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INTRODUCCIÓ
El Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball –QUIT
desenvolupa recerca interdisciplinària sobre aquells aspectes de la sociologia que
vinculen l’àmbit laboral i la vida quotidiana, que abasta temàtiques com ara l'anàlisi
dels temps socials i l'adaptació als mateixos dels temps personals, la transformació del
treball, el mercat i les relacions laborals, l'estudi i la reflexió sobre les polítiques
relatives a la conciliació del treball i la vida quotidiana, la incidència de la
immigració sobre el model d’ocupació català i espanyol i les polítiques al respecte,
així com la relació entre ocupació i desenvolupament local, mantenint com a
element significatiu les investigacions relacionades amb el gènere en els seus
aspectes més diversos; també manté com a objectiu la innovació metodològica.
En el marc dels objectius de recerca breument esbossats, el QUIT porta a terme les
següents activitats:
- recerca bàsica i aplicada sobre les àrees del nostre interès
- publicació dels resultats de les recerques dutes a terme en revistes
especialitzades, tant d’àmbit nacional com internacional
- supervisió de joves investigadors
- organització de seminaris interns i externs, jornades i conferències de
reconeguts investigadors d’altres institucions i centres
- participació en xarxes internacionals
Aquesta memòria científica vol, doncs, ser un resum de l’activitat de recerca duta a
terme pel Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball –QUIT
durant el període 2005-2008.
Aquesta memòria entronca amb les anteriors, però, ara hem fet l’esforç de presentar
les activitats de recerca agrupades en les diferents àrees temàtiques, en coherència
amb el desenvolupament i consolidació de les mateixes.
Així mateix aquesta memòria inclou informació sobre aspectes organitzatius i de
finançament de la recerca.
Finalment, es presenta l’activitat docent i formativa que, en col·laboració bé amb el
departament de Sociologia de la UAB, bé amb diferents institucions duem a terme
des del centre de recerca.

1. ACTIVITAT DE RECERCA
Tot seguit es presenten de forma estructurada i sintètica el projectes de recerca,
conduits pel QUIT en el període 2005-2008, agrupats per línies de recerca:
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TEMPS, TREBALL I VIDA QUOTIDIANA

Objectius
 estudi dels temps de vida: l’anàlisi de les relacions que s’estableixen,
principalment, entre temps de treball productiu i temps de treball no
productiu (domèstic i familiar)
 la negociació dels temps en la vida quotidiana

Títol: Dossier del temps: estat de la qüestió
Investigador principal: Teresa Torns
Finançament: Ajuntament de Barcelona Programa NOUS USOS SOCIALS DEL
TEMPS
Període: 2006

Títol: Construcció de la mostra de
l'enquesta sobre condicions de vida i hàbits
de la població de Catalunya 2005
Investigadors principals: Pedro López
Roldán; Carlos Lozares
Finançament: Institut d' Estudis Regionals i
Metropolitans de Barcelona (IERMB)
Període: 2005-2006

Títol: Noves organitzacions del temps: el
temps de treball

Investigadors principals: Fausto Miguélez,
Teresa Torns

Finançament: CONSELL ECONÒMIC I
SOCIAL DE BARCELONA
Període: 2005-2006

Aquest dossier ens aporta una panoràmica
conceptual i geogràfica de les polítiques
públiques de temps desenvolupades en les
últimes dècades a Europa, diferenciant entre les
polítiques del temps de treball centrades en
l’augment de la productivitat i les polítiques de
temps i ciutat desenvolupades per millorar la
planificació horària de les ciutats.

L'Enquesta de condicions de vida i hàbits de la
població de Catalunya és un instrument de
recollida i interpretació d'informació de base
sobre les condicions de vida i els hàbits de la
població.

El present projecte pretén conèixer les
modificacions que el temps de treball ha sofert
en
aquestes
darreres
dècades.
Aquestes modificacions del temps de treball
tenen entre d'altres factors desencadenants: la
crisi d'ocupació que, fa prop més de trenta anys,
va posar fi a l'"època daurada" del treball
industrial; la pèrdua de pes de l'ocupació en el
sector industrial i el corresponent augment del
sector serveis, i l'augment de la presència
femenina en el mercat laboral.
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Títol: Estudi del joves catalans comarca a
comarca

Investigador principal: Joan Miquel Verd;
Pedro López Roldán
Finançament: Generalitat de Catalunya.
Departament de Presidència. Secretaria
General del Conseller en Cap
Període: 2005
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Aquest estudi pretén, a partir de tècniques
qualitatives, acostar-se a la realitat de la
joventut catalana, des d'una perspectiva
bàsicament territorial.
Aquest projecte s'ha realitzat conjuntament amb
l'Observatori del Tercer Sector.

OCUPACIÓ I TRANSFORMACIONS EN EL MERCAT DE TREBALL

Objectius
Estudi del Mercat de Treball, és a dir, de la ocupació i de les condicions de
treball, tenint en compte factors com ara la divisió interna del treball, les
migracions, i les desigualtats de gènere, incloent-hi la dimensió europea.

Títol: Resources, rights and capabilities; in
search of social foundations -CAPRIGHT
Investigador principal: Joan Miquel Verd
Finançament: European Commission Research in Social Sciences and Humanities
(VI FP)
Període: 2007-2010

Títol: Estudi sobre el treball als centres
penitenciaris de Catalunya i el seu paper en
la futura reinserció social
Investigador principal: Fausto Miguélez
Finançament: Centre d'Iniciatives per a la
Reinserció (CIRE)
Període: 2005-2006

Títol: Deslocalització i externalització en el
sector TIC i la pèrdua de competències
Investigador principal: Ramon de AlósMoner
Finançament: Federación
Minerometalúrgica de CCOO
Període: 2007-2008

El projecte CAPRIGHT té com a objectiu la
promoció de les capacitats individuals i
col·lectives a través de la investigació de les
relacions entre mercat de treball, ocupació i
protecció social.
Es tracta d’un projecte que involucra a 25
centre de recerca de 15 països.

El present projecte d'estudi pretén conèixer
la incidència del treball dels interns als
establiments penitenciaris sobre la seva
futura reinserció social.

L'objectiu del projecte és l'anàlisi dels
processos
de
deslocalització
i
d'externalització que experimenten les
empreses del sector d'electrònica, tecnologia
de la informació i telecomunicacions, així
com les seves repercussions en l'ocupació.
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Títol: Gestió dels fluxos migratoris a
Catalunya

Investigador principal: Fausto Miguélez
Finançament: Servei d'Ocupació de
Catalunya - Departament de Treball,
Generalitat de Catalunya
Període: 2008

Centre d’Estudis Sociològics QUIT

L'estudi encarregat pel Servei d’Ocupació de
Catalunya té com a objectiu obtenir una
visió global valorativa de la gestió dels
fluxos migratoris a Catalunya i identificar
totes les mancances i els mecanismes
correctors necessaris que contribueixin a la
seva millora.

Títol: Employee's resources and social rights El projecte RESORE analitza la vinculació
in Europe- RESORE

Investigador principal: Andreu Lope Peña
Finançament: UE- European Commission

entre les noves formes d'ocupació i les
prestacions socials lligades a les mateixes en
les dues últimes dècades.

(HPSE-CT-2002-00104)
Període: 2002-2005

Títol: Dynamics of national employment
models-DYNAMO

Investigadors principals: Fausto Miguélez,
Albert Recio

Finançament: European Commission (VI
FP)- (CIT2-CT-2004-508521)
Període: 2004-2007



Aquesta investigació comparativa entre nou
països de la Unió Europea analitza l'evolució
i les perspectives dels diferents models
d'ocupació, amb l'objectiu de descobrir les
convergències que s'estan donant i les
divergències que romanen, en la perspectiva
de captar si s'està configurant un model
europeu diferenciable del model USA.

GÈNERE I TREBALL

Objectius
 Estudi de les desigualtats en el mercat de treball i l'esfera domèstico-familiar
des d'una perspectiva de gènere
 L'anàlisi de la interrelació del treball i la vida quotidiana, les polítiques
d'igualtat i la provisió de serveis públics d'atenció a la cura i el seu impacte en la
posició de les dones al mercat de treball.

Títol : Meta-analysis of Gender and Science
Research

Investigador principal: Teresa Torns
Finançament: Fundació CIREM (European
Commission – Directorate L –Science,
economy and society)
Període: 2008-2010

El projecte té com a objectiu un metaanàlisi de la recerca produïda en els últims
25 anys sobre estudis de gènere, cobrint la
segregació horitzontal i vertical en la UE i
en els estats associats al Setè Programa
Marc.
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Títol : IGUALEM
Investigador principal: Teresa Torns
Finançament: Ajuntament de ManresaPrograma Iniciativa Comunitària EQUALEuropean Commission.
Període: 2005-2007

Títol : Les dones i el treball a Catalunya:
mites i certeses

Investigador principal: Teresa Torns
Finançament: INSTITUT CATALÀ DE LES

Centre d’Estudis Sociològics QUIT

El projecte IGUALEM neix de la iniciativa
d'un grup de ciutats amb característiques
comunes - el que els permet el disseny
conjunt d'estratègies de desenvolupament
local- amb l'objectiu d'eliminar situacions
de segregació laboral per raó de gènere

Aquest informe tracta de plantejar un
balanç de la qüestió sobre la situació de les
dones en relació al treball a Catalunya, a
començaments del segle XXI.

