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Si hi ha una cosa segura 
que podem esperar del futur 

és l’inesperat.
Joandomènec Ros (2016:7)

1. Alerta amb els riscos globals! Que no ens falti la sociologia!

Escrivim aquest text durant la primera quinzena del març de 2022. Fa just 
dos anys, l’11 de març de 2020, l’OMS va etiquetar la covid-19 amb el nom que 
ens l’ha fet familiar tot aquest temps: pandèmia. Una pandèmia global. En ser-ho, 
en l’àmbit local i en el global hem estat immersos —ho estem encara— en etapes 
d’impactes diversos, amb profunds efectes transformadors a nivell local, indivi-
duals i col·lectius, públics i privats. Una situació inesperada no prevista, encara 
que com recordaven els sociòlegs Oltra i Bosso (2020) probablement, si s’hagués 
estat alerta als estudis de la grip de 1918 i als avisos dels científics socials, la soci-
etat hauria pogut estar més preparada per a fer front a l’epidèmia i als canvis 
dràstics multidimensionals que ha comportat: personals i socials, privats i col-
lectius, locals i globals. Cal esperar que tota la ciència aplicada, la investigació, 
l’anàlisi, la reflexió, les propostes que des de la sociologia s’han fet, publicat i ex-
plicat durant aquest temps, sumats al que s’està fent en aquests moments i als 
treballs que caldrà continuar encara, serveixi per a millorar tot allò que s’ha iden-
tificat com a millorable en la gestió i el teixit de les estructures socials en què ha-
bitem i anem fent, desfent i refent entre tots i totes. 
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Quants cops aquests anys a la universitat, a les classes de Sociologia, trasbal-
sades també per la covid-19, hem citat les paraules de Wright Mills en referència 
a l’esperança de les ciències socials i la imaginació sociològica per a afrontar les 
crisis? El sociòleg les escrivia, recordem-ho, sobre el món de 1957, però semblen 
dictades per l’ara mateix: «Allò que les persones necessiten no és només informa-
ció: en la nostra Era del Fet, sovint la informació acapara la seva atenció i supera 
la seva capacitat d’assimilar-la. […] necessita una qualitat d’esperit que li permeti 
d’emprar la informació i de servir-se de la raó per tal d’assolir una comprensió lú-
cida del que succeeix en el món i del que pot esdevenir ell mateix» (Mills, 1987: 9). 
Quants cops hem tornat a Alain Touraine que, més recentment, el 2005, ens apor-
tava reflexions sobre el nou paradigma necessari per a explicar i entendre el sen-
tit, sense perdre’l, en un món profundament canviant? Quants hem citat la ma-
nera didàctica de Salvador Giner que explicava el canvi social tot dient que «los 
cambios no están aislados ni temporal ni espacialmente; es decir los cambios 
ocurren en cadenas de secuencias […] y las consecuencias suelen reverberar en 
regiones enteras o virtualmente en todo el mundo» (Giner, 1994: 246). Amb tota 
probabilitat, però, el més citat ha estat Ulrich Beck i la més rellegida i consultada, 
la seua teoria dels riscos globals, en el sentit que «existen simultáneamente la in-
materialidad de las definiciones mediadas y contestadas del riesgo y la materiali-
dad del riesgo en tanto que fabricado por expertos e industrias en todo el mundo 
[…]». Per a Beck, l’anàlisi del risc demana un enfocament interdisciplinari. La 
ciència del risc, sense la imaginació sociològica del risc construït i contestat, és 
cega (Beck, 2002: 6-28).

Per a evitar la ceguesa: ciència. Les sociòlogues i els sociòlegs de Catalunya i 
València han tingut un paper actiu i a primera línia des de l’inici dins i fora del 
marc universitari per a escodrinyar el repte que ha suposat a tots nivells —també 
científic— la covid-19. Per mitjà de la recerca i la transferència s’han ocupat de 
disseccionar amb metodologies qualitatives i quantitatives cadascun dels àmbits, 
espais, temps i rutines personals i socials que s’han vist modificats de cop i volta i 
d’un dia per l’altre. Han aportat a la societat en general, als professionals, als po-
ders públics implicats en la gestió i comunicació dels riscos, dades, coneixements, 
anàlisis i propostes. Reflexions, evidències i dades científiques que han proporci-
onat llum enmig d’una allau d’informació incessant i sovint distorsionadora. 
Obiols i Rius feien referència a la responsabilitat de la sociologia actual en aquest 
sentit poc abans de l’esclat de la pandèmia: «Puede ayudar en el marco de la soci-
edad actual compleja y en cierta medida sobresaturada de información a identifi-
car los posibles caminos alternativos y los beneficios y costes en términos de co-
hesión, equidad o sostenibilidad de cada elección» (Obiols; Rius, 2019: 9).

La rellevància del paper que ha tingut l’anàlisi sociològica en aquest període es 
constata ja en el volum de recerques que van iniciar-se de manera immediata per a 
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analitzar la situació en temps real i alertar amb proves dels impactes negatius que 
s’acumulaven. És significatiu que de les 237 aportacions que vam poder recollir per 
a l’informe Impactes socials de la pandèmia covid-19 observats amb perspectiva soci-
ològica. Aproximació a les anàlisis i aportacions realitzades des de la sociologia valen-
ciana i catalana, el 39 % siguin elaborades i publicades entre març i desembre de 
2021 (Abellán-López; Cussó-Parcerisas; Sanvicén-Torné, 2022). De les 52 investiga-
cions identificades en aquell informe, tancat el setembre de 2021, 44 es van encetar a 
partir del març de 2020. En el cas de València, de les 58 referències, n’hi ha 39 que 
porten data de publicació a 2020, el 67,24 %. Pel que fa a Catalunya, de les 179 refe-
rències, n’hi ha 52, el 29,05 % del total, publicades el 2020. És una dada rellevant que 
les primeres recerques d’aquest període se centren en l’àmbit de l’educació tot inici-
ant-se just el mes de març, quan es va incorporar per força al vocabulari quotidià un 
(altre) concepte fins aleshores desconegut: ‘confinament’. La urgència, responsabili-
tat i implicació sociològica feren que en un parell o tres de mesos des de tots el grups 
de treballs temàtics especialitzats es comencessin a fer públics resultats, dades i pro-
postes sobre una situació que s’albirava de llarg recorregut en tots els àmbits. 

En una situació d’extrema complexitat, com aquesta, amb una necessitat im-
periosa d’analitzar pràcticament en temps real i fer propostes des de l’anàlisi cal-
mada, contrastada i científica, s’ha fet més evident que mai la importància i el 
paper de la perspectiva sociològica tal com és i com s’ha dut a terme: implicada i 
aplicada en tota la seua dimensió. El 15 de maig de 2020, l’ACS i el COLPIS pu-
blicaven un comunicat de compromís actiu per a posar-se a disposició de la soci-
etat, autoritats etc.

