
Martine Berthelot. Professora investigadora titular a la Universitat de Perpinyà, especialitzada en
els estudis jueus contemporanis. Entre les principals investigacions es poden citar: Plurilingüisme
i ensenyament al Col·legi de la comunitat israelita de Barcelona, 1981;  Els jueus de Barcelona al
segle XX: Retorn a Sefarad, identitat jueva i integració a la societat catalana, 1984 (tesi doctoral); His-
tòria oral de la comunitat israelita de Barcelona (amb la Fundació Baruj Spinoza), 1990-1992; Co-
munitats i associacions jueves als territoris de llengua catalana (investigació actual). Ha publicat,
entre d’altres: Cien años de presencia judía en la España contemporánea, Barcelona, KFM, col·l.
«ERAIM», 1995; Memorias judías: Barcelona 1914-1954, Barcelona,  Riopiedras, 2001 (Premi Samuel
Toledano, Jerusalem, 2002) i Ruta jueva: Narbonne-Girona, Perpinyà, Sources, 2002.

Laia Castelló i Santamaria. Llicenciada en sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona
el 2005. Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT), Universitat
 Autònoma de Barcelona. Actualment és becària FPU del Ministeri de Ciència i Innovació i està tre-
ballant en la tesi doctoral sobre les estratègies d’articulació de l’esfera productiva i reproductiva de
les dones catalanes segons la seva posició en l’estructura social. Una de les estratègies de concilia-
ció que vol aprofundir la tesi és la salarització o mercantilització del treball domèstic i familiar i les
seves implicacions en termes de classe, gènere i ètnia. El novembre del 2007 obté el DEA amb el tre-
ball de recerca Les formes de gestió del treball domèstic assalariat a l’Estat espanyol, dirigit per les
professores Teresa Torns i Sònia Parella, amb el qual aconsegueix l’abril de 2008 el primer premi del
concurs de Joves Sociòlegs 2008, promogut per l’Associació Catalana de Sociologia i l’Institut d’Es-
tudis Catalans. 

Xavier Gimeno i Torrent. Sociòleg. Els seus principals interessos de recerca estan relacionats amb
els camps de la sociologia del coneixement i de l’estructura social dels processos d’integració, ente-
nent el terme en el sentit sociològic clàssic que li va donar Durkheim. Actualment està traduint al
català i al castellà la guia pràctica que edità Merton, The Focused Interview, indispensable a l’hora
d’aprendre a fer entrevistes i grups de discussió; té llesta per a publicar la traducció al català de l’o-
bra de Bourdieu Propos sur le champ politique; i, del mateix autor, acaba de traduir l’obra Esbós
d’autoanàlisi (Publicacions de la Universitat de València, 2008). A dia d’avui també està realitzant
una recerca centrada en l’estudi del procés de constitució d’un barri que fou majoritàriament for-
mat pels emigrants «castellans» que arribaren a Palafolls durant els anys 60, en plena crisi del món
pagès. El text que publica en aquest número de la RCS forma part de la seva tesi doctoral, sobre el
procés d’institucionalització de la sociologia a Catalunya, dirigida per Montserrat Treserra (UAB)
i codirigida per Patrick Champagne (EHESS, INRA). 

Pere Negre Rigol. Sociòleg, exprofessor de la Universitat de San Andrés de La Paz (Bolívia) i de la
Universitat de Barcelona. Autor, entre d’altres publicacions, de Sociologia do terceiro mundo, Petró-
polis, Brasil, Ed. Vozes, 1977; Els menors i la justícia, Barcelona, Hacer, 1991; El ocio y las edades, Bar-
celona, Hacer, 1993; La prostitución popular: relatos de vida, Primer Premi de la Fundació Duocas-
tella, Caixa de Pensions, 1989.

Lluís Pérez Lozano. Llicenciat en sociologia per la Universitat de Barcelona. Coautor del llibre In-
dependència 2014, escrit conjuntament amb el diputat Uriel Bertran, el professor de dret constitu-
cional de la Universitat Pompeu Fabra Hèctor López Bofill, i altres autors. El seu treball de final de
carrera, Propietat i llibertat al pensament social grecollatí (del qual aquest article n’és un resum), ha
estat guardonat amb un accèssit al concurs de Joves Sociòlegs 2008. 
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Gregori Siles Molina. Llicenciat en història per la Universitat de Barcelona, professor tutor d’An-
tropologia Social i Cultural de la UNED, investigador FI de la Generalitat en el Departament de Teo-
ria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials de la Universitat de Barce-
lona, coordinador de la Tertúlia d’Història Grup 99 de l’Arxiu Històric de Barcelona. Estudiant de
doctorat a la Universitat de Barcelona, ha participat a diferents projectes de recerca internacionals
i estatals sobre temàtica sociològica i educativa. Les seves principals línies de recerca són la histò-
ria de l’educació, la inclusió educativa i la interculturalitat. Ha participat en diversos projectes de
recerca, per exemple, del 6è Programa Marc: INCLUD-ED: Strategies for inclusion and social cohe-
sion in Europe from education, Integrated Project; del Pla Nacional I+D+I: TRANSMIGRA. Análi-
sis de los procesos de transnacionalidad económica y política marroquí, ecuatoriana y rumana. La mi-
gración como factor de desarrollo en los países de origen y acogida; de la Direcció General de la
Memòria Democràtica i Fundació Ujaranza: Memòria històrica del poble gitano durant el franquisme.
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