DONES - Generalitat de Catalunya
Període: 2006

Títol : Estudio Piloto en dos comarcas de la

L'estudi s'emmarca dintre del projecte ALEprovincia de Granada con una nueva
GRA (Acció Local per a l'Ocupació a la
metodología (EPA alternativa) que
província de Granada), dirigit per la
contempla el estudio del trabajo de hombres Diputació de Granada i finançat per la
y mujeres así como el trabajo realizado en el Comissió Europea, amb l'objectiu de
ámbito familiar
mobilitzar als ens locals i interlocutors
Investigador principal: Teresa Torns
socioeconòmics de la província de Granada
Finançament: Diputación de Granada.
per a establir una estratègia integral a favor
Delegación de Mujer y Juventud
de l'ocupació.
Període: 2004-2005


DESENVOLUPAMENT I POLÍTIQUES LOCALS

Objectius
 l’estudi de les transformacions del treball, el disseny i aplicació de polítiques
sostenibles i serveis per a la població, des d’una perspectiva que emfatitza la
dimensió territorial.

Títol : Desenvolupament local, social i
sostenible amb generació d'ocupació
Investigador principal: Fausto Miguélez
Finançament: Ministerio de Educación y
Ciencia (SEJ2005-04078)
Període: 2005-2008

Aquest projecte d'investigació proposa una
hipòtesi alternativa de desenvolupament
local, caracteritzada per un procés econòmic
que pretén tenir en compte, a més de les
econòmiques, les noves necessitats, tant
socials com ecològiques, que haurien
d'entrar en el camp del benestar de les
nostres comunitats, creant al mateix temps
una ocupació qualificable com a “bona
ocupació”.
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Títol : Validació qualitativa de l'estudi de la
situació i perspectives laborals en el barri de
l'Erm
Investigador principal: Andreu Lope
Finançament: Institut de Desenvolupament
de l'Erm
Període: 2008-2009

Títol : Estudi sobre la situació i perspectives
laborals al barri de l'Erm. La problemàtica
laboral de la població
Investigador principal: Andreu Lope
Finançament: Institut de Desenvolupament
de l'Erm
Període: 2007-2008

Títol : El sector metal·lúrgic d'Osona i les
seves necessitats

Investigador principal: Andreu Lope
Finançament: Consell Comarcal d’Osona
Període: 2006
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Aquest projecte consisteix en el seguiment i
avaluació de la concreció de les propostes
derivades de l’estudi sobre la situació i
perspectives laborals al barri de l’Erm.

El projecte parteix de les accions integrades
que es duen a terme a l’Erm a partir de
l’aplicació dels criteris presentats a la Llei de
Barris. Es concreta, però, en l’àmbit de les
perspectives i la inserció laboral del conjunt
de la població activa del barri; amb especial
èmfasi en les que presenta la població
immigrant.

L'estudi de la situació del sector metal·lúrgic
a la Comarca d'Osona té un doble objectiu:
a) Analitzar la dinàmica productiva actual
del
sector
metal·lúrgic
a
Osona.
b) Escenaris futurs: tendències i estratègies
productives del sector metal·lúrgic a Osona

RELACIONS LABORALS I ORGANITZACIÓ DEL TREBALL

Objectius
 canvis sobre les relacions laborals i l’organització del treball, posant l’èmfasi en
qüestions com els processos de negociació col·lectiva
 canvis en el comportament dels agents socials, atenent al nou escenari
comunitari i les transformacions que aquest pot provocar en el diàleg social

Títol : La "flexicurity" a Itàlia i Espanya:

Treball, Benestar i Qualitat de Vida
Investigador principal: Antonio Martín
Finançament: Ministerio de Educación y
Ciencia
Període: 2008-2009

El projecte pretén avaluar la capacitat que
institucions i
actors
locals,
tenen
d'interpretar i implementar, d'una forma
innovadora, la legislació en matèria de
polítiques socials i d'ocupació, tenint en
compte les característiques del context
socioeconòmic.
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Títol : L'afiliació a CCOO de Catalunya.
Motivació i participació
Investigador principal: Ramon de AlósMoner
Finançament: Comissió Obrera Nacional de
Catalunya. CERES
Període: 2007-2008

Títol : Estudi sobre altes, baixes i rotació de
l'afiliació

Investigador principal: Ramon de Alós-

Moner (UAB); Pere Jódar (UPF)
Finançament: Comissió Obrera Nacional de
Catalunya.
Període: 2006
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L’objectiu del present projecte és realitzar
un estudi de l’afiliació al sindicat CCOO de
Catalunya. La recerca es planteja, seguint la
metodologia de precedents versions, a partir
d’un qüestionari personal a una mostra
representativa del conjunt d’afiliades i
afiliats al sindicat.

Es tracta d'un estudi que té per objectiu
conèixer les causes de les baixes que es
produeixen entre els afiliats i afiliades al
sindicat CCOO de Catalunya.

Títol : Studies on the representativeness of

L'objectiu d'aquests informes és el
subministrament d'informació i dades
precises pel que fa a la representació de les
organitzacions de treballadors i empresaris
en
els
següents
sectors:
- Mineria,
- Pesca,
- Fusta i construcció de mobles

Títol : Studies on the representativeness of

L'objectiu d'aquests informes és el
subministrament d'informació i dades
precises pel que fa a la representació de les
organitzacions de treballadors i empresaris
en
els
següents
sectors:
- Químiques,
- Futbol,
- Indústria naval.

the social partners at sectoral level in the
EU and monographs on the situation of the
social partners in the candidate countries
Investigador principal: Ramon de AlósMoner
Finançament: Universitat Catòlica de
Lovaina-Subcontract VC/2005/0753
Període: 2006

the social partner at sectoral level in the EU
and monographs on the situation of the
social partners in the candidate countries
Investigador principal: Ramon de AlósMoner
Finançament: Universitat Catòlica de
Lovaina-Subcontract VC/2004/0547
Període: 2005

Títol : Estudi de les condicions d'ocupació i
negociació als centres de treball
Investigador principal: : Ramon de Alós-

Els canvis en les formes més tradicionals
d'organització d'empresa porta a una
creixent diversitat en formes de treball i
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Moner (UAB); Pere Jódar (UPF)
Finançament: Comissió Obrera Nacional de
Catalunya
Període: 2003-2005
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d'ocupació, en les condicions en les que es
dóna la prestació de treball. En aquest
context es planteja, doncs, portar a terme un
treball de recerca sobre condicions laborals i
negociació a les empreses o centres de
treball, que permeti obtenir coneixements
aprofundits sobre situació i tendències.

INNOVACIÓ i DESENVOLUPAMENT METODOLÒGIC

Objectius
 Els objectes d'estudi de les temàtiques enunciades, contemplats des d’una
perspectiva interdisciplinar, impliquen l’exigència de prendre en consideració la
interacció entre els diferents plans o nivells que configuren el que anomenem com
social, pe. macro i micro, focus d'estudi i contextos, la conjugació de perspectives
quantitatives i qualitatives; els tractaments lineals i dinàmics, de variables atributives
i reticulars i la presa en consideració tant dels aspectes objectius com discursius. Això
exigeix que s'hagi d'optar per metodologies, mètodes i tècniques que acompleixin
amb aquestes exigències. Per tot això, i a aquest efecte, a banda de continuar amb les
línies clàssiques metodològiques, constitueix un objectiu del Centre de Recerca
QUIT continuar amb la investigació sobre la metodologia i els mètodes de recollida
d'informació, anàlisi i interpretació


OBSERVATORI EUROPEU DE RELACIONS LABORALS (EIRO)

Menció apart mereix la corresponsalia de l’Observatori Europeu de Relacions
Laborals (EIRO). Aquest projecte, finançat per l’European Foundation for the
Improvement of Working and Living Conditions, té com a objectiu l’anàlisi i
descripció actualitzada de tots aquells esdeveniments relacionats amb les relacions
laborals en cadascú dels països membres de la UE.
El Centre de Recerca QUIT, en consorci amb la Fundació CIREM, és el corresponsal
encarregat d’aquest seguiment a Espanya així com de produir estudis comparatius en
funció de les necessitats dels interlocutors socials (nacionals i europeus), els governs i
les institucions de la Unió Europea, el que ens permet una constant actualització
sobre els aspectes més rellevants que tenen lloc als països de la UE al temps que
aportem la nostra pròpia perspectiva.
La informació actualitzada mensualment és de lliure accés i està disponible en una
base de dades online:
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/
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2. FINANÇAMENT DELS PROJECTES
En el període de referència d’aquesta memòria han estat finançats un total de 27
projectes de recerca de nova adjudicació, amb una mitjana anual de 7 projectes actius
(vegeu taula pàgina 32).
El finançament d’aquests projectes prové de les propostes que presentem a les
diferents convocatòries competitives en el cas del projectes de recerca i+d (Unió
Europea, Ministeri d’Educació, Generalitat de Catalunya) i de les diferents
institucions públiques i organitzacions (governs locals, fundacions, etc.) amb les
quals signen acords i convenis en el cas de projectes de recerca aplicada.

