
1 

 

GRUP DE TREBALL 1: SOCIOLINGÜÍSTICA 
Coordinació: Joan Solé (Dir. Pol. Lingüística)  i Joaquim Torres (SOCS)  

3 sessions 
 

Divendres 26  
Sessió 1 – 11:15 a 13h 

 

 Raquel Casesnoves i Eva Juarros Dausà: Les institucions catalanes a NYC: 

Influència en la transmissió i manteniment del català. 

 Natxo Sorolla: Entendre les substitucions lingüístiques mitjançant l‟anàlisi de 

xarxes socials. El cas de la Franja. 

 Vanessa Bretxa: Estabilitat i canvi en els usos lingüístics durant la transició de 

l‟educació primària a la secundària. 

 Xavier Tenorio: Processos de substitució lingüística al llarg de l‟Educació 

Secundària Obligatòria en contextos plurilingües.  

 

Sessió 2 – 15 a 16:45h 

 
 Domènec Bernardó: Les enquestes sociolingüístiques nord-catalanes: unes 

quantes equivocacions al nord i al sud de la frontera.  

 Claudi Balaguer: Llengües i identitat(s) a la comunitat gitana de Millars.  

 Marta Rovira i Montserrat Treserra: La llengua i la frontera. Una proposta 

d‟anàlisi de la relació entre llengua i imaginaris simbòlics a la Catalunya del 

Nord.  

 Gentil Puig: Notes sobre la relació llengua i cultura a Catalunya Principat i a 

Catalunya del Nord. 

 

Dissabte 27 
Sessió 3 – 9 a 10:45h 

 
 Amado Alarcón, Josiah McCHeyman i Cristina Morales: Els beneficis del 

bilingüisme als sectors sanitari i justícia penal en la frontera USA-Mèxic.  

 Amado Alarcón, Miquel Angel Pradilla  i Maria Martínez: Negociació col·lectiva i 

llengua en l‟anomenada nova economia.  

 Natàlia Carbonell: Vivències i reflexions lingüístiques dels refugiats a França 

durant l‟exili del 1939.  

 Cristina Sánchez: Usos lingüístics i referents socials: a on és la classe mitjana?  
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GRUP DE TREBALL 2: MOVIMENTS SOCIALS 
Coordinació: Marc Martí (IGOP, UAB) 

3 sessions  
 

Divendres 26  
Sessió 1 – 11:15 a 13h 

 

 Ignasi Brunet i Alejandro Pizzi: Post-neoliberalisme a l‟Amèrica Llatina? Crisi, 

mobilització social i recomposició estatal a Amèrica Llatina. 

 Simone Belli: Plastic chairs and mobile phones for online and offline bodies. 

Voices and emotions across #occupymovement and  the plaza 

 Clara Camps: Control social i càstig de la protesta en temps de crisi 

 Rafael Xambó i Xavier Ginés: Nous moviments socials i estructura 

d'oportunitats mediàtiques. 

 Roger Soler: Diversitat i complexitat en la implicació i la mobilització dels joves 

a Catalunya. Una anàlisi de l‟Enquesta de participació i política 2011. 

 

Sessió 2 – 15 a 16:45h 

 
 Robert Gonzàlez: El moviment per l‟okupació i el moviment per l‟habitatge: 

semblances, diferències i confluències en temps de crisi. 

 Santiago Eizaguirre: Innovació social i governança urbana: Entitats socialment 

creatives a Barcelona i Bilbao. 

 Ignasi Bonell, Juan Mérida i Ivan Tamajón: Noves experiències 

d'associacionisme ciutadà: La PAHC de Sabadell 

 Àngel Belzunegui i David Dueñas: L‟aplicació de l‟Anàlisi de Xarxes Socials en 

l‟anàlisi organitzatiu: El cas de les associacions de veïns de Tarragona. 

 

Dissabte 27 
Sessió 3 – 9 a 10:45h 

 

 Rafael Xambó, Cristina Perales i Enric Cicoy: La crisi del model d'estat a la 

premsa. La sentència de l'Estatut de Catalunya i la mobilització ciutadana del 

10 de Juliol. 

 Bru Laín i Rubén Martínez: Béns Comuns. Tancaments Digitals i Economia 

Política Popular 

 Francesca Emanuele: Articulación entre liberalismo y democracia: Paradojas 

de los Consejos de Participación Social en Barcelona 

 Constantí Gómez: Propietat i democràcia als Estats Units. Una reivindicació de 

la metodologia d‟anàlisi marxista. 
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GRUP DE TREBALL 3: POBLACIÓ I TERRITORI  
Coordinació: Pau Miret (CED-UAB) 

3 sessions 
 

Divendres 26  
Sessió 1 – 11:15 a 13h 

 

 Joaquín Recaño Valverde: L‟emancipació dels joves a Catalunya: una anàlisi 

sociodemogràfica a partir de les dades de l‟Enquesta Demogràfica de 2007.  

