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Col·laboradors

Adriana Aubert Simon. Professora en el Departament de Teoria So-
ciològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials
de la Universitat de Barcelona. Les seves línies de recerca són: co-
munitats d’aprenentatge, desenvolupament i acreditacions d’ha-
bilitacions bàsiques, gènere i comunitat gitana. Ha participat i
participa en diversos projectes de recerca, per exemple, del Pla
Nacional R+D+I: «Igualdad, también en las empresas: los planes
de igualdad, orientaciones para su aplicación», «Juega, dialoga y
resuelve: la superación de conflictos en educación física mediante
el modelo comunitario. Diseño de un programa específico para
comunidades de aprendizaje» o «Brudila Callí: Las mujeres gita-
nas contra la exclusión. Superación del absentismo y fracaso es-
colar de las niñas y adolescentes gitanas». Finalment, entre les
seves publicacions com a coautora destaquen Aprendizaje dialó-
gico en la sociedad de la información (en premsa) i Dialogar y
transformar. Pedagogía crítica del siglo XXI (publicat el 2004).

Jordi Busquet Duran. Doctor en sociologia i llicenciat en ciències
econòmiques. Professor titular de la Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna (Universitat Ramon Llull). És coordina-
dor del grup de recerca Violència i Comunicació i investigador
principal del projecte INVIOTEL. És autor o coautor de les obres
següents: La cultura catalana: el sagrat i el profà (1996); El sublim
i el vulgar: els intel·lectuals i la cultura de masses (1998); La violèn-
cia en la mirada: L’anàlisi de la violència a la televisió (2001); «Ben-
vingut/da al club de la sida» i altres rumors d’actualitat (2002); Els
escenaris de la cultura: Formes simbòliques i públics a l’era digital
(2005); La cultura (2006); La recerca en comunicació: Què hem de
saber? Quins passos hem de seguir? (2006).

Tomás Calvo Buezas. És catedràtic d’Antropologia Social a la Fa-
cultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Com-
plutense de Madrid (UCM), on dirigeix el Centre d’Estudis sobre
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Migracions i Racisme (CEMIRA). També és representant d’Es-
panya en la Comissió Europea de la lluita contra el racisme al
Consell d’Europa. Entre els seus treballs es troben una dotzena
de llibres sobre minories ètniques, i més de cent articles en re-
vistes de diversos països sobre racisme, migració, multicultura-
lisme, poble gitano. La seva trajectòria científica ha estat pre-
miada en diverses ocasions amb premis com el Premi Nacional
d’Investigació sobre Benestar Social, el Premi Hidalgo amb Gün-
ter Grass, la Placa d’Honor de la Lluita contra el Racisme i la Xe-
nofòbia, la Medalla de la Concòrdia de Puerto Rico i el Premi
Cultura 2000.

Clelia Colombo Vilarrasa. És investigadora de l’Internet Interdisci-
plinary Institute de la Universitat Oberta de Catalunya, en el grup
de recerca sobre governança i democràcia electrònica. La seva prin-
cipal àrea de recerca és la participació electrònica, sobre la qual rea-
litza la seva tesi doctoral, en què analitza l’impacte d’Internet en
els processos de participació ciutadana. Com a investigadora ha
treballat a l’Àrea de Democràcia de la Fundació Jaume Bofill, al
Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barce-
lona (UAB) i a la Fundació CIDOB. Llicenciada en sociologia i
màster en tècniques d’investigació social aplicada per la UB-UAB.
Obté el diploma d’estudis avançats del doctorat en sociologia per
la UAB. 

Maria del Mar Griera. Llicenciada en sociologia per la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) (2000). Màster de recerca en socio-
logia per la UAB (2004). Actualment és professora ajudant del De-
partament de Sociologia de la UAB i està preparant una tesi sobre
minories religioses a Catalunya. També és membre del grup de re-
cerca Investigacions en Sociologia de la Religió (ISOR). Guanyadora
del Premi Dr. Rogeli Duocastella en ciències socials, juntament
amb Ferran Urgell. Autora i coautora de diversos llibres i articles
sobre minories religioses a Catalunya. 

Jordi Porta Ribalta. Llicenciat en filosofia per la Universitat de Bar-
celona, és l’actual president d’Òmnium Cultural. Durant trenta
anys ha dirigit la Fundació Jaume Bofill (1971-2001). També ha
estat president d’Opinió Catalana, membre del Patronat del Con-
sell de la Informació de Catalunya i ha format part del Consell As-
sessor del Patronat Català Pro Europa. Actualment és membre de
la Junta del Centre UNESCO de Catalunya, és síndic de greuges
de la Universitat Autònoma de Barcelona i pertany a l’Associació
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per a les Noves Bases de Manresa. El seu llibre Anys de referència
(Barcelona, Columna, 1997) va rebre el premi d’assaig de la Fun-
dació Ramon Trias Fargas. 

