

Les sociòlogues Mimar Ramis-Salas i Adriana Aubert (UB) formen part de l’equip d’investigadors 

que han dut a terme una recerca sobre la problemàtica, l’edadisme, viscuda i patida per les persones 

grans hospitalitzades per la COVID-19, en els seus familiars i els professionals que els han atès i les 

estratègies de superació que van desenvolupar. Segons paraules dels autors, les preguntes 

d’investigació van ser: «Quines han estat les experiències sanitàries hospitalàries de persones grans 

infectades per COVID-19 durant el brot de pandèmia a Espanya? Quins elements han influït 

positivament en la percepció de la salut i el benestar de les persones grans hospitalitzades per la 

COVID-19?». La recerca tenia un enfocament exploratori qualitatiu amb l’ús de la metodologia 

comunicativa crítica. Hi van participar tres grups: «Pacients més grans de 60 ingressats a causa del 

virus i recuperats; els seus familiars i el tercer van ser infermeres que treballaven directament amb 

afectats en diferents àrees hospitalàries.» Els detalls de la recerca i els resultats van ser publicats en 

l’article «How much is one life worth? The right to equity healthcare for improving older patients’ 

health infected by COVID-19», publicat a la revista Sustainability (Merodio, Ramis-Salas, Valero i 

Aubert, 2020). 

 

Identificación y análisis de la soledad en adultos mayores en la ciudad de Lleida. Diseño de un 

plan de prevención y actuación para la mejora de la calidad de vida de las personas que están 

solas  

Tesi doctoral en curs que desenvolupa el doctorand Jordi Bergé Comella en el marc del programa 

de doctorat Educació, societat i qualitat de vida, de la Universitat de Lleida, codirigida pels 

sociòlegs Fidel Molina-Luque i Paquita Sanvicén-Torné. Iniciada durant el segon semestre de 2018, 

la pandèmia ha fet que —ja en la primera fase del 2020— s’hagin incorporat objectius i treball de 

camp no previstos en el disseny inicial del projecte de tesi, per tenir en compte l’impacte sofert en 

la vida de les persones grans que han estat soles durant el temps de COVID-19.  

 

JOVENTUT 

 

a) Recerques iniciades al 2020 

 

Enquesta a la joventut de Barcelona  

Aquesta enquesta la va dur a terme de manera periòdica cada cinc anys l’equip d’investigadors del 

Departament de Recerca i Coneixement de l’àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona i 

l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB). Té l’interès que un els 

objectius inclosos, a banda dels habituals, és «analitzar l’impacte de la situació derivada de la 

COVID-19». Es van dur a terme 1.407 entrevistes presencials a joves d’entre 15 i 34 anys, residents 

a Barcelona en dos moments temporals: del 10 al 12 de març de 2020, i del 18 de juny al 27 de 

juliol de 2020.47 L’anàlisi dels resultats es pot consultar a la publicació coordinada per Albert Julià 

                                                           
47. Extraiem la informació del document d’avançament de dades publicat al novembre 2020 que es pot consultar a 

<https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/enquesta_joventut_impacte_covid19-

barcelona-2020.pdf>. 

https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/enquesta_joventut_impacte_covid19-barcelona-2020.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/enquesta_joventut_impacte_covid19-barcelona-2020.pdf


(UB) La joventut de Barcelona l’any de la pandèmia. 10 anàlisis de l’Enquesta a la Joventut de 

Barcelona 2020.48 L’informe final es va presentar el 17 de setembre de 2021. (Julià, 2021) 

 

Participación comunitaria de los jóvenes en tiempos de confinamiento. El caso de las redes de 

apoyo mutuo en los barrios 

Sobre els impactes de la pandèmia en les relacions i la participació social de la joventut, la 

sociòloga Ana Belén Cano-Hila (UB) és coautora de la comunicació presentada, titulada «La 

relevancia de la participación comunitaria de los jóvenes en tiempos de confinamiento. El caso de 

las redes de apoyo mutuo en los barrios». S’hi van presentar els resultats de l’anàlisi d’una 

experiència de solidaritat ciutadana, Xarxa de Suport Mutu Vallcarca, duta a terme en aquest barri 

barceloní. Com expliquen els autors, «es van fer dos nivells d’anàlisi: el sistema organitzatiu i de 

funcionament i els rols que desplegaven els joves en aquesta xarxa. Es van analitzar, entre altres 

dimensions, les aportacions, els impactes, les tasques, rols i les motivacions» (Cano-Hila i Binoti, 5-

13 juliol 2021, p. 32). 

 

                                                           
48. La referència completa és Albert JULIÀ (coord.), 2021, La joventut de Barcelona l’Any de la Pandèmia. 10 

anàlisis de l’Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020, Ajuntament de Barcelona, 

<https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-

documents/la_joventut_de_barcelona_lany_de_la_pandemia.pdf>.  

https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/la_joventut_de_barcelona_lany_de_la_pandemia.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/la_joventut_de_barcelona_lany_de_la_pandemia.pdf


RELACIONS SOCIALS, PARTICIPACIÓ 

 

a) Recerques iniciades al 2020  

 

Encuesta «Relaciones sociales y vida cotidiana durante la crisis del COVID-19»  

Enquesta liderada pel Grup d’Estudis de Poder i Privilegi de la Universitat de Barcelona, coordinat 

pel sociòleg José Antonio Rodríguez Díaz. També formen part de l’equip investigador les 

sociòlogues Anna Escobedo Caparrós, Ana Burgués Freitas i els sociòlegs José Luis Condom i 

Aitor Domínguez. L’enquesta es va difondre via xarxa en dues onades: la primera, a l’abril de 

202049 i la segona, al desembre de 2020.50 Els resultats de la primera onada s’han recollit en cinc 

informes consultables en obert: el primer és Encuesta Covid-19. Avance 1. Relaciones sociales y 

vida cotidiana51; el segon, Encuesta Covid-19. Avance 2: Estados de ánimo antes y durante el 

confinamiento y preocupacion por la crisis;52 el tercer, Encuesta Covid-19. Avance 3: Escenarios 

más probables y acciones para un futuro mejor;53 el quart, Avance 4: Religión y espiritualidad 

durante el confinamiento54 i el cinquè, Avance 5: Trabajo y economía familiar durante el 

confinamiento.55 

En el marc d’aquesta investigació, José Antonio Rodríguez i Aitor Domínguez van presentar al 

simposi Impactos sociales del COVID-19, organitzat per la Federació Espanyola de Sociologia, una 

comunicació titulada «Cambios en los sistemas de emociones y valores durante la pandemia». 

Segons els autors, a partir de les dades dels resultats obtinguts han analitzat «els estats d’ànim, 

valors i actituds durant el confinament del 2020 i durant l’estat d’alarma del 2021, i els canvis 

segons grups d’edat i gènere». Per als objectius marcats utilitzen enfocaments de l’anàlisi de xarxes 

socials i tècniques de visualització per mapar «els sistemes relacionals d’emocions i valors i 

analitzar els canvis al llarg d’aquest temps de pandèmia». (Rodríguez i Domínguez, 5-13 juliol 

2021, p. 94). 

 

Preparándonos para la pandemia: la importancia y el riesgo de la implicación social en la 

gestión del COVID-19 

Segons les dades consultables al Portal de la Recerca de Catalunya, és un projecte desenvolupat per 

un equip mutidisciplinari. Un dels investigadors principals és el sociòleg Swen Seebach, de la 

Universitat Abat Oliba. La data d’inici de la recerca va ser l’1 d’octubre de 2020 i finalitzà l’1 

d’octubre de 2021.56 

 

                                                           
49. Consultable a <http://www.ub.edu/epp/en/encuesta-relaciones-sociales-y-vida-cotidiana-durante-la-crisis-del-

covid-19/>. 

50. Consultable a <http://www.ub.edu/epp/en/encuesta-relaciones-sociales-y-vida-cotidiana-durante-la-crisis-de-la-

covid-19-segunda-oleada/>. 

51. Consultable a la pàgina oficial del grup d’investigació Estudios de Poder y Privilegio (EPP) de la UB: 

<http://www.ub.edu/epp/en/relaciones-sociales-y-vida-cotidiana-en-tiempos-del-covid-19-encuesta-online-informe-1-

17-de-abril-2020/>. 

52. Consultable a <http://www.ub.edu/epp/en/estados-de-animo-antes-y-durante-el-confinamiento-y-preocupacion-

por-la-crisis-del-covid-19/>. 

53. Consultable a <http://www.ub.edu/epp/en/escenarios-mas-probables-y-acciones-para-un-futuro-mejor/>. 

54. Consultable a <http://www.ub.edu/epp/en/religion-y-espiritualidad-durante-el-confinamiento/#>. 

55. Consultable a <http://www.ub.edu/epp/en/encuesta-covid-19-avance-5-trabajo-y-economia-familiar-durante-el-

confinamiento/>. 

56. Consultable al Portal de la Recerca de Catalunya: <https://portalrecerca.csuc.cat/cris/project/pj3013023>. 

http://www.ub.edu/epp/en/encuesta-relaciones-sociales-y-vida-cotidiana-durante-la-crisis-del-covid-19/
http://www.ub.edu/epp/en/encuesta-relaciones-sociales-y-vida-cotidiana-durante-la-crisis-del-covid-19/
http://www.ub.edu/epp/en/encuesta-relaciones-sociales-y-vida-cotidiana-durante-la-crisis-de-la-covid-19-segunda-oleada/
http://www.ub.edu/epp/en/encuesta-relaciones-sociales-y-vida-cotidiana-durante-la-crisis-de-la-covid-19-segunda-oleada/
http://www.ub.edu/epp/en/relaciones-sociales-y-vida-cotidiana-en-tiempos-del-covid-19-encuesta-online-informe-1-17-de-abril-2020/
http://www.ub.edu/epp/en/relaciones-sociales-y-vida-cotidiana-en-tiempos-del-covid-19-encuesta-online-informe-1-17-de-abril-2020/
http://www.ub.edu/epp/en/estados-de-animo-antes-y-durante-el-confinamiento-y-preocupacion-por-la-crisis-del-covid-19/
http://www.ub.edu/epp/en/estados-de-animo-antes-y-durante-el-confinamiento-y-preocupacion-por-la-crisis-del-covid-19/
http://www.ub.edu/epp/en/escenarios-mas-probables-y-acciones-para-un-futuro-mejor/
http://www.ub.edu/epp/en/religion-y-espiritualidad-durante-el-confinamiento/
http://www.ub.edu/epp/en/encuesta-covid-19-avance-5-trabajo-y-economia-familiar-durante-el-confinamiento/
http://www.ub.edu/epp/en/encuesta-covid-19-avance-5-trabajo-y-economia-familiar-durante-el-confinamiento/
https://portalrecerca.csuc.cat/cris/project/pj3013023


GESTIÓ POLÍTICA  

 

a) Recerques iniciades al 2020  

 

Ajuntaments postpandèmia. Opinions i prioritats d’alcaldes i alcaldesses de Catalunya en 

temps de COVID-19  

Estudi elaborat per iniciativa pròpia de la Consultoria Neòpolis, recollit en l’XI Neobaròmetre. El 

sociòleg Daniel Tarragó Sanfeliu, un dels directors de Neòpolis, forma part de l’equip investigador. 

L’informe final i l’informe executiu són consultables en obert. D’aquesta font extraiem els objectius 

i la durada del treball. Es va dur a terme des del 28 d’abril fins al 19 de maig de 2020 i els objectius 

principals eren: «Contribuir a la recerca en l’àmbit del món dels interessos públics mitjançant 

l’anàlisi d’opinions i percepcions d’alcaldes i alcaldesses de Catalunya en relació amb el nou 

escenari provocat per l’expansió descontrolada de la COVID-19; aportar noves reflexions i 

elements d’anàlisi per ajudar els governs locals a millorar la seva capacitat a l’hora d’abordar les 

necessitats derivades del context actual, i innovar en el disseny i la implementació d’unes polítiques 

públiques que, ara més que mai, necessiten ser revisades.»57 

 

Polítiques de conciliació de la vida laboral i familiar durant la pandèmia, el cas de les 

llicències per a cura de fills i familiars o convivents malalts  

En aquest estudi s’analitza la situació al nostre país en el context d’una anàlisi comparativa de 

llicències parentals per a cura de fills o per a cura d’adults dependents en situació de malaltia 

disponibles en diversos països de la Unió Europea durant la pandèmia. En el cas d’Espanya, s’ha fet 

un seguiment del Plan Me Cuida, un programa posat en marxa a l’Estat espanyol com a mesura 

extraordinària per donar resposta a aquestes situacions. Els resultats d’aquest seguiment van ser 

presentats al seminari web Parental leave under Covid-19, celebrat al setembre de 2020 i organitzat 

per la Universitat d’Estocolm, amb una comunicació titulada «Spanish families work-life-balance 

under the Covid crisis» (Escobedo, Meil i Lapuerta, 2020)58 i posteriorment publicats als informes 

anuals de 2020 i 2021 de la International Network on Leave Policies & Research (Meil, Escobedo i 

Lapuerta, 2021).59 Els resultats de la recerca en aquest àmbit de polítiques familiars és clau per 

orientar millor les mesures preses pels governs per donar resposta a les diferents situacions familiars 

en un context postpandèmic. Es destaca que, a diferència d’altres països, al nostre no disposem d’un 

sistema de permisos o llicències laborals per a cura de nens o familiars malalts (amb malalties 

ordinàries i relativament freqüents durant la infantesa). Aquestes llicències, en altres països, han 

permès encaixar amb més facilitat les contingències de la COVID-19. El Plan Me Cuida ha omplert 

aquest buit, i mostra el camí per suplir aquest dèficit, en la mesura que es convertissin en 

permanents algunes de les mesures establertes temporalment sota aquest pla i que han estat ben 

encaixades pels diferents actors socials. Aquesta línia de recerca també ha donat lloc a un treball de 

                                                           
57. Consultable a la pàgina web oficial de Neòpolis: 

<https://mcusercontent.com/0329009e0c2e302a2e3ecb002/files/5be3c99e-b41b-44ef-be75-

2061a166054b/2020_06_XI_Neobaro_metre_Informe_de_resultats.01.pdf>. 