 Andrea Hernández Monleón, Carles X. Simó Noguera i David Muñoz Rodríguez: 

Percepcions i estratègies post-divorci en la cura dels fills.  

 Pilar Zueras i Marc Ajenjo: Persones grans institucionalitzades: Quants són i com 

són? 

 Marta Luxán Serrano, Matxalen Legarreta i Unai Martín Roncero: Una mirada 

sociológica a las familias de la C.A. de Euskadi: ¿qué hay de nuevo amigos y 

amigas? 

 Anna Cabré, Joana Maria Pujades i Miquel Valls: Creixement demogràfic i 

transformacions socials a l‟àrea de Barcelona, 1715-1860.  

 Isabel Pujadas, Jordi Bayona i Arlinda Garcia: ¿Una nova Catalunya? Canvis 

recents en la dinàmica demogràfica dels municipis Catalans (1996-2012) 

 

Sessió 2 – 15 a 16:45h 

 

 Daniel Devolder: Factores de la evolución de la fecundidad en Cataluña en el 

período 1980-2006.  

 Cristina López Villanueva, Fernando Gil Alonso, Jordi Bayona i Carrasco, Jenniffer 

Thiers: La fecunditat als municipis catalans: cercant les causes de les diferències 

territorials.  

 Núria García, Xiana Bueno i Pau Miret: Valors i intencions familiars de les mares 

joves: una anàlisi del discurs a Barcelona i Madrid.  

 Clara Cortina: El comportament reproductiu de les parelles homosexuals: noves 

opcions i tendències en el context espanyol.  

 Laia Ferrer i Montse Solsona: La interrupció voluntària de l‟embaràs a la 

Catalunya del segle XXI.  

Dissabte 27 
Sessió 3 – 9 a 10:45h 

 

 Miguel Rubiales Pérez, Isabel Pujades i Rúbies i Susana López León: Crisi i 

territori: Impacte territorial de la crisi econòmica a la regió metropolitana de 

Barcelona.  

 Sílvia Casola Salvatella i Gemma Vilà Bosqued: Hi ha fronteres dins les ciutats? El 

cas de les persones joves i la mobilitat a Barcelona.  

 Jordi Nogueras Carpeta: El transport a demanda, social i de proximitat a Sant 

Cebrià de Vallalta. Prevenció de la captivitat domiciliària.  

 Elizabeth Zenteno Torres: La movilidad urbana como piedra angular de la 

inclusión urbana. El caso del barrio ZEN de Palermo.  
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 Vicent A. Querol i Artur Aparici: Joves i mobilitat en el territori de Castelló. La 

participació social i els esdeveniments com a forma de construcció de les 

identitats rurals i urbanes. 
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GRUP DE TREBALL 4: CULTURA 
Coordinació: Antonio Ariño (UV)  i Joaquim Rius (UB)  

3 sessions 
 

Divendres 26  
Sessió 1 – 11:15 a 13h 

 

 Marina Requena, Gil-Manuel Hernández, Maria Albert Rodrigo i Emma Gómez 

Nicolau: L'impacte de les polítiques culturals en la indústria cultural del País 

Valencià. 

 Maria Victoria Sànchez i Joaquim Rius: Hi ha un model Barcelona de Política 

Cultural? Un anàlisis critic de les politiques culturals a la ciutat de Barcelona. 

 Joaquim Rius i Matías Zarlenga: Els clústers culturals de Barcelona. 

Contribucions de la sociologia a l'anàlisi de les relacions entre l'espai urbà i el 

sector cultural 

Sessió 2 – 15 a 16:45h 

 

 Ricardo Klein: Sobre la desconcentració i descentralització de les polítiques 

culturals en el territori. El cas d'Uruguai. 

 Luis Garzón: Cultura, participació i migració: dos grups teatrals colombians a 

Europa 

 Xavier Mas: La presència de la música clàssica contemporània als auditoris de 

l'Estat espanyol 

 

Dissabte 27 
Sessió 3 – 9 a 10:45h 

 Joan Pecourt: Las condiciones sociales del activismo digital: el caso de 

Anonymous. 

 Renato Mauricio: Décollage. 

 Heura Posada: El reality neoliberal com a dispositiu fotogràfic. 
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GRUP DE TREBALL 5: TREBALL 
Coordinació: Antonio Martín (UAB) i Sophie Avarguez (UPVD)  

3 sessions 
 

Divendres 26  
Sessió 1 – 11:15 a 13h 

 

 Nuria Rodríguez i Teresa Monllau: L‟adquisició de competències en els futurs 

graduats. 

 Antoni Cerdà: Joves i llicenciats davant la crisi econòmica. 