Projectes per tipus de finançament (2005-2008)
DISTRIBUCIÓ DE PROJECTES PER TIPUS

3%

6%

29%

62%

PROJECTES I+D CONVOCATÒRIA NACIONAL

PROJECTES COMPETITUS EUROPEUS

CONVENIS

AJUTS DE SUPORT A LA RECERCA

El finançament d’aquests projectes ha suposat, en aquest període, un import total de
prop de 465.000€, equivalents a una mitjana anual de 116.000€, amb una distribució
per fonts de finançament que es mostra al gràfic següent:
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FONTS DE FINANÇAMENT

7%

43%

42%

8%

Ministeri d'Educació

Unió Europea

Generalitat Catalunya

Altres institucions

3. PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
De manera sintètica, en el període 2005-2008 s’han generat un total de 58 articles en
revistes indexades i 37 publicacions més entre llibres, capítols de llibre i revistes de
divulgació.
Les enumerem a continuació i a la pàgina 32 es detalla aquesta informació per línea
de recerca.

Publicacions 2005
Llibres
KÖHLER, H.; MARTÍN ARTILES, A. (2005): Manual de Sociología del trabajo y de
las relaciones laborales. Madrid: Delta, Publicaciones Universitarias.

Capítols
ALOS-MONER, R. (2005): "Sis apunts sobre la productivitat", en Alos-Moner, R.;
Boix, I.; Castaño, C. et alt. Productivitat i Flexibilitat . Barcelona: Consell de
Treball, Econòmic i Social de Catalunya.
LOPE, A.; GIBERT, F. (2005): "Catalonia: the difficulty in transferring locally
concerted solutions into firms", en Regalia, I. (Ed.): Regulating new forms of
employment. Local experiments and social innovation in Europe . London:
Routledge.
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LOZARES, Carlos (2005): "La sociología y sus modelos matemáticos", en Anna
Estany (ed.) Filosofía de las ciencias naturales, sociales y matemáticas .
Madrid: Editorial Trotta, S.A, pp. 373-404.
MARTÍN ARTILES, A.; GIBERT, F. (2005): "Primary and secondary labour markets
in Spain", en Köhler, C., Junge, K., Schröder, T. and Struck, O. (Ed.): Trends

in employment stability and labour market segmentation. Current debates
and findings in Eastern and Western Europe . Jena: The Jena-Halle Research

Centre.
MORENO, Sara (2005): "La gestió del temps quotidià: dificultads d'encaix, escassetat
i desigualtats", en VV.AA. Estructura social i desigualtats a Catalunya. Volum
I - Classes socials, educació, treball i usos del temps . Barcelona: Mediterrània,
pp. 357-430.
RECIO, Albert; RECIO, Carolina (2005): "Les desigualtats en el mercat de treball", en
VV.AA. Estructura social i desigualtats a Catalunya. Volum I - Classes socials,
educació, treball i usos del temps. Barcelona: Mediterrània, pp. 255-328.
VERD, Joan Miquel; PÉREZ, Coralie (2005): "Skills and Credentials at the Core of
the Relation between Resources and Employment", en Clasquin, B.; Moncel,
N.; harvey, M.; Friot, B. (eds.) Wage and Welfare. New Perspectives on
Empoyment and Social Rights in Europe. Brussels: P.i.E.-Peter Lang, pp. 101126.

Articles
CARRASQUER, P.; MARTÍN ARTILES, A. (2005): "La política de conciliación de la
vida laboral y familiar en la negociación colectiva. Un aspecto de la estrategia
europea de empleo.". Cuadernos de Relaciones Laborales. Vol 23, núm. 1 , pp.
131-150.
CARRASQUER, Pilar; MASSÓ, Matilde; MARTÍN, Antonio (2005): "Discursos y
estrategias en torno a la conciliación de la vida laboral y familiar en la
negociación colectiva". Revista universitaria de ciencias del trabajo,Nº 6
(Ejemplar dedicado a: Relaciones laborales, formación y fiscalidad), pp. 265286.
LOZARES, Carlos (2005): "Bases sociometodológicas para el Análisis de Redes
Sociales, ARS". Empiria: Revista de metodología de ciencias sociales, Nº 10,
pp. 9-36.
MARTÍ, Joel (2005): "Prácticas de participación local en Cataluña: algunos principios
y reflexiones críticas". Educación social: Revista de intervención
socioeducativa, Nº 30 (Ejemplar dedicado a estrategias para la participación
social), pp. 31-44.
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MIGUÉLEZ, Fausto; TORNS, Teresa (2005): "El tiempo de trabajo: ¿la última
frontera?". Revista universitaria de ciencias del trabajo, Nº 6 (Ejemplar
dedicado a: Relaciones laborales, formación y fiscalidad), pp. 83-104.
RECIO, Albert (2005): "Empleo y medio ambiente: necesidad y dificultad de un
proyecto alternativo". Mientras tanto, Nº 95, pp. 45-71.
RECIO, Albert (2005): "Notas sobre el modelo de empleo español". Gaceta sindical:
reflexión y debate, Nº 5, pp. 77-100.
TORNS, T. (2005): "De la imposible conciliación a los permanentes malos arreglos.".
Cuadernos de Relaciones Laborales. Vol 23, núm. 1 , pp. 15-33.
TORNS, Teresa; CARRASQUER, Pilar (2005): "Tiempos de trabajo: una
aproximación desde la conciliación". Cuadernos de relaciones laborales, Vol.
23, Nº 1 , pp. 9-14.
VERD, J.M. (2005): "El uso de la teoría de redes sociales en la representación y
análisis de textos. De las redes semánticas al análisis de redes textuales.".
Empiria, Revista de Metodología de Ciencias Sociales. Nº 10 , pp. 120-150.

Publicacions 2006
Llibres
MARTÍ, Joel (2006): Tècniques participatives per al debat grupal. Barcelona:
Diputació de Barcelona, O.A. Flor de Maig.
MIGUÉLEZ, F.; DE ALÒS-MONER, R.; MARTÍN, A.; GIBERT, F. (2006): El treball a
les presons de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Centre
d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.
TORNS, T.; MIGUÉLEZ, F. (coords); BORRÀS, V.; MORENO, S.; RECIO, C. (2006):

Noves Organitzacions del Temps de Treball. El temps de treball: balanç
d'actuacions a la Unió Europea. Barcelona: Consell Econòmic i Social de

Barcelona - Ajuntament de Barcelona.

TORNS, Teresa; BORRÀS, Vicent; MORENO, Sara; RECIO, Carolina (2006): Les
polítiques de temps: un debat obert. Barcelona: Ajuntament de Barcelona.
Regidoria Nous Usos Socials del Temps a la Ciutat.

