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Resum: L’autor intenta penetrar en la història de la sociologia a Catalunya des de la
perspectiva de la sociologia del coneixement. Partint de les dades històriques que per-
meten elucidar els orígens i els avatars sociopolítics de l’existència social de la disci-
plina, aborda el procés d’institucionalització de la sociologia catalana i la difícil creació
d’un mercat de treball autònom que permeti parlar d’una professionalització veritable
de la sociologia a Catalunya. 
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Resumen: El autor intenta penetrar en la historia de la sociología en Cataluña desde la
perspectiva de la sociología del conocimiento. Partiendo de los datos históricos que se
prestan a elucidar los orígenes y los avatares socio-políticos de la existencia social de la
disciplina, aborda el proceso de institucionalización de la sociología catalana y la difícil
creación de un mercado de trabajo autónomo que permita hablar de una verdadera pro-
fesionalización de la sociología en Cataluña.
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A b s t r a c t : The author attempts to analyze the sociology of sociology in Catalonia from the
perspective of the sociology of knowledge. After elucidating the origins of the discipline
and the sociopolitical vicissitudes that have affected its social existence by means of ap-
p ropiate historical data, he turns to the institutionalization of Catalan sociology and the
d i fficulty of creating an autonomous market of employment opportunities which would
make it possible to refer to a veritable professionalization of sociology in Catalonia.
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Nota del Consell Editorial: La informació bibliogràfica imprescindible per a cada article apareix in-
closa en aquest índex: els resums i paraules clau en llengua catalana, castellana i anglesa, així
com el títol de l’article en anglès. Això és degut a que aquest número és principalment una antolo-
gia d’articles publicats a la RCS des de la seva aparició i en alguns casos mancava alguna d’aques-
ta informació bilbiogràfica, que considerem bàsica per acomplir la normativa de revistes cientìfi-
ques. Una raó de tipus informàtic com és la dificultat d’edició dels articles ja publicats amb
anterioritat ens ha fet optar per aquesta presentació.
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