
Raimon Bonal (1935-2001). Doctor en sociologia. Professor TU a la
Universitat de Barcelona, investigador a la Fundació Bofill i presi-
dent de l’ACS als anys noranta. Especialitzat en teoria sociolò-
gica, en sociologia urbana i en intervenció social.

Maite Montagut. Doctora en sociologia i professora TU a la UB. Mem-
bre de la Junta de l’ACS. Especialitzada en teoria de l’Estat i en
serveis socials.

Sebastià Sarasa. Doctor en sociologia, professor TU a la UPF i col·la-
borador al CSIC. President de l’ACS. Especialitzat en teoria de
l’Estat i en polítiques socials.

José Antonio Noguera. Doctor en sociologia i professor TU a la UAB.
Especialitzat en epistemologia de les ciències socials i en teoria
sociològica.

Josep Adelantado. Doctor en sociologia i professor TU a la UAB. Es-
pecialitzat en polítiques socials.

Encarna Herrera. Llicenciada en sociologia i professora a la UNED i
a la UOC. Membre del GEDIME del Departament de Sociologia de
la UAB i membre de la Junta de l’ACS. Especialitzada en estruc-
tura social i en immigració.
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Ana Rosa Alcalde, Cristina Garcia, Raquel Moreno i Marta Ramírez.
Llicenciades en sociologia per la UB i participants en el primer
Congrés de joves sociòlegs.

Xavier Godàs. Llicenciat en sociologia per la UB i membre del CREA.
Sociòleg a l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Barce-
lona. Especialitzat en teoria sociològica i moviments socials.

Ramon Flecha. Doctor en sociologia i professor CU a la UB. Director
del CREA. Especialitzat en teoria sociològica i en sociologia de
l’educació.

Teresa Sordé. Doctora en sociologia, membre del CREA i becària de
recerca al GEDIME del Departament de Sociologia de la UAB.
Membre de la Junta de l’ACS. Especialitzada en teoria sociològica
i en sociologia de l’educació.

Salvador Giner. Doctor en sociologia i CU emèrit a la UB. President
de l’Institut d’Estudis Catalans. Ha estat president de l’ACS.

Miguel Ángel Mateo. Doctor en sociologia i professor de la Universitat
d’Alacant. Especialitzat en metodologia de les ciències socials i en
tècniques d’investigació.

Clemente Penalva. Doctor en sociologia i professor de la Universitat
d’Alacant. Especialitzat en metodologia de les ciències socials i en
tècniques d’investigació.

Francesc Gibert. Llicenciat en sociologia i professor a la UAB. Mem-
bre del QUIT i especialitzat en sociologia del treball i en migra-
cions.

Paquita Sanvicén. Llicenciada en sociologia, exmembre de la Junta
de l’ACS. Ha estat cap de l’Àrea d’Activitats del Consorci per a la
Normalització Lingüística de la Generalitat de Catalunya. Espe-
cialitzada en sociolingüística. 

Anna Alabart Vilà. Catedràtica de sociologia en la Universitat de
Barcelona. Els seus interessos s’orienten prioritàriament cap a la
sociologia urbana i els moviments socials. Entre les darreres pu-
blicacions Praxis ciudadana de los excluidos: el caso de los «sin pa-
peles» (2005), Social relationships and quality of life in the disperse
city: the case of the Metropolitan Region of Barcelona (2006), For-
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mes de vida a la ciutat dispersa: apreciació diferenciada per gè-
nere i perfil social (2007), Actualment està dirigint el projecte del
CICYT i FEDER , La sostenibilidad social según las formas urba-
nas i coordina el Grup de Recerca Territori, Població i Ciutadania,
reconegut per la Generalitat de Catalunya.

Grup de Recerca. El grup està compost per onze investigadors ads-
crits a tres departaments de la Universitat de Barcelona: Teoria
Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències So-
cials; Sociologia de les Organitzacions;  Geografia Humana. El
treball de l’equip s’ha desenvolupat a l’entorn de tres línies d’in-
vestigació social  vinculades a l'àmbit urbà: relacions socials i
vida quotidiana; mobilitat residencial; desigualtats. Entre els úl-
tims treballs, els derivats de la recerca presentada. Actualment
està iniciant una recerca sobre sostenibilitat i desigualtat  (pro-
jecte I+D+i, finançat per CICYT i FEDER)

Josep Pont Vidal. Doctor en sociologia. Professor titular al Nucleo
Altos Estudos Amazônicos (NAEA), Universidade Federal do Pará
(UFPA), Brasil. Coordinador del Grupo de Estudos de Políticas
Públicas e Políticas Sociais da Amazônia. Especialitzat en movi-
ments socials, en polítiques públiques i socials i polítiques i en
sociologia del desenvolupament.
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