
Pilar Carrasquer Oto. Professora del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB). Membre del Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
(QUIT) del mateix Departament, on du a terme la seva tasca de recerca sobre el treball des d’una
perspectiva de gènere.

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’obra 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 dedica part del
seu temps a una recerca centrada en l’estudi del procés de constitució d’un barri que fou majori-
tàriament format pels emigrants «castellans» que arribaren a Palafolls durant els anys seixanta, 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 Montser-
rat Treserra (UAB) i codirigida per Patrick Champagne (EHESS, INRA). 

Antonio Martín Artiles. Professor titular del Departament de Sociologia de la Universitat Autò-
noma de Barcelona (UAB). Coordinador del Màster europeu en treball i política social. Coordina-
dor del centre d’estudis QUIT-UAB. Ha publicat: Flexibilidad y relaciones laborales; amb Keith Sis-
son, Pactos para el empleo y la competitividad; i amb Holm Detlev Köhler, Manual de la sociología
del trabajo y de las relaciones laborales. Ha publicat nombrosos articles a Sociología del Trabajo, Reis,
Cuadernos de Relaciones Laborales, Papers, Política y Sociedad i Transfer Review, entre d’altres. Cor-
reu electrònic: antonio.martin@uab.es.

Óscar Molina Romo. És investigador ICREA en el Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quo-
tidiana i el Treball (QUIT), dins del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de
Barcelona. Va obtenir el títol de doctor en ciències polítiques i socials en l’Institut Universitari
 Europeu (IUE) de Florència (2004). Després de realitzar labors d’assistent d’investigació en el Ro-
bert Schuman Centre (IUE), ha estat investigador postdoctoral del grup de relacions laborals i re-
cursos humans de l’University College Dublin (2005-2007). Ha impartit cursos de relacions labo-
rals a Europa, globalització i relacions laborals i sociologia del treball. 

Inma Pastor-Gosálbez. És professora titular de sociologia de la Universitat Rovira i Virgili i doctora
en sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva investigació està centrada en
 sociologia del treball, sociologia del gènere i sociologia de l’educació. Va rebre el premi a tesis doc-
torals en sociologia del Consejo Económico y Social de España en 2006. És autora o coautora de di-
versos llibres i articles en revistes especialitzades, de les quals es poden destacar Papers, Política y So-
ciedad, Revista de Educación, Migraciones i Arxius de Sociologia. Des de 2007 és directora de
l’Observatori de la Igualtat i delegada del rector per als temes d’igualtat efectiva entre homes i dones
de la Universitat Rovira i Virgili.

Josep Pont Vidal. Llicenciat en sociologia per la Universitat de Bielefeld (Alemanya). Doctor en so-
ciologia política per la Universitat de Barcelona. Professor visitant a diverses universitats de
 l’Amèrica Central. Actualment, professor titular del Programa de Postgraduació del Centre for Ad-
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vanced Amazonian Studies (NAEA) de la Universitat Federal de Pará (UFPA). Consultor de polí-
tiques públiques i socials de l’Institut for Social Development (INDES-BID), Washington. Coordi-
nador de la Cátedra de Estudos Hispano Americanos i del Grupo de Análise de Políticas Públicas
e Sociais da Amazônia. Publicacions recents: Os Planos de Desenvolvimento Territorial Participativo
(2009); Desafíos contemporâneos para o Serviço Social (2009); Conhecimento e epistemologia na Ama-
zônia (2010).

Joan Rodríguez Soler. Becari FPU pel Ministeri d’Educació i Ciència. Està desenvolupant la seva tesi
sobre la relació entre els processos de desenvolupament local, les noves necessitats socials i les es-
tratègies de creació d’ocupació. Les seves àrees d’interès són les polítiques locals d’ocupació i la re-
lació entre treball i benestar.

Glòria Solsona Gilabert. És llicenciada en sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i ha
realitzat el postgrau Participació i desenvolupament sostenible a la mateixa Universitat. Ha estat
professora associada al Departament de Gestió d’Empreses de la Universitat Rovira i Virgili. Actual-
 ment és tècnica de la Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats del Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya. Ha participat en diverses recerques sobre gènere, immigració i partici-
pació.

Francesc Valls Fonayet. És doctorand del grup de recerca Anàlisi Social i Organitzativa, de la Uni-
versitat Rovira i Virgili. Actualment està realitzant la tesi doctoral, titulada Vulnerabilitat social ju-
venil: formes elementals de pobresa i exclusió social en els grups socials juvenils. Ha participat en di-
verses investigacions dins l’àmbit acadèmic, vinculades especialment a les temàtiques de pobresa i
exclusió social, les desigualtats socials basades en l’edat, gènere i ètnia, i també entorn a l’esperit em-
prenedor. És autor o coautor de diversos llibres i articles en revistes especialitzades.

Joan Miquel Verd i Pericàs. És llicenciat en ciències econòmiques i empresarials, i en ciències po-
lítiques i sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Doctor en sociologia per la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona. És professor del Departament de Sociologia de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona, on imparteix assignatures de tècniques d’investigació qualitativa i
quantitativa. És també membre del Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Tre-
ball (QUIT), del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, on desen-
volupa la seva tasca investigadora al voltant de diverses qüestions relacionades amb la sociologia del
treball.

Agustí Yñiguez i Navas. Llicenciat en història per la Universitat de Barcelona, 1998. Doctor en se-
guretat i prevenció per la Universitat Autònoma de Barcelona, 2006. Diploma d’estudis avançats en
dret administratiu, Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques, Universitat Autò-
noma de Barcelona, 2003. Màster en seguretat i prevenció, Departament de Dret Públic i Ciències
Historicojurídiques, Universitat Autònoma de Barcelona, curs 2001-2002. Màster en estudis poli-
cials, Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions, Universitat de Barcelona, curs
1998-2000.
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