Capítols
MARTÍN ARTILES, A. (2006): "European Social Model and Employment Policy. An
aproximation based on the Spanish Case", en AA.VV., Social Actors, Work
Organisation and New Technologies in the 21st Century . Lima, Perú:
Universidad de Lima. International Industrial Relations Association, 14 th
World Congress.
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Articles
LOZARES, C.; MIGUÉLEZ, F. (2006): "Working time flexibility against time of life
inflexibility". Transfer Review Vol.12 Núm.3, pp. 389-406.
LOZARES, Carlos (2006): "Las representaciones fácticas y cognitivas del relato de
entrevistas biográficas: un análisis reticular del discurso". Redes: Revista
hispana para el análisis de redes sociales, Nº 10 (Ejemplar dedicado a:
Monográfico Redes y Cognición).
MARTÍ, Joel (2006): "Representación de estructuras argumentativas mediante el
análisis de redes sociales". Redes: Revista hispana para el análisis de redes
sociales, Nº 10 (Ejemplar dedicado a Monográfico Redes y Cognición).
MARTÍN ARTILES, A. (2006): "Convergencia y europeización de las relaciones
laborales". Revista Espacio Abierto. Revista de Sociología de Venezuela
Vol.15 núm.3 , pp. 535-545.
MIGUÉLEZ, Fausto. (2006): "Economía social y empleo. El caso de España". Papers:
revista de sociologia, Nº 81, pp. 11-36.
NONELL, R.; ALÓS-MONER, R.; MARTÍN ARTILES, A.; MOLINS, J. (2006): "The
governability of collective bargaining. The case of Spain". Transfer Review
Vol. 12 núm.3, pp. 349-370.
RECIO, A.; BANYULS, J.; CANO, E.; MIGUÉLEZ, F. (2006): "Migraciones y
Mercado Laboral". Revista de Economía Mundial 14 , pp. 171-193.
RECIO, Albert (2006): "Consumo responsable: una reflexión crítica". Mientras
tanto, Nº 99 , pp. 41-47.
RECIO, Albert (2006): "Economia, ocupació i medi ambient: la necesitat d'un canvi
de paradigma". Nous Horitzons, Nº 181 , pp. 23-25.
RECIO, Albert (2006): "La Ley de Dependencia: socialdemocracia demediada".
Revista de economía crítica, Nº 5 , pp. 109-112.
TEVES, Laura; MUNTANYOLA, Dafne; LOZARES, Carlos (2006): "Prólogo: del
atomismo al relacionismo. La red socio-cognitiva como paradigma del cambio
operado en la concepción de lo social y de la cognición". Redes: Revista
hispana para el análisis de redes sociales, Nº 10 (Ejemplar dedicado a:
Monográfico Redes y Cognición).
TORNS, Teresa (2006): "La conciliació de la vida laboral i familiar: ¿una solució
possible?". Escola catalana,Vol. 41, Nº. 434 (Ejemplar dedicado a: Educar
dones, educar persones), pp. 12-13.
.
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Publicacions 2007
Llibres
LOZARES, Carlos (ed.) (2007): Interacción, redes sociales y ciencias cognitivas.
Granada: Editorial Comares.
MIGUÉLEZ, Fausto; ALÓS-MONER, Ramon; MARTÍN ARTILES, Antonio;
GIBERT, Francesc (2007): Trabajar en prisión. Barcelona: Icaria.
TORNS, Teresa; CARRASQUER, Pilar; PARELLA, Sònia; RECIO, Carolina (2007):
Les dones i el treball a Catalunya: mites i certeses. Barcelona: Institut Català
de les Dones.
VV.AA. (2007): Afiliació i desafiliació sindicals. Estudi dels processos i factors que
determinen el comportament afiliatiu a CCOO de Catalunya. Barcelona:
CERES.

Capítols
LOZARES, Carlos (2007): "Aproximación a la cognición socialmente distribuida, csd:
un caso de estudio", en LOZARES, Carlos (ed.): Interacción, redes sociales y
ciencias cognitivas . Granada: Editorial Comares, pp. 277-311.
LOZARES, Carlos (2007): "Desarrollo y complejidad de las ciencias cognitivas", en
LOZARES, C.(ed.) Interacción, redes sociales y ciencias cognitivas . Granada:
Editorial Comares, pp. 1-10.
LOZARES, Carlos; MIGUÉLEZ, Fausto (2007): "De la flexibilidad del tiempo
productivo a la rigidez del tiempo reproductivo", en C.PRIETO (ed.) Trabajo,
Género y Tiempo social. Madrid: Editorial Hacer - Editorial Complutense.
MARTÍN ARTILES, Antonio; MIGUÉLEZ, Fausto; PRIETO, Carlos (2007):
"Sociología del trabajo", en Manuel Pérez (coord.) La Sociología en España .
Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, pp. 189-212.
MOLINA, Óscar, RHODES, Martin (2007): "The political economy of adjustment in
mixed market economies: a study of Spain and Italy", en B.Hancké,
M.Rhodes, M. Thatcher (eds.) Beyond Varieties of Capitalism.Conflict,
Contradictions, and Complementarities in the European Economy. New
York: Oxford University Press, pp. 223-252.
TORNS, Teresa (2007): "El tiempo de trabajo y las relaciones de género: las
dificultades de un cambio ineludible", en C. PRIETO (ed.) Trabajo, Género y
Tiempo social . Madrid: Editorial Hacer - Editorial Complutense.
TORNS, Teresa (2007): "Les polítiques per a l'organització social de la cura a l'esfera
local. Implicacions des de la perspectiva de gènere", en Maria de la Fuente
(coord.): Les àrees de serveis personals: donant perspectiva de gènere a les
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polítiques socials d'àmbit local. Barcelona: Institut de Ciències Polítiques i
Socials, pp. 27-48.
VERD, Joan Miquel (2007): "Análisis de narraciones sociobiográficas: una visión
reticular, cognitiva y social", en LOZARES, Carlos (ed.) (2007): Interacción,
redes sociales y ciencias cognitivas. Granada: Editorial Comares, pp. 235-275.

Articles
ADELANTADO, Jose; MORENO, Raquel; RECIO, Carolina (2007): "Informe sobre la
política autonómica de servicios sociales en España y Catalunya". Revista de
Educación Social, Nª 6 (Ejemplar dedicado a: Educación Social y Políticas
Sociales).
BORRÀS, Vicent (2007): "Las desigualdades en el consumo a través del género".
Revista Española de Sociologia. nº8, pp. 139-156.
BORRÀS, Vicent; TORNS, Teresa; MORENO, Sara (2007): "Las políticas de
conciliación: políticas laborales verus políticas de tiempo". PAPERS Revista
de Sociologia, núm. 83, pp. 83-96.
CARRASQUER, Pilar; MASSÓ, Matilde; MARTÍN ARTILES, Antonio (2007):
"Discursos y estrategias en torno a la conciliación de la vida laboral y familiar
en la negociación colectiva". PAPERS Revista de Sociologia, núm. 83 , pp. 1336.
CARRASQUER, Pilar; TORNS, Teresa (2007): "Cultura de la precariedad:
conceptualización, pautas y dimensiones. Una aproximación desde la
perspectiva de género". Sociedad y Utopía. Revista de Ciencias Sociales, nº 29,
pp. 139-156.
GIBERT, Francesc; LOPE, Andreu; ALÓS, Ramon de (2007): "Las organizaciones
empresariales y las empresas ante la conciliación de la vida laboral y familiarpersonal". PAPERS Revista de Sociologia, núm. 83 , pp. 57-82.
LÓPEZ, Martí; LOPE, Andreu; VERD, Joan Miquel (2007): "El empleo
subvencionado: entre las políticas activas de empleo y la mutación del
salario". Cuadernos de relaciones laborales, Vol. 25, Nº 2(Ejemplar dedicado a:
La transformación del Derecho del Trabajo), pp. 151-178.
LÓPEZ, Pedro; LOZARES, Carlos (2007): "La conciliación entre las exigencias del
ámbito productivo y las condiciones sociofamiliares: estudio de caso de una
empresa". PAPERS Revista de Sociologia, núm. 83, pp. 123-144.
LOZARES, Carlos (2007): "La unidad de análisis, sus agentes y contextos y los modos
de interacción en los procesos de trabajo: un estudio de caso". PAPERS
Revista de Sociologia, núm. 83 , pp. 97-122.
MASSÓ, Matilde (2007): "Utilización de las competencias como herramienta de
gestión de recursos humanos: las auxiliares de enfermería". Sociología del
Trabajo, Nº 59, pp. 79-102.
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MIGUÉLEZ, Fausto (2007): "Flexiseguridad, bienestar y cohesión social". Revista del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Nº 1, 2007 (Ejemplar dedicado a:
Seguridad social), pp. 145-160.
MIGUÉLEZ, Fausto (2007): "Tres instantáneas para el trabajo". Abaco: Revista de
cultura y ciencias sociales, Nº 51 (Ejemplar dedicado a: La imagen como
documento social) , pp. 78-79.
MIGUÉLEZ, Fausto; ANTENTAS, Josep Maria; BARRANCO, Oriol;
MUNTANYOLA, Dafne (2007): "Los sindicatos ante la conciliación de la vida
laboral y familiar-personal". PAPERS Revista de Sociologia, Núm. 83 , pp. 3756.
MOLINA, Oscar (2007): "State and Regulation of Industrial Relations in Spain: Old
Wine in a New Governance Bottle?". South European Society & Politics, Vol.
12, No. 4, pp. 461-479.
MOLINA, Óscar; RHODES, Martin (2007): "Industrial relations and the welfare state
in Italy: assessing the potential of negotiated change". West European
Politics, Vol. 30, pp. 803-829.
RECIO, Albert (2007): "La calidad de los servicios públicos: un comentario". RTS:
Revista de treball social, Nº. 181 (Ejemplar dedicado a: Parlant de la qualitat),
pp. 9-19.
RECIO, Albert (2007): "Precariedad laboral: reversión de los derechos sociales y
transformación de la clase trabajadora". Sociedad y utopía: Revista de ciencias
sociales, nº 29 , pp. 273-292.
TORNS, Teresa (2007): "El cuidado de la dependencia. Un trabajo de cuidado".
Mientras Tanto, 103, pp. 33-43.
TORNS, Teresa (2007): "Políticas de género y bienestar: ¿La conciliación como
respuesta?". en J.Astelarra (coord.), Género y cohesión social, Documento de
trabajo nº 16, Madrid, Fundación Carolina
http://www.fundacioncarolina.es/NR/rdonlyres/DC30FB4E-3B52-40A0863E-3AB41CDF4AEF/1799/DT17.pdf.
VERD, Joan Miquel; BARRANCO, Oriol; MORENO, Sara (2007): "El análisis de los
procesos de trabajo mediante métodos etnográficos: el caso del trabajo
administrativo de consultas externas hospitalarias". PAPERS Revista de
Sociologia, núm. 83, pp. 145-168.
VERD, Joan Miquel; MASSÓ, Matilde (2007): "Las competencias y el trabajo
invisible en el trabajo administrativo de consultas externas hospitalarias".
PAPERS Revista de Sociologia, núm. 83, pp. 169-189.
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Publicacions 2008
Capítols
CARRASQUER, Pilar; TORNS, Teresa (2008): "Les dones i el treball: la
transformació de les desigualtats de gènere?", en Bodelón, E.; Giménez, P.
(coords.) Desenvolupant els drets de les dones: ámbits d'intervenció de les
polítiques de gènere. Barcelona: Diputació de Barcelona - Àrea d'Igualtat i
Ciutadania, pp. 33-56.
MASSÓ, Matilde (2008): "Análisis de las implicaciones teóricas y epistemológicas de
las relaciones entre género y ciencia", en Magallón, Carmen; Barral, María
José; Miqueo, Consuelo (eds.) Estudios iberoamericanos de género en ciencia,
tecnología y salud . Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, pp. 371378.
MOLINA, Óscar; RHODES, Martin (2008): "Industrial Relations and the Welfare
State in Italy: Assessing the Potential of Negotiated Change", en M.Bull;
M.Rhodes (eds) Italy - A Contested Polity. Londres: Routledge.
MORENO, Sara (2008): "Els usos del temps a Catalunya", en VV.AA Condicions de
vida i desigualtats a Catalunya, 2001-2005 (Vol. I). Barcelona: Mediterrània.
MORENO, Sara (2008): "Les polítiques dels temps a Europa: un calaix de sastre?", en
de la Fuente Vázquez, M. (coord.) Polítiques locals del temps. Gènere, ciutat i
benestar quotidià. Barcelona: Institut de Ciències Polítiques i Socials, pp. 4769.
RECIO, Albert (2008): "Les desigualtats econòmiques i els barris", en La Barcelona
del barris - Quaderns de carrer 3 . Barcelona: Mediterrània, pp. 187-200.
RECIO, Carolina (2008): "Barcelona: una ciutat de barris desiguals", en La Barcelona
dels barris - Quadern de carrer 3. Barcelona: Mediterrània, pp. 201-222.
TORNS, Teresa (2008): "Les polítiques de temps des d'una perspectiva de gènere", en
de la Fuente Vázquez, M. (coord.) Polítiques locals dels temps. Gènere, ciutat
i benestar quotidià . Barcelona: Institut de Ciències Polítiques i Socials, pp.
23-46.
TORNS, Teresa; MORENO, Sara; RECIO, Carolina; BORRÀS, Vicent (2008):
"Ciutadania i benestar quotidià: una relació imprescindible per a la societat
del segle XXI", en Montagut, T. (coord.) Societat catalana 2008 . Barcelona:
Associació Catalana de Sociologia, pp. 35-53.

