
AUTORS QUE HAN COL·LABORAT
A SOCIETAT CATALANA 2010

Àngel Belzunegui Eraso. Doctor en sociologia per la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB) i professor titular de sociologia a la Universitat Rovira i
Virgili (URV) de Tarragona. Membre del grup de recerca Anàlisi Social i Or-
ganitzativa de la URV. Les actuals línies de recerca en què treballa són la so-
ciologia del canvi social i la sociologia de les organitzacions. Director de
l’Enquesta de Condicions de Vida de la Població de Tarragona. Actualment
dirigeix una recerca sobre pobresa i gènere a sis comunitats autònomes espa-
nyoles. Ha publicat articles en revistes especialitzades com REIS: Revista Espa-
ñola de Investigaciones Sociológicas,Revista Catalana de Sociologia, Tampere Peace Research
Institute, Sociología del Trabajo, Sistema, Revista Internacional de Sociología, Aranzadi
Social, etcètera.

Ignasi Brunet Icart. Doctor en sociologia per la Universitat de Barcelona i ca-
tedràtic de Sociologia a la Universitat Rovira iVirgili (URV) deTarragona. Di-
rector del grup de recerca Anàlisi Social i Organitzativa de la URV, grup de re-
cerca consolidat. Les actuals línies de recerca en què treballa són la sociologia
de l’empresa i de les organitzacions. Dirigeix el grup de treball de la Fede-
ració Espanyola de Sociologia (FES) sobre sociologia de les organitzacions. És
autor de diverses monografies i ha publicat articles en revistes especialitzades
com REIS: Revista Española de Investigaciones Sociológicas, Papers: Revista de Sociologia,
Revista de Educación, Política y Sociedad, Sociología del Trabajo, Sistema, Revista Internacio-
nal de Sociología, etcètera.

Maria Caprile Elola-Olaso. Sociòloga i directora de l’àrea de treball i políti-
ques socials de la Fundació Centre d’Iniciatives i Recerques Europees a la Me-
diterrània (CIREM). Les seves línies de recerca principals són a l’entorn del
mercat de treball, el gènere i les desigualtats socials. En els últims anys ha

A
U

TO
R

S
Q

U
E

H
A

N
C

O
L·L

A
B

O
R

A
T

A
SO

C
IE

TA
T

C
A

TA
LA

N
A

20
10

217

04 SOCIETAT CATALANA 2010.qxp:-  8/11/10  15:55  P�gina 217



dirigit diversos estudis europeus i nacionals sobre qualitat del treball, igualtat
de gènere i ciència i gènere. És coautora del llibre La calidad del empleo en España:
Una aproximación teórica y empírica (Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2009),
coordinat per Carlos Prieto.

Màrius Domínguez Amorós. Professor del Departament de Sociologia i
Anàlisi de les Organitzacions de la Universitat de Barcelona. Llicenciat en
ciències polítiques i sociologia i en psicologia social per la Universitat Autòno-
ma de Barcelona. Membre del Grup de Recerca en Territori, Població i Ciu-
tadania, reconegut per la Generalitat de Catalunya com a grup consolidat.
Les seves línies de treball i d’especialització són les tècniques d’investigació so-
cial, els indicadors i els índexs socials i l’anàlisi de les desigualtats socials. Tam-
bé les seves publicacions versen sobre aquests temes. Ha participat en diversos
projectes de R+D i convenis de recerca amb les administracions públiques.
Actualment, el projecte de convocatòries públiques en què està investigant és
«La sostenibilitat social segons les formes urbanes. Mobilitat residencial, espais
de vida i ús del temps en les regions metropolitanes».