58. Anna ESCOBEDO, Gerardo MEIL i Irene LAPUERTA (2020), «Spanish families work-life-balance under the Covid 

crisis», disponible en línia a 

<https://www.leavenetwork.org/fileadmin/user_upload/k_leavenetwork/seminars/2020/Pres_3_Escobedo.pdf>.  

59. Gerardo MEIL, Anna ESCOBEDO i Irene LAPUERTA (2021), «Spain country note», a Alison KOSLOWSKI, Sonja 

BLUM, Ivana DOBROTIĆ, Gayle KAUFMAN i Peter MOSS (ed.), 17th International Review of Leave Policies and Related 

Research 2021, p. 555-572, doi: 10.18445/20210817-144100-0. Disponible en línia a <www.leavenetwork.org/annual-

review-reports/review-2021/>. 

https://mcusercontent.com/0329009e0c2e302a2e3ecb002/files/5be3c99e-b41b-44ef-be75-2061a166054b/2020_06_XI_Neobaro_metre_Informe_de_resultats.01.pdf
https://mcusercontent.com/0329009e0c2e302a2e3ecb002/files/5be3c99e-b41b-44ef-be75-2061a166054b/2020_06_XI_Neobaro_metre_Informe_de_resultats.01.pdf
https://www.leavenetwork.org/fileadmin/user_upload/k_leavenetwork/seminars/2020/Pres_3_Escobedo.pdf
http://www.leavenetwork.org/annual-review-reports/review-2021/
http://www.leavenetwork.org/annual-review-reports/review-2021/


màster, en el marc del Màster de Sociologia de la UB realitzat per Andrea Rizo i dirigit per Anna 

Escobedo. Inèdit no publicat.60,61  

 

Estudi comparatiu de models de gestió municipal 

Sobre aquest tema la sociòloga Montserrat Crespi Vallbona (UB) i sociòlogues d’altres universitats 

d’Espanya van presentar la comunicació «Gobernanzas divergentes en torno a la COVID-19: 

Barcelona y Madrid», a partir d’una anàlisi comparativa de la gestió en període de pandèmia fruit 

d’idees polítiques distintes que donen com a resultat models d’entendre i de planificar les ciutats de 

maneres ideològicament diferents (Crespi, Gómez i Domínguez, 5-13 juliol 2021, p. 19). 

 

Comparació de les accions de l’administració contra la COVID-19 a les escoles d’Oslo, Milà i 

Barcelona 

Recerca en la qual participa el Consorci d’Educació de Barcelona i la sociòloga Marta Comas, 

emmarcada dins el projecte europeu ECASS (European Cities Against School Segregation).62 

Segons la informació rebuda, l’equip és internacional i l’objectiu és comparar accions fetes per 

l’administració contra la COVID-19 en escoles d’Oslo, Milà i Barcelona. La previsió és haver-la 

enllestida al 2022. 

 

Percepció de la població sobre riscos COVID-19 i decisions preses  

Sharon Sánchez-Silva i José Luis Condom (UB) han investigat sobre la percepció per la població 

del risc, de les institucions, de la comprensió i de l’adhesió a la gestió feta sobre la pandèmia. 

Partint de la teoria Normal accident theory (NAT) i la seua conceptualització han desenvolupat un 

estudi comparatiu d’Espanya, Itàlia i Suècia. Segons que expliquen els investigadors, s’ha utilitzat 

«una metodologia combinada que ha permès observar els reptes de comprensió pública en la gestió 

de la COVID-19. S’ha realitzat una cronologia dels mecanismes d’acció governamental en resposta 

a les recomanacions d’entitats supranacionals, com l’OMS, al llarg d’una anàlisi d’indicadors 

epidemiològics. S’ha seguit una cronologia de la resposta ciutadana i dels mitjans de comunicació a 

Espanya i, finalment, els sistemes de valors s’han abordat a partir de les dades de l’ESS (2018) a 

través de models causals i conductuals». Els resultats s’han presentat al simposi Impactos sociales 

del COVID-19 de la Federació Espanyola de Sociologia amb una comunicació titulada «The 

emergence of COVID-19 and the challenges of the government-citizen relationship in the context of 

global disasters» (Sánchez-Silva i Condom, 5-13 juliol 2021, p. 93). 

 

Estudi d’impactes al Brasil 

La col·laboració amb investigadors d’altres països també afectats per la COVID-19 ha donat lloc a 

diverses recerques sobre els impactes de la pandèmia i de les polítiques locals de gestió que s’han 

dut a terme. Una d’aquestes és l’estudi fet a la ciutat de Santana do Araguaia, al Brasil, que té 

característiques que la fan singular. L’objectiu era «analitzar el distanciament social i la propagació 

de la COVID-19». Segons que expliquen els autors, es va dur a terme una recerca de caràcter 

exploratori que recollia dades de contagis i morts entre març i setembre de 2020, analitzant fonts 

                                                           
60. Andrea RIZO i Anna ESCOBEDO (2021), «Conciliation in the time of Covid-19». Anàlisi comparativa de llicències 

parentals per cura de fills en situació de malaltia disponibles a una selecció de països de la Unió Europea durant la 

pandèmia. Treball de curs al màster de sociologia de la UB (no publicat). 

61. Prenem la referència de l’informe Estat de la qüestió de la recerca sobre família i infància durant la COVID-19 a 

Catalunya, elaborat pels sociòlegs Albert Julià (UB), Irene Cussó (URL), Anna Escobedo (UB) i Andrea Rizo (UB); 

pendent de publicació.  

62. Lloc web oficial: <http://www.ecass.eu/>. 

http://www.ecass.eu/


secundàries (lleis, document oficials, etc.) i relacionant-ho amb l’índex d’aïllament social. Els 

resultats, conclusions i propostes es poden llegir a l’article «Covid-19 e índice de isolamento social 

em Santana do Araguaia» publicat a la revista The Journal of Engineering and Exact Sciences 

(Binoti, Cano i Maviael, 2021). 

 

COMUNICACIÓ I DISCURSOS  

 

a) Recerques iniciades al 2020  

 

Science and belief: an empirical research on the social responses to the Covid-19 in Spain  

Recerca elaborada pels investigadors Rafael Cazarin (UAB) i Anna Clot-Garell (UB), sota el 

programa Juan de la Cierva del Ministeri de Ciència i Innovació. Es tracta d’una investigació amb 

metodologia qualitativa duta a terme entre el setembre de 2020 i el febrer de 2021. «La recerca 

explorava l’emergència de narratives que qüestionaven la legitimitat del coneixement científic i les 

mesures relacionades amb la pandèmia. […] es van examinar els temes clau que articulaven 

aquestes narratives i el rol de les creences en l’articulació d’aquestes pràctiques discursives, la seva 

circulació per espais físics i virtuals així com les seves implicacions polítiques».63 Alguns dels 

resultats de la recerca van ser presentats a congressos internacionals: al febrer de 2021 van 

participar en l’International Sociological Association Forum 2021 els autors; hi van presentar la 

comunicació «Science, belief and Covid-19: exploring narratives of (mis)trust» i a l’Annual 

Conference 2021: STEMM and Belief in Diverse Contexts: Publics, Praxis, Policy and Pluralism 

(en línia). Al juliol presentaven «The truth behind it all: exploring conspiracy beliefs around 

coronavirus in Spain», en el marc de l’Annual Conference 2021: STEMM and Belief in Diverse 

Contexts: Publics, Praxis, Policy and Pluralism organitzada per l’International Research Network 

for the Study of Science & Belief in Society. 

 

Estudi de narratives en la música durant la pandèmia 

Rafel Argemí i Priscila Alvarez (UB-UPF) desenvolupen una recerca que té com a objectiu 

«analitzar les narratives sobre el confinament transmeses mitjançant la música que van sorgir durant 

la primavera de 2020, per entendre quines accions, emocions i/o situacions s’han posat de manifest 

en la construcció de les narratives de les lletres». Segons expliquen els autors, per identificar les 

cançons s’ha utilitzat el mostratge no probabilístic de bola de neu, amb el qual s’ha «aconseguit una 

mostra de 45 cançons localitzables a YouTube que es van produir entre el 14 de març i el 21 de 

juny. La metodologia utilitzada ha estat l’anàlisi qualitativa de contingut textual, que dialoga amb la 

teoria fonamentada; l’anàlisi s’ha dut a terme amb el software lliure Iramuteq 0.7». Els resultats es 

van presentar amb la comunicació «La música como elemento promotor de bienestar en tiempos de 

pandemia y confinamiento» al simposi Impactos sociales del COVID-19 de la Federació Espanyola 

de Sociologia (Argemí-Baldich, Alvarez-Cuenca, 5-13 juliol, p. 99).  

 

Estudi de lletres de cançons durant la pandèmia  

També sobre el contingut discursiu de les lletres de les cançons se situa la recerca de la sociòloga 

Ana Belén Cano, que, conjuntament amb altres investigadores, analitza el contingut de les lletres 

dels cinc temes més populars d’un dels conjunts que es van donar a conèixer en plena pandèmia per 

les lletres específiques que en parlaven i com ho feien. Les preguntes d’investigació van ser «quins 

elements, accions, situacions i emocions estan presents en les narracions sobre el confinament? 

Com aquestes narracions estan connectades alhora amb la seua audiència i l’escenari de crisi derivat 

                                                           
63. Recollim la informació aportada pels autors.  



de la COVID-19?» La metodologia va ser qualitativa, amb una anàlisi de contingut de les lletres a 

partir del software específic Nvivo 12. El disseny, resultats i conclusions es troben a l’article «Las 

narraciones de la cuarentena durante la crisis de la COVID-19 a través de la música: emociones y 

actividades compartidas por Stay Homas» publicat per la revista Hipertext.net. Revista Académica 

sobre Documentación Digital y Comunicación Interactiva (Alvarez-Cueva, Masanet, Cano-Hila, 

2020). 

 

ALIMENTACIÓ 

 

a) Recerques iniciades al 2020  

 

Estudi de xarxes alimentàries locals 

Al voltant de la temàtica de l’alimentació, les sociòlogues Patricia Homs Ramírez de la Piscina 

(UB) i Federica Ravera (UdG), les quals formen part de l’equip interdisciplinari universitari i 

d’entitats representatives del sector, van presentar al simposi Impactos sociales del COVID-19 de la 

Federació Espanyola de Sociologia, els resultats d’una investigació qualitativa desenvolupada «per 

mitjà d’entrevistes realitzades a productores i productors de xarxes alimentàries locals a 

Catalunya». Les autores hi exposen «els impactes de les mesures COVID en aquests productors, les 

respostes que hi va haver i els reptes de futur». El títol de la comunicació és «Impactos y respuestas 

de las redes alimentarias locales a la COVID-19» (Homs, Ravera et al., 5-13 juliol 2021, p. 13). 

  

Estudi sobre inseguretat alimentària durant la COVID-19 i resposta ciutadana 

Amb un objecte d’estudi diferent, però vinculat amb la temàtica i les xarxes de suport, Lucía 

Sanjuán, Francesc Xavier Medina i Alicia Aguilar, de la UOC, van presentar al simposi Impactos 

sociales del COVID-19 de la Federació Espanyola de Sociologia reflexions d’una investigació 

iniciada al febrer de 2021, en procés de desenvolupament, que té com a objectiu «conèixer les 

característiques de l’alimentació de famílies i persones en situació d’inseguretat alimentària que fan 

ús d’una xarxa d’ajuda en un barri de Barcelona. Concretament, es pretén arribar a comprendre 

adequadament la filosofia, els criteris d’organització i funcionament de la xarxa i una completa 

categorització de la població que la utilitza». La metodologia usada és el treball de camp etnogràfic 

amb l’ús principal de l’observació participant i les entrevistes. El títol de la comunicació és «Redes 

vecinales de respuesta a la inseguridad alimentaria durante la pandemia de Covid19. Reflexiones en 

el marco de una investigación en curso» (Sanjuán, Medina i Aguilar, 5-13 juliol 2021, p. 48).  