Articles
ALÓS-MONER VILA, Ramon (2008): "Segmentación de los mercados de trabajo y
relaciones laborales. El sindicalismo ante la acción colectiva". Cuadernos de
relaciones laborales, Vol. 26, Nº 1 , pp. 123-148.
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CARRASQUER, Pilar; MASSÓ, Matilde; MARTÍN, Antonio (2008): "Discursos y
estrategias en torno a la conciliación de la vida laboral y familiar en la
negociación colectiva". Revista Universitaria de Ciencias del Trabajo Relaciones Laborales, Formación y Fiscalidad, 6/2008 , pp. 266-286.
LOZARES, Carlos; VERD, Joan Miquel (2008): "Une approche reticulaire de la
dynamique temporaire dans les narrations biographiques". Bulletin de
Methodologie Sociologique, July 2008, N.99, pp. 34-53.
MARTÍ, Joel; LOZARES, Carlos (2008): "Redes organizativas locales y capital social:
enfoques complementarios desde el análisis de redes sociales". Portularia.
Revista de Trabajo Social, Vol. 7 , pp. 461-480.
MARTÍN ARTILES, Antonio (2008): "¿Modelo social europeo de bajo coste?". Arxius
de Ciències Socials, Nº 18, juny, pp. 9-24.
MIGUÉLEZ, Fausto (2008): "L'Europe a-t-elle fait perdre l'espirit au syndicalisme?".
Cuadernos de relaciones laborales, Vol. 26, Nº 1, pp. 9-16.
MIGUÉLEZ, Fausto; PRIETO, Carlos (2008): "L'autre côté de la crosissance de
l'emploi en Espagne: une précarité qui se perpétue". Travail et Emploi, Nº
115, pp. 45-58.
MIGUÉLEZ, Fausto; TORNS, Teresa: BORRÀS, Vicent; MORENO, Sara; RECIO,
Carolina (2008): "El tiempo de trabajo: ¿la última frontera?". Revista
Universitaria de Ciencias del Trabajo - Relaciones laborales, Formación y
Fiscalidad, 6/2008 , pp. 84-104.
MOLINA, Óscar (2008): "REVIEW: Wage setting, social pacts and the euro ¿a new
role for the state? by Anke Hassel". Industrial Relations Journal, Vol. 39, pp.
250-251.
MOLINA, Óscar (2008): "Social pacts, collective bargaining and trade union
articulation strategies". TRANSFER, European review of labour and research,
Vol. 14, Nº 3 , pp. 399-418.
MOLINA, Óscar; RHODES, Martin (2008): "The reform of social protection systems
in mixed market economies". Pôle Sud - Revue de science politique de
l'Europe méridionale, Nº 28 , pp. 9-33.
MORENO, Sara (2008): "Lideratge i agenda política en femení: diversitat d'estils o
desigualtat social?". Àmbits de Política i Societat, Núm.38 Hivern 2008, pp.
58-62.
TORNS, Teresa (2008): "El trabajo y el cuidado: cuestiones teórico-metodológicas
desde la perspectiva de género". Empiria: Revista de metodología de ciencias
sociales, Nº 15, pp. 53-73.
TORNS, Teresa (2008): "La place des femmes dans l'emploi en Espagne. Les limites
des politiques de conciliation via familiale/vie professionnelle". Travail et
Emploi, Nº 115, pp. 69-80.
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TORNS, Teresa (2008): "Tiempos de trabajo, tiempos de vida". Gaceta sindical:
reflexión y debate, Nº. 10, pp. 253-274.
TORNS, Teresa; BORRÀS, Vicent; MORENO, Sara; RECIO, Carolina (2008): "Las
actuaciones sobre el tiempo de trabajo. Un balance de las propuestas llevadas
a cabo en la Unión Europea". Sociología del trabajo, Nº 63, pp. 3-26.
VIDAL, Sergi; JÓDAR, Pere; ALÓS, Ramon (2008): "La relación entre afiliados y
sindicato. Un análisis de la participación". Arxius de Ciències Socials, Nº 18,
juny , pp. 39-54.
Pel que fa a la productivitat científica, cal esmentar que hi ha hagut un increment de
més del 10% respecte al període anterior (2001-2004), tant en articles com en
capítols de llibres publicats pels investigadors del QUIT, amb un significatiu
increment de publicacions en revistes estrangeres, en línea amb l’objectiu de ampliar
la, fins ara discreta, divulgació dels resultats de les nostres recerques en àmbits
internacionals.
La taula de la pàgina 32 conté informació de la producció científica de 2005 a 2008,
classificada per línies de recerca.

