
Col·laboradors

Amado Alarcón Alarcón. Professor de sociologia de la Universitat
Rovira i Virgili (URV). Doctor en sociologia per la Universitat Autò-
noma de Barcelona. Membre dels grups de recerca Empresa i So-
cietat (URV) i CEDIME (UAB). Les actuals línies de treball són:
empresarialitat, turisme, llengües i mercat de treball. Ha publicat
articles en revistes especialitzades, com ara REIS, Sistema, Pa-
pers. Revista de Sociologia, Sociología del Trabajo, etc. Els seus
darrers llibres publicats són: I. BRUNET i A. ALARCÓN (2005), ¿Quién
crea empresas? Redes y empresarialidad, Madrid, Talasa; A. ALAR-
CÓN (2004), Economía, política e idiomas, Madrid, Consejo Econó-
mico y Social.

Ángeles Arjona Garrido. Llicenciada en ciències polítiques i sociolo-
gia per la Universitat de Granada. Doctora en antropologia social
per la Universitat d’Almeria. Actualment és professora d’antropo-
logia social al Departament de Ciències Humanes i Socials de la
Facultat d’Humanitats i Ciències de l’Educació de la Universitat
d’Almeria. És autora dels llibres La inmigración y el mercado de tra-
bajo: el caso de la economía étnica en Almería (2004) i Los colores
del escaparate: Emprendedores inmigrados en Almería (2006). Co-
editora dels llibres Convivencias entre culturas (2001), La integra-
ción social de los inmigrados: modelos y experiencias (2003) i Inmi-
gración y derechos humanos (2004). Ha publicat diferents articles a
les revistes següents: Revista Colombiana de Sociología, Sociología
del Trabajo, Redes, Portularia, Foro Hispánico, Revista Internacio-
nal de Sociología, etc.

Ignasi Brunet Icart. Catedràtic de sociologia de la Universitat Rovira
i Virgili de Tarragona. Director de Grup d’Investigació Empresa i
Societat a la mateixa Universitat. Les actuals línies de treball són:
empresarialitat, inserció laboral, petites i mitjanes empreses i mo-
dels d’organització. Ha publicat articles en revistes especialitza-
des, com ara REIS, Papers. Revista de Sociologia, Revista de Edu-
cación, etc. Els seus darrers llibres publicats són: I. BRUNET i A.
BELZUNEGUI (1999), Estrategias de empleo y multinacionales, Bar-
celona, Icaria; I. BRUNET i A. BELZUNEGUI (2000), Empresa y estra-
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tegia en la perspectiva de la competencia global, Barcelona, Ariel;
I. BRUNET i I. PASTOR (2003), Ciencia, sociedad y economía, Madrid,
Fundamentos; I. BRUNET i A. ALARCÓN (2005), ¿Quién crea empre-
sas? Redes y empresarialidad, Madrid, Talasa; I. BRUNET i A. ALAR-
CÓN (2005), Teorías sobre la empresa, Madrid, Pirámide. 

Julián Cárdenas Herrera. Llicenciat en sociologia per la Universitat
de Barcelona, està cursant estudis de doctorat en sociologia a
aquesta universitat amb la tesi «El poder econòmic mundial: Una
anàlisi de xarxes d’inerlocking directorates». És personal investi-
gador al Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions
a la Universitat de Barcelona. Ha publicat els articles «Xarxes so-
cials entre universitaris», amb C. Oltra i S. Costa a Àgora d’Infer-
meria (2004) i «Networks of economic power in Europe», amb J.
Rodríguez i C. Oltra.

Juan Carlos Checa Olmos. Llicenciat en ciències polítiques i so-
ciologia per la Universitat de Granada. Doctor en sociologia per
la Universitat d’Almeria. Actualment és professor de sociologia
al Departament d’Història, Geografia i Història de l’Art de la Fa-
cultat d’Humanitats i Ciències de l’Educació de la Universitat
d’Almeria. És autor del llibre La diferenciación residencial de los
inmigrados (2004) i La diferenciación residencial: Conceptos y
modelos empíricos para su comprensión (2006). Ha publicat dife-
rents articles a les revistes següents: Migraciones Internaciona-
les, REMI, Sociología del Trabajo, Foro Hispánico, Anthropolo-
gica.

Xavier Gimeno Torrent. Llicenciat en sociologia. Els seus principals
interessos de recerca estan relacionats amb els camps de la socio-
logia del coneixement i del treball. Actualment és becari del Fons
d’Investigació Sanitària de l’Instituto de Salud Carlos III (Ministeri
de Sanitat) a ISTAS (Instituto Sindical Trabajo, Ambiente y Salud),
on col·labora en una recerca sobre salut i organització del treball.
La seva tesina de doctorat ha estat consagrada a la construcció
d’una mostra representativa de convenis col·lectius. La seva tesi de
doctorat se centra en l’estudi del procés d’institucionalització de la
sociologia a Catalunya. Actualment també dedica part del seu
temps a una prerecerca centrada en l’estudi del procés de constitu-
ció d’un barri que fou majoritàriament constituït pels emigrants
«castellans» que arribaren al seu poble (Palafolls) durant els anys
seixanta.
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Susanna González Ruiz. Llicenciada en sociologia per la Universitat
Autònoma de Barcelona (2004). Ha cursat el Màster en Relacions
Internacionals per l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals.
Ha realitzat pràctiques professionals a l’Associació Sociocultural
Nous Temps de Sabadell dins el marc del projecte d’intercanvi in-
ternacional «Euroequal 2003», finançat pel Programa Joventut de
la Comissió Europea. També ha participat com a voluntària en
projectes d’ajuda a discapacitats i infància de la Creu Roja de
Rubí.

