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Secció de Filosofia i Ciències Socials

Membres numeraris

Andreu Domingo i Valls

A  ndreu Domingo i Valls va néixer a Saus 

(Alt Empordà) el 1958. En nom propi i dels promotors de la candidatura d’Andreu Domin-

go i Valls com a candidat a la plaça vacant de membre numerari de l’àrea de sociologia i 

ciència política de la Secció de Filosofia i Ciències Socials (SFCS), molt em plau fer-ne 

una breu presentació.

De mare empordanesa i pare valencià, va créixer al barri del Carmel, a Barcelona. 

És demògraf, sociòleg i historiador. Llicenciat en filosofia i lletres en l’especialitat d’història 

moderna per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), va cursar el Màster en Mètodes 

i Tècniques per a l’Estudi de la Població al Centre d’Estudis Demogràfics (CED) i es 

doctorà en sociologia per la UNED. Des de 1985, és investigador del CED; des de 1997, 

n’ocupa la sotsdirecció, i des de 2006, és professor associat al Departament de Geografia 

de la UAB. Ha realitzat estades a la Universitat d’Edimburg (Escòcia) i a la Universitat de 

Luján (Argentina).

La seva primera recerca i publicació van ser en el camp de la història, a partir de 

la tesi de llicenciatura la mort com a límit de la representació. Un estudi sobre el discurs 

eclesiàstic a través dels sermons funeraris de la Barcelona del segle xvii. La seva primera 

investigació en demografia es va centrar en l’estudi de la formació de la parella, la coha-

bitació i el matrimoni a Barcelona i a Madrid circa 1985. D’aquesta investigació, finança-

da pel Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), arrencà més endavant la seva tesi 

doctoral, que va ser becada per la Fundació Jaume Bofill i llegida l’any 1997. Molt aviat, 

però, Andreu Domingo es va sentir atret per un nou fenomen entorn del qual existia un 
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gran buit en la demografia catalana: les migracions internacionals. Això el va conduir, més 

endavant, cap a l’estudi de l’imaginari social relacionat amb la població. D’ambdós temes 

n’és actualment un especialista destacat. 

De les seves ingents publicacions científiques —56 articles en revistes indexades, 

8 llibres, 63 capítols de llibre i 87 articles en revistes de divulgació fins a l’actualitat—, 

destaquem les publicacions en revistes com Population and Development Review, Inter-

national Migration Review, Quetelet Journal i Population. Dels seus llibres, mereixen un 

esment particular els guardonats Descenso literario a los infiernos demográficos. Distopía 

y población, publicat l’any 2008 per Anagrama com a finalista del Premi d’Assaig Ana-

grama de 2008, i Catalunya al mirall de la immigració. Demografia i identitat nacional, 

publicat l’any 2014 per L’Avenç i que va merèixer el Premi Ciutat de Barcelona d’assaig 

en ciències humanes (2014) i, molt recentment, el Premi Prat de la Riba de l’Institut 

d’Estudis Catalans (2017). La tasca investigadora d’Andreu Domingo ha estat també 

reconeguda amb el I Premi Ciència Ciutadana (2015), per la direcció de la recerca «Veus 

valencianes», dedicada a l’estudi de la població d’origen valencià vinguda al Principat i 

dels seus descendents, premi atorgat per la Fundació Ciència Ciutadana i la Xarxa Vives 

d’Universitats públiques de llengua catalana.

En la seva faceta literària, menys coneguda, Andreu Domingo va obtenir el Premi 

de Narrativa Pere Calders l’any 1996 per Poders, publicat per la UAB, i el Premi Marià 

Vayreda 2004 per El llegat del doctor Deulofeu, publicat per Empúries. 

De la seva tasca com a formador, cal destacar-ne la contínua dedicació al progra-

ma de doctorat en demografia de la UAB, en el si del qual ha dirigit set tesis doctorals, 

totes dedicades a explorar diferents facetes de la immigració internacional: la distribució 

territorial i la segregació residencial, les diferències de gènere, els efectes de la discrimina-

ció positiva sobre la immigració llatinoamericana, els comportaments diferencials de la 

població immigrada en la formació de les famílies, la integració de la població escolar 

immigrada a Catalunya i els programes de migració assistida dirigits als immigrants se-

negalesos. Actualment supervisa dos altres investigadors doctorals que formen part del seu 

equip de recerca. Andreu Domingo també és docent del Màster d’Estudis Territorials i  

de la Població (METIP), impartit pel Centre d’Estudis Demogràfics i el Departament de 

Geografia de la UAB, i del Màster de Migracions de la UAB, en què ha dirigit en total una 

vintena de treballs de recerca de màster. 

A més dels seus treballs d’investigació, Andreu Domingo ha realitzat una tasca de 

divulgació més que notable, amb un clar compromís social i nacional, per a associacions 

de veïns, sindicats, associacions professionals (Col·legi d’Economistes, de Geògrafs o de 

Sociòlegs de Catalunya, per exemple), Òmnium Cultural, la Fundació Paco Candel, l’Obra 
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Social «la Caixa» i el Departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, 

entre d’altres. Ha col·laborat amb l’Institut d’Estudis Catalans com a conferenciant i com 

a col·laborador en les seves publicacions. Les col·laboracions més recents han estat la 

conferència «Les migracions a la Catalunya del segle xxi. Desconstruir i reconstruir  

la nació», impartida dins el cicle Propostes per una societat en procés de reconstrucció. 

Una anàlisi social i econòmica, organitzat per la Secció de Filosofia i Ciències Socials de 

l’IEC el 2 de març de 2015, i la recentíssima publicació «Població i demografia» com a 

capítol inclòs en l’obra dirigida per Salvador Giner i Oriol Homs Raó de Catalunya. la 

societat catalana al segle xxi, publicada el 2016 per l’Institut d’Estudis Catalans i Enci-

clopèdia Catalana. 

Andreu Domingo és també l’impulsor i el redactor del butlletí Perspectives Demo-

gràfiques, publicat pel Centre d’Estudis Demogràfics, que es proposa l’acostament de la 

recerca sobre demografia al públic en general i als mitjans de comunicació en particular, 

i és l’autor del seu segon número: Resiliència i estrès demogràfic a la Catalunya del segle 

xxi, aparegut l’abril de 2016.

El doctor Domingo és membre de nombroses associacions científiques i professio-

nals. En aquest camp, vull ressaltar que el febrer de 2017 ha estat elegit president de 

l’Asociación de Demografía Histórica (ADEH), que aplega molts historiadors i la gran 

majoria dels demògrafs espanyols i portuguesos. 

Creiem que per la seva obra, per la seva trajectòria, pel seu compromís i per la 

defensa aferrissada del país que ha fet sempre i arreu, el doctor Andreu Domingo i Valls 

és un candidat idoni per a cobrir la vacant de l’àrea de sociologia i ciència política de la 

SFCS, i per aquest motiu en promovem la seva candidatura. Personalment, tinc la plena 

convicció que Andreu Domingo representarà de la millor manera l’esperit i els valors de 

l’Institut d’Estudis Catalans i donarà el millor d’ell mateix en les tasques i les iniciatives 

de la Secció de Filosofia i Ciències Socials. 

Text llegit per la senyora Anna Cabré i Pla en el Ple del dia 21 de setembre  

de 2017
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