[…] el trasbals excepcional i profund generat per la pandèmia es transformarà 
en una crisi més complexa, llarga i intensa que les viscudes fins ara; amb una gran 
capacitat desestabilitzadora que alterarà tots els ordres de la vida, i que hem de 
tractar de manera rigorosa, concertada i empàtica posant les persones al davant. 
En aquest escenari, els professionals de la sociologia i la ciència política som im-
prescindibles per a analitzar els fenòmens a què ens enfrontem i proposar marcs 
interpretatius, tècniques i metodologies per a identificar-los, conèixer-ne les causes 
i els efectes, mesurar els impactes socials, i imaginar mesures per a gestionar aques-
ta realitat emergent […] oferim a les institucions i a la societat en general la dispo-
nibilitat i el coneixement de les nostres persones professionals i acadèmiques per a 
minimitzar les conseqüències negatives d’aquesta crisi i convertir-la en una opor-
tunitat de repensar i millorar la governança i la cohesió de les nostres comunitats.

(ACS, COLPIS, 2020)

Gairebé en paral·lel, l’equip de direcció i edició de la Revista de Sociología de 
la Educación (RASE), constituït majoritàriament per sociòlogues i sociòlegs de la 



176 les mutacions socials de la covid-19

Comunitat Valenciana encomanen i publiquen Educar en época de confina-
miento: la tarea de renovar un mundo común (Beltrán et al., 2020).

[…] una sociología en acción que se pretende crítica y solidaria no puede ha-
cer como si no pasara nada. Mas bien la mirada sociológica —que interviene en 
aquello que mira— puede ofrecer sus herramientas de análisis para ponerlas al ser-
vicio de la sociedad de la que se nutre y a la que debe su sentido […]. Desde una 
sociología en acción y en una situación excepcional como la que vivimos necesita-
mos propuestas de comprensión para la reconstrucción social y educativa. […] 
esta pandemia marcará un antes y un después en el ámbito de la educación.

(Beltrán et al., 2020: 92-93)

Pensar en les persones, necessitat del coneixement científic per a abordar els 
canvis pensant en el bé comú, pensament crític, necessitat de propostes, acció, 
transformació… han estat objectius reiterats al llarg i ample de totes i cadascuna 
de les aportacions de la sociologia des de l’inici fins ara mateix. També és la fina-
litat d’aquest article, per força breument, que escrivim ara a partir de les dades de 
l’informe Impactes socials ja citat més amunt, sobre el qual aportem unes dades 
explicatives en l’apartat següent que titulem volgudament —pel que implica i re-
presenta el nombre, quantitativament i qualitativa— amb la xifra de referències 
de la sociologia valenciana i catalana que vam poder localitzar: 237.

El nombre de pàgines de què podem disposar ara i la finalitat del text que te-
niu entre les mans no ens permeten tractar tot el conjunt. Hem fet una tria temà-
tica atenent el volum específic que hem localitzat i també perquè són tres àmbits 
estructurals nuclears en què es concentren, interconnectades entre si, totes les 
problemàtiques de la vida en societat: famílies, educació i gènere. Tres àmbits, a 
més, en què la sociologia valenciana i catalana compta amb anys de recerca i apor-
tacions consolidades i amb sociòlogues i sociòlegs de reconegut prestigi nacionals i 
internacional. 

Cloem aquest article sobre els impactes i les dimensions dels canvis socials 
provocats per la covid-19 mentre sembla que el pitjor ha passat. Constatem que 
res no és com era abans. És la lògica dels canvis i els riscos. Alhora, estem immer-
sos en els impactes d’un nou risc global, igualment de conseqüències mundials i 
locals diverses. La guerra de Rússia contra Ucraïna. Amb tota probabilitat, la so-
ciologia haurà de ser cridada a fer l’anàlisi i a fer propostes: desplaçaments pobla-
cionals, famílies, educació, gènere, treball, desigualtats, vulnerabilitats, poder, 
etc. Continuem sent actors del present i del futur. Els conflictes, els riscos tenen 
causes i conseqüències. Unes i altres són humanes. Benvinguts a la sociologia! 
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2. Partim de 237 aportacions sociològiques

El novembre de 2021 concloíem l’informe ja citat Impactes socials de la pan-
dèmia covid-19 observats amb perspectiva sociològica. Aproximació a les anàlisis i 
aportacions realitzades des de la sociologia valenciana i catalana. Un treball ence-
tat el juny de 2021 amb la finalitat de «localitzar, identificar, inventariar, visibilit-
zar i posar en valor la intensa, continuada i rellevant tasca sociològica» que sa-
bíem que s’estava fent des del mateix moment de l’inici de la pandèmia. 
Conferències, intervencions en taules rodones, jornades, webinars, recerques, 
publicacions científiques i de caràcter divulgatiu, informes, etc. La cerca que es 
va fer indexa aportacions de professionals de la sociologia d’ambdues comunitats 
sobre les transformacions i afectacions socials derivades de la pandèmia, ja sigui 
formant part d’equips universitaris o des de responsabilitats en l’àmbit instituci-
onal o d’entitats en l’àmbit privat. Per sort per a la societat, l’ofici de sociòloga o 
sociòleg té un ampli camp d’actuació també més enllà de la carrera específica de 
Sociologia. La cerca, amb una metodologia que s’explica a l’informe, es va tancar 
el setembre de 2021. Tot i que, n’estem segures, el conjunt total existent era molt 
més nombrós, es van poder reunir 237 aportacions de temàtiques i tipus de con-
tribucions diverses. La Taula 1 mostra un resum quantitatiu agrupat per temà-
tica. Aquest criteri temàtic ens ha permès ordenar i presentar la informació, si bé 
no és l’únic criteri possible. Cal tenir en compte, com mai, la pluridimensionali-
tat de les afectacions de la situació viscuda, encara ara. S’ha posat en el centre de 
la mirada sociològica les persones, però totes les aportacions tenen, d’una ma-
nera o una altra, com a característica la transversalitat, com la vida mateixa que 
es pren com a objecte d’estudi. 

Així, quan s’analitza la situació viscuda per les famílies durant aquesta pan-
dèmia, s’observa per força el treball, la cura, la desigualtat de gènere, les vulnera-
bilitats existents, els canvis de rols paterns, la pèrdua del contacte presencial i 
l’entrada del món virtual, l’impacte en l’educació, el paper de les xarxes socials en 
les actituds i presa de decisions. I a l’inrevés. Les recerques i aportacions etiqueta-
des com a «sociologia política» tracten temes de conciliació laboral, gestió de la 
pandèmia per part dels municipis, models educatius municipals, etc. I a l’inrevés. 
Als estudis de desigualtat l’anàlisi és sobre persones, famílies, infants, joves, do-
nes, persones immigrades, la bretxa digital… tot està relacionat amb la vida so-
cial. L’enfocament interrelacional és la tasca de la sociologia, per això és tan inte-
ressant i necessària. 