4. ACTIVITAT FORMATIVA


Formació d’investigadors/es

Ens sembla interessant subratllar que moltes de les activitats de recerca han estat
lligades a la formació de personal investigador, així el QUIT proporciona un marc on
iniciar-se com a investigadors/res mitjançant la promoció de becaris predoctorals i
postdoctorals.
En aquest període el QUIT ha acollit com a becaris/àries a:
Sara Moreno Colom (becària FPI)
Matilde Massó Lago (becària FPI)
Oriol Barranco Font (Becari FPI)
Dafne Muntanyola Saura (becària FPU)
Joan Rodríguez Soler (becari FPU)
Laia Castelló Santamaria (becària FPU)
Carolina Recio Cáceres (becària FPI)
Mireia Sala (becària de suport a la recerca –BSR)
Óscar Molina Romo (becari postdoctoral ICREA)
Fernando Esteban (becari postdoctoal UAB)


Tesis llegides
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De fet, una part important dels membres que composen actualment l’equip
investigador van iniciar al si del centre de recerca la seva formació investigadora i,
encara més, moltes de les tesis llegides pels becaris predoctorals han consistit en
l’aprofundiment de recerques en les que han participat activament.
Les tesis llegides en aquest període han estat:
Doctorant/da: Josep Maria Antentas
Títol tesi: Sindicalisme i moviment antiglobalització. Una aproximació a partir dels
casos del Fòrum Social Mundial i el tancament de l'empresa Miniwat
Director/a: Andreu Lope
Data de lectura: 28/06/2007
Doctorant/da: Sara Moreno Colom
Títol tesi: Temps, treball i benestar: una aproximació des de la vida quotidiana
Director/a: Teresa Torns
Data de lectura: 17/09/2007
Doctorant/da: Matilde Massó Lago
Títol tesi: La cualificacion a debate. Un análisis de los usos empresariales de la noción
de competencias en España.
Director/a: Carlos Lozares; Fausto Miguélez
Data de lectura: 30/05/2008
Doctorant/da: Dafne Muntanyola Saura
Títol tesi: Un nou model integrat del procés cognitiu expert: el cas d’una unitat
hospitalària
Director/a: Carlos Lozares
Data de lectura: 18/06/2008

5. ACTIVITATS DE DIFUSIÓ


Organització de jornades, seminaris i conferències

L’objectiu de la formació lligada a la recerca es projecta també en l’organització de
seminaris i jornades vinculats a la recerca.
L’organització d’aquestes activitats ens permeten donar a conèixer, reflexionar i
promocionar les diferents recerques que duem a terme així com els resultats derivats
de les mateixes. Sovint aquests actes, quan que tracten sobre qüestions actuals,
s’obren a la participació externa, servint així com a fòrum de reflexió i d’intercanvi
d’experiències.
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Seminari “La recerca sobre temàtica laboral a Amèrica Llatina” amb Enrique
de la Garza – 28 abril 2005
Seminari “Employee’s resources and social rights in Europe” amb Joan Miquel
Verd – 26 abril 2006
Conferència “ Desigualdades en el acceso al empleo: el papel de los canales de
colocación” a cárrec de Geraldine Riecau – 18 desembre 2006
Conferència “De la segmentación social por el tipo de empleo a la
segmentación social por el tipo de tiempo” Carlos Prieto (UCM) – 9 març
2007
Jornada EQUAL “Canviant actituds vers les desigualtats de gènere" – 25 maig
2007
Aquesta jornada de sensibilització es realitzà en el marc del projecte
IGUALEM de la Iniciativa Comunitària Equal, que té per a objectiu la lluita
contra les formes de discriminació i desigualtat per raó de gènere que se
produeixen en el mercat de treball.
Aquesta jornada s’adreçava especialment als representants de les institucions
públiques i d’altres entitats que col•laboraven en el projecte, representants de
les organitzacions empresarials i sindicals així com a responsables i tècnics
d’ocupació dels ajuntaments i a la comunitat universitària i societat civil en
general.
Varem comptar, entre d’altres, amb la participació de la Sara Berbel
(Directora del Programa d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball), Amparo
Serrano (Investigadora ETUI i professora de la UCM) Rosa Bofill, (CCOO
Catalunya), Mercè Gómez, (UGT Bages-Berguedà).
Seminari “Experiències sobre desenvolupament local: el cas italià” amb Paolo
Giovannini- 2 octubre 2007
Jornada “Estratègies de desenvolupament local a les àrees metropolitanes: el
cas de Barcelona” - 6 juny 2008
Aquesta jornada, s’emmarca en una acció de difusió general d’un projecte
finançat pel Ministeri d’Educació, amb l’objectiu de generar debat sobre la
importància dels models de desenvolupament local i de l’economia social per
a la creació d’ocupació, de forma que s’impliqui en aquest procés a les
administracions locals i a les entitats socials.
Aquesta jornada ha comptat amb la participació de reconeguts experts
acadèmics en desenvolupament local com ara el professor Carlo Trigilia
(Università degli Studi di Firenze), Bartolomé Pérez (Professor d’Economia
Aplicada de la Universidad de Sevilla) i Josep Antoni Ybarra (Professor
d’Economia Aplicada de la Universitat d’Alacant), i d’altra banda amb
representants dels tres municipis on s’ha centrat la recerca.
La jornada ha estat oberta a totes aquelles persones interessades, representants
polítics, tècnics municipals, persones vinculades al món associatiu i a tota la
comunitat universitària.
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Participació en congressos

En aquest bloc fem un recull de les aportacions dels membres del Centre
d’Estudis Sociològics en comunicacions i/o ponències a congressos i reunions
científiques durant el període 2004-2008.
En aquest apartat no es fa esment de les conferències impartides per
investigadors del QUIT, tant les de caire científic com aquelles orientades a un
públic més general, tot i que va la pena assenyalar que han estat nombroses.

Any 2004
CARRASQUER, PILAR; MARTÍN ARTILES, A., La conciliación de la vida laboral y
familiar en la negociación colectiva, VIII CONGRESO ESPAÑOL DE SOCIOLOGÍA
V. El cambio del empleo, Alicante, 2004.
MIGUÉLEZ, F. ; PRIETO, C., El cambio del empleo, VIII CONGRESO ESPAÑOL
DE SOCIOLOGÍA V. El cambio del empleo, Alicante, 2004.
LÓPEZ, M.; VERD, J.M.; LOPE, A., El empleo subvencionado en España: la
promoción de la actividad empresarial como forma de intervención estatal, VIII
CONGRESO ESPAÑOL DE SOCIOLOGÍA V. El cambio del empleo, Alicante, 2004.
LÓPEZ, M.; VERD, J.M., El análisis del sistema de pensiones desde la perspectiva de
los derechos sobre recursos de los trabajadores,VIII CONGRESO ESPAÑOL DE
SOCIOLOGÍA V. El cambio del empleo, Alicante, 2004.
MORENO, S.; BARRANCO, O.; MASSÓ, M.; VERD, J.M., El proceso analítico
cualitativo mediante el programa Atlas.ti: análisis integrado de distintos materiales a
partir del razonamiento abductivo, VIII CONGRESO ESPAÑOL DE SOCIOLOGÍA
V. El cambio del empleo, Alicante, 2004.
TORNS, T.; PRIETO, C., De la imposible conciliación a los permanentes malos
arreglos, VIII CONGRESO ESPAÑOL DE SOCIOLOGÍA V. El cambio del empleo,
Alicante, 2004.
VERD, J.M.; MORENO, S.; BARRANCO, O.; MASSÓ, M., El uso complementario
de técnicas de observación. El estudio de las competencias en el trabajo
administrativo de consultas externas hospitalarias, VIII CONGRESO ESPAÑOL DE
SOCIOLOGÍA V. El cambio del empleo, Alicante, 2004.
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ALÓS, R.; JÓDAR, P.; MARTÍN ARTILES, A.; ORTIZ, L.., Los perfiles de las
empresas desde la perspectiva del trabajo, VIII CONGRESO ESPAÑOL DE
SOCIOLOGÍA V. El cambio del empleo, Alicante, 2004.
BARRANCO, O. Consentimientos y resistencias en el empleo. El caso de las
administrativas sanitarias, VIII CONGRESO ESPAÑOL DE SOCIOLOGÍA V. El
cambio del empleo, Alicante, 2004.
VERD, J.M., MARTÍ, J.; LÓPEZ, P.; MIGUÉLEZ, F.; MORENO, S.; BARRANCO, O.;
MASSÓ, M., Els mètodes etnogràfics a la investigació sociológica, Jornada Ciencia
Cognitiva i Investigació Social (Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana
i el Treball - Grup de Recerca i d’Estudis Sociojurídics), Bellatera (Barcelona), 2004.
MARTÍN ARTILES, A. Work organisation and reorganisation of working time: the
time account management, International Conference “New forms of work
organisation and industrial relations, Roma, 2004.
LOZARES, Carlos y MIGUÉLEZ, Fausto, Time of work flexibility against time of life
inflexibility, International Symposium on Working Time -Flexibility in working
time and the break-up of social time 9th meeting, Paris, 2004
MASSÓ, Matilde, An analysis of the theoretical and epistemological implications of
the relationships between gender and science, 8th International Conference Public

Communication of Science and Technology. Scientific knowledge and cultural
diversity, Barcelona, 2004.

