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El curs es basarà en bona part en investigacions actualment en curs sobre 
models d'anàlisi de les organitzacions religioses i sobre les tradicions religioses 
actualment presents a Catalunya. Tenint en compte que no hi ha  bibliografia 
disponible per a alguns dels temes del programa, es recomana que es matriculi 
d'aquesta matèria optativa exclusivament qui tingui la possibilitat d'assistir 
regularment a totes les sessions. 

 
 
 

PROGRAMA 
 
 I. Models d’anàlisi de les organitzacions religioses 

1.  La literatura sociològica sobre organitzacions religioses (Weber,          
Troeltsch, Niebuhr, Yinger). La dicotomia església-secta i les seves 
aplicacions. Crítica de la dicotomia, i models pluridimensionals d’anàlisi. 
2. La noció de secta. L’anàlisi sociològica de les sectes. 
3.  Tipologies de les organitzacions religioses. Les tipologies dites 
“horitzontals”, i les dites “verticals”: en especial, la de Bryan Wilson. 
 
 II. Les organitzacions religioses amb implantació a Catalunya 
4. L’esquema d’anàlisi. Orígens, literatura, doctrina, pràctica, normes de 
comportament, i organització. 
5. Judaisme. 
 6. Cristianisme: Ortodòxia, Catolicisme, Protestantisme 
7. Altres grups d’origen reformat: Adventistes, Mormons, Testimonis de 
Jehovà.  
8. Islam 
9. Hinduisme. Budisme. Taoisme 
10. Altres moviments d’origen oriental: Sikhs, Fe Bahá’i. 
 

 
 
BIBLIOGRAFIA 
Es donarà, tot comentant-la, en el decurs de les sessions. Per a la primera part 
del curs els tres textos de referència bàsics seran: Joan Prat, El estigma del 
extraño (Ariel), Bryan Wilson, Sociología de las sectas religiosas (Guadarrama), 
i Joan Estruch, El món de les sectes, dins el volum Les noves formes de 



religiositat (Cruïlla). Per a la segona part, Estruch, Gómez, Griera i Iglesias, Les 
altres religions. Minories religioses a Catalunya (Mediterrània). 
 
AVALUACIÓ 
Examen escrit. L’assistència regular i la participació activa  seran tinguts en 
compte com a element complementari. 
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