 

PERCEPCIÓ DEL RISC 

 

a) Recerques iniciades al 2020  

 

Percepció del risc durant el confinament 

El sociòleg Guillermo Deschamps (UB) ha dut a terme una investigació amb l’objectiu d’estudiar la 

percepció del risc de la població espanyola durant el confinament. L’autor explica que té com a 

objectiu específic «establir una tipologia de perfils socials sobre la percepció de la seguretat en 

aquesta situació». Com a metodologia s’ha utilitzat una «anàlisi de correspondències múltiples i una 

anàlisi de classificació». Com a fonts de dades s’han utilitzat «els resultats de l’Encuesta 3298 del 

CIS. Efectos y consecuencias del coronavirus (I)». Els resultats van ser presentats al simposi 

Impactos sociales del COVID-19 de la Federació Espanyola de Sociologia, amb una comunicació 



titulada «Percepción de riesgo y seguridad y COVID-19. Estudio de los efectos y consecuencias de 

la pandemia en España» (Deschamps, 5-13 juliol 2021, p. 104).  

 

TREBALL I ECONOMIA 

 

a) Recerques iniciades al 2020  

 

Impacte del benestar en el treball en l’àmbit de la parella 

Les sociòlogues Rita Cavallotti, Laia Pi Ferrer i Rejina Mary Selvam (Universitat Internacional de 

Catalunya) van dur a terme una recerca sobre aquesta qüestió que van presentar en forma de 

comunicació al Simposio sobre los impactos sociales del COVID-19 ja esmentat. La comunicació es 

titula «El impacto del bienestar de la pareja en el rendimiento laboral durante el confinamiento en 

España». «A partir de l’aplicació del model vulnerabilitat-estrès-adaptació com a marc teòric, les 

autores analitzen els efectes emocionals que la pandèmia ha causat en les relacions de les parelles 

durant les diferents fases de la pandèmia i els impactes resultants en el desenvolupament de les 

seues tasques professionals». Per a l’estudi van realitzar una enquesta amb una mostra 

representativa feta a parelles de tot Espanya durant els primers mesos de confinament de 2020 

(març-maig). Segons dades que aporten les autores, hi van participar 1.282 persones d’entre 30 i 70 

anys (Pi, Selvam i Cavallotti, 5-3 juliol 2021, p. 33-34). 

 

MIGRACIONS 

 

a) Recerques iniciades al 2020  

 

Impacte de la COVID-19 en les migracions internacionals 

El sociòleg Andreu Domingo (CeD) és coautor de la comunicació «Impacto de la pandemia sobre 

las migraciones internacionales en España», presentada al simposi de la FES al qual ens hem referit 

anteriorment. Les dades i reflexions presentades procedeixen de l’anàlisi de diferents estadístiques 

oficials (Estadísticas de variaciones residenciales (INE), Estadística de Migraciones…) comparant 

les dades que s’hi evidencien en diferents moments i períodes, abans i durant la pandèmia. La 

recerca es planteja dos objectius: d’una banda, «analitzar i descriure la caiguda migratòria 

observada l’any 2020 comparant-la amb la caiguda provocada per la Gran Recessió de 2008 a partir 

de les dades de les Estadísticas de variaciones residenciales, tot centrant l’atenció en l’afectació 

desigual per orígens i en els canvis en els perfils sociodemogràfics de les persones immigrants. 

D’una altra banda, [la recerca es planteja] aportar raons sobre els efectes que la pandèmia ha tingut 

en la distribució territorial a Espanya i també en les migracions internes i les conseqüències que pot 

tenir en el creixement de les poblacions i el seu pes en els diferents territoris» (Domingo i Bayona, 

5-13 juliol 2021, p. 40). 

 

DESIGUALTATS 

 

a) Recerques iniciades al 2020 

 

Una aproximació als efectes socioeconòmics de la COVID-19 a la metròpoli de Barcelona. 

Estimacions de desigualtat social i pobresa  



Recerca duta a terme pels investigadors de l’àrea de Cohesió Social i Urbana de l’Institut d’Estudis 

Regionals i Metropolitans de Barcelona, Irene Cruz, Lara Navarro-Varas i Sergio Porcel. 

L’objectiu, segons que expliquen els autors a la introducció de l’informe de resultats, va ser 

conèixer les afectacions econòmiques de la COVID-19 per tal que, qui correspongui, pugui prendre 

decisions. L’estudi utilitza les dades de l’Enquesta de població activa i l’Enquesta de condicions de 

vida, entre d’altres. Els resultats mostren que el nivell de risc de pobresa en la població menor de 

divuit anys, que ja era abans de la pandèmia el més elevat, ha patit un increment de set punts 

percentuals.64  

 

USOS DEL TEMPS 

 

a) Recerques iniciades al 2020  

 

Enquesta sobre els usos del temps i el confinament  

Recerca duta a terme pel Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat de Catalunya entre el 4 i el 15 

de maig de 2020. L’objectiu és mesurar l’impacte de la crisi sanitària de la COVID-19 i el 

confinament en la població i l’ús que fa del temps.65 L’enquesta estava adreçada a la població amb 

ciutadania espanyola de setze anys i més resident a Catalunya. Es va fer en línia amb una mostra de 

3.560 enquestes.  

 

4.2.2. Publicacions en revistes científiques 

Pel que fa a les publicacions en revistes científiques derivades de recerques, se n’han localitzat 

trenta-una (Annex 2, taules 2.1, 2.2 i 2.4). D’aquestes, un 54,83 % apareixen en revistes 

internacionals i el 45,16 % restant en revistes nacionals. Per temàtiques, destaca que un 25 % 

tracten de la incidència en l’àmbit educatiu, i un 15,62 % en la gent gran. L’anàlisi de la influència 

dels discursos elaborats per diferents agents és tractada per un 9,37 %, i el mateix percentatge 

d’articles estan dedicats a l’estudi de la pandèmia en altres països.  

Pel que fa a l’àmbit educatiu, Xavier Bonal i Sheila González presenten a l’article «The impact of 

lockdown on the learning gap: family and school divisions in times of crisis», resultats de la recerca 

Desigualtats d’aprenentatge en confinament. Els resultats, en paraules dels autors, són diferents 

segons «el tipus d’escola, el capital econòmic, social i cultural de la família i les condicions de 

vida». Alhora, destaquen la importància del paper de l’escola per garantir la igualtat d’oportunitats 

d’aprenentatge (Bonal i González, 2020). Els mateixos autors continuen tractant aquesta 

problemàtica i els resultats de la recerca a l’article «Educación formal e informal en confinamiento: 

una creciente desigualdad de oportunidades de aprendizaje» (Bonal i González, 2021).  

En una línia semblant, Aina Tarabini aborda a l’article «¿Para qué sirve la escuela? Reflexiones 

sociológicas en tiempos de pandemia global» les tensions viscudes pel sistema educatiu derivades 

de les mesures de tancament obligatori de les escoles i el confinament a casa, i aporta una mirada i 

interpretació sociològica sobre l’anàlisi de les funcions de l’escola actual i el sentit que té com a 

institució educativa al segle XXI (Tarabini, 2020). També sobre el paper educatiu de l’escola, el 

sociòleg Xavier Rambla, amb altres membres de l’equip, plantegen a l’article «¿Confinar la 

experiencia escolar en una pantalla?», elements de reflexió sobre un dels debats del món educatiu 

vius durant la situació de pandèmia: educació en línia, pros i contres, avantatges i perills, substitució 

o complementarietat de les classes presencials, etc. Citem una frase dels autors que il·lustra el sentit 

de les reflexions: «No es tracta de demonitzar la tecnologia […] La qüestió crucial és saber amb 
                                                           
64. Consultable a <https://iermb.uab.cat/wp-content/uploads/2020/12/Difusio%CC%81-resultats-Simulacio%CC%81-

Rendes-2020def3.pdf>. 

65. Es pot consultar tota la informació i els resultats a <https://ceo.gencat.cat/ca/estudis/registre-estudis-

dopinio/estudis-dopinio-ceo/societat/detall/index.html?id=7608>. 

https://iermb.uab.cat/wp-content/uploads/2020/12/Difusio%CC%81-resultats-Simulacio%CC%81-Rendes-2020def3.pdf
https://iermb.uab.cat/wp-content/uploads/2020/12/Difusio%CC%81-resultats-Simulacio%CC%81-Rendes-2020def3.pdf
https://ceo.gencat.cat/ca/estudis/registre-estudis-dopinio/estudis-dopinio-ceo/societat/detall/index.html?id=7608
https://ceo.gencat.cat/ca/estudis/registre-estudis-dopinio/estudis-dopinio-ceo/societat/detall/index.html?id=7608


quins objectius, valors i interessos s’utilitzaran aquestes tecnologies, sabent que no hi ha 

tecnologies neutres.» (Viana da Silva et al., 2020). 

Aina Tarabini, conjuntament amb Judith Jacovkis, fa incidència també en les desigualtats 

educatives posades més en evidència a causa de la pandèmia a l’article «COVID-19 y escuela a 

distancia: viejas y nuevas desigualdades», que recull part dels resultats de la seua recerca Escoles 

Confinades. La conclusió final que destaquen és que el tancament dels centres educatius ha agreujat 

les desigualtats educatives preexistents: segregació escolar i desequilibris en la distribució de 

l’alumnat, entre d’altres (Jacovkis i Tarabini, 2021). 

Les sociòlogues Ane López de Aguileta i Sandra Racionero (UB), entre altres investigadors, 

mostren els resultats d’un estudi de cas sobre l’aplicació dels Dialogic Literary Gatherings en una 

aula d’educació especial en un centre de secundària abans i durant el confinament. L’article 

«Beyond the school walls: keeping interactive learning environments alive in confinement for 

students in special education» posa en evidència els beneficis que els entorns d’aprenentatge 

dialògic poden proporcionar a tots els estudiants (Álvarez-Guerrero, López de Aguileta, Racionero-

Plaza i Flores-Moncada, 2021). 

Pel que fa a les publicacions sobre els impactes en la població més gran, la sociòloga Blanca 

Deusdad analitza a l’article «COVID-19 y la crisis de las residencias de mayores en España: 

edadismo y precariedad» la dramàtica situació viscuda a les residències a causa de la pandèmia a 

partir també de resultats i reflexions derivats de projectes anteriors, com ara SoCaTel. L’autora 

planteja la necessitat de repensar en profunditat tot el sistema d’atenció a les persones grans, amb 

un enfocament holístic i integral, d’analitzar les causes i les conseqüències derivades de la 

pandèmia i, entre altres coses, proposa la necessitat d’elaborar una llei de protecció de les persones 

grans (Deusdad, 2020).  

Ampliant l’abast de l’anàlisi d’aquesta problemàtica, Deusdad, en col·laboració amb altres 

investigadors, analitzen com s’ha desenvolupat la situació en diferents països: el Regne Unit, 

Irlanda, Suècia, Finlàndia i Espanya. Tot identificant reptes comuns, analitzen el contingut i el rol 

del treball social gerontològic i plantegen la necessitat de repensar a fons el model de treball social 

adreçat a persones grans (Pentaris, Willis, Ray, Deusdad, Lonbay, Niemi i Donnelly, 2020), amb 

l’objectiu d’aprofundir en el coneixement de les afectacions de la pandèmia en la gent gran que viu 

en residències en aquests països. Deusdad forma part de l’equip investigador que signa l’article 

«The covid-19 pandemic and care homes for older people in Europe - deaths, damage and violations 

of human rights». S’hi tracten els resultats d’anàlisis de dades secundàries relacionades amb les 

morts i l’impacte de la COVID-19 en la gent gran en residències d’aquests cinc països. Els autors 

interpreten les dades des de l’òptica del contingut de la Convenció Europea dels Drets Humans i 

identifiquen els drets que assisteixen les persones grans i que els han estat negats en el temps de 

pandèmia, tot argumentant la necessitat d’una reformulació urgent de l’atenció a les persones grans 

a les residències (Carter, Donnelly, Milne, Nelson-Becker, Vingare, Deusdad, Cellini, Kinni i 

Pregno, 2021).  

Les sociòlogues Adriana Aubert i Mimar Ramis analitzen la problemàtica de les persones grans 

infectades i també els efectes de l’edadisme a través dels relats dels afectats. Signen amb altres 

investigadors l’article «How much is one life worth? The right to equity healthcare for improving 

older patients’ health infected by COVID-19». Com expliquen els autors, recullen evidències sobre 

experiències sanitàries hospitalàries de persones grans infectades per COVID-19 i es tracten 

resultats d’una investigació prèvia feta a Madrid, a partir d’entrevistes en profunditat a persones 

grans que havien patit COVID-19, hospitalitzades i posteriorment recuperades, a infermeres i a 

familiars (Merodio, Ramis-Salas, Valero i Aubert, 2020). 