Fernando Esteban. Llicenciat en sociologia per la Universitat de Buenos
Aires (Argentina), màster en estudis llatinoamericans i doctor en sociologia
per la Universitat de Salamanca (Espanya). Durant aquesta etapa va realitzar
estades d’investigació a les universitats de York (Canadà), de Boston (EUA) i
Estatal de Campinas (Brasil). Després ha estat becari postdoctoral a la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona i actualment és professor ajudant doctor (PAD)
a la Universitat de València. Ha enfocat les seves investigacions cap a diversos
aspectes de la immigració estrangera a Espanya (demografia, integració labo-
ral, col·lectius específics, etc.). Són fruit d’aquesta tasca una desena d’articles i
de capítols en llibres col·lectius.

Jordi Garreta Bochaca. Llicenciat i doctor en sociologia per la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB), és professor titular a la Universitat de Lleida.
La investigació que ha realitzat se centra en la sociologia de l’educació i la so-
ciologia de les migracions. Autor d’articles en revistes nacionals i internacio-
nals, així com de llibres entre els quals destacarien El espejismo intercultural: La es-
cuela de Cataluña ante la diversidad cultural (2003, Centro de Investigación y
Documentación Educativa), La integración sociocultural de las minorías étnicas (2003,
Anthropos) i La participación de las familias en la escuela pública: Las asociaciones de ma-
dres y padres del alumnado (2008, Confederación Española de Asociaciones de Pa-
dres y Madres de Alumnos). Les publicacions en línia es poden consultar en
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<www.geosoc.udl.es/professorat/Garreta.htm>. El 2000 obtingué el Premi
de Projectes de Recerca de la Fundació Enciclopèdia Catalana, i el 2002, un dels
Premis Nacionals d’Investigació Educativa del Centre d’Investigació i Docu-
mentació Educativa (CIDE) del Ministeri d’Educació. Des del 1996 ha realitzat
diferents estades d’investigació en el Centre d’Estudis Ètnics de la Universitat
de Montreal (CEETUM) i el Centre d’Anàlisi i d’Intervenció Sociològiques
(CADIS) de l’Escola d’Alts Estudis en Ciències Socials de París.

Oriol Homs i Ferret. Sociòleg investigador. Director general de la Fundació
Centre d’Iniciatives i Recerques Europees a la Mediterrània (CIREM) i presi-
dent de la Fundació Innovació per l’Acció Social (FIAS) i de la consultoria
Impuls al Benestar, SL. Dedicat inicialment a l’ensenyament de la sociologia,
com a professor titular, a l’Escola Universitària de Treball Social adscrita
a la Universitat de Barcelona, es dedica després a la sociologia aplicada i a la
investigació. Dóna cursos com a professor en diferents universitats i impar-
teix nombroses conferències. Participa en seminaris i taules rodones sobre
formació professional i qualificació, igualtat d’oportunitats, ocupació i mer-
cat de treball i polítiques de desenvolupament local i social, tant en l’àmbit
nacional com internacional. Col·labora habitualment amb el Cen-
tre Europeu per al Desenvolupament de la Formació Professional (CEDE-
FOP), amb la Fundació Europea de Formació (ETF) i amb diferents progra-
mes de la Comissió Europea, fet que el converteix en un dels principals
especialistes en temes de formació i ocupació. És membre del Centre d’Estudis
d’Opinió (CEO) de Catalunya. Ha realitzat nombroses investigacions en els
àmbits del treball, la formació i les polítiques socials, sobre els quals ha pu-
blicat nombrosos articles i estudis. Autor de l’estudi de la Fundació La Caixa
La formació professional a Espanya: Cap a la societat del coneixement. Ha estat president
de l’Associació Catalana de Sociologia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans
(2004-2009), i director de la revista de temes de formació i ocupació Herra-
mientas.