Les dades concretes d’autores i autors, títols, tipologia, referències i enllaços 
d’accés estan detallades als annexos 1 i 2 de l’informe esmentat.
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Taula 1. Aproximació a una agrupació temàtica possible de les aportacions de la 
sociologia valenciana i catalana sobre covid-19 localitzades fins al setembre de 2021

Àmbits temàtics de la sociologia Nombre d’aportacions

Sociologia de l’educació 51

Sociologia del gènere 20

Sociologia de la família 12

Sociologia de la joventut 13

Sociologia de la infància 11

Gent gran 9

Canvi social 17

Sociologia de la comunicació i el llenguatge 15

Sociologia política 16

Desigualtat social i estratificació 14

Sociologia del treball 12

Estudis internacionals, globalització 9

Sociologia de la religió 7

Sociologia de la salut 6

Sociologia de l’alimentació 5 

Sociologia de les migracions 4 

Discapacitat i societat 2

Sociologia analítica 2

Sociologia del temps 3

Sociologia del turisme 1

Innovació social 1

Riscos naturals i globals 3

Relacions socials 4

Total 237

Font: Elaboració pròpia. 
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El text que ara escrivim és una reflexió amb finalitat divulgativa i es basa 
només en aquest informe i en les referències que hi són indicades. Som consci-
ents que, des del setembre de 2021 fins a la data actual, hem viscut fases en la 
gestió política i social de la pandèmia diferents de les anteriors i que la sociolo-
gia, tant a la Comunitat Valenciana com a Catalunya, no ha parat d’aportar-hi 
llum i anàlisis, estudis, resultats de recerques ja finalitzades, etc. Tanmateix  
—en ser posterior al termini de cerca de l’informe inicial—, aquest article no 
pot contemplar la totalitat d’allò investigat, escrit, dit i publicat. Així, queden 
fora de la nostra mirada les aportacions de la sociologia valenciana i catalana 
publicades i divulgades en un o altre format posteriors a setembre de 2021. 

Des d’aquí demanem excuses a les autores i els autors l’obra dels quals no 
podem tenir present ni referenciada. Confiem que el conjunt total de contribu-
cions sociològiques a l’anàlisi de la situació i els impactes socials dels diferents 
moments i situacions viscudes durant la covid-19, de principi a fi, puguin ser 
localitzades, recollides i visibilitzades a l’empara d’iniciatives futures com la que 
ha possibilitat l’informe ja citat i aquest article. Continuem, doncs, amb la idea 
que ens ha animat des de l’inici: en no poder aconseguir l’exhaustivitat, és relle-
vant poder «localitzar i visibilitzar la punta de l’iceberg per a obrir la porta a fu-
tures immersions en profunditat» (Abellán-López; Cussó-Parcerisas; Sanvicén-
Torné, 2021: 3). 

L’anàlisi micro de les dades que conformen aquesta punta de l’iceberg mos-
tra que la sociologia, tant a Catalunya com a València, ha estat l’exemple d’una 
àmplia, profunda i multivariada diagnosi i reflexió sobre processos, dimensions, 
nivells del canvi social, agents i forces del canvi inèdita en els camps d’estudi 
tradicionals com són els efectes multidimensionals a tots els nivells de la realitat 
personal i social dels riscos globals. Observant el volum i la temàtica tractada, 
la sociologia, tant a la Comunitat Valenciana com a Catalunya, ha concentrat la 
seua mirada analítica especialment en tres àmbits: la família, l’educació i el gè-
nere. 

Centrem, doncs, el capítol que escrivim en aquests tres àmbits a cadascun 
dels quals dediquem un apartat específic. Atesa la finalitat divulgativa i pedagò-
gica que seguim, i tenint en compte que ens adrecem a tots els públics, més en-
llà del món acadèmic i científic, ens hem permès una llicència: seguir la realitat 
de l’estructura de la vida i el cicle vital. Així, en l’apartat dedicat a la família 
incorporem infància, joventut, gent gran…, una mirada integradora que ens 
sembla molt interessant i útil. Alhora, com veurem, s’interrelacionen estreta-
ment amb la problemàtica de gènere i la que pateix dins del sistema educatiu i al 
seu voltant.
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3. Viure confinats en les nostres bombolles: benestars  
i vulnerabilitats al llarg del cicle vital

L’emergència de la crisi sanitària provocada per la covid-19 el mes de març de 
2020 i la conseqüent activació de l’estat d’alarma a l’Estat espanyol va sacsejar el 
benestar social, tot provocant canvis en totes les esferes de la nostra vida quotidi-
ana. Particularment, les mesures de confinament més o menys intenses segons el 
moment evolutiu de la pandèmia ens van fer replegar en les nostres «bombolles» 
de convivència, el grup social més pròxim que a l’inici de la crisi fou limitat pràcti-
cament a les persones amb qui convivíem. És en aquest sentit que des de la sociolo-
gia s’ha contribuït en aquest període a observar el benestar i les condicions de vida 
en aquestes «bombolles» que podem assimilar a «famílies» en plural, atenent a la 
seva diversitat en el nostre context i en el sentit de grup social primari de referència 
per a la socialització. En particular, veurem en aquest punt l’impacte social de la 
covid-19 en el benestar al llarg del cicle vital (infància, joventut, gent gran i altres 
col·lectius vulnerables), visibilitzant tant les desigualtats existents i vulnerabilitats 
emergents arran de la pandèmia dins les nostres «bombolles», així com assenyalant 
les oportunitats d’aquest nou context per a la cohesió social. Així, doncs, volem 
posar en relleu en aquest apartat algunes de les aportacions que s’han realitzat en 
aquest camp temàtic des de la sociologia catalana i valenciana. 

En primer lloc, destaquem aquelles recerques centrades en l’impacte social 
de la covid-19 en el benestar infantil. Si bé els infants en un principi no van ser el 
col·lectiu més afectat per la malaltia, sí que van patir des del primer moment les 
conseqüències de les mesures adoptades; d’una banda, la interrupció de l’escola 
durant més de sis mesos i, d’una altra, un confinament domiciliari infantil molt 
més llarg que en altres països d’Europa, la qual cosa va fer qüestionar el compli-
ment dels drets dels infants. Per això, des de la sociologia s’han realitzat recer-
ques entorn del benestar infantil en aquest període de confinament (IIAB, 2020), 
sobretot, des del punt de vista del benestar subjectiu dels infants, la situació emo-
cional, els hàbits i conductes relacionats amb la salut i, evidentment, els impactes 
en l’educació i l’escolarització dels infants, tema que es tractarà en l’apartat se-
güent. Els estudis en aquest àmbit mostren les dificultats que han patit les famí-
lies amb infants durant aquests períodes de confinament, especialment aquelles 
en situació de pobresa. Destaquen en aquest sentit les recerques sociològiques 
que han dut a terme entitats socials com Càritas (2021) o la Fundació Pere Tar-
rés, en l’estudi dirigit per Alcalde (2021) que inclou la població atesa per aquestes 
institucions. Cal afegir-hi l’estudi de Longás et al. (2021) amb una mostra de la 
població atesa pel programa CaixaProinfancia. En general, aquestes recerques 
centren la seva anàlisi en l’empitjorament de les condicions de vida i, per tant, en 
l’increment de la vulnerabilitat social dels infants que ja estaven en situació de 
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pobresa abans de la pandèmia. Així, doncs, aquests diagnòstics poden ajudar a 
planificar millor les accions socials i educatives dirigides a aquests col·lectius, així 
com posen de manifest una realitat de la pobresa al nostre país que potser s’es-
capa de les estadístiques oficials. Tanmateix, també cal destacar l’estudi de 
l’IERMB (Cruz et al., 2020) on a partir d’estimacions utilitzant l’Enquesta de 
Condicions de Vida posen en relleu com el risc de pobresa és elevat entre els me-
nors de 18 anys i amb les seves estimacions apunten que en el context social i 
econòmic generat per la covid-19 aquest risc de pobresa s’incrementa. En con-
clusió, aquest bloc de recerques ens alerta de l’empitjorament de les condicions 
de vida en aquest context i de l’increment de la vulnerabilitat social, especialment 
del col·lectiu dels infants. 