Els efectes del discurs en la construcció de la subjectivitat o objectivitat al voltant de la pandèmia i 

la influència de la pandèmia en la creació de discursos han estat tractats des de diferents punts de 

vista. El contrast entre el relat interessat acientífic i el científic basat en arguments i evidències és 

abordat per les sociòlogues Gisela Redondo-Sama i Cristina Pulido, que, conjuntament amb altres 



investigadors, escriuen l’article «COVID-19 infodemic: More retweets for science-based 

information on coronavirus than for false information». L’article presenta resultats de l’estudi de 

contingut fet d’un miler de tuits que es van difondre i retuitar en uns dies determinats del febrer de 

2020 per tal de descobrir quants difonien informació falsa i quants informació científica, quins es 

van compartir més i què va comportar una pràctica i l’altra (Pulido, Villarejo-Carballido, Redondo-

Sama i Gómez, 2020). Amb la mateixa temàtica i objectius, les autores, conjuntament amb les 

sociòlogues Mengna Guo, Mimar Ramis, el sociòleg Ramon Flecha i altres investigadors, publiquen 

a «False news around COVID-19 circulated less on Sina Weibo than on Twitter. How to overcome 

false information?», resultats i conclusions d’un estudi del contingut de tuits sobre la pandèmia 

piulats i repiulats en un període de temps determinat, de Twitter i Sina Weibo, una xarxa social 

utilitzada específicament a la Xina. El text mostra les dades comparatives del tractament de la 

informació falsa i de la científica en aquestes xarxes i el volum de compartits d’una i altra, i 

demostra que dels resultats es poden extreure conclusions útils per plantejar accions i evitar que 

corri informació falsa per les xarxes (Pulido, Villarejo, Redondo-Sama, Guo, Ramis i Flecha, 2020). 

Jordi Bonet-Martí fa referència també al contingut i impacte dels discursos de les xarxes escrits, 

difosos i compartits als inicis de la pandèmia en l’article «Análisis de las estrategias discursivas 

empleadas en la construcción de discurso antifeminista en redes sociales». Són resultats d’un estudi 

sobre els missatges de Twitter que van córrer després del 8 de març de 2020 durant els mesos 

d’abril i març. L’objectiu era descobrir com es construïa l’antifeminisme i com s’explicava i 

representava aleshores el feminisme en el relat a les xarxes (Bonet-Martí, 2020).  

Des d’una anàlisi amb perspectiva de gènere, la sociòloga Elisabet Almeda és coautora de l’article 

«Género, desigualdades sociales y pandemia por SARS-CoV-2». Analitzen amb aquesta perspectiva 

les desigualtats i bretxes de gènere visibles i augmentades per la pandèmia. Així, aporten 

informació i anàlisi sobre cures, discursos, pràctiques i mesures sociosanitàries amb què s’havien 

abordat les accions per evitar el contagi i transmissió del virus en diferents països d’Europa i 

Llatinoamèrica (Almeda i Batthyány, 2021). 

Sobre la situació i les afectacions del virus en països llatinoamericans s’han localitzat tres articles. 

Ana Belén Cano-Hila signa, amb investigadors d’universitats brasileres, l’article «Covid-19 e índice 

de isolamento social em Santana do Araguaia». Com a resultats de l’estudi de cas fet en aquesta 

població, s’analitzen les accions dutes a terme per evitar els contagis, les respostes de la població al 

confinament i la relació entre distanciament social i augment de contagis, entre altres (Binoti, Cano 

i Maviael, 2021). El sociòleg Xavier Rambla forma part de l’equip autor de l’article «Permanent 

Fundeb in times of deconstruction and dismantling: mobilization and a vehement enough». El text 

desenvolupa de manera crítica la situació social i educativa al Brasil, i l’estat del Fons per al 

Manteniment i Desenvolupament de l’Educació Bàsica i la Valorització dels Professionals de 

l’Educació (Fundeb) ja avançada la situació de pandèmia a mitjan 2021 (Amaral, Zákia, Souza 

et al., 2021). Rommy Morales (UB) també analitza la situació del Brasil, alhora que fa referència a 

altres països de Llatinoamèrica a l’article «Covid-19 in Latin America: The consolidation of the 

neoliberal state». Hi repassa els efectes de la gestió política feta durant la pandèmia pels governs 

d’ideologia neoliberal i els impactes socials, econòmics, de benestar, de gènere, etc., que comporten 

en les societats afectades (Morales, 2020). 

El sociòleg Antoni Montañés es refereix als efectes beneficiosos que ha comportat per a la 

comunitat cristiana haver hagut d’utilitzar les xarxes socials per comunicar els seus missatges i 

arribar als creients. Amb les xarxes, el missatge va arribar a un públic més jove, i també ha estat un 

pont d’unió per mantenir la relació entre els cristians i l’esperança durant el confinament 

(Montañés, 2021). 

També de narratives tracta l’article de la sociòloga Ana Belén Cano-Hila, amb altres investigadores, 

en aquest cas de l’àmbit musical. La pandèmia ha tingut incidència en tot el món i en tots els àmbits 

de la vida de les persones, també en les lletres de les cançons. Els autors reflecteixen a «Las 

narraciones de la cuarentena durante la crisis de la COVID-19 a través de la música: emociones y 



actividades compartidas por Stay Homas» els resultats de l’anàlisi de contingut que van dur a terme 

de la lletra de les cançons del grup Stay Homas, un «grup revelació en el confinament». L’article 

recorre l’afectació del món musical a causa de la pandèmia i, com a estudi de cas, analitza el procés 

de creixement de Stay Homas i demostra, a partir dels resultats ordenats per categories, la connexió 

entre les seues lletres i les persones de totes les edats que els escolten i quins són els elements i les 

claus d’aquesta beneficiosa connexió (Alvarez-Cueva, Masanet i Cano-Hila, 2020). 

Des d’una altra òptica i anàlisi, el sociòleg Oriol Romaní aporta dades, reflexió teòrica i arguments 

sobre la necessitat dels coneixements científics, de les certeses que aporta la ciència en la gestió 

col·lectiva, vivències, elaboració d’accions i presa de decisions elaborades conjuntament per grups i 

persones expertes. A l’article «Coproducción de saberes ante el COVID-19. Una metodología de 

trabajo en tiempos de pandemia», fonamenta els arguments amb la descripció d’una experiència 

local de coproducció de sabers que posa, com a exemple model, la tasca feta de manera 

participativa pel Consell Municipal de Benestar Social (CMBS) (Romaní, 2020). 

Els impactes patits per la comunitat gitana que resideix en diferents països afectats per la pandèmia 

i les estratègies que posen en joc per fer-hi front van ésser tractats també en un número especial de 

la revista International Journal of Roma Studies. Emilia Aiello, Teresa Sordé, Fernando Macías i 

Rosa M. Cisneros signen l’editorial del monogràfic. En les seues paraules, el conjunt d’articles 

«presenten i debaten possibles solucions per contribuir a millorar la situació a la qual s’enfronten 

les comunitats gitanes a tot Europa, en matèria de salut, educació, ocupació, habitatges i drets 

fonamentals» (Cisneros-Kostic, Macías-Aranda, Aiello i Sordé-Martí, 2020). 

La profunditat dels impactes en l’àmbit laboral i econòmic és el tema de l’article que signa un equip 

internacional del PWR Study Consortium, del qual forma part la sociòloga Eva Pedrosa. A 

«COVID-19 and precarious employment: consequences of the evolving crisis» alerten de les greus 

conseqüències esperades i argumenten la necessitat de la creació d’un nou contracte social en el 

marc del qual «es reconegui i es protegeixi el treball de tothom amb contractes laborals adequats, 

seguretat laboral i protecció social en un nou tipus d’economia, durant i després de la crisi de la 

COVID-19» (Matilla-Santander, Ahonen, Albin et al., 2021).  

Diferents articles aporten una mirada holística a les afectacions de la pandèmia i als aprenentatges 

que caldria retenir de la situació de cara al futur. María Trinidad Bretones, Jordi Bonet, Clara 

Camps i Joan Quesada signen la introducció al monogràfic 2019 de la revista Anuari del Conflicte 

Social, que, a causa de la COVID-19, incorpora un apartat específic per tractar-la. A «La pandemia 

atraviesa a todo» constaten —tot fent una interpretació actualitzada del llibre Cadenas de rituales 

de interacción de Randall Collins— la importància de la intel·ligència emocional i el control de les 

emocions en la situació de pandèmia. Alhora, reflexionen sobre les transformacions i les 

problemàtiques ja existents que emergeixen amb més complexitat a causa de la pandèmia i de les 

quals caldria treure ensenyaments de profit (Bretones, Bonet, Camps i Quesada, 2021). 

Els aprenentatges resultants de la situació viscuda són tractats també en articles publicats al 2020. 

El sociòleg Àlex Boso (UB) és coautor del text «Lecciones aprendidas de la crisis del coronavirus: 

preparación y resiliencia social», en el qual reflexiona sobre la necessitat d’estar preparats, a partir 

de l’experiència amb la COVID-19, per afrontar afectacions futures provinents dels riscos globals. 

Els autors proposen elements per al debat acadèmic i social sobre aquesta qüestió (Oltra i Boso, 

2020). 

Les aportacions del sociòleg José A. Rodríguez (UB) van en la mateixa línia de reflexió. A l’article 

«La COVID-19: la gran oportunidad para pensar y crear sociedades futuras mejores», l’autor fa una 

revisió conceptual dels estudis de futur i, a partir d’aquesta base teòrica, analitza les situacions 

provocades per la COVID-19 com a base per pensar el futur (Rodríguez, 2020). 

 



4.2.3. Publicacions de llibres i capítols de llibre 

Pel que fa als llibres i capítols de llibre que tracten de manera directa o indirecta els impactes de la 

pandèmia, se n’han localitzat set (Annex 2, taules 2.1, 2.2 i 2.5), els quals aborden aspectes diversos 

de les afectacions a la infància, la joventut, les relacions entre joves i grans, la immigració, la 

religió, i també el paper de les TIC en el desenvolupament de la vida en els períodes de 

confinament. 

En el primer any de pandèmia, al 2020, Maria Carmela Catone (UB) i altres sociòlegs participaven 

en el llibre La società catastrofica. Vita e relazioni sociali ai tempi dell’emergenza Covid-19, tot 

analitzant els canvis en matèria de comunicació i relacions socials provocats per la COVID-19 que 

havien passat a ser totalment a través de la xarxa i la problemàtica generada (Addeo, Catone i 

Parziale, 2020). També al 2020, Cecilio Lapresta va ser coautor d’un capítol que forma part del 

Quadern 1. La COVID-19 i les desigualtats socials. Reflexions interdisciplinàries, publicat per la 

Càtedra Obra Social La Caixa (UdL). S’hi aporten reflexions sobre l’impacte i les conseqüències 

dels tancaments derivats de la COVID-19 (fronteres, carreteres, administracions, etc.) per a les 

persones immigrants, especialment les que sobrevivien en situació de precarietat (Domingo i 

Lapresta, 2020). També és d’aquell període inicial l’aportació de Mireia Bolíbar i Eva Padrosa 

(UPF) en el llibre col·lectiu La juventud en época de confinamiento: la verdadera sindemia en este 

sector poblacional. Les autores descriuen i analitzen la situació amb detall que estan vivint els joves 

a Catalunya i com els està afectant la crisi social, econòmica i sanitària derivada de la pandèmia 

(Bolíbar i Padrosa, 2020, p. 29-36).  

D’editats durant el 2021, n’hem localitzat dos. Ana Belén Cano (UB) és coautora d’un capítol 

inclòs en el llibre Hacia un modelo de investigación sostenible en educación, en el qual es descriu i 

analitza una experiència positiva d’ús de les TIC com a eina de col·laboració i suport durant la 

pandèmia (Cano Hila i Argemí-Baldich, 2021). Fidel Molina-Luque (UdL) va incorporant 

reflexions sobre els efectes que ha tingut i està tenint encara la COVID-19 en els diferents capítols 

del seu llibre El nuevo contrato social entre generaciones. Elogio de la profiguración, especialment 

en els que fa referència a educació i salut, tot argumentant la necessitat d’establir una nova manera 

d’entendre les relacions entre joves i grans basades en la solidaritat, l’aprenentatge mutu i el diàleg 

(Molina-Luque, 2021). 

En el moment de tancar la cerca de dades, tenim notícies que estan en premsa els treballs d’Antoni 

Montañés (UAB) «COVID-19 is a trial from God. Gitanos, pentecostal imaginaries and 

compliance» i Marc Grau-Grau (UIC) et al. sobre les afectacions de la COVID a la criança 

«Positive parenting during COVID-19: Understanding some antecedents in critical times». 

