
 
 

MARINA SUBIRATS I MARTORI 
 
 

Neix a Barcelona. Es llicencia en Filosofia el 1965 i se’n va a París per ampliar els                 
seus estudis sobre Sociologia on treballarà com a investigadora. Torna a           
Catalunya el 1970 com a professora de Sociologia a la UB i UAB. Paral.lelament              
desenvolupa la seva tasca com a investigadora en la Fundació Jaume Bofill i             
l’Institut de Ciències de l’Educació. 

L’any 1977 realitza una investigació a la Universitat de Wisconsin, al 78 a la              
Universitat de Califòrnia i el 1987 a l’Institute of Education de Londres. 

Ha dirigit l’Enquesta Metropolitana de Barcelona realitzada a través de l’Institut           
d’Estudis Metropolitans durant els anys 1986, 1990 i 2000. 

Al 1992 obté la càtedra de Sociologia de la UAB i s’especialitza en Sociologia de               
l’educació i Sociologia de la dona. Les seves principals línies d’investigació han            
estat l’educació, el gènere, la coeducació i l’estructura social de Catalunya. 

Des de 2006 és catedràtica emèrita de Sociologia. Dirigeix l’Instituto de la            
Mujer del Ministerio de Asuntos Sociales entre 1993 i 1996 i és membre de la               
Comissió d’Igualtat d’Oportunitats de la Unió Europea entre 1993 i 1996. 

És escollida consellera de l’Ajuntament de Barcelona entre 1999 i 2006 on            
ocuparà el càrrec de consellera d’educació. I és membre del Consell Escolar de             
l’Estat des de 2004. 

Ha rebut nombrosos premis, ha escrit més d’un centenar d’articles, diversos           
llibres i és una dona referent en l’àmbit de la coeducació, tant per la seva               
aportació teòrica, com per l’aportació de les seves investigacions en els           
diferents nivells educatius. 

Actualment la podem veure i sentir en alguns mitjans de comunicació com la             

ràdio i la televisió, participant en diferents tertúlies de caire sociopolític i            

educatiu. 

Ha publicat diversos llibres sobre educació, coeducació i estructura social de           

Catalunya: 

● El empleo de los licenciados, Barcelona 1981. 

● L'escola rural a Catalunya, Barcelona, 1983. 

● Con diferencia. Las mujeres frente al reto de la autonomía, Barcelona,           

1998. 

● Coautora de: L'Enquesta Metropolitana de Barcelona, 1985-86, 1990,        

1995, 2000. 

● Rosa y Azul. La transmisión de los géneros en la escuela mixta Madrid             

(1988) 

● Les desigualtats socials a la Catalunya actual (1999) a Rev. Cat. de            

Sociologia. 

● El lideratge educatiu dels municipis (2002) a Perspectiva Escolar 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Perspectiva_Escolar


● Una democracia imperfecta (2003) a Cuadernos de Pedagogía 

● Mujeres y Hombres. ¿Un amor imposible? (2007) Article "SER MUJER";          

escrigué el llibre juntament amb Manuel Castells. 

● Barcelona: de la necessitat a la llibertat. Les classes socials al tombant            

del segle XXI (L'Avenç, 2012). ISBN 978-8488839-60-2 

● Forjar un hombre, moldear una mujer (2013) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gl6c1kLrJnU  (6 minuts) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4P5pA9CZylk  (45 minuts)  

 

 

 

https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuadernos_de_Pedagog%C3%ADa&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/L%27Aven%C3%A7
https://ca.wikipedia.org/wiki/Especial:Fonts_bibliogr%C3%A0fiques/978-8488839-60-2
https://www.youtube.com/watch?v=gl6c1kLrJnU
https://www.youtube.com/watch?v=4P5pA9CZylk

