Barcelona: de la necessitat
a la llibertat
Les classes socials al tombant del
segle XXI
Marina Subirats

La transformació de Barcelona i la seva àrea
metropolitana al llarg de vint anys analitzada per
una de les nostres sociòlogues més autoritzades,
Marina Subirats, a la llum dels resultats de
l’Enquesta Metropolitana entre 1985 i 2006. Una
radiografia de la societat catalana en el moment
immediatament anterior a la recessió present.

EL LLIBRE
L’Enquesta Metropolitana, encarregada i tutelada per les institucions públiques, va tenir cinc edicions,
que es van dur a terme els anys 1985-86, 1990, 1995, 2000 i 2006. A través seu, s’han obtingut una
sèrie de dades que cobreixen vint anys que han estat cabdals en el desenvolupament territorial i social
de la Barcelona metropolitana, i que permeten reconstruir els processos de la conversió d’una societat
encara molt marcada per l’etapa de la dictadura en una societat del tombant del segle XXI, que ha
deixat enrere aquells temps i que s’enfronta amb altres reptes, altres crisis, altres identitats. L’etapa
1985-2006 ens marca un període amb un relat propi: el dels anys de gran creixement de la societat
metropolitana, de millora de les situacions col·lectives, de disminució de les desigualtats.
L’AUTORA
Marina Subirats (Barcelona, 1943) es va llicenciar l’any 1965 en filosofia i lletres a la Universitat de
Barcelona i va estudiar sociologia a París, on va ser deixebla d’Alain Touraine. Dedicada a la docència
universitària, actualment és catedràtica emèrita de la Universitat Autònoma de Barcelona. El seu
compromís cívic i polític la va portar a dirigir l’Instituto de la Mujer (1993-96) i a ser regidora
d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona (1999-2006). S’ha especialitzat en els camps de la sociologia
de l’educació i de la sociologia de la dona, i també de l’estructura social de Catalunya.
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