Laura Ruano Alegre. Premi extraordinari de la VII Promoció de Lli-
cenciats en Periodisme de la Facultat de Ciències de la Comuni-
cació Blanquerna (Universitat Ramon Llull) i beca a l’excel·lència
acadèmica de l’esmentada facultat (2002-2004). Becària del De-
partament d’Investigació de la Facultat de Ciències de la Comuni-
cació Blanquerna, vinculada al grup Violència i Comunicació i el
TECCIP (2004-2006). Becària FPI des de l’octubre de 2006.

Carlota Solé. Doctora en ciències econòmiques per la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) i en sociologia (PHD) per la Univer-
sitat de Reading (RU). És catedràtica de Sociologia de la UAB. Des
de 1989 dirigeix el GEDIME (Grup d’Estudis d’Immigració i Mino-
ries Ètniques, UAB). Ha publicat més de vint-i-tres llibres i cent
quaranta articles i capítols sobre temes de modernització, migra-
cions i corporativisme en llibres i revistes espanyoles i estrange-
res. En 1990 li fou concedit el Premi Nacional de Sociologia i Cièn-
cia Política pel Centre d’Investigacions Sociològiques. En 1995 va
rebre el Premi Mary Pollet de l’American Political Science Associa-
tion. 

Teresa Sordé. Doctora en sociologia per la Universitat de Barcelona
i doctora per la Universitat de Harvard. Actualment, investiga-
dora Ramon y Cajal al GEDIME (Grup d’Estudis d’Immigració i
Minories Ètniques, del Departament de Sociologia de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona). Ha participat en diferents recerques
nacionals, estatals i internacionals en l’àmbit dels estudis cultu-
rals i la inclusió social de les minories culturals. Entre diferents
publicacions, cal destacar que és editora del llibre Cultural Stud-
ies and Education: Perspectives on Theory, Methodology and Prac-
tice (Harvard Education Publishing Group, 2003) i autora de Les
reivindicacions educatives de la dona gitana (Galerada, 2006).

Alícia Villar Aguilés. Barcelona, 1976. Llicenciada en sociologia i
diplomada en treball social per la Universitat de València (UV). Di-
ploma d’estudis avançats del doctorat en benestar social, coope-
ració i desenvolupament social del Departament de Sociologia i
Antropologia Social de la UV. Postgrau en La intervenció en el món
dels joves. Les polítiques de joventut, per la Universitat de Barce-
lona. Ha sigut professora del Departament d’Economia Aplicada
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de la UV. Ha participat en diferents recerques sociològiques. Ha
dissenyat i executat el Programa de Voluntariat i Participació So-
lidària i el Programa d’Atenció a les Discapacitats de la Universi-
tat Politècnica de Catalunya. Actualment està treballant com a
tècnica del Servei d’Informació a l’Estudiant en la UV. Està realit-
zant la seva tesi doctoral en el camp de la sociologia de l’educació.

Michel Wieviorka. Professor a l’École des Hautes Études en Scien-
ces Sociales de París (EHESS) i director del Centre d’Analyse et
d’Intervention Sociologiques (CADIS). Des de 2006 és president
de la International Sociological Association (ISA) i, juntament amb
Georges Balandier, de Cahiers Internationaux de Sociologie. Entre
els seus principals temes de recerca es troben el de moviments
socials, terrorisme, multiculturalisme i violència. La seva produc-
ció científica compta amb trenta llibres publicats, entre els quals
destaquen les tres publicacions següents: La Différence (Balland,
2001; Plural, 2003); The Arena of Racism (Sage, 1995; Paidós,
1992; Seuil, 1991); The Making of Terrorism (University of Chicago
Press, 1993, nova ed. 2005; Fayard, 1989; Plaza y Janés, 1991).
Ha publicat i és membre del comitè editorial de nombroses revis-
tes científiques. 

Tassadit Yacine. Professora investigadora i actualment és directora
d’estudis a l’École des Hautes Études en Sciences Sociales de Pa-
rís (EHESS) i membre del Laboratoire d’Anthropologie Sociale.
Entre els seus temes de recerca destaquen els treballs en el món
amazic, concretament ha treballat sobre les societats algeriana i
marroquina. Té diferents publicacions de prestigi internacional,
entre les quals cal destacar: Chacal ou la ruse des dominés. Aux
origines du malaise des intellectuels algériens (París, La Décou-
verte, 2001), i Chérif Kheddam ou l’amour de l’art (París, Awal/La
Découverte, 1995).
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