Montserrat Martínez Melo. Llicenciada en sociologia, especialitat
de treball i organitzacions, per la Universitat Autònoma de Barce-
lona (1999). Participa en el Màster en Tècniques d’Investigació So-
cial Aplicada (TISA) organitzat per la Universitat de Barcelona, la
Universitat Autònoma de Barcelona i el Col·legi de Llicenciats en
Ciències Polítiques i Sociologia. Inicia la seva experiència profes-
sional a l’Institut de Ciències de l’Educació, en el Grup de Recerca
en Educació i Treball, en el projecte sobre la inserció laboral dels
cursos de formació professional de l’Ajuntament de Barcelona.
Posteriorment col·labora en la recerca de l’Observatori del Mercat
de Treball del Consell Comarcal del Vallès Occidental sobre el
col·lectiu d’aturats de llarga durada. Després de cinc anys com a
cap de projectes a DEP Consultoria Estratègica, actualment de-
senvolupa aquesta funció a TIME Consultants. Juntament amb
Jordi Pujol i Puigdemont, és autora de la web sociologicus.com. 

Rafael Merino Pareja. Professor ajudant del Departament de Socio-
logia a la Universitat Autònoma de Barcelona, imparteix assigna-
tures de l’àrea de sociologia de l’educació a la Facultat de Ciències
de l’Educació de la UAB. Actualment és coordinador de la titula-
ció d’educació social. És investigador del Grup de Recerca Educa-
ció i Treball, en les àrees de la relació entre formació i ocupació,
formació professional, avaluació de polítiques públiques i transi-
ció dels joves a la vida activa. 

Núria Montmany Badia. Llicenciada de sociologia per la Universitat
Autònoma de Barcelona (2004). Està realitzant el Màster de Polí-
tiques Públiques i Socials a l’Institut d’Educació Contínua de la
Universitat Pompeu Fabra. Ha participat en tasques de coopera-
ció i educació a l’organització no governamental Lliga dels Drets
dels Pobles i també a la Plataforma Ciutadana per a l’Abolició del
Deute Extern. També ha col·laborat en la redacció de diversos ar-
ticles de la revista Illacrua i ha treballat com a sociòloga a Innova-
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ción y Consultoría en Políticas Públicas. Actualment està realitzant
pràctiques professionals a l’Oficina Tècnica de Planificació de l’À-
rea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona.

Gemma Parera Álvarez. Llicenciada en sociologia per la Universitat
Autònoma de Barcelona (2005). Està cursant el Màster en Políti-
ques Públiques i Socials a l’Institut d’Educació Contínua de la
Universitat Pompeu Fabra. Ha estat investigadora de suport al Se-
minari d’Estudis de la Dona de la Universitat Autònoma de Bar-
celona i també investigadora de l’estudi Diagnòstic de la formació
de persones adultes de Catalunya pel Consell Superior d’Avalua-
ció del Sistema Educatiu. Finalment ha estat investigadora de
l’estudi Informe de la immigració a Sabadell 2006, Lliga dels Drets
dels Pobles, Fundació Jaume Bofill i Fòrum IDEA.

Anna Torrijos López. Llicenciada en sociologia per la Universitat
Autònoma de Barcelona (2001). Ha realitzat el Màster en Tècni-
ques d’Investigació Social Aplicada (TISA) organitzat per la Uni-
versitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i el
Col·legi de Llicenciats en Ciències Polítiques i Sociologia. Inicia la
seva experiència professional a DEP Consultoria Estratègica com
a tècnica sènior en investigació sociològica i d’opinió. Actualment
és tècnica a la Secretaria de Política Lingüística al Servei d’Infor-
mació, Difusió i Estudis, on coordina el disseny i la realització
d’estudis sociolingüístics. Addicionalment, col·labora com a dina-
mitzadora de taules rodones participatives a ACTIVA, empresa
privada de recerca, desenvolupament, gestió i consultoria.

Gemma Vilà Bosqued. Professora de sociologia de la Universitat de
Barcelona en el Departament de Teoria Sociològica, Filosofia del
Dret i Metodologia de les Ciències Socials. És investigadora 
del Grup de Recerca Població, Territori i Ciutadania reconegut per
la Generalitat de Catalunya. Tant la seva activitat docent com la
de recerca versen sobre la sociologia urbana, la ciutadania, la po-
blació i l’estructura social de les societats contemporànies. Ha im-
partit docència en diversos ensenyaments i ha participat en pro-
jectes d’innovació i millora de la qualitat docent reconeguts i
finançats per la Universitat de Barcelona. En l’àmbit de la recerca,
ha participat en diversos projectes de R+D i ha realitzat recerca
aplicada per a entitats públiques i privades en l’àmbit de les línies
descrites.
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