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CURRICULUM VITAE DE LA DRA. MARINA SUBIRATS

Marina Subirats i Martori (Barcelona, 1943) és sociòloga. Ha estat professora de la
Universitat de Barcelona i és catedràtica emèrita de Sociologia de la Universitat Autònoma
de Barcelona. Estudià a París, a l’Escola Pràctica d’Estudis Superiors. Sota el guiatge d'Alan
Touraine, fou investigadora durant tres anys al Laboratori de Sociologia Industrial de la
capital francesa. Es va especialitzar en els camps de sociologia de l'educació i sociologia
de la dona.
En el retorn a l'Estat espanyol, hi introduí la metodologia de l'anàlisi de la societat contemporània des de
dos vessants principals: el de la formació en general i el de la qüestió de la desigualtat de gènere en tots els
terrenys de l'activitat humana. Gràcies als seus treballs de recerca, comptem amb els fonaments
teoricopràctics per establir polítiques de paritat, que va introduir en un dels treballs més destacats:
l'Enquesta Metropolitana, feta a través de l'Institut d'Estudis Metropolitans entre 1986 i 1990.
Ha fet estades a la Universitat de Wisconsin, la de Berkeley i l’Institut d’Educació de Londres.
Entre altres càrrecs de gestió, va ser directora de l'Institut de la Dona del Ministeri d'Assumptes Socials del
Govern espanyol, membre de la Comissió d'Igualtat d'Oportunitats de la Unió Europea, regidora d'Educació
de l'Ajuntament de Barcelona i membre del Consell Escolar de l'Estat.
Ha escrit un gruix notable d'articles i llibres especialitzats. Destaquen L'escola rural a Catalunya (1983), Rosa
y Azul. La transmisión de los géneros en la escuela mixta (1988), Con diferencia. Las mujeres frente al reto de
la autonomía (1998) i Forjar un hombre, moldear una mujer (2013). Ha col·laborat en l'obra dirigida per
Salvador Giner i Oriol Homs Raó de Catalunya. La societat catalana al segle XXI, amb el capítol "La complexa
trajectòria de l'educació".
Com a articles, cal esmentar "L'èxit educatiu de les dones: s'ha acabat la discriminació?" (2012), "La société
catalane d'aujourd'hui: croissance et crise" (2014) i "La complexa trajectòria de l'educació" (2016).
Excepcionalment, la Dra. Marina Subirats ha fet esplèndides incursions en la sociolingüística, amb treballs
de tant d’interès com "Las características lingüísticas de la problación metropolitana".
A més, ha col·laborat científicament amb l'Observatori de la Igualtat de la Universitat Rovira i Virgili.
Ha rebut la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, el Premi Catalunya de Sociologia, de
l'Associació Catalana de Sociologia, filial de l'IEC, i també és doctora honoris causa de la Universitat de
Valladolid.