Dolors Mayoral Arqué. Professora agregada de la Facultat de Ciències de
l’Educació de la Universitat de Lleida. Actualment és membre del projecte
d’investigació «Asociacionismo e inmigración africana: funciones latentes y
manifiestas» i directora del projecte «La participació cultural a la província de
Lleida». Ha publicat Percepcions, pràctiques i dimensions dels sectors culturals a Lleida
(2001), La teoría de los códigos: Desigualdades lingüísticas en educación (2005) i Cultures en
interacció: La vida quotidiana (2009).
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FidelMolina Luque.Catedràtic de Sociologia (catedràtic d’escola universitària)
a la Universitat de Lleida (1991-2010). Degà de la Facultat de Ciències de
l’Educació (1998-2001 i 2001-2004) i director del Departament de Geografia i
Sociologia (2010). Ha publicat diferents articles, capítols de llibre i llibres sobre
temes de sociologia de l’educació, participació i educació intercultural i tam-
bé sobre qüestions de sociologia de l’oci i de l’esport i gestió i formació de re-
cursos humans. Entre altres publicacions destaquen Sociología de la educación
intercultural (2002, Lumen), Els recursos humans a la universitat (2008, Universitat
de Lleida) i Alternativas en educación intercultural (2008, deParís). És membre de
l’Associació Catalana de Sociologia (ACS), del Col·legi de Doctors i Llicenciats
en Ciències Polítiques i Sociologia de Catalunya, de l’Assemblea Federal de la
Federació Espanyola de Sociologia (FES) (2007-2010) i de la Junta Directiva de
l’Associació de Sociologia de l’Educació (2006-2010). Així mateix, ha format
part del Comitè d’Experts en Formació de Recursos Humans de la Generali-
tat de Catalunya (1994-2009). És graduat en mediació i resolució de conflictes
i formador de formadors en educació intercultural.

Óscar Molina Romo. Llicenciat en economia a la Universitat Pompeu Fabra
el 1998. Després de realitzar el primer any del programa de doctorat de ciències
polítiques i sociologia en aquesta universitat, va obtenir el doctorat europeu al
Departament de Ciències Polítiques i Socials de l’Institut Universitari Europeu
(Florència) el 2004. Ha estat assistent d’investigació al Centre Robert Schuman
i investigador postdoctoral de l’Irish Research Council for the Humanities and
Social Sciences (IRCHSS) a l’University College Dublin. Posteriorment es va
incorporar al Centre d’Estudis Sociològics sobre laVida Quotidiana i elTreball
(QUIT) del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barce-
lona com a investigador de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats
(ICREA). Actualment és professor lector en aquest departament. Les seves
principals línies d’investigació se centren en l’estudi comparatiu de les rela-
cions laborals a Europa, el neocorporatisme i la concertació social, la im-
migració i el mercat de treball, així com en el canvi en els sistemes capitalistes
del sud d’Europa. Ha publicat en diverses revistes tant nacionals (Sociología del
Trabajo, Cuadernos de Relaciones Laborales, l’anuari Societat catalana) com internacio-
nals (European Journal of Industrial Relations, South European Society and Politics, West
European Politics, Industrial Relations Journal,Transfer, Pôle Sud). Així mateix, té capítols
de llibre publicats a Oxford University Press, Routledge i Ashgate.

Vicenç Navarro López. Catedràtic de Ciències Polítiques i Socials a la Uni-
versitat Pompeu Fabra (Barcelona, Espanya) i professor de polítiques públi-
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ques, d’estudis polítics i de sociologia a la Universitat Johns Hopkins (Balti-
more, EUA), on ha impartit docència durant trenta-cinc anys. Dirigeix el
programa de Polítiques públiques i socials patrocinat conjuntament per la
Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Johns Hopkins. Dirigeix també
l’Observatori Social d’Espanya. Va haver d’exiliar-se d’Espanya per raons po-
lítiques. Ha viscut i ha treballat a Suècia (Uppsala), a la Gran Bretanya (Lon-
don School of Economics, Oxford i Edimburg) i als EUA (Universitat Johns
Hopkins). Va ser proposat com a catedràtic extraordinari d’Economia Apli-
cada a la Universitat Complutense de Madrid i es va integrar a la vida acadè-
mica catalana com a catedràtic d’Economia Aplicada a la Universitat de Bar-
celona i, més tard, com a catedràtic de Ciències Polítiques a la Universitat
Pompeu Fabra. Les seves àrees d’investigació són l’economia política, l’Estat
del benestar i els estudis polítics. Ha publicat extensament (vint-i-quatre lli-
bres traduïts a diversos idiomes) i les seves obres més recents són El subdesarro-
llo social de España: Causas y consecuencias (Anagrama) iNeoliberalism, globalization and
inequalities (Baywood). El 2002 va rebre el premi d’assaig de l’editorial Anagra-
ma pel seu llibre Bienestar insuficiente, democracia incompleta: Sobre lo que no se habla en
nuestro país.