 Reis Lloría: Estratègies juvenils per a l‟ocupació. De la formació a la fuga de 

cervells. 

 Miguel Angel Garcia Calavia: La producció acadèmica. Què es? 

Sessió 2 – 15 a 16:45h 

 
 Elena Vidal Coso: Equilibris ocupacionals. 

 David Fernàndez i Jorge Rodríguez: La mobilitat ocupacional dels immigrants a 

Espanya. 

 Jordi Merino: Possibles efectes de la darrera crisi econòmica sobre les 

condicions d‟ocupació i de treball. 

 Juan Miguel García Nogueroles: L‟evolució dels segment secundaris del mercat 

de treball espanyol en el període 1999-2008 

Dissabte 27 
Sessió 3 – 9 a 10:45h 

 Fernanda Caro: La inserció per la via de l‟ocupació de persones i col·lectius en 

risc d‟exclusió social a l‟actual context de crisi. 

 Martí López: Flexibilitat, activació i individualització. 

 Ricardo Llorca i Mª Luz Caparrós: La reforma laboral de 2012: una anàlisi 

critica de les seves conseqüències a la població juvenil espanyola. 

 Àlex Boso, Pere Jódar, Ramon Alós, Jordi Guiu i Daniel Garrel: L'afiliació 

sindical. 

 David Espinosa: Internalització  tecnològica.  
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GRUP DE TREBALL 6: GENERACIONS 
Coordinació: Alfredo Alfageme (UJI) 

1 sessió  
 
 

Divendres 26  
Sessió 1 – 11:15 a 13h 

 

 Pau Serracant i Saleta Fabra: L‟impacte de la crisi sobre les trajectòries de 

transició: primers resultats de l‟Enquesta a la joventut de Catalunya de 2012 

 Roger Civit: Anàlisi dels efectes de l‟edat, la generació i el període en el suport a 

la independència de Catalunya. 2001-2011. 

 Anna Berga: Joves i violències: mirades, contextos i sentits.  
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GRUP DE TREBALL 7: TÈCNIQUES I MÈTODES 
Coordinació: Pedro López Roldán  (UAB) 

2 sessions 
 

Divendres 26  
Sessió 1 – 11:15 a 13h 

 

 Màrius Domínguez i Cristina Carrasco: La mesura del temps, la percepció del 

temps: un biaix de gènere. 

  Carme Miralles i Montserrat Martínez: Les fonts de dades sobre mobilitat: 

experiència d‟un estudi Delphi en base a les xarxes professionals a internet. 

 Carme Miralles, Montserrat Martínez i Miquel Àngel Castela: Les enquestes de 

mobilitat quotidiana. Una revisió comparada de les diferents metodologies 

internacionals. 

 Saleta Fabra i Pau Serracant: L‟Enquesta a la joventut de Catalunya: una 

aproximació a l‟anàlisi de la realitat juvenil des de la perspectiva del cicle de 

vida. 

 Meritxell Argelagués, Carla Domínguez, Mercè Mauri, Laura Morató, Laia 

Pineda i Anna Tarrés: La metodologia d‟una enquesta longitudinal: el cas del 

Panel de Desigualtats Socials a Catalunya 

 Joan Manel Sànchez: Noves mirades, nous instruments. R per a científics 

socials. 

Sessió 2 – 15 a 16:45h 

 
 Vanessa Alcaide: Aplicació d‟un disseny metodològic mixt per a l‟explotació de 

dades quantitatives i qualitatives des de diferents perspectives d‟anàlisi. 

 Dafne Muntanyola i Pedro Romero: Entrevistes i enquestes per telèfon: Un 

recorregut reflexiu per una recerca mixta sobre els usos de permisos parentals. 

 Montse Simó: L‟avaluació basada en la teoria: una proposta metodològica per 

al projecte Albada en el marc de la Llei de barris. 

 Oriol Barranco i Carlos Lozares: La millora de la qualitat i la validesa de les 

dades d‟entrevista qualitativa per combinació amb l‟observació participant. 

 Jaume Soriano, Amparo Huertas, Maria Gutiérrez: Investigant l‟ús intercultural 

d‟Internet entre joves immigrants. 

 Mònica Parreño: La teoria de la pràctica de Pierre Bourdieu i l‟enfocament 

Pragma-dialèctic per a l‟anàlisi de l‟habitus dels periodistes i el camp periodístic 

al País Valencià. 
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GRUP DE TREBALL 8: TEORIA SOCIOLÒGICA 
Coordinació: Jordi Guiu (UPF) 

2 sessions 
 
  

Divendres 26  
Sessió 1 – 11:15 a 13h 

 

 Marta Soler i Lena de Botton: El gir dialògic en Ciències Socials i la recerca 

amb grups culturals. L'exemple del projecte. 

 Jordi Guiu: Serveix encara la classe social per a analitzar el conflicte social? 

 David