En segon lloc, el benestar de la joventut també ha estat motiu d’estudi des de la 
sociologia. En aquest cas, cal destacar alguns estudis sobre aquest col·lectiu basats 
en enquestes sobre l’estat de la joventut, com ara les promogudes per l’Agència 
Catalana de la Joventut (Alberich et al., 2020), l’Ajuntament de Barcelona, En-
questa de la Joventut de Barcelona (Julià, 2020); el Consell de la Joventut de Valèn-
cia (Pérez Alonso et al., 2020) i dades de l’Enquesta de Població Activa o el Sondeo 
Covid-19 de l’Instituto de la Juventud (Gil; Moreno, 2021). Es posa de manifest 
que la pandèmia ha interromput trajectòries de formació i emancipació, alhora que 
ha fet encara més palès el problema de la precarietat laboral de la gent jove en el 
nostre context. Alguns apunten que la pandèmia ha aturat processos d’indepen-
dència parcial entre el jovent, ja que les circumstàncies de confinament particulars 
i/o la interrupció dels estudis els ha fet tornar a la llar d’origen, posant de manifest 
la precarietat en les formes d’emancipació de la joventut i retardant encara més 
aquest procés. El benestar emocional i relacional dels joves davant d’aquesta situa-
ció també ha estat en el punt de mira d’aquestes recerques, ja que els diversos con-
finaments han tingut conseqüències en les relacions amb el grup d’iguals, un im-
portant agent de socialització en aquest moment del cicle vital. Alhora, cal remarcar 
la diversitat de vivències d’aquestes experiències de confinament dins d’aquest col-
lectiu per eixos de classe, gènere i ètnia al llarg de la pandèmia. 

En tercer lloc, la sociologia també s’ha focalitzat en els impactes en el benes-
tar de les persones d’edat avançada i les persones amb diversitat funcional. 
Aquest col·lectiu ha estat especialment afectat per la situació sociosanitària, no 
sols per tenir un major risc de patir la covid-19 amb possibilitats de complicaci-
ons degut a situacions fràgils de salut, sinó també per l’impacte de les mesures 
sociosanitàries i socials que han pogut limitar la seva autonomia i relacions soci-
als, com ara l’agreujament de situacions de soledat per la manca de «bombolla» 
propera i/o els aïllaments als centres hospitalaris i residencials (Belzunegui, 
2020; Bergé, s.d.; Merodio et al., 2020). És també especialment d’interès asse-
nyalar algunes altres recerques que han tingut en compte situacions de diversitat 
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funcional i que han constatat les dificultats que han suposat els diversos confina-
ments, tant per ells mateixos com per a les persones que en van tenir cura i han 
posat de manifest l’oblit d’aquest grup social en la participació en les polítiques 
públiques en temps de covid-19 i la necessitat de generar entorns segurs per a 
una millor qualitat de vida i guanyar accessibilitat als serveis de cura (Abellán 
et al., 2021; Hall et al., 2020).

És justament en temes de polítiques de conciliació i cura, però aplicat en el 
cas dels infants, que podem veure alguns avenços en el nostre país. És en aquest 
àmbit que destaca l’estudi sobre les llicències parentals per malalties dels fills en 
diferents països, incloent-hi el cas espanyol (Meil et al., 2021). En concret, es fa 
una avaluació del Plan Me Cuida, un programa engegat a l’Estat espanyol com a 
mesura extraordinària per a donar resposta a aquestes situacions (Rizo; Esco-
bedo, 2021). Els resultats de la recerca en aquest àmbit de polítiques familiars és 
clau per a orientar millor les mesures preses pels governs per a donar resposta a 
les diferents situacions familiars en un context posterior a la pandèmia. 

Finalment, destaquem recerques que s’han preguntat pel benestar en el si de 
la «bombolla» de convivència durant el confinament. També hem recollit estudis 
centrats en el benestar familiar i com aquest s’ha pogut veure afectat pel confina-
ment (Escobedo et al., 2020; Pi Ferrer et al., 2021; Rodríguez; Domínguez, 2021). 
En aquestes recerques es posa de manifest en general com la situació de confina-
ment ha generat situacions estressants en el si de les llars i ha tensat en algun 
punt la convivència. Tanmateix, alguns resultats apunten que en certs casos les 
relacions familiars i de parella han millorat en aquest context. Així, doncs, sem-
bla que la família repunta com a agent referent i, especialment, entre els joves. 
Tanmateix, en entorns més desafavorits on, per exemple, la situació socioeconò-
mica és més crítica, s’ha observat l’empitjorament del benestar i la salut de la 
unitat de convivència, especialment en col·lectius vulnerables com ara la pobla-
ció gitana (Arza et al., 2020). 

En resum, en una societat caracteritzada per la fragmentació social i la «liqui-
desa» de les relacions socials, al·ludint al concepte de Zygmund Bauman, l’arri-
bada de la covid-19 ha posat de manifest la importància dels nostres nuclis de 
convivència a l’hora de mantenir la cohesió social. Per tant, es fa imprescindible 
la necessitat de «cuidar» aquestes «bombolles», en el sentit més holístic de la pa-
raula, perquè sovint, des de la invisibilitat, s’ocupen de procurar el benestar en 
les persones, especialment, en un Estat de benestar mediterrani de cultura i de 
caràcter familiarista com el nostre. És en aquest sentit que la recerca sociològica 
ha donat veu a aquestes «bombolles» per a visibilitzar les desigualtats marcades 
per la classe social o l’origen, però també per l’eix de gènere, com es mostrarà 
més endavant. D’aquesta manera, el coneixement sociològic també aporta ele-
ments per a la promoció d’unes polítiques públiques posteriors a la pandèmia 
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que generin oportunitats per a les famílies, cuidant i donant suport per a cobrir 
les seves necessitats al llarg del cicle vital, així com afavorint la conciliació fami-
liar, unes relacions socials igualitàries entre els seus membres i relacions interge-
neracionals saludables.

