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L’associacionisme català contemporani, amb una densa xarxa d’associacions i d’espais de sociabilitat,

es caracteritza per tres aspectes: la diversitat (agrari, sindical, professional, cooperatiu, mutual, femení,

educatiu, recreatiu, cultural, polític, religiós, ...); la fortalesa numèrica i distribució homogènia per tot el

territori, i la presència activa en la vida econòmica, política, social i cultural del país. Històricament, però,

davant l’absència de l’estat protector i l’avarícia del capital, les classes populars catalanes s’associaren i

hagueren de lluitar per assolir una vida digna i, en alguns casos, per transformar la societat. La

Catalunya associada, una investigació original i pionera, analitza i cartografia l’associacionisme i la

sociabilitat a Catalunya entre 1868 i 1938 i en traça una imatge global i, alhora, sectorial, que va des del

món rural fins al món urbà i que abasta el conjunt de les classes socials i de la geografia catalana.

 

 

Agustí Agramunt Bayerri és doctor en Història per la URV i investigador vinculat al grup de recerca

ISOCAC. La seva trajectòria investigadora recull aspectes relacionats amb la història de les

infraestructures de transport i l’urbanisme, la crisi gremial, la industrialització i la fiscalitat; tot plegat

circumscrit a la transició entre l’Antic Règim i el món contemporani.

 

Ramon Arnabat Mata és professor d’Història Contemporània a la URV, ha realitzat diversos estudis

sobre la Revolució Liberal i la Contrarevolució durant la primera meitat del segle xix, el moviment

associatiu i la sociabilitat durant el darrer terç del segle xix i el primer del segle xx, i la Segona República,

la Guerra Civil i el primer franquisme. Ha coordinat diversos projectes de transferència del coneixement

historicoarqueològic. És membre del grup de recerca consolidat ISOCAC de la URV i les seves darreres

publicacions són: ‘Ateneus. Cultura i Llibertat i Asociaos y seréis fuertes’. ‘Sociabilidades,

modernizaciones y ciudadanías en España, 1860-1930’.

 

Marc Dalmau i Torvà. Cooperativista i llibreter d’ofici, participa en l’àrea de recerca social de «La ciutat

invisible». Llicenciat en Sociologia i doctor en Antropologia Social i Urbana, forma part de l’Observatori

d’Antropologia del Conflicte Urbà (OACU) de la UB. Els seus dos grans temes d’interès són els estudis

urbans i el cooperativisme. Durant anys s’ha dedicat a recuperar la història social del cooperativisme i el

moviment obrer als barris populars de Barcelona.

 

Montserrat Duch Plana. Catedràtica d’Història Contemporània de la URV. És coordinadora del grup de



recerca consolidat ISOCAC des del 2010 i directora de la col·lecció Atenea d’estudis de dones, gènere i

feminismes. Ha dedicat bona part de la seva trajectòria a l’estudi de la historia social de la Catalunya del

segle xx, en especial a les polítiques de memòria, els usos públics de la història i la història de les

dones.

 

Jordi Estivill. Professor jubilat de la Universitat de Barcelona. Des de l’any 2000 professor de la

Universitat de Lisboa (ICSTE), director del Gabinet d’Estudis Socials fins al 2003, cooperativa

especialitzada en estudis sobre pobresa, economía social i mercat de treball. Director d’un programa

internacional en l’Organització Internacional del Treball, autor de més de 40 llibres i membre de la xes

(Xarxa d’Economia Solidària). Els seus darrers llibres són ‘Europa a les fosques’, 'Polítiques socials

comparades en els feixismes’ i ‘Invitació a l’economia solidària’.

 

Xavier Ferré Trill. Historiador. Ha centrat la recerca en l’àmbit del pensament polític.

 

Francesc Fortuño Bonet. Doctor en història contemporània per la URV i membre del grup de recerca

consolidat ISOCAC. Les seves línies d’investigació estan enfocades a l’estudi de la sociabilitat i

l’associacionisme en l’època contemporània, especialment durant el segle xx. També ha treballat temes

relacionats amb la II República, la Guerra Civil i el franquisme a Catalunya, sobretot en el món rural.

 

Miguel Garau Rolandi. Doctor en Història Contemporània per la ub, és membre del Grup d’Estudis

d’Història de la Cultura i dels Intel·lectuals (GEHCI) del Departament d’Història Contemporània de la ub i

professor en el màster d’Economia Social de la Fundació Tecnocampus (UPF). Ha publicat diversos

llibres i articles dedicats a l’estudi del moviment cooperativista i a l’anarcosindicalisme a la Catalunya

contemporània.

 

Antoni Gavaldà és professor de la urv és membre del grup ISOCAC i coordinador del d’Ensenyament-

aprenentatge des dels valors cooperatius, des del vessant de la Didàctica de les Ciències Socials.

Dirigeix la col·lecció Cooperativistes Catalans, segell de la Fundació Roca i Galès de Barcelona. Les

seves línies d’investigació prioritàries són els moviments socials a partir del sindicalisme i de la història i

la política agrària dels segles xix a xxi.

 

Josep M. Pons-Altés. Professor agregat interí de la URV, i professor col·laborador a la Universitat Oberta

de Catalunya. Forma part del grup de recerca ISOCAC. Anteriorment ha impartit classes a les

universitats de Lleida, Múrcia, Jaume I de Castelló i a la Universidad Nacional de Asunción (Paraguai).

Les seves línies de treball se centren en la història contemporània de Catalunya i en la didàctica de les

ciències socials.