Sònia Parella i Rubio. Doctora en sociologia per la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) i professora del Departament de Sociologia de la mateixa
universitat. És investigadora del Grup d’Estudis d’Immigració i Minories Èt-
niques (GEDIME), grup de recerca pertanyent al Centre d’Estudis i Recerca
en Migracions de la UAB. Ha publicat diversos llibres, capítols de llibre i arti-
cles en revistes especialitzades d’àmbit nacional i internacional sobre l’estudi
de les migracions des d’una perspectiva de gènere, migracions i mercat de tre-
ball, així com sobre processos i pràctiques transnacionals en contextos de mi-
gració.

Inma Pastor Gosálbez. Doctora en sociologia per la Universitat Autònoma
de Barcelona i professora de sociologia a la Universitat Rovira iVirgili (URV) de
Tarragona. Directora de l’Observatori per a la Igualtat de la URV i delegada
del rector per als temes d’igualtat efectiva entre homes i dones. Membre del
grup de recerca Anàlisi Social i Organitzativa de la URV. Les actuals línies de
recerca en què treballa són la sociologia del gènere i la sociologia del treball.
La seva tesi doctoral va ser guardonada amb el primer premi del Consell Eco-
nòmic i Social d’Espanya a tesis doctorals de sociologia. Ha publicat articles en
revistes especialitzades com Política y Sociedad, Revista de Educación,Arxius de Cièn-
cies Socials, Papers: Revista de Sociologia, etcètera.

A
U

TO
R

S
Q

U
E

H
A

N
C

O
L·L

A
B

O
R

A
T

A
SO

C
IE

TA
T

C
A

TA
LA

N
A

20
10

221

04 SOCIETAT CATALANA 2010.qxp:-  8/11/10  15:55  P�gina 221



Andreu Peix Massip. Enginyer tècnic agrícola per la Universitat Politècnica
de Catalunya i sociòleg per la Universitat de Deusto, on va obtenir el docto-
rat amb la seva tesi La Unió de Pagesos de Catalunya. El 1999 va publicar 25 anys de
la Unió de Pagesos: El camí cap a la llibertat sindical al camp, 1974-1999. Ha estat direc-
tor de la Fundació Pagesos Solidaris i director gerent de la Unió de Pagesos de
Catalunya.

Marta Rovira i Martínez. Sociòloga (Universitat Autònoma de Barcelona,
1994). Actualment és directora d’ENVIT, una consultoria d’estudis i projectes.
També coordina el Grup d’Estudis de les Identitats (GEI). Ha dirigit recerques
per a diversos organismes públics i privats sobre identitat, immigració, llen-
gua, memòria col·lectiva, medi ambient i educació. Ha publicat diversos llibres
sobre aquestes temàtiques i articles en revistes acadèmiques. Ha estat professo-
ra de sociologia a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) entre
els anys 1995 i 2003. Actualment és consultora de l’assignatura de sociologia
de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i professora del màster
d’Assessorament lingüístic i gestió del multilingüisme de la Universitat de
Barcelona (UB) (<www.martarovira.cat>).