4. Educació: paret mestra indiscutible, imprescindible, en tot 
moment, per a tothom

En el moment en què escrivim, la situació del sistema educatiu actual no és la 
que era fa dos anys. Val la pena fer, ni que sigui molt breument, una ullada en-
rere, de context. El confinament provocat per la crisi sociosanitària va comportar 
el tancament sobtat i total dels centres educatius. Una situació que va modificar 
del tot les dinàmiques habituals en els processos ensenyament-aprenentatge, en 
les quals la presencialitat d’alumnat i professorat era el pilar essencial. En aquell 
context, el sistema educatiu es va veure obligat a buscar la manera de mantenir el 
contacte docents-estudiants des de la distància física. 

La solució que es va haver d’adoptar va ser passar les classes a la modalitat en 
línia, mitjançant la utilització ràpida de les eines TIC que, precisament abans que 
la pandèmia aparegués, s’estaven incorporant a les aules amb diferents velocitats 
i sense presses. Aquest recurs va permetre que els centres d’ensenyament po-
guessin complir funcions fonamentals com la transmissió de coneixements. Al-
hora, altres funcions, també fonamentals, quedaven relegades en temps i espai. 
La socialització es produïa únicament en l’àmbit i l’entorn domèstic, quedant el 
contacte amb l’exterior limitat a la interacció a través de les pantalles. Les famí-
lies van haver de canviar els rols i assumir també els dels docents, amb contacte 
amb aquests o sense, afegint aquesta nova responsabilitat a tota la resta d’incerte-
ses, canvis i problemàtiques sobrevingudes (laborals, relacionals, familiars, de sa-
lut, etc.) a les quals havien també d’intentar donar resposta. 

La sociologia va fer seu des del primer moment el gran repte d’abordar en 
clau científica la complexa situació a què es va veure abocat el món educatiu, 
centrant-se especialment en l’educació primerenca i obligatòria. No pas per ca-
sualitat, l’educació és, especialment en la infància i l’adolescència, un factor clau 
del futur i el benestar de les persones. Així, els professionals especialitzats han ex-
plorat amb rigor i ciència les dimensions dels canvis que la pandèmia ha obligat 
a instal·lar per força en el sistema educatiu. Pel que fa al conjunt de referències 
específiques de la sociologia de l’educació ens remetem a l’informe ja esmentat 
Impactes socials de la pandèmia covid-19, en el qual es poden consultar totes les 
recollides fins a setembre de 2021 de manera detallada i exhaustiva.

Com es pot comprovar en aquest document, el conjunt de contribucions 
han estat moltes i variades. Des del primer moment van ser difoses a través dels 
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mitjans —en ser canals que permeten immediatesa i visibilitat— i també en 
jornades, seminaris, publicacions científiques, dissenyant recerques específi-
ques i elaborant informes tècnics en l’arc d’entitats i administracions locals. En 
aquest marc d’activitat i compromís intens, cal reconèixer l’esforç del conjunt 
de publicacions que han estat capaces d’articular monogràfics específics des de 
la perspectiva sociològica al voltant de les mutacions profundes viscudes en 
l’educació amb la covid-19. Dels molts exemples existents, que es poden resse-
guir a l’Informe Impactes socials (Abellán-López; Cussó-Parcerisas; Sanvicén-
Torné, 2022), citem el número especial de la Revista de Sociología de la Educa-
ción (RASE), ja esmentat en la introducció «Educar en época de confinamiento: 
la tarea de renovar un mundo común», (Beltrán et al., 2020) com a resposta 
immediata de la sociologia a la situació del panorama educatiu; i el segon, «La 
educación durante el confinamiento» (Rujas; Feito, 2021), que aplega també va-
luoses reflexions i alertes d’especialistes de la sociologia de l’educació catalana i 
valenciana (Bona; González, 2021; Jacokkis; Tarabini, 2021). També en altres ter-
ritoris pròxims s’han vertebrat aportacions específiques, com ara en l’anuari 
d’educació de les Illes Balears (Anuari, 2020).

Analitzant el detall de tota la tasca realitzada, s’observa que la sociologia de 
l’educació durant aquest període de confinament s’ha centrat principalment en 
dues grans línies d’investigació: d’una banda, l’anàlisi de les desigualtats i l’adap-
tació i, de l’altra, el paper de la institució educativa.

En l’anàlisi de les desigualtats, els estudis han identificat els punts febles que ha 
comportat l’ús, tal com s’ha fet, de les TIC i el pas de les classes presencials a en línia. 
En l’era digital, moltes llars disposaven dels recursos necessaris per a poder dur a 
terme la transformació imposada en les relacions socials; per a altres moltes, els era 
del tot impossible. L’existència d’aquests dos escenaris han marcat l’agenda dels es-
tudis sociològics de l’educació. Alhora, a les llars, les famílies volien comprendre els 
canvis profunds que s’estaven produint també en tots els seus espais de referència. 
També el professorat. L’afany compartit ha estat identificar i buscar accions de mi-
llora de la vida quotidiana. Dins d’aquesta, en un punt nuclear, l’educació. 

Atesa la rellevància de les afectacions, bona part dels estudis s’han centrat en 
l’anàlisi de l’impacte de la bretxa digital en general i, especialment, en les situa-
cions familiars de vulnerabilitat que han dificultat el procés d’ensenyament-
aprenentatge. En aquest àmbit s’han identificat, com a conseqüència de la 
bretxa, tres tipus de situacions excloents. La primera, motivada per la situació 
econòmica de les famílies i la capacitat/incapacitat relacionada per a poder acce-
dir a recursos tecnològics. En segon lloc, els trets culturals o el grau d’alfabetit-
zació digital dels membres de les llars. I, finalment, la provocada per la bretxa 
digital institucional com a eina de suport a les famílies (Gabaldón-Estevan; 
Vela-Cerdà, 2020).
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A més a més de la complexitat que va fer necessària la digitalització de les llars, 
moltes famílies ja partien de situacions de vulnerabilitat prèvies a la pandèmia. En 
aquestes famílies, han estat molt més profundes les afectacions amb més desigual-
tat i exclusió social. En aquests casos, les institucions han tingut un paper impor-
tant per a dotar-les de les eines necessàries i mantenir l’accessibilitat a l’educació, 
especialment per a la població en edat d’educació obligatòria. Els estudis i evidèn-
cies mostren que no s’han cobert les necessitats, alhora que fan evidents els punts 
forts del sistema educatiu. També, especialment, els febles: els que ja venen de lluny 
i s’han fet encara més profunds i evidents i els que la situació provocada per la pan-
dèmia ha afegit de nou. En general, l’educació no presencial ha limitat l’aprenen-
tatge de nenes i nens, però ha estat especialment dura amb els que tenen necessitats 
especials. En aquests casos, les seues demandes no poden ser cobertes amb mitjans 
digitals, sinó que necessiten la interacció directa amb el professorat. 