 

4.2.4. Participació en congressos, jornades organitzades per universitats i societats científiques 

S’han localitzat quaranta intervencions, entre comunicacions i ponències, en congressos, jornades i 

trobades d’investigadors i experts organitzades per societats científiques i universitats que han estat 

el marc per presentar i compartir les recerques fetes o en curs i els seus resultats (Annex 2, taules 

2.1, 2.2 i 2.6). Pel que fa als temes, els més tractats són els aspectes relacionats amb les narratives i 

la influència dels discursos sobre la COVID-19 amb base científica o no, la perspectiva de gènere, 

les polítiques de gestió de la pandèmia i els impactes en la infància.  

Del conjunt, un 32,5 % han estat intervencions en esdeveniments internacionals. Pel que fa als 

nacionals, destaquen pel nombre la participació recollida en la jornada Estat de la recerca sobre 

família, infància i COVID-19, organitzada pel Grup de Treball 10. Família, Infància i Grups de 

Convivència de l’Associació Catalana de Sociologia (18 de juny de 2021), en la qual es van 

presentar sis comunicacions i el simposi sobre els impactes socials de la COVID-19 de la FES (5-13 

de juliol de 2021), en el qual hi va haver quinze comunicacions d’investigadors sociòlegs catalans. 

Com sigui que bona part de les aportacions a aquestes dues trobades científiques han estat citades i 



comentades en els dos apartats específics precedents —Recerca i Publicacions— en aquest bloc 

només ens referirem a les que no hi estan comentades i a les de la resta de congressos i jornades.  

Els sociòlegs José Antonio Rodríguez i Aitor Domínguez van participar al juliol de 2020 a la 

Sunbelt 2020, XL Conference of the INSNA, tot tractant les relacions socials en aquell període de 

confinament total. La ponència es titulava «Social relations and daily life during the COVID-19 

crisis: a social network view COVID-19» (Rodríguez i Domínguez, 13-17 juliol 2020). Els 

mateixos experts, al darrer semestre de 2021, van tractar la situació de les xarxes relacionals en 

aquells moments en una comunicació titulada «Happiness and love during the COVID-19 crisis: a 

social network view», presentada a RS02: A New Normality for a New Europe. 15th Conference of 

the European Sociological Association (Rodríguez i Domínguez, 31 agost-3 setembre 2021).  

La sociòloga Sara Moreno participava també al juliol de 2020 en el cicle Nous reptes per a una 

societat en transformació, organitzat per l’Associació Catalana de Sociologia i la Fundació La 

Caixa-Palau Macaya amb la ponència «Com ens en sortirem? El món laboral després de la 

pandèmia» (Moreno, 21 juliol 2020). 

La sociòloga Anna Escobedo, conjuntament amb membres de l’equip, presentava el darrer semestre 

del 2020 dues comunicacions sobre afectacions concretes en la vida quotidiana de les famílies: les 

emocions, a «Daily life practices and emotions during the COVID-19 crisis in family households 

with children», presentada a la RN11-Midterm Conference of the Sociology of Emotions (Escobedo, 

Condom-Bosch, Rodríguez et al., 2020) i la complexitat afegida al permís parental a «Parental 

leave under Covid-19: global perspectives», presentada a l’International Network for Leave Policies 

& Research, a la Universitat d’Estocolm (Escobedo, Meil i Lapuerta, 17-18 setembre 2020). 

La sociòloga Mar Griera tractava la relació entre religió i ciència a la ponència inaugural del debat 

Religió i ciència en temps de COVID-19: Perspectives de la investigació, organitzat pel grup ISOR i 

la Fundació La Caixa-Palau Macaya. El títol de la ponència va ser: «Religion and science: new 

research challenges in COVID times» (Griera, 19 octubre 2020). 

Encetant el 2021, Sara Moreno tractava l’impacte en les feines i els llocs de treball, a la ponència 

«La crisis de la COVID-19: ¿una oportunidad perdida?», en el marc de les IX Jornadas (virtuales) 

IET «De la gran recesión a la pandemia: Impacto sobre el trabajo y las relaciones laborales», 

organitzades per la Universitat Autònoma de Barcelona / QUIT (Moreno i Borràs, 22 gener 2021). 

També Sandra Ezquerra es referirà uns mesos després a l’impacte de la COVID-19 en el treball, en 

aquest cas en un de fet per dones de manera exclusiva, en la ponència «La crisi de les cures: el pilar 

oblidat de l’estat del benestar», impartida en el cicle Debats ajornats: perspectives d’un present 

calidoscòpic, organitzat per la Universitat Pompeu Fabra (Ezquerra, 6 maig 2021). 

Al febrer de 2021, Carles Feixa parlava sobre la necessitat de donar veu als joves i un paper clau per 

superar la pandèmia a la ponència «Una generació viral? La joventut davant la pandèmia», en el 

marc del cicle Els efectes de la pandèmia. Perspectives multidisciplinàries, organitzat per la Secció 

de Filosofia i Ciències Socials de l’Institut d’Estudis Catalans (Feixa, 20 octubre 2020-26 febrer 

2021).66 També sobre joventut va parlar Enrico Mora en les trobades Infància i adolescència 

després d’un any en pandèmia, organitzades per la Societat Espanyola de Psicoanàlisi. La 

conferència es titula «Els joves davant la pandèmia: una mirada al seu futur» (Mora, 21 octubre 

2021). 

Fruit del projecte de recerca Spanish family living through COVID-19, l’equip format per Marc 

Grau-Grau, Rejina Selvam i Rita Cavallotti va presentar dues comunicacions, al 2021, en 

congressos internacionals, l’una sobre l’àmbit del treball i l’altra sobre la criança durant el període 

de pandèmia. 

                                                           
66. El diari El Punt Avui ho recull en l’entrevista que la periodista Virtudes Pérez li fa a l’autor. Consultable a 

<https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1923213-els-joves-han-de-tenir-un-paper-clau-per-superar-la-

pandemia.html>.  

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1923213-els-joves-han-de-tenir-un-paper-clau-per-superar-la-pandemia.html
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1923213-els-joves-han-de-tenir-un-paper-clau-per-superar-la-pandemia.html


Sobre la gestió política de la pandèmia i les mesures aplicades, la sociòloga Rommy Morales-

Olivares va participar com a conferenciant en el taller (workshop) organitzat pel departament 

d’estudis internacionals i de l’Orient Mitjà de la Universitat Nord-americana de Dubai titulat 

«National and global governance failures in the time of COVID-19» (Morales, 11 abril 2021).  

Els perills dels discursos interessats no científics durant la pandèmia han estat tractats per diferents 

experts en diferents fòrums, com ara per Rafael Cazarin i Anna Clot-Garrell en una comunicació 

per a l’International Sociological Association Forum 2021 titulada «Science, belief and Covid-19: 

exploring narratives of (mis)trust» (Cazarin i Clot-Garrell, 23-28 febrer 2021). Van tractar-ho també 

mesos després en una comunicació a l’Annual Conference 2021: STEMM and Belief in Diverse 

Contexts: Publics, Praxis, Policy and Pluralism titulada «The truth behind it all: exploring 

conspiracy beliefs around coronavirus in Spain» (Clot-Garrell i Cazarin, 7-9 juliol 2021). En el 

mateix congrés Mar Griera en va parlar a la ponència «Science, belief and society in the COVID-19 

pandemic» (Griera, 7-9 juliol 2021). Mesos abans havia participat també amb aquesta temàtica al 

col·loqui organitzat per la Deakin University and Western Sydney University titulat 

(Con)spirituality, Science and COVID-19, on va dictar la ponència «Conspirituality and COVID-

19» (Griera, 25-26 març 2021). També ho va fer el sociòleg Jordi López (UB), centrant la reflexió 

en la informació que la societat estava rebent sobre les vacunes en una comunicació titulada «Las 

vacunas Covid-19: eficacia, incertidumbre, optimismo e ignorancia». Va ser presentada al simposi 

Impactos sociales del COVID-19 de la Federació Espanyola de Sociologia (López, 5-13 juliol 

2021). 

Sobre les reaccions emocionals a les morts produïdes per la COVID-19 en el si de la comunitat 

gitana, el sociòleg Antoni Montañés va presentar la comunicació titulada «This is just another one 

of God’s trials. Evangelical Gitanos’ reaction to the Covid- 19 crisis’» al Romani Discussion Group 

Workshop. Nationalism, Roma Mobilisation and Belonging: Contemporary and Historical 

Perspectives organitzada per la University of St. Andrews (Montañés, 1-2 juny 2021). Diversos 

departaments d’aquesta universitat van organitzar també el taller Romani studies in the age of 

COVID-19: ethics, methods, engagement and the future, en el qual A. Montañés va presentar la 

comunicació «“He was my hero”. Coping with loss and grief in the age of COVID-19» (Montañés, 

22 juny 2021). 

 

4.2.5. Participació en informes, guies, anuaris 

S’han localitzat quinze documents sobre la temàtica derivada d’investigacions prèvies que formen 

part d’informes, anuaris i guies d’institucions públiques, i entitats de referència (Annex 2, taules 

2.1, 2.2 i 2.7). Cal destacar just la importància de les institucions i la rellevància que tenen les 

aportacions i anàlisi des de la perspectiva sociològica per a la seua presa de decisions: Ajuntament 

de Barcelona, Diputació de Barcelona, Consorci d’Educació de Barcelona, Generalitat de Catalunya 

(Departament d’Educació), IRMB, Govern de les Illes Balears. Hi ha també interessants aportacions 

en els documents d’anàlisi i propostes sobre l’educació desenvolupats per la Fundació Bofill.  

Del conjunt, un 86,66 % han estat publicades al 2021. Per temes, destaca que un 73,33 % són 

aportacions expertes que plasmen resultats de les recerques i reflexions fetes pels investigadors que 

els signen, sobre com ha afectat la COVID-19 al sistema educatiu i a l’educació. La sociòloga Sarai 

Samper (D-CAS)67 en l’Anuari 2020. L’estat de l’educació a Catalunya aportava ja en les primeres 

fases de la pandèmia reflexions i dades sobre les conseqüències evidents (Samper, 2020). Samper, 

conjuntament amb Núria Sala i Jordi Sanz, tanquen al desembre de 2020 un informe encarregat per 

l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques d’avaluació d’una mostra de Plans Educatius 

d’Entorn del curs 2019/2020, tot incorporant l’anàlisi que els efectes de la pandèmia havia provocat 

en el desenvolupament de les accions inicialment previstes en aquests plans (Samper, Sanz i Sala, 

2020).  

                                                           
67. D-CAS: Col·lectiu d’Analistes Socials. Web: <http://www.d-cas.net/>. 

http://www.d-cas.net/


Més endavant, conjuntament amb Raquel Moreno, a partir de l’anàlisi feta de fons de dades 

diverses, aporten anàlisis i conclusions sobre la participació d’infants i adolescents de Catalunya en 

activitats extraescolars, tot reflexionant i argumentant sobre l’experiència educativa Educació 360, 

que implica els centres educatius i tots els entorns educadors al llarg de la vida de totes les persones 

(Samper i Moreno, 2021). El mateix equip, i també en la línia de fer propostes per a la millora 

educativa dins i fora del marc escolar, van elaborar la guia publicada després de tancar-se el període 

de recerca d’aquest informe.68  

L’anàlisi específica de la situació de la pandèmia dels escolars i les mesures preses en matèria 

educativa a Barcelona i Àrea Metropolitana queda reflectida en l’informe Les polítiques educatives 

a favor de l’equitat i la igualtat d’oportunitats del Consorci d’Educació de Barcelona i la resposta 

a la crisi COVID-19, elaborat per l’equip investigador del CeB, del qual forma part la sociòloga 

Marta Comas (Consorci d’Educació de Barcelona, 2020). També al cas de la ciutat de Barcelona 

està dedicat el monogràfic de l’Anuari 2020 de l’Observatori de l’Educació Local, del qual són 

autors l’equip investigador de l’àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona, a analitzar les 

polítiques educatives implantades a escala local i a traçar línies d’acció de millora de cara al futur 

(Diputació de Barcelona. Àrea d’Educació, 2021).  

També la sociòloga Marina Subirats al 2020 fa una anàlisi de com estava incidint la pandèmia a 

l’educació, de les problemàtiques del sistema educatiu que havia posat en evidència i la necessitat 

d’aprendre de la situació i repensar el sistema educatiu vigent. Aquestes reflexions van formar part 

de l’article «Cap a una escola inclusiva i coeducativa, què ens ha ensenyat el confinament», publicat 

a l’Anuari de l’Educació de les Illes Balears (Subirats, 2020). 