Any 2005
TORNS, Teresa, El tiempo de trabajo y las relaciones de género: las dificultades de
un cambio ineludible, Coloquio Tiempos, Actividades, Sujetos. Una mirada desde la
perspectiva de género, Madrid, 2005
MIGUÉLEZ, Fausto, Nuevos regímenes de empleo y el problema de la seguridad
laboral, Seminario El Modelo Social Europeo: una visión alternativa, Madrid, 2005.
MORENO, Sara, Desigualtats, temps i benestar quotidià, 4rt Simposi de les
Desigualtats Socials a Catalunya, Barcelona, 2005.
RECIO, Albert y RECIO, Carolina, Les desigualtats en el mercat laboral, 4rt Simposi
de les Desigualtats Socials a Catalunya, Barcelona, 2005.
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MARTÍN ARTILES, Antonio y GIBERT, Francesc, The new dynamics in social
collective bargaining in Spain, International workshop of the policy pillar of the
WORKS project, Lisboa, 2005.
MUNTANYOLA, Dafne, Normal and deviant relationships to food, 7th Conference of
the European Sociological Association. Rethinking Inequalities, Torun (Polonia),
2005.
GOBIN, C.; VERD, J. M., Acteurs, discours et dynamique des réformes au sein de
l’Union européenne, International Conference Employees’ Resources and Social
Rights, Bruselas, 2005.
BANYULS, Josep; MIGUÉLEZ, Fausto; RECIO, Albert, Changes in the Spanish
employment model, 26th Conference INTERNATIONAL WORKING PARTY ON

LABOUR MARKET SEGMENTATION (IWPLMS). Dynamics of National Models of
Employment, Berlin (Alemania)), 2005.
ALÓS, R.; JÓDAR, P.; ORTIZ, L.; MARTÍN ARTILES, A.; MARTÍ, J. Profiles of
Trade Union Membership: A Methodological Proposal Based on a Study of a
Catalonian Trade Union, 23rd International Labour Process Conference, Glasgow
(Reino Unido), 2005.

Any 2006
MIGUÉLEZ, Fausto; TORNS, Teresa; BORRÀS, Vicent; MORENO, Sara; RECIO,
Carolina, Las dimensiones del tiempo de trabajo: un análisis del caso español, I
Congreso Nacional sobre Mercado de Trabajo y Relaciones Laborales, Palencia, 2006.
CARRASQUER, Pilar; MASSÓ, Matilde; MARTÍN ARTILES, Antonio, Discursos y
estrategias en torno a la conciliación de la vida laboral y familiar en la negociación
colectiva. Los efectos de los usos empresariales de la competencia en la relación de
empleo, I Congreso Nacional sobre Mercado de Trabajo y Relaciones Laborales,
Palencia, 2006.
MIGUÉLEZ, Fausto, Traditional Industrial Relations versus Human Resosurce
Management, 14th World Congress of the International Industrial Relations

Association "Social Actors, Work organization and New technologies in the 21st
century, organizado por IIRA (International Industrial Relations Association) y

celebrado en Lima (Perú), 2006.

MARTÍN ARTILES, Antonio, European Social Model and Employment Policy. An
approximation based on the Spanish case, 14th World Congress of the International

Industrial Relations Association "Social Actors, Work organization and New
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technologies in the 21st century, organizado por IIRA (International Industrial
Relations Association) y celebrado en Lima (Perú), 2006.
MASSÓ, Matilde, Un análisis de las implicaciones epistemológicas y teóricas de las
relaciones entre género y ciencia, VI Congreso Iberoamericano de Ciencia,
Tecnología y Género, Zaragoza, 2006.
MORENO, Sara, Reconciliation: successful as a concept, but insatisfactory as a
policy, 4th Annual ESPAnet Conference: Transformation of the Welfare State:
Political Regulation and Social Inequality, Bremen (Alemania), 2006.
MIGUÉLEZ, Fausto; RECIO, Albert, The Spanish Social Model from a lifecycle
perspective, 27th CONFERENCE of the INTERNATIONAL WORKING PARTY ON

LABOUR MARKET SEGMENTATION. National Patterns of Labour Market
Integration and Social Exclusion over the life Course, Växjo (Suecia), 2006.

Any 2007
VERD, J.M.; LOZARES, C.; BARRANCO, O.; MASSÓ, M.; MORENO, S.;
MUNTANYOLA; D.: “Hacia una etnografía comparativa: entre el estudio de casos y
una etnografía integral y digital”. IX Congreso Español de Sociología, Barcelona,

2007.

VERD, J.M.; LÓPEZ, P. “La eficiencia teórica y metodológica del diseño
multimétodo” IX Congreso Español de Sociología, Barcelona, 2007.
LÓPEZ, P.; LOZARES, C. “Implicaciones sociológicas en la construcción de una
muestra estratificada”. IX Congreso Español de Sociología, Barcelona, 2007.
RODRÍGUEZ VILLASANTE, T.; MARTÍNEZ, Z.; MARTÍ, J. Ponencia
“Metodologías participativas y procesos de creación colectiva: un paso más allá de los
lugares comunes”. IX Congreso Español de Sociología, Barcelona, 2007.
JÓDAR, P.; ALÓS, R. “¿Por qué los trabajadores se dan de baja del sindicato? Un
estudio a partir de CCOO de Cataluña, IX Congreso Español de Sociología,

Barcelona, 2007.

RECIO, A. “Modelos nacionales de empleo. Integración europea y condiciones
laborales en el sector de la construcción” IX Congreso Español de Sociología,

Barcelona, 2007.

ANTENTAS, J.M. “El sindicalismo internacional y el proceso de globalización: la
creación de la Confederación Internacional Sindical (CSI)”. IX Congreso Español de
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Sociología, Barcelona, 2007.
MASSÓ, M. “¿De la cualificación a la competencia? El caso de una factoría de
carrocería y montaje de automóviles”. IX Congreso Español de Sociología, Barcelona,

2007.

CARRASQUER, P. Ponencia” Culturas del trabajo, precarización del empleo y
desigualdades de género. El trabajo doméstico como fuente de legitimación del
empleo débil” IX Congreso Español de Sociología, Barcelona, 2007.

BORRÀS, V.; TORNS, T. “Las dificultades en las políticas de reducción del tiempo
laboral desde una perspectiva de género”. IX Congreso Español de Sociología,

Barcelona, 2007.

MORENO, S.; RECIO, C.; BORRÀS, V. “La incorporación de los hombres en la
esfera doméstica IX Congreso Español de Sociología, Barcelona, 2007.
BARRANCO, O., “Respuestas cotidianas de los trabajadores a nivel organizativo. El
caso de las cajeras de un hipermercado”. IX Congreso Español de Sociología,

Barcelona, 2007.

MIGUÉLEZ, F.; LOPE, A. “El empleo en la atención a las personas mayores
dependientes: necesidades, calidad, profesionalidad y regulación del empleo”. IX

Congreso Español de Sociología, Barcelona, 2007.

RODRÍGUEZ SOLER, J. “Nuevos yacimientos de empleo: ¿desarrollo local y nuevas
necesidades? IX Congreso Español de Sociología, Barcelona, 2007.
MUNTANYOLA, Dafne, Professional Skill in medical and TV production settings:
comparing cognitive resources, 8th Conference of the European Sociological
Association. Conflict, Citizenship and Society, Glasgow (Reino Unido), 2007.
RECIO, Albert, Construction Sector in Five European Countries : Towards A New
Regulation ?, 28th International Working Party of Labour Market Segmentation.

Employer, union and individual strategies in response to changing national labour
markets, Aix-en-Provence (Francia), 2007.

MOLINA, Óscar; RHODES, Martin, Conflicto, Complementariedades y Cambio
Institucional, VIII CONGRESO ESPAÑOL DE CIENCIA POLITICA Y DE LA
ADMINISTRACIÓN- Política para un mundo en cambio, Valencia, 2007.
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MOLINA, Óscar , Social Partnership and Trade Union articulation, Rethinking
Social Partnership: Workshop of Experts at the Hertie School of Governance,
Berlin, 2007.
VERD, J.M, The theoretical and methodological efficiency of Mixed Methods,
Mixed Methods Conference 2007, Cambridge, 2007
Any 2008
TORNS, Teresa; BORRÀS, Vicent; RECIO, Carolina; CASTELLÓ, Laia;
RODRÍGUEZ SOLER, Joan, Barriers to women insertion in traditionally mendominated sectors, 26th International Labour Process Conference, Dublin, 2008.
TORNS, Teresa; BORRÀS, Vicent; RECIO, Carolina; CASTELLÓ, Laia;
RODRÍGUEZ SOLER, Joan, Los procesos de inserción laboral de las mujeres en
ámbitos típicamente masculinos. Tradición industrial y desigualdades de género, I
Congreso Internacional sobre Género, Trabajo y Economía Informal, Elche, 2008.
CASTELLÓ, Laia, La gestión del trabajo doméstico asalariado en el contexto español:
la modalidad familista versus la modalidad profesional, I Congreso Internacional

sobre Género, Trabajo y Economía Informa, Elche, 2008.

RECIO, Carolina, El modelo de empleo en el sector de los servicios personales: de la
invisibilidad a la precariedad, I Congreso Internacional sobre Género, Trabajo y

Economía Informa, Elche, 2008.