Un altre aspecte important estudiat des de la sociologia de l’educació fa refe-
rència al paper i a l’adaptació del sistema educatiu durant la pandèmia. En aquest 
aspecte s’ha fet èmfasi en la funció dels docents i les famílies durant tot aquest 
temps. Com mostren els estudis, els esforços del professorat s’han hagut de cen-
trar a adaptar-se als canvis, a les noves eines informàtiques i a les estratègies em-
prades per a mantenir la interacció amb l’alumnat tot intentant mantenir la qua-
litat educativa malgrat les noves condicions i les situacions individuals de cada 
casa. Altres investigacions han analitzat l’impacte en la vida personal del perso-
nal docent. Destaca la investigació feta per Hernàndez, Obiol i Villar (2020); per 
mitjà d’una enquesta feta al professorat de la Comunitat Valenciana s’ha indagat 
en l’opinió que tenien sobre les mesures d’adaptació preses als centres on treba-
llaven. Destaquem també els treballs de Tarabini i Jacovkis (2020), fets sobre una 
mostra d’escoles catalanes, a partir de la qual han analitzat les dades de composició 
social, innovació pedagògica i l’ús de tecnologies per part dels centres educatius, 
fent èmfasi en l’ús del temps i les vivències dels docents durant el confinament. 

De les recerques sociològiques que tracten l’adaptació de les famílies a l’educa-
ció dels seus fills en aquest marc, destaca com a exemple la investigació de Cano 
Hila i Argemí-Baldich (2021). S’hi mostra l’anàlisi realitzada en el marc d’un pro-
jecte dut a terme en un curs d’educació infantil amb infants de tres anys. L’interès 
de la recerca rau en el fet que analitza la relació entre docents i pares i mares de les 
nenes i nens. En aquest marc estudia la iniciativa que van fer en crear una aula tan-
cada a Youtube i dinamitzar els grups de WhatsApp. Amb aquesta manera de fer 
van millorar la comunicació, el suport i la conciliació entre treball i estudis amb els 
seus fills i filles. 

Les desigualtats també es van fer ben visibles quan s’han comparat centres 
educatius, ja que els nivells de digitalització dels quals partien, ja abans de la pan-
dèmia, eren també diferents i desiguals. A partir de les investigacions fetes s’han 
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identificat i descrit molts dels reptes que l’educació posterior al confinament ha 
d’afrontar. Cal remarcar, en aquest sentit, que s’han impulsat projectes europeus 
per a fomentar i millorar la utilització de les TIC a les escoles, en els quals par-
ticipen sociòlogues i sociòlegs catalans. 

Podem concloure aquest brevíssim repàs dient que la sociologia de l’educació 
ha hagut de treballar també confinada, si bé no ha estat gens parada. Tot al con-
trari. L’informe Impactes socials, que és a la base d’aquest capítol, és una clara 
evidència de la varietat, quantitat i qualitat dels estudis, investigacions, conferèn-
cies, publicacions, anàlisis i propostes que ha fet. Ha tractat a fons els temes cab-
dals: el paper de les ciències socials durant la pandèmia, l’augment de desigual-
tats socials i educatives i com les unes impacten en les altres, el paper de l’educació 
en la societat actual, el reptes de l’educació en el futur, l’educació a distància i, en 
general, totes les conseqüències de la pandèmia que han impactat en el sistema 
educatiu.

Els estudis a nivell macro i micro recullen també les evidències de l’esforç 
d’adaptació dels agents educatius, de les famílies, el professorat i els estudiants per 
a fer front a la complexa situació viscuda. En general, la perspectiva sociològica 
sencera incideix, des de tots els punts de vista, en la necessitat d’aprofitar la situació 
i la investigació feta observant les fortaleses i febleses del sistema educatiu mi-
rant-lo com un tot o com a parts, per a millorar els dèficits antics i nous. Han iden-
tificat especialment, amb anàlisi i dades, totes les problemàtiques. Anàlisis i dades 
que han estat generadores d’un ampli conjunt de propostes fonamentades des de 
l’anàlisi rigorosa de la realitat. A tall d’exemple, una de les veus expertes: 

El confinament ha fet evident que l’acció concertada entre escola i entorn 
per a vetllar pels infants és feble, fins al punt que hi ha infants dels quals s’ha per-
dut el rastre. Les administracions locals tenen en aquest punt un paper igual de 
rellevant que les escoles i els instituts, i cal que afavoreixin un entorn ric en opor-
tunitats educatives accessibles, vetllin per a donar una dimensió comunitària a 
aquestes oportunitats i facilitin el treball en xarxa entre agents educatius de l’àm-
bit formal i no formal. Els plans educatius en clau territorial i comunitària (d’en-
torn o de ciutat) són eines que cal activar. 

(Samper, 2020) 

La sociologia de l’educació ha ofert —i ofereix encara en aquests moments 
dits de postpandèmia, a través de les diagnosis, anàlisis i propostes que ha fet— 
una mirada transversal de les situacions viscudes que ha de facilitar l’establiment 
de polítiques actives, nacionals, territorials i locals per a millorar el present i l’es-
devenidor. A través de les diagnosis fetes i de l’anàlisi continuada de com ha anat 
evolucionant la realitat socioeducativa des del primer moment de confinament, 
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els referents experts de la sociologia de l’educació catalana i valenciana han anat 
explicant i argumentant i aportant a la societat en general, als professionals, a les 
famílies, als responsables polítics, un important conjunt de línies d’actuació per-
què en prenguin nota, per a millorar, per a estar preparats de cara al futur. 

Certament, ja des del començament, l’anàlisi de la realitat identificava que els 
impactes «eren una prova d’estrès per al sistema educatiu i extraescolar» (Sam-
per, 2020). També per a les famílies i les institucions. Les primeres evidències 
també mostraven que «la pandèmia marcaria un abans i un després en l’àmbit de 
l’educació» (Beltrán; Venegas, 2020: 92-93). Així ha estat, com s’està demostrant. 
La sociologia no fa prediccions, ni segueix debats oportunistes sense base científica, 
només es basa en evidències, en teories i els coneixements empírics acumulats. 
L’educació de la societat és l’eina més poderosa i transformadora per a aconseguir 
aquest bé comú en un món comú, de línies cada cop més difuses i a mercè de tot 
tipus de riscos globals. Com diu l’expert en sociologia de l’educació Josep Bel-
trán, «no hi ha receptes, només anàlisi, reflexió i propostes, per a renovar un 
món comú» un món que sabem que tal com està és producte de com l’estem fent 
els individus (Beltrán, 2021). Un món que, sabent-ho, volem treballar per a fer-lo 
millor. Probablement per això l’àmbit educatiu, en sentit ampli, és un camp 
d’anàlisi que preocupa i ocupa, de manera molt activa, la sociologia valenciana i 
catalana. Així ha estat, i així continuarà sent, n’estem del tot convençudes.