Els impactes en la joventut de les mesures que s’anaven prenent durant la pandèmia són tractats 

també per encàrrec de diferents institucions. El sociòleg Albert Julià coordina un ampli equip 

interdisciplinari format per Joan R. Riera, Jordi Estivill, Marina Elias, Albert Sánchez-Gelabert, 

Joffre López, Sergio Porcel, Fernando Antón-Alonso, Albert Julià, Liliana Arroyo, Mariona Ferrer-

Fons, Marga Marí-Klose, Sandra Escapa, Pedro Gallo, Maria Rodó-Zárate i Ares Batlle, com a 

redactors de l’informe de l’Ajuntament de Barcelona La joventut de Barcelona l’Any de la 

Pandèmia. 10 anàlisis de l’Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020. En l’informe analitzen la 

realitat viscuda des de deu dimensions: demografia, educació, habitatge, convivència, condicions de 

vida, interaccions, participació, soledat, salut i discriminacions69 (Elias i Sánchez, 2021). També la 

joventut és estudiada per un equip d’experts de diferents universitats i membres de l’Agència 

Catalana de la Joventut, coordinat pel sociòleg Pau Serracant (Agència Catalana de la Joventut) a 

l’informe Joventut, COVID-19 i desigualtats. Situació actual i prospectiva, elaborat per a l’Agència 

Catalana de la Joventut que porta data de maig de 2020 (Alberich, Fabra, Sala i Serracant, 2020).70 

Els sociòlegs Vicent Borràs i Sara Moreno participen en l’Anuari IET de Treball i Relacions 

Laborals de l’Institut d’Estudis del Treball, monogràfic titulat 2021. De la gran recessió a la 

pandèmia amb l’article «La crisi de la COVID-19 i el seu impacte en els treballs: una oportunitat 

perduda?». A partir d’una recerca prèvia de caràcter qualitatiu analitzen la realitat resultant de la 

situació de pandèmia, les diferents càrregues de temps en els treballs domèstics entre homes i 

dones, agreujades encara amb un augment de càrrega per a elles (Borràs i Moreno, 2021). La 

                                                           
68.  Sarai SAMPER (2022), Activitats extraescolars amb impacte. Guia pràctica per dissenyar programes d’activitats 
extraescolars i suport escolar diversificats des d’ajuntaments i centres educatius, Departament d’Educació, Fundació 

Bofill, Pla de Millora d’Oportunitats Educatives per al curs 2020/2021 (PMOE). Consultable a 

<https://www.educacio360.cat/wp-content/uploads/2021/10/Impacte360.pdf>  
69. Dades extretes de la nota de premsa de la presentació de l’informe, consultable a 

<https://ajuntament.barcelona.cat/joves/ca/noticia/acte-de-presentacio-de-linforme-la-joventut-de-barcelona-lany-de-la-

pandemia_1097436>. 

70. En l’informe en obert que hem pogut consultar a la web de l’Observatori Català de la Joventut, hi consta que té 

una segona part, «Part II. Intervencions adreçades a la joventut», aleshores pendent de publicació. No hem pogut 

localitzar aquesta part. Vegeu 

<https://dretssocials.gencat.cat/web/.content/JOVENTUT_observatori_catala_de_la_joventut/documents/arxiu/JOVEN

TUT-COVID-19-I-DESIGUALTATS_Part-I.pdf>. 

https://www.educacio360.cat/wp-content/uploads/2021/10/Impacte360.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/joves/ca/noticia/acte-de-presentacio-de-linforme-la-joventut-de-barcelona-lany-de-la-pandemia_1097436
https://ajuntament.barcelona.cat/joves/ca/noticia/acte-de-presentacio-de-linforme-la-joventut-de-barcelona-lany-de-la-pandemia_1097436
https://dretssocials.gencat.cat/web/.content/JOVENTUT_observatori_catala_de_la_joventut/documents/arxiu/JOVENTUT-COVID-19-I-DESIGUALTATS_Part-I.pdf
https://dretssocials.gencat.cat/web/.content/JOVENTUT_observatori_catala_de_la_joventut/documents/arxiu/JOVENTUT-COVID-19-I-DESIGUALTATS_Part-I.pdf


recerca es va presentar també en la jornada Estat de la recerca sobre família, infància i COVID-19, 

organitzada pel Grup de Treball 10. Família, Infància i Grups de Convivència de l’Associació 

Catalana de Sociologia, esdeveniment en línia celebrat el 18 de juny de 2021. 

Pel que fa a l’anàlisi de les polítiques de gestió de la pandèmia dutes a terme, més enllà de l’àmbit 

educatiu, Samper i membres de l’equip D-CAS analitzen, en la guia L’abordatge de les crisis 

sanitàries en els plans locals de salut, els plans de salut de diferents municipis de Catalunya, alhora 

que aporten «pràctiques de referència internacionals en l’abordatge d’emergències sanitàries i 

climàtiques» per donar eines als ens municipals per planificar millor (Samper i Chavero, 2021). 

 

4.2.6. Presència en conferències, debats, taules rodones organitzades per institucions, entitats 

La pandèmia, gestió i efectes, conseqüències, etc., ha estat una problemàtica present en activitats de 

caràcter més divulgatiu adreçades al conjunt de la població en forma de debats, conferències, 

tertúlies, etcètera. Els investigadors hi han estat presents per analitzar la situació des del punt de 

vista sociològic científic, aportar evidències i provocar reflexions objectives. N’hem localitzat la 

presència en catorze iniciatives d’aquesta tipologia (Annex 2, taules 2.1, 2.2 i 2.8). Pel que fa a la 

temàtica, les intervencions majoritàries han estat sobre els efectes en l’àmbit educatiu i les 

desigualtats de gènere.  

Sobre educació, la sociòloga Marina Elias va participar com a ponent en el debat Transformació de 

l’escola, canvis en el model educatiu?, organitzat per la Xarxa Òmnia del Departament de Treball, 

Afers Socials i Famílies (Elias, 10 juliol 2020). Aina Tarabini va intervenir com a ponent en el 

debat sobre el model d’escola pública organitzat amb el suport de la Diputació de Barcelona i el 

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, que formava part com a continuïtat del 

Congrés d’Educació Pública (Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya) 

(Tarabini, 14 maig 2020). Unes setmanes després, conjuntament amb Judith Jacovsky van explicar 

la seua recerca Escoles confinades aportant-hi dades, resultats i reflexions en el debat col·loqui 

«Ensenyar o acompanyar? La tasca docent durant el confinament», organitzat per l’Editorial 

Octaedro i la Fundació Bofill en el marc de les activitats del projecte d’El Diari de l’Educació 

(Tarabini, Jacovkis i Carbonell, 18 juny 2020). Sarai Samper va participar amb la ponència «Com 

articular en el territori un sistema de suport educatiu i de qualitat?» a les jornada Territoris 360. 

Comunitats resilients al servei de l’equitat educativa, organitzades per la Fundació Bofill. 

Aportant anàlisi des de la perspectiva de gènere, la sociòloga Sandra Ezquerra va participar com a 

ponent en quatre taules de debat, organitzades en diferents moments de la pandèmia, al 2020. Tractà 

aspectes de desigualtats en el món del treball en el debat Feminismo y renta básica, organitzat per 

l’Institut de la Dona del Ministeri d’Igualtat (Ezquerra, 9 abril 2020). Comparteix debat amb Sara 

Moreno i Núria Vergés, que modera el debat, a La crisi de les cures i el seu impacte en temps de 

pandèmia, organitzat per l’Institut Català de les Dones, en el marc del II Congrés Internacional per 

a l’erradicació de les violències masclistes (Moreno, Ezquerra i Vergés, 26 d’octubre 2020). En 

aquestes dates, Sara Moreno és una de les veus expertes de la UAB que participa en el seminari web 

sobre la COVID-19 organitzat per aquesta universitat per explicar els impactes ja evidents de la 

pandèmia. Moreno tracta l’impacte de gènere (Moreno, 9 abril 2020).71 

Ja al 2021 Ezquerra participa en la taula rodona Revisant discriminacions per seguir reclamant 

drets entorn la igualtat en el marc de la jornada L’impacte de gènere en la crisi de la COVID-19, 

organitzat per la Diputació de Barcelona (Ezquerra, 11 març 2021) i també tractant la desigualtat de 

gènere en el treball de cures en el debat Cuidados en tiempos de crisis, dins del cicle Vidas 

precarias, organitzat per la Fundació La Caixa-Palau Macaya (Ezquerra, 10 març 2021). 

                                                           
71. Concretament el missatge del seminari web textual de la web de la UAB és «Informació de diferents experts i 

expertes de la UAB en relació amb la malaltia COVID-19 originada pel coronavirus SARS-CoV-2», 

<https://www.uab.cat/coronavirus/>. 

 

https://www.uab.cat/coronavirus/


Analitzant també els impactes en el treball i l’economia i les desigualtats generades i aprofundides, 

la sociòloga Sara Moreno va participar amb la ponència «Teletreball en entredit» en el debat La 

pandèmia fa esclatar la precarietat sota la catifa, organitzat per la Universitat Progressista d’Estiu 

de Catalunya (Moreno, 1r juliol 2020). 

La reflexió i argumentació sociològica sobre la situació viscuda des del punt de vista d’identificar 

els aprenentatges que se’n poden treure ha estat també present en els debats. El sociòleg Joan 

Benach va participar en la taula rodona «Aprenentatges de la COVID-19 des de la medicina i la 

sociologia», dins de les XVI Jornades «Ells són pocs, nosaltres som moltes». Aprenentatges de la 

COVID-19, organitzades per la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya. Entre altres 

consideracions va fer incidència en la necessitat de ser conscients dels riscos globals en el present i 

el futur (Benach, 4 de novembre 2020). La sociòloga Marina Subirats va reflexionar sobre la 

necessitat d’aprendre del que s’estava vivint, la fragilitat de les persones, la precarietat instal·lada, 

per passar d’una vida centrada en l’individualisme a un model basat en la col·lectivitat a La 

pandèmia, una oportunitat per valorar la vida i girar el pensament: del «jo» al «nosaltres», debat 

en Els matins de Catalunya Ràdio (Subirats, 27 octubre 2020). Mesos després la sociòloga incidia 

en aquests aspectes en la conferència «Viure una pandèmia. Què n’hem après?» impartida en el 

marc de les activitats organitzades per l’Aula d’Extensió Universitària i l’Ajuntament d’Arenys de 

Mar (Subirats, 11 maig 2021). 

La joventut ha estat profundament afectada per la pandèmia. Carles Feixa ho tracta a fons com a 

ponent a la taula rodona Jóvenes y bienestar social. Las consecuencias socioeconómicas de la 

COVID-19, organitzada per l’entitat Cartagena Piensa, amb el suport de l’Ajuntament de Cartagena 

(Feixa, 12 febrer 2021). 

 

4.2.7. Participació en revistes de divulgació, mitjans, xarxes 

De les vint aportacions de sociòlegs aparegudes en premsa, revistes o reculls de divulgació 

localitzades, un 40 % van ser publicades al 2020 (Annex 2, taules 2.1, 2.2 i 2.9). Pel que fa a la 

temàtica, un 25 % fan referència als impactes sobre l’educació. Sheila González i Xavier Bonal 

(UAB) tracten aquest tema en un article de premsa de tirada nacional i en una revista de finalitat 

divulgativa adreçada als professionals de l’educació infantil. En el primer, titulat «Confinamiento y 

efecto escuela» (Bonal i González, 2020) reflexionen sobre el paper fonamental de l’escola com a 

institució educadora, i l’aprofundiment de les desigualtats educatives provocat pel tancament 

obligat per la pandèmia. Els autors incideixen també en aquests aspectes, de manera més àmplia i 

detallada, analitzant problemàtiques i fent propostes de futur, en l’article «La primera infancia en 

tiempos de pandemia: desigualdades educativas y desafíos para el futuro inmediato», publicat per la 

revista Aula Infantil (González i Bonal, 2020). Per la seua banda, Aina Tarabini i Judith Jacovkis 

(UAB) signen l’article «Ensenyar o acompanyar? La tasca docent durant el confinament» a El Diari 

de l’Educació, en el qual exposen part dels resultats de l’enquesta Escoles confinades, tot analitzant 

les relacions existents entre ensenyar i aprendre i la necessitat de la seua articulació real en la tasca 

docent (Tarabini i Jacovkis, 2020).  

La mirada de gènere sobre la situació és el tema central d’un 10 % del conjunt localitzat. Elisabet 

Almeda, en les pàgines de dos mitjans de diferent tipologia es fa ressò de la vaga de fam de la presó 

de dones de Wad-Ras, al març de 2020, i els dona veu tot tractant i fent visibles les condicions 

infrahumanes en què es troben, encara més en pandèmia (Almeda, 2020a i 2020b). Marina Subirats, 

en un mitjà d’àmbit català, escriu una columna de reflexió argumentada des d’una perspectiva de 

gènere, sobre les diferències entre homes i dones observades en els estils de lideratge en la gestió de 

la pandèmia feta des de la política i sobre les raons d’aquestes diferències (Subirats, 2020). La 

sociòloga Eulàlia Solé, per la seua banda, en un mitjà de tirada nacional, posa en relació la pesta de 

febre groga que va afectar Barcelona l’any 1821 i la COVID-19, tot apuntant les semblances i 

diferències, amb la mirada actual (Solé, 2020). 



Les cinc aportacions localitzades al 2021, fins a la data en què escrivim aquest informe, tracten 

aspectes diversos. Reflexions sobre l’àmbit educatiu en un monogràfic d’una publicació sindical a 

càrrec de Xavier Bonal i Sheila González en què argumenten la necessitat de la garantia dels drets 

de l’educació. José Antonio Rodríguez (UB) participa en l’espai Compendio de artículos sobre la 

pandemia COVID-19 desde una perspectiva budista, consultable a la plataforma web 

Buddhistdoor.net, amb un article de reflexió sobre la situació viscuda i escenaris de futur possibles. 

La sociòloga Eulàlia Solé publica a El Diario Feminista una reflexió sobre les afectacions 

emocionals que pateix la joventut com a resultat dels impactes de la pandèmia. La sociòloga Marina 

Subirats, al diari Ara, reflexiona en l’escrit «Es busquen culpables», sobre el debat social envers la 

responsabilitat i la presa de decisions en les diferents etapes de la pandèmia.  

El sociòleg Francesc Mercadé reflexiona sobre els canvis que deixaran en la societat els efectes de 

la pandèmia, una societat que serà diferent per força, i sobre els reptes de futur a «El món 

postpandèmia: fets, percepcions i lideratges» (Mercadé, 2021).  

Pel que fa a la informació difosa per mitjà de blogs, s’han localitzat set posts sobre la problemàtica, 

que es poden llegir en pàgines personals i en espais web d’aquest format específic d’entitats i 

universitats. Una mostra del primer cas és la pàgina d’Eulàlia Solé en la qual la sociòloga ha 

publicat diverses entrades breus. N’hem localitzat tres de diferents moments de 2020 i una altra al 

2021. Els temes sobre els quals tracta al 2020 són algun dels efectes de la pandèmia, 

l’homogeneïtzació de la mascareta que iguala rics i pobres i l’augment de desigualtats afegides a les 

ja existents que provoca la pandèmia en altres països. L’entrada del 2021 fa referència als efectes 

sociopolítics resultants que s’evidencien.  

La sociòloga Sarai Samper publica, en el blog del programa Obrim l’educació de la Fundació 

Bofill, dos articles específics sobre la responsabilitat dels ens locals. «El paper dels ajuntaments en 

el suport educatiu: articular un sistema en clau d’equitat i qualitat» i «Com impulsar un ecosistema 

de suport educatiu des dels municipis?». La sociòloga argumenta la urgència de posar com a 

prioritat en la gestió local l’anàlisi de la situació i la presa de mesures per evitar les bretxes 

educatives i l’augment de desigualtats provocat pel confinament. Aporta també propostes concretes.  

L’equip de professorat dels estudis d’arts i humanitats de la UOC Natàlia Cantó, Roger Martínez i 

Isaac Gonzàlez publiquen en el blog del grup un article de reflexió teòrica sobre els conceptes 

distanciament físic i distanciament social, popularment usats indistintament; els autors en 

desenvolupen i argumenten les característiques i els matisos diferencials. 



 

 

 

5 

Reflexions finals a tall de conclusions 

 

 

Arribats aquí, reiterem que el que s’ha localitzat i ordenat cronològicament i temàticament no 

abasta la totalitat de les aportacions de la sociologia a la comprensió i explicació de la profunda 

transformació social, en tots els àmbits que ha suposat / està suposant la crisi provocada per la 

pandèmia de la COVID-19. Constatem també l’interès de la reflexió interna, com a disciplina, des 

del punt de vista taxonòmic, al qual hem fet referència a l’inici del capítol 2, convençudes com 

estem després del treball fet que caldria emprendre-la i incorporar a la classificació existent àmbits i 

dimensions d’estudi que tenen prou entitat pròpia i rellevància social com a categories específiques 

(com ara, per exemple, Gent gran). Pel que fa a la mostra recollida en conjunt, més de 200 

aportacions, com queda palès en les pàgines precedents i els annexos, és summament interessant, 

important i rellevant, i abasta des de la recerca fins a la divulgació directa en el conjunt de la 

societat, també imprescindible de fer. Igualment és important veure com, en territoris propers però 

amb realitats distintes, les temàtiques i enfocaments de la sociologia són a tocar i reforcen la posada 

en comú, l’anàlisi de les perspectives iguals i diferents i els aprenentatges compartits. 

En el cas del que tenim de Catalunya —179 contribucions— destaca el volum important de 

recerques identificades i, alhora, la riquesa i pluralitat disciplinària dels investigadors que les duen a 

terme, ja sigui amb finançament de projectes competitius, per demandes institucionals o per 

iniciativa pròpia. Es constata que majoritàriament les aportacions localitzades són de grups 

d’investigació de les universitats on s’imparteix la carrera de sociologia, però també d’investigadors 

d’equips d’universitats que aporten la perspectiva sociològica en departaments diversos de totes les 

disciplines. També, i igualment important, d’investigadors que treballen en l’àmbit institucional i 

privat.  

Una mirada global al conjunt mostra també una alta tasca de transferència de les recerques i els seus 

resultats cap als àmbits propis de la comunitat acadèmica i científica (congressos, revistes 

científiques, etc.). Alhora, també s’ha localitzat una important tasca de divulgació dels investigadors 

dels resultats de les recerques en espais propers a la ciutadania. En el mateix sentit, és també 

interessant el requeriment i la presència de sociòlegs en els mitjans de difusió com a experts. Per tot 

plegat, no hi ha dubte que la xarxa i les possibilitats de difusió, contacte i interrelació que dona, ha 

estat una gran aliada en la visibilització, difusió i projecció particular i de conjunt. 

Valorant igualment totes les aportacions i totes les temàtiques, és interessant observar, per les 

reflexions que se’n deriven, que la temàtica més tractada en conjunt —tant a la Comunitat 

Valenciana com a Catalunya— té a veure amb els impactes i transformacions en l’educació per les 

conseqüències del tancament d’escoles i el confinament perllongat a casa. El volum —tot i tenint en 

compte un cop més que no partim de la perspectiva de tot el que s’ha fet i es fa sinó només del que 

ens ha arribat i tenim— probablement és el resultat de la consolidació i especialització dels grups de 

sociòlegs en sociologia de l’educació. És interessant observar que —lògicament en conseqüència 

del gran impacte de la COVID-19 en un sistema educatiu gens preparat (de fet ningú ho estava) per 

a un canvi radical en la relació professorat-alumnat-classes-aprenentatge— hi destaca la mirada 

centrada, sobretot, en les etapes educatives obligatòries (primària i secundària), el paper de les 

famílies, les desigualtats de les bretxes digitals. Tanmateix, no s’han localitzat aportacions en altres 

nivells educatius com ara la formació professional, la formació d’adults i escassament la formació 

universitària i els entorns no formals d’educació. Les dades localitzades mostren també la rellevant 



presència de la mirada sociològica en l’anàlisi de polítiques locals, i la participació en la cerca de 

dades empíriques i reflexions demanades per ens locals, supramunicipals o departaments de la 

Generalitat. En aquest sentit, una part rellevant del que hem agrupat en l’àmbit de la sociologia 

política té a veure amb l’àmbit educatiu.  

En aquest sentit, la mirada de conjunt dels temes més tractats és demostrativa dels camps en què la 

sociologia és més (re)coneguda i als que es dedica més i, per tant, en els que està més 

especialitzada. A més de l’educació, ja esmentada, és rellevant el pes de les aportacions que tracten 

els impactes de la pandèmia des de l’anàlisi del canvi social que representa i pot representar, que 

són molts i diversos en cada àmbit analitzat: la perspectiva de gènere, les famílies, la infància, la 

joventut, la gent gran, la desigualtat, la comunicació… 

És rellevant també fer una reflexió des d’una mirada territorial. Si analitzem amb perspectiva de 

mapatge espacial els espais, les ciutats i altres poblacions de Catalunya que són objecte d’estudi, es 

constata un clar «desequilibri territorial»: la problemàtica a Barcelona i la seva àrea metropolitana 

és, molt majoritàriament, la més estudiada. La desigualtat de dades i investigació dels problemes 

socials per raons de territori es constata també en l’anàlisi dels impactes de la COVID-19. Una 

constatació que no és nova, que no és menor i que té causes i conseqüències rellevants per 

identificar i analitzar. Aquest treball, doncs, mostra també una dimensió pendent encara d’estudi i 

anàlisi sociològica.  

Pel que fa concretament a la producció científica sociològica en la Comunitat Valenciana 

identificada, cal dir que el que es presenta és un balanç modest però prometedor. Aquest informe 

recull un total de cinquanta-nou contribucions que són les que han estat informades fins al setembre 

de 2021. Des d’un punt de vista quantitatiu, amb un 51 %, la categoria més abundant és la de 

divulgació, que s’ha articulat a través de conferències en diversos fòrums, columnes en premsa i 

debats. Com s’ha esmentat en aquest treball, cal contextualitzar la producció discursiva sociològica 

dins d’aquest format com una forma àgil i flexible de comunicar el coneixement científic per a 

combatre el fenomen de les notícies falses i desactivar la informació tòxica i esbiaixada.  

A continuació, li segueixen les publicacions, amb un percentatge d’un 37 %, que es distribueix en 

els tradicionals formats com són els articles científics, monogràfics, llibres i capítols de llibres. 

Finalment, les activitats de transferència constitueixen el 12 % restant, que es materialitzen en 

informes i diferents projectes encarregats per les institucions. Per àmbits temàtics, que són els que 

informen de les línies d’investigació desenvolupades pels sociòlegs de la Comunitat Valenciana, 

destaquen la sociologia de l’educació, la desigualtat social, el gènere, la sociologia de la salut i la 

sociologia política, si bé existeix una amplitud temàtica que engloba diverses sociologies 

específiques. A la Comunitat Valenciana existeixen estructures i grups de recerca especialitzats en 

sociologia de l’educació, gènere i sociologia del treball. Els impactes de la pandèmia durant el 

confinament van posar en una situació límit les famílies. 

La crisi de la COVID-19 va tornar a unir en un mateix espai (la llar) la criança i l’educació dels 

fills, la feina del pare i de la mare i la convivència familiar. Com que aquest fenomen és nou per a 

les nostres generacions, s’han produït moltes aportacions que han estudiat aquest nou context i les 

seues implicacions per a les dones que han assumit el teletreball, les tasques educatives dels fills, la 

cura de dependents, la gestió de la convivència familiar, on es barregen la vida productiva i la 

reproductiva.  

Un aspecte també a destacar és la paritat com a característica del conjunt, ja que és significativa: les 

contribucions recollides tenen vint-i-quatre autors i dinou autores. Si s’utilitza com a indicador, es 

constata una reducció de la bretxa de gènere en la producció científica valenciana durant la 

pandèmia. Respecte a l’adscripció acadèmica, el grup més nombrós procedeix de la Universitat de 

València-Estudi General, seguit de la Universitat d’Alacant, de la Jaume I de Castelló i de la 

Universitas Miguel Hernández.  



En definitiva, tant per a la Comunitat Valenciana com per a Catalunya, aquest informe es tanca 

deixant pendents de localitzar, recopilar i visibilitzar moltes recerques, treballs i manuscrits en 

procés d’execució, elaboració i/o revisió. Tanmateix, s’ha fet evident el paper que ha tingut la 

sociologia des del primer moment de pandèmia en l’anàlisi i explicació científica dels canvis i les 

seues conseqüències, ja que ha aportat ciència, experiència investigadora i evidències en bona part 

de les dimensions de la societat que s’han vist afectades. Vivim en societats de riscos globals, la 

COVID-19 n’ha estat —n’està essent encara— un, és d’esperar que n’hi hagi altres, i en tots la 

perspectiva sociològica és no solament necessària, sinó també imprescindible per al conjunt de la 

societat i també per als que tiren avant —tant des de la tècnica com des de la política— les 

actuacions en l’abans, el durant i el després.  