CASTELLÓ, Laia , La mercantilización y mundialización del trabajo reproductivo. El
caso español, XI Jornadas de Economía Crítica. "Bienestar y Democracia Económica
Global, Bilbao, 2008.
RECIO, Carolina , Tiempo de trabajo y políticas de promoción profesional en el
sector financiero: una perspectiva de género, XI Jornadas de Economía Crítica.
"Bienestar y Democracia Económica Global, Bilbao, 2008.
MASSÓ, Matilde, Los efectos de los usos empresariales de la competencia en la
relación de empleo, II Congreso Nacional sobre Mercado de Trabajo y Relaciones
Laborales, Palencia, 2008.
RODRÍGUEZ SOLER, Joan, El escenario del desarrollo local: límites y posibilidades,
II Congreso Nacional sobre Mercado de Trabajo y Relaciones Laborales, Palencia,
2008.
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CASTELLÓ, Laia, La “desnacionalización” del cuidado y la domesticidad en los
Países Mediterráneos. La nueva cara del facilismo, Nuevos retos del
transnacionalismo en el estudio de las migraciones, Barcelona, 2008.
ANTENTAS, Josep Maria, Los sindicatos y el Foro Social Mundial (2001-2007),
International Sociological Association, Barcelona, 2008.
BARRANCO, Oriol, Dreaming and embodying the Neotaylorism of the service
sector. The internalisation of conduct dispositions in the work of cashiers of retail
distribution companies, International Sociological Association, Barcelona, 2008.
CASTELLÓ, Laia, The reorganization of domestic and care work in the
Mediterranean countries, International Sociological Association, Barcelona, 2008.
RODRÍGUEZ SOLER, Joan, Local development vs. globalization: complementary or
conflict?, International Sociological Association, Barcelona, 2008.
TORNS, Teresa; BORRÀS, Vicenç; RECIO, Carolina; CASTELLÓ, Laia y
RODRÍGUEZ SOLER, Joan, Barriers to women insertion in traditionally mendominated sectors, International Sociological Association, Barcelona, 2008.
VERD, Joan Miquel y LOZARES, Carlos, Tense flux and stressful work as a strategy
for work organisation. The case of a hospital out-patients department, International
Sociological Association, Barcelona, 2008.
BANYULS, Josep; RECIO, Albert, From segmentation to fragmentation: the case of
the Spanish motor industry, 29th Conference of the International Working Party

on Labour Market Segmentation. Modernising labour market institutions: are
current labour market institutions capable of meeting the needs of the twenty-first
century?, Oporto, 2008.

TORNS, Teresa, Les politiques de temps des d’una perspectva de gènere, VII

Seminari CIUTATS I PERSONES. Polítiques locals dels temps. Gènere, ciutat i
benestar quotidià, Barcelona, 2008.

MORENO, Sara, Les polítiques de temps a Europa : un calaix de sastre ?, VII

Seminari CIUTATS I PERSONES. Polítiques locals dels temps. Gènere, ciutat i
benestar quotidià, Barcelona, 2008.

TORNS, Teresa, Tiempo de las personas, trabajo y calidad de vida, III Congreso
Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles, Tarragona, 2008.
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Verd, J.M., The theoretical and methodological efficiency of using quantitative data
in the design of a large number of discussion groups, ESF-Euroqual Conference on
Using Multi-methods in Social Sciences, Viena, 2008
TORNS, Teresa, La précarité professionnelle en espagne: une affaire de femmes?,
Colloque international en sciences sociales. Ce que la précarité nous apprend de la
société – Dialogues franco-espagnols, Paris, 2008
LOPE, Andreu; RODRÍGUEZ SOLER, Joan; CASTELLÓ, Laia, De la Ley de Barrios
al diseño de políticas locales de empleo: Estudio de caso en Cataluña, IV Congreso
Andaluz de Sociología. Cambio y Diversidad, Carmona, 2008.
RODRÍGUEZ SOLER, Joan; MOLINA, Óscar, CARRASQUER, Pilar; MARTÍN
ARTILES, Antonio, La centralidad del actor en el desarrollo local: estudio de casos
de políticas de innovación, IV Congreso Andaluz de Sociología. Cambio y
Diversidad, Carmona, 2008.
RODRÍGUEZ SOLER, Joan; MIGUÉLEZ, Fausto; MOLINA, Óscar, Desarrollo local y
sostenibilidad en áreas metropolitanas: el caso de Barcelona, IV Congreso Andaluz
de Sociología. Cambio y Diversidad, Carmona, 2008.
MORENO, Sara, El tiempo de trabajo: de la jaula dorada a la libertad azarosa, IV
Congreso Andaluz de Sociología. Cambio y Diversidad, Carmona, 2008.

5. RECURSOS DEL CER QUIT


Recursos Humans

El nucli del personal investigador està format majoritàriament per professors
universitaris de la UAB; tots ells realitzen la seva docència al departament de
sociologia i la seva recerca totalment al QUIT
A l’actualitat el centre de recerca està composat per l’equip humà següent:
Investigadors de la UAB

Director

Coordinador

Faustino Miguélez Lobo.

Antonio Martín Artiles.

Ramon de Alòs-Moner Vila,
Josep Maria Antentas Collderam
Oriol Barranco Font
Vicent Borràs Català,
Pilar Carrasquer Oto,
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Tomás García González,
Andreu Lope Peña,
Pedro López Roldán,
Carlos Lozares Colina,
Joel Martí Olivé,
Sara Moreno Colom,
Albert Recio Andreu,
Teresa Torns Martín,
Joan Miquel Verd Pericàs.
Investigadors Post-doc
Óscar Molina Romo (Investigador ICREA)
Fernando Osvaldo Esteban (Investigador Post-doctoral UAB)
Becaris d’investigació en formació
Carolina Recio Cáceres (Becària FPI-MEC)
Joan Rodríguez Soler (Becari FPU-MEC)
Laia Castelló i Santamaria (Becària FPU-MEC)
Investigadors d’altres universitats
Carlos Prieto Rodríguez (UCM)
Pere Jódar Martínez (UPF),
Josep Banyuls Llopis (UV)
Ernest Cano (UV)
Raul Llorente (UV).
Col·laboradors
Aarón Cicourel (Univ. de California, San Diego),
Frances Gibert (SOC)
Personal de Suport a la Recerca
Isabel Hernández de la Rosa


Infraestructura

El QUIT disposa de dos espais propis, els despatxos. B3-057 i B3-059,, ubicats a la
Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la UAB, dotats de la infraestructura
necessària per al desenvolupament dels seus projectes.
Pel que fa a la dotació informàtica, durant aquest període s’ha continuat amb la
millora de la capacitat informàtica del QUIT, adquirint i renovant equips, així s’ha
comprat un vídeo projector, impressores i també ordinadors.
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6. BALANÇ GLOBAL
En aquest doble vessant de recerca i formació, el QUIT pretén conjugar excel·lència
en el coneixement i el compromís social; així doncs, des de l’exigència del rigor
científic en l’àmbit de la sociologia del treball tenim la vocació de projecció
acadèmica nacional i internacional, però, alhora, mantenim estrets lligams amb la
realitat social que ens envolta, i vers la qual tenim la pretensió de servir
proporcionant respostes a les demandes socials o elements que ajudin a millorar les
condicions de vida.
En aquest sentit el conjunt d'indicadors esmentats abans posa de manifest la
consistència i la consolidació, fruït d’una llarga trajectòria, d'un equip investigador
capaç de captar fons en convocatòries competitives i de donar resposta satisfactòria a
les demandes socials en una conjuntura econòmica gens favorable.
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Producció científica per línies de recerca, 2005-2008
2005

2006

2007

2008

Total

Temps, Treball i Vida Quotidiana
Projectes de nova adjudicació

3

3

Projectes actius

2

3

Articles publicats a revistes indexades

3

3

3

4

13

Altres publicacions

1

2

1

3

7

2

2

6

-

Ocupació i Transformacions en el Mercat de Treball
Projectes de nova adjudicació

2

Projectes actius

2

2

1

1

Articles publicats a revistes indexades

1

2

1

2

Altres publicacions

2

2

2

Projectes de nova adjudicació

1

2

Projectes actius

1

1

6
6

Gènere i Treball
2

5

2

-

Articles publicats a revistes indexades

3

3

6

Altres publicacions

3

3

6

Desenvolupament i Polítiques Locals
Projectes de nova adjudicació

1

Projectes actius

1

2

1

1

4
3

-

Articles publicats a revistes indexades

2

2

4

Altres publicacions

1

1

1

2

5

Projectes de nova adjudicació

2

1

1

1

5

Projectes actius

1

1

Articles publicats a revistes indexades

2

2

10

6

20

Altres publicacions

3

2

2

1

8

Relacions Laborals i Organització del Treball
1

-

Innovació Metodològica
Projectes de nova adjudicació

0

Projectes actius

-

Articles publicats a revistes indexades

2

Altres publicacions

1

3

2

2

9

4

5

Totals
Projectes de nova adjudicació

9

4

5

5

Projectes actius

6

8

4

5

10

10

21

17

58

8

7

13

9

37

Articles publicats a revistes indexades
Altres publicacions

23
-

33