5. Dilemes de gènere i pandèmia

El gènere com a camp temàtic ha rebut una gran atenció per part de la socio-
logia catalana i valenciana durant l’emergència sanitària de covid-19, si es té en 
compte que la pandèmia no ha estat només un problema de salut, sinó que el seu 
impacte ha colpejat amb força les nostres societats i activitats econòmiques. Les 
contribucions analitzades comparteixen el diagnòstic que els efectes de la pandè-
mia han afectat desigualment homes i dones. Així, des de diversos enfocaments i 
amb diferents formats, l’èmfasi de les aportacions es dirigeix   principalment als 
efectes del confinament i a les conseqüències laborals, socials i econòmiques.

Sembla interessant començar tot destacant que la sociologia catalana del gè-
nere ha abastat una varietat d’anàlisis tan específiques com ara la situació de les 
dones a la presó (Almeda, 2020), la salut mental (Comas, 2020) o l’ocupació ju-
venil (Cabases, 2021). Les aportacions de la sociologia valenciana s’han enfocat 
de manera preferent en els problemes derivats del teletreball i la conciliació fami-
liar (Alcañiz; Cifre, 2020; Villar, 2020; Aguado; Benlloch, 2020).

Tot i això, el que també ha quedat clar és la importància de situar els impac-
tes de la pandèmia sobre el gènere dins d’un panorama més ampli de desigualtats 
socials i econòmiques.
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Plantejada aquesta consideració, la veritat és que comparteixen una inquie-
tud pels problemes associats a la discriminació, la desigualtat, les cures i la reor-
ganització d’espais a la llar per a combinar tasques productives i reproductives, 
especialment durant el confinament i amb les dades que es manejaven en aquell 
moment (Subirats, 2020; Moreno, 2021). La idea clau que articula el conjunt de 
les reflexions assenyala les repercussions sense precedents que ha provocat la 
pandèmia, que ha alterat les vides de les dones en termes de desigualtat i de de-
gradació de drets.

 Elles són les principals proveïdores de les cures segons els rols tradicionals i 
el confinament ha intensificat el volum de treball de les dones que han hagut 
d’atendre la seva activitat laboral, la cura dels nens i les feines de la llar. Aquesta 
situació, en un moment de màxima incertesa, ha incrementat la denominada 
càrrega mental de les dones, un terme que va néixer els anys vuitanta per a des-
criure la intensificació del treball i les seves conseqüències psicològiques.

Així mateix, i sempre partint de les aportacions recollides a l’informe esmen-
tat anteriorment, el teletreball apareix com un dels eixos principals de la sociolo-
gia de gènere (Jabbaz, 2020). Tant la sociologia catalana com la valenciana iden-
tifiquen la problemàtica que planteja el teletreball, ja que amplifica les desigualtats 
socials entre els gèneres i els desequilibris entre la vida personal i familiar, la difi-
cultat de separar els rols a la llar, les dobles i triples jornades de la dona. La crisi 
sanitària ha amplificat el desequilibri que ja existia en el repartiment de les feines 
domèstiques. Així, les dones van assumir la major part de les tasques i de la cus-
tòdia de fills i filles, en un context en què les escoles estaven tancades. La sociolo-
gia valenciana i catalana insisteixen en la idea que el teletreball difumina la fron-
tera entre el temps i l’espai laboral i el personal, de manera que s’erosiona l’esfera 
privada i el dret a la desconnexió. Aquest fenomen implicava una pèrdua del 
temps propi, en un escenari on calia assumir la cura dels nens, la dependència i 
les tasques domèstiques, treballs invisibles, no remunerats i executats majoritàri-
ament per les dones.

D’altra banda, i sense abandonar les reflexions sobre el treball, la pandèmia 
ha afectat nombrosos sectors econòmics en què les dones són les treballadors 
més nombroses, moltes vegades en condicions molt precàries i en primera línia, 
com ara caixeres, infermeres, restauració, cuidadores, manteniment i neteja a 
hotels, l’economia informal, etc.

La interseccionalitat (Crenshaw, 1989) també apareix a les contribucions do-
cumentades com un enfocament que combina diferents categories de discrimi-
nació com ara gènere, ètnia, edat, classe social, situació econòmica, discapacitat, 
orientació sexual, migracions, religió, geografia, estatus migratori, factors ambi-
entals i polítics, que interactuen entre si provocant més exclusió i prejudicis. 
L’enfocament interseccional ens permet comprendre millor com la pandèmia ha 
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exacerbat i reforçat les desigualtats existents. Veure el món a través de lents in-
terseccionals suposa reconèixer l’existència de sistemes de discriminació que se 
superposen i que moltes vegades queden invisibilitzats.

També les preocupacions per la bretxa digital i la necessitat de recursos digi-
tals durant la pandèmia apareix com un factor que va perjudicar moltes dones i 
nenes. Per exemple, convé evocar una idea que encara que és coneguda es presta 
sempre a una reflexió. Es tracta que l’accés a la tecnologia no és només important 
per a rebre informació actualitzada sobre les mesures d’aïllament, sinó que era 
fonamental per al treball i l’educació dels fills.

Com a conclusions, podrien destacar-se les dues cares de la moneda. D’una 
banda, la pandèmia va posar en risc la igualtat de gènere i, de l’altra, aquesta si-
tuació es presenta com una oportunitat per a reivindicar una reconstrucció amb 
enfocament de gènere per part dels poders públics. Avançar a la igualtat de gè-
nere és imperatiu per a superar les crisis; i, tanmateix, la majoria de les respostes 
socioeconòmiques adoptades pels estats en el context de la covid-19 són cegues 
a les qüestions de gènere i poques vegades responen a les necessitats específi-
ques de les dones. D’aquesta manera, entre els desafiaments que ens deixa la 
convulsió provocada per la pandèmia i les línies que s’esbossen per a la reconstruc-
ció, és possible desenvolupar una política de gènere integral, transversal i intersec-
cional; una economia amb perspectiva de gènere, la revaloració dels oficis relacio-
nats amb les cures, l’erradicació de la precarietat laboral, l’enfortiment de l’Estat del 
benestar, la lluita contra l’assetjament sexista i la violència de gènere, així com tenir 
una atenció acurada en els aspectes relacionats amb la salut mental.

6. Esperança, responsabilitat i acció. Analitzar les mudances 
del present per a transformar el futur

Cloem aquest article amb un apartat de reflexions finals. L’escrivim motiva-
des per les preguntes i inquietuds que emanen del volum de propostes de present 
i de futur que apleguen el conjunt de les 237 referències de què partim. Queda 
clar que la covid-19 ha transformat tots els hàbits i rutines, tots els àmbits, i ha 
provocat mutacions mai vistes fins ara —i, per tant, mai analitzades fins ara—, 
en maneres de fer, d’entendre, de valorar, d’interpretar, d’actuar, diferents de les 
que estàvem acostumats. També ha estat una experiència transformadora en la 
manera de pensar les recerques, d’adaptar i renovar metodologies —per força 
més virtuals que presencials— i en aprofitar oportunitats per a analitzar els plecs 
de la realitat de manera més transversal, interdisciplinària i amb una mirada glo-
bal i local. 