 

Les autores 

València, Barcelona, Lleida, novembre de 2021 



 

 

 

 

ANNEX 1 

Taules resum per tipologia i temàtica i referències de les aportacions 

sociològiques localitzades de la Comunitat Valenciana 

 

 

Taules de desglossament temàtic  

 

TAULA 1.1. Àmbits temàtics de les aportacions valencianes 

Àmbits temàtics de la sociologia Nombre d’aportacions 

Sociologia de l’educació 11 

Desigualtat social i estratificació 10 

Sociologia del gènere 9 

Sociologia de la salut 6 

Sociologia política 4 

Sociologia del treball 3 

Sociologia analítica 2 

Sociologia de la joventut 2 

Discapacitat i societat 2 

Sociologia del temps 2 

Canvi social 2 

Sociologia del turisme 1 

Sociologia de la comunicació 1 

Innovació social 1 



Sociologia de l’alimentació 1 

Sociologia de les migracions 1 

Total 58 

 

 

TAULA 1.2. Desglossament de publicacions per tipus de format fins al setembre de 2021 

Tipus de format Nombre Percentatge 

Publicacions: articles, monogràfics, llibres i capítols 

de llibres 
21 37 % 

Transferència: informes i projectes 7 12 % 

Divulgació: conferències, premsa i debats 30 51 % 

Tesis doctorals  2  

TOTAL 58 100 % 

 

FONT: Elaboració de l’AVS. Els percentatges s’han arredonit. 

 

TAULA 1.3. Publicacions per categories 

Tipus de publicació Quantitat Percentatge 

Articles científics 14 67 % 

Monogràfics de revista 1 5 % 

Llibres 2 9 % 

Capítols de llibre 4 19 % 

Total 21 100 % 

 

FONT: Elaboració pròpia de l’AVS. 



TAULA 1.4. Desglossament de projectes i informes recollits en aquest estudi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONT: Elaboració pròpia de l’AVS. 

 

TAULA 1.5. Desglossament per tipus de divulgació 

Tipus de mitjà Nombre Percentatge 

Conferències 6 20 % 

Premsa 22 70 % 

Debat científic 3 10 % 

Total  31 100 % 

 

FONT: Elaboració pròpia de l’AVS. 

 

Referències de les aportacions sociològiques de la Comunitat Valenciana localitzades 

 

Publicacions en revistes científiques 

ABELLÁN-LÓPEZ, Maria Àngels; SOLER, Laura; AYALA, Jorge Jacobo (2021). «Discapacidad y 

vulnerabilidad en tiempos de Covid 19. Estudio comparado de las percepciones sociales durante el 

confinamiento sobre atención y cuidados en Nueva León (México) y Comunidad Valenciana 

(España)». Intersticios. Revista Sociológica de Pensamiento Crítico, 15(2), p. 163-178. Disponible a: 

<https://www.intersticios.es/article/view/21690>. 

ARZA, Javier; GIL-GONZÁLEZ, Diana; CATALÀ-OLTRA, Lluís; FRANCÉS, Francisco; GONZÁLEZ, María 

Eugenia; RODRÍGUEZ, María Félix; SANCHÍS, María José; SANZ-BARBERO, Belén; VIVES-CASES, 

Carmen; LA PARRA, Daniel (2020). «COVID-19 crisis: impact on households of the Roma 

community». International Journal of Roma Studies, 2(2), p. 28-51. Disponible a: 

<https://doi.org/10.17583/ijrs.2020.6242>. 

Tipus de projecte Nombre Àmbit 

 

Informes 

 

4 

 

Joventut, gènere i salut 

Projecte d’investigació  

3 

 

Gènere i salut 

 

Total 

 

7 

 

https://www.intersticios.es/article/view/21690
https://doi.org/10.17583/ijrs.2020.6242


AZNAR SALA, Francisco Javier (2020). «La educación secundaria en España en medio de la crisis del 

COVID-19». International Journal of Sociology of Education, p. 53-78. Disponible a: 

<https://doi.org/10.17583/rise.2020.5749>. 

BELTRÁN, José; VENEGAS, Mar; VILLAR-AGUILÉS, Alícia; ANDRÉS-CABELLO, Sergio; JAREÑO-RUIZ, 

Diana; De-GRACIA-SORIANO, Pablo (2020). «Educar en época de confinamiento: la tarea de renovar 

un mundo común». Especial Covid-19. Revista de Sociología de la Educación (RASE), 13(2), p. 92-

104. Disponible a: <https://ojs.uv.es/index.php/RASE/article/view/17187/15391>. 

CÁRDENAS, Julián; ROBLES-RIVERA, Francisco; MARTÍNEZ-VALLEJO, Diego (2020). «Élites empresariales y 

desigualdad en tiempos de pandemia en América Latina». Revista Española de Sociología, 29(3). 

Disponible a: <https://doi.org/10.22325/fes/res.2020.45>. 

GABALDÓN-ESTEVAN, Daniel (2020). «Tiempo de desescalada y nueva normalidad. Una oportunidad para 

replantear los tiempos escolares situando al alumnado en el centro». Sociedad e Infancias, 4, p. 279-

282. Disponible a: <https://doi.org/10.5209/soci.69800>. 

GABALDÓN-ESTEVAN, Daniel; VELA-CERDÁ, Silvia (2020). «The Limitations of Distance Education in 

Spain During the 2020 Covid-19 Pandemic». ISSEP 2020. International Conference on Informatics 

in School: Situation, Evaluation and Perspectives 2020. Tallinn, Estònia, p. 160-170. Disponible a: 

<http://ceur-ws.org/Vol-2755/paper14.pdf>. 

GARCIA, Vicent; HERNÀNDEZ, Carles; HERNÀNDEZ, Francesc J. (2020). «La escuela o el vacío completo». 

Revista de Sociología de la Educación (RASE), 13(2), p. 183-192. Disponible a: 

<https://ojs.uv.es/index.php/RASE/article/view/17124/15398>. 

GARCÍA-CALAVIA, Miguel Ángel (2020). «La COVID-19 evidencia problemas de la realidad social del 
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ANNEX 2 

Taules resum per tipologia i temàtica i referències de les aportacions 

sociològiques localitzades de Catalunya 
 

 

 

Taules de desglossament temàtic  

 
TAULA 2.1. Quadre resum de totes les aportacions localitzades (quantitat, tipologia i temàtica) a la investigació i el 

coneixement des de la perspectiva sociològica sobre els impactes socials de la pandèmia de la COVID-19 a Catalunya 

seguint la taxonomia de la Federació Espanyola de Sociologia (FES) 

 
TEMÀTICA RECERCA PUBLICACIONS 

CIENTÍFIQUES 

CONGRESSOS  LLIBRES INFORMES, 

ANUARIS 

DIVULGACIÓ CONFERÈNCIES  TOTAL  

  

Sociologia de 

l’educació 

9    

6 

1  1 9 5 4 36 

Sociologia política  5  4  3 3 1 16 
Canvi social 3    

2 

2  1   4 3  15 

Sociologia de la 

comunicació i el 

llenguatge  

3   

5 

5    1  14 

Sociologia de la 

família 

6  6      12 

Sociologia del gènere  5 1 1    2 2 11 
Sociologia de la 

joventut  

3  3 1 2 1 1 11 

Sociologia de la 

infància 

5  4  1  1  11 

Sociologia del treball 1 1 3   1  3 9 
Gent gran 5 3 1      9 
 

Estudis 

internacionals, 

globalització 

 

 

1 

  

6 

 

1 

   

1 
  

9 

Sociologia de la 

religió  
 1 4 1  1  7 

Sociologia de 

l’alimentació  

2  2     4 

Relacions socials  1 1 1   1  4 
Desigualtat i 

estratificació social  
   

4 

     4 

Sociologia de les 

migracions  

1  1 1    3 

Riscos naturals i 

globals 
1   1 1     3 

Sociologia del temps  1       1 
Total  52 31 40 7 15  20 14 179 

 

 
TAULA 2.2. Taula resum de totes les aportacions localitzades (quantitat, tipologia i temàtica específica) a la 

investigació i el coneixement des de la perspectiva sociològica sobre els impactes socials de la pandèmia de la COVID-

19 a Catalunya 

 



TEMÀTICA RECERQUES PUBLICACIONS 

CIENTÍFIQUES 

CONGRESSOS  LLIBRES INFORMES, 

ANUARIS 

DIVULGACIÓ CONFERÈNCIES  TOTAL  

Educació  9 7 1   11 6 4 38  

Gent gran 5 5 1     11 

Discursos i 

narratives/cançons 

 2  1      3 

Discurs i narratives/ 

Ciència versus 

creences 

3 3 3       9 

Impacte en altres 

països 

 2 1      3 

Gènere 8 2 1  1 3 4  19 

Gestió pandèmia, 

politiques locals 

5 2 1  1   9 

Impactes generals  2 1   5  8 

Aprenentatges  1 1    2 4 

Comunitat gitana  1      1 

Relacions socials,  

participació 

2 1 2   1  6 

Religions  1 4 1  1   7 

Consciència de riscos 

globals 

1 1 1    1  4 

Treball, economia 1 1 4    1 7 

Xarxes d’interacció   1      1 

Relacions 

intergeneracionals  

   1    1 

Xarxes i pandèmia    1   1 2 

Joventut  2  3  1  1 1 8 

Migracions  1  1  1 1   4 

Infància i 

adolescència 

5  4  2 1   12 

Responsabilitats       1  1 

Postpandèmia    2   1  1 

Famílies  6   3     9 

Alimentació  2  2      4 

Comunitat gitana    2     2 

Estat del benestar   1     1 

Totals  52 31 40 7 15 20 14 179 

 

 

 

 

 
TAULA 2.3. Recerques localitzades per any d’inici i temàtica 

 

TEMÀTICA  INICIADES 2020 INICIADES 2021 TOTAL 
Sistema educatiu 6 4 10 
Gènere  5 3 8 
Famílies 4 1 5 
Gent gran  5  5 
Infància i adolescència 5  5 
Gestió polítiques d’àmbit 

local 
5  5 

Discursos, comunicació 3  3 
Joventut  2  2 
Relacions socials, 

participació  
2  2 

Alimentació  2  2 



Consciència del risc  1  1  
Treball i economia  1  1 
Migracions  1  1 
Desigualtat 1   
Usos del temps 1   

 44 8 52  

 

 

 

 
TAULA 2.4. Publicacions en revistes científiques 

 
TEMÀTICA  2020 2021 TOTAL  
Educació 2  5 7 
Gent gran 4 1 5 
Discurs i narratives al voltant de 

la COVID-19 
3  3 

Impacte de la COVID-19 en 

altres països 
1 2 3 

Gènere 1 1 2 
Gestió de la pandèmia  2 2 
Impactes generals 1 1 2 
Aprenentatges 1   1 
Comunitat gitana 1   1 
Relacions socials  1 1 
Religions 1   1 
Riscos globals 1  1 
Treball, economia  1 1 
Xarxes d’interacció  1   1 

 17 14 31 

 

 

 

 

 

 

 

 
TAULA 2.5. Publicacions de llibres i capítols de llibre 

 
TEMÀTICA 2020 2021 En premsa TOTAL  

Religió     1  1 

Relacions intergeneracionals   1  1 

Xarxes i pandèmia 1    1 

Joventut  1    1 

Immigració   1     1 

Infància   1 1 2 

 3 2 2 7 

 

 

 

 

  



TAULA 2.6. Participacions en congressos, jornades, seminaris web, tallers organitzats per universitats, societats 

científiques… 

 

TEMA  2020 2021 TOTAL  

Discurs i narratives (ciència i creences)  1 5 6 

Gènere  2 2 

Gestió polítiques   4 4 

Infància i adolescència   4 4 

Famílies 2 2 4 

Joventut  3 3 

Treball i economia  1 3 4 

Comunitat gitana  2 2 

Gent gran  2 2 

Xarxes d’aliments  2 2 

Relacions socials 1 1 2 

Discurs i narratives (música)   1 1 

Migracions   1 1 

Educació   1 1 

Emocions   1 1 

Conseqüències globals  1 1 

 5 35 40 

 

  

 

 

 

 

 
TAULA 2.7. Participació en informes, anuaris… 

 

TEMÀTICA  2020 2021 En premsa TOTAL 

Educació  4 5 1 10 

Gestió polítiques 

d’àmbit local 

 1  1 

Joventut  2  2 

Infància  1  1 

Gènere  1  1 

 4 10 1 15 

 

 
TAULA 2.8. Participacions en conferències, debats, taules rodones organitzats per institucions, entitats 

 
TEMÀTICA 2020 2021 TOTAL  

Educació  3 2 5 

Gènere  3 2 5 

Treball, economia 1  1 

Consciència de riscos globals 1  1 

Aprenentatges 1 1 1 

Joventut    1 1 

 9 5 14 

 

  
TAULA 2.9. Col·laboracions en revistes de divulgació, mitjans, blogs… 

 
TEMÀTICA 2020 2021 TOTAL  

Educació  2 1 3 



Gènere 2  2 

Postpandèmia 1 1 2 

Religió   1 1 

Joventut   1 1 

Afectacions 1  1 

Culpabilitats   1 1 

Canvis  1  1 

Infància  1  1 

 8 5 13 

 

Blogs 

TEMÀTICA 2020 2021 TOTAL  

Educació      

Relacions socials  1  1 

Impactes generals  1  1 2 

Canvis 2  2 

Gestió política 2  2 

 6 1 7 

 

Referències de les aportacions sociològiques de Catalunya localitzades 
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