Lluís Samper Rasero. Catedràtic de Sociologia (catedràtic d’escola uni-
versitària) a la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat de Lleida.
La seva especialització acadèmica està relacionada amb la sociologia de
l’educació (currículum ocult, professorat i escola rural) i amb la sociologia
de la família, temes sobre els quals ha dirigit projectes de recerca i ha publicat
llibres i articles.

Enric Saurí Saula. Sociòleg (Universitat Autònoma de Barcelona, 1997). Des-
envolupa la seva activitat investigadora en diversos camps de la sociologia de
l’educació, la cultura, la joventut i les identitats. És membre del Grup
d’Estudis de les Identitats, en el qual realitza diferents recerques sobre la llen-
gua. És coautor d’Apropiacions escolars: Usos i sentits de l’educació obligatòria en
l’adolescència (2003), El català i la immigració (2004), El català a les empreses: Context,
pràctiques i discursos (2005) i Processos creatius transformadors (2009).

Pau Serracant i Melendres. Sociòleg especialitzat en joventut. Treballa a
l’àrea de recerca de l’Observatori Català de la Joventut de l’Agència Catalana
de la Joventut, on coordina les diferents investigacions que es fan sobre el
món juvenil i les polítiques de joventut. Ha coordinat la realització del Siste-
ma d’Indicadors sobre la Joventut a Catalunya i la darrera Enquesta a la joventut de
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Catalunya i n’ha participat en l’anàlisi, així com en el procés d’avaluació del Pla
Nacional de Joventut. És membre de la Junta de la xarxa Youth and Genera-
tion de l’Associació Europea de Sociologia i ha participat en el procés
d’avaluació de les polítiques estatals de joventut impulsat pel Consell
d’Europa.

Teresa Sordé Martí. Doctora en sociologia per la Universitat de Barcelona i
per la Universitat Harvard. Actualment és investigadora Ramón y Cajal al
Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
La seva recerca la realitza en el Grup d’Estudis d’Immigració i Minories Ètni-
ques (GEDIME), part del Centre d’Estudis i Recerca en Migracions de la UAB.
Ha participat en diferents recerques en l’àmbit dels estudis culturals i la in-
clusió de les minories ètniques i compta amb diferents publicacions interna-
cionals. Actualment dirigeix el projecte I+D sobre immigració gitana (Minis-
teri de Ciència i Innovació) i l’equip de la UAB del projecte integrat
INCLUD-ED (Sisè Programa Marc Europeu).

Marina Subirats i Martori. Sociòloga i catedràtica emèrita de Sociologia a
la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat directora de l’Institut de la
Dona del Ministeri d’Afers Socials (1993-1996) i regidora d’Educació (1999-
2006) i tinent d’alcalde (2003-2006) de l’Ajuntament de Barcelona (1999-2006).
Actualment és membre del Consell Escolar de l’Estat. Ha escrit diversos lli-
bres i articles sobre temes d’educació, de gènere i d’estructura social de Cata-
lunya. Els més recents són Balones fuera (amb A. Tomé, 2007) iMujeres y hombres:
¿Un amor imposible? (amb M. Castells, 2007).

Montserrat Treserra Pijuan. Professora emèrita de sociologia de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona (UAB). Ha dirigit i ha participat en diversos pro-
jectes de recerca sobre cultura política, socialització política i identitat nacio-
nal. És membre del Grup d’Estudis de les Identitats (GEI).

Francesc Valls Fonayet. Doctorand del grup de recerca Anàlisi Social i Orga-
nitzativa de la Universitat Rovira i Virgili. Actualment està realitzant la tesi
doctoral, titulada Vulnerabilitat social juvenil: Formes elementals de pobresa i exclusió
social en els grups socials juvenils. Ha participat en diverses investigacions dins l’àmbit
acadèmic, vinculades especialment a les temàtiques de la pobresa i l’exclusió
social, les desigualtats socials basades en l’edat, el gènere i l’ètnia i també en-
torn de l’esperit emprenedor. Així mateix, ha col·laborat en l’autoria de di-
versos llibres i d’articles en revistes especialitzades.
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