És interessant observar que, ja des del primer moment, les aportacions d’in-
vestigadores i investigadors reflecteixen una inquietud racional que fan explícita: 
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cal aprofitar els aprenentatges que ens està ensenyant la covid-19. Les respostes 
buscades s’articulen a mesura que alhora es fan les preguntes: què s’està fent evi-
dent? Quines lliçons i quins aprenentatges n’hem d’extreure? Què hem après? 
Ara què cal fer? 

Recordem que, el primer estiu de la crisi, les persones integrants de la taula 
rodona Com ens en sortirem? El món laboral després de la pandèmia, organitzada 
per l’ACS i el Palau Macaya en els cicles de «Diàlegs», aportaven respostes a la 
vista dels impactes del confinament dels primers mesos. Pros i contres, oportuni-
tats i riscos, efectes no desitjats del teletreball, per exemple, en la conciliació, les 
rutines, les desigualtats de gènere, etc. (ACS; Palau Macaya, 21 de juliol de 2020). 

Des de la sociologia s’han posat en evidència les febleses de les estructures 
socials existents i també les fortaleses. Són moltes les aportacions que incideixen 
en el fet que, malgrat tot i també, ha estat una gran oportunitat per a pensar i re-
pensar-nos col·lectivament (Rodríguez, 2020). Que cal aprofitar els aprenentat-
ges i les lliçons que la pandèmia ha donat per a millorar és una idea comuna. Els 
aprenentatges, en aquest sentit, només són possibles si el que s’aplica és una mi-
rada objectiva, des del pensament crític. La sociologia, deia Salvador Giner, ha 
estat sempre una ciència incòmoda perquè pensa i fa pensar. Així, analitzant les 
mutacions de la covid-19 ha volgut posar a prova des de la mirada científica la 
viabilitat o no dels estils de vida actuals; ha tractat de la necessitat de reforçar 
institucions; ha evidenciat la vulnerabilitat local i global que afecta molt més els 
més vulnerables i que creix sense aturador, ha alertat amb dades sobre els efectes 
de la desinformació… i un llarg etcètera. 

 La pandèmia demostra en totes les dimensions que els problemes que hi ha-
via són encara més profunds i n’ha creat d’altres que tot fa pensar que han arribat 
per a quedar-se. Com es mostra en els apartats anteriors dedicats al gènere, l’edu-
cació i la família, han aparegut nous interrogants i s’han identificat noves proble-
màtiques i nous reptes generals i específics que, amb tota seguretat, continuaran 
sent objecte d’estudi per a la sociologia els propers anys. És el cas de l’empitjora-
ment de la conciliació, de les desigualtats de gènere a conseqüència del teletreball 
i de les implicacions que té en l’economia, els usos del temps, en la tipologia dels 
nínxols de feina relegats a les dones en exclusiva o gairebé. O, continuant en clau 
de desigualtat de gènere, com afectarà el futur laboral de les dones i les dones jo-
ves —i, per tant, la igualtat, l’autonomia, etc.— la transformació que s’albira del 
món laboral que gira al voltant de les TIC i la intel·ligència digital, canvi que amb 
la covid-19 s’ha començat a posar en relleu. Pel que fa a l’educació, la pandèmia 
ha mostrat amb tota la cruesa els efectes d’una gran paradoxa: el sistema que té 
per objectiu generar igualtat social i protegir contra les vulnerabilitats per a ga-
rantir el dret i l’accés a l’educació de tothom, ha estat generador de desigualtats i 
d’augment dels sectors vulnerables en haver-se de traslladar l’ensenyament fora 
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dels espais protectors, i preparats per a ser-ho. Alhora, els espais de socialització 
comunitaris s’han transmutat, no sols en l’educació infantil i obligatòria, sinó en 
tot el món educatiu. Tot i que les urgències dels moments han concentrat l’aten-
ció en l’educació obligatòria, apareixen preguntes i problemàtiques noves en 
l’àmbit universitari i d’adults.

 Totes les propostes, ja s’ha comentat, reclamen la urgència de polítiques actives, 
amb estructures fortes; construir un model educatiu fort, sòlid, que no superi només 
allò que la pandèmia ha portat o ha fet més evident, sinó que doni seguretats davant 
altres possibles situacions de pandèmia, de risc, de mutacions profundes. 

En definitiva, durant els confinaments hem pogut observar a través de les re-
cerques sociològiques analitzades que la pandèmia de la covid-19 ha accentuat 
mutacions socials existents a la nostra societat. Desigualtats, vulnerabilitats, 
igualtat de gènere, educació, treball, relacions socials… tots i cadascun dels àm-
bits mutats estudiats, impacten —més encara en la situació de pandèmia viscuda, 
però també en la postpandèmia i més enllà— en un punt: el cicle vital, la família. 
Una estructura bàsica en el benestar social de les persones. Per això també ha es-
tat —i està i hi estarà— en el centre del pensament sociològic. 

En primer lloc, la inestabilitat social i econòmica ha provocat l’empitjora-
ment de les condicions de vida de les persones, especialment d’aquelles que ja es 
trobaven en situació de pobresa i d’exclusió social i, en particular, de les famílies 
amb fills a càrrec. En segon lloc, s’ha fet més visible la precarietat de les trajectò-
ries dels joves que lluiten per un futur millor. En tercer lloc, també s’ha posat en 
evidència la fragilitat del sistema de protecció social en donar cobertura a les ne-
cessitats de cura de les persones i, especialment, de les persones dependents. 
Tanmateix, el recull dins de les nostres bombolles també ens ha fet tornar al sen-
tit de «tribu», de construir xarxes de suport familiar i comunitàries fent emergir 
el sentit de col·lectivitat i la solidaritat intergeneracional (Molina-Luque, 2021). 
Aquests valors són un dels aprenentatges socials de la pandèmia que han fet que 
ens adaptéssim als canvis i que hauríem de guardar-los per a construir un futur 
esperançador i per a avançar cap a una societat més justa i igualitària. En aquesta 
empresa, la sociologia hi estarà tothora implicada, des de les aules, les entitats, les 
institucions, des de l’àmbit públic, professional, des d’arreu. Com ara, com sem-
pre, és una ciència social. 

Acabem amb una reflexió de caràcter general: Raimon Bonal, el 1995, es pre-
guntava si la societat catalana era prou conscient del paper fonamental de la soci-
ologia i de les funcions que feia en pro de la societat (Bonal, 1995: 29). Wiewi-
orca, el 2008, comentava que la pregunta «¿para qué sirven las ciencias sociales?» 
(2011: 67) era encara recurrent. Amb les dades i les evidències, es comprova que 
amb la tasca feta disseccionant la covid-19 des de tots els àmbits, ha quedat de-
mostrat un cop més el paper nuclear i necessari de la perspectiva sociològica en 
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l’anàlisi i la comprensió dels canvis i les mutacions. Ciència, rigor, dades, propostes 
i voluntat d’acció i transformació social, en el que és micro i en el que és macro, en 
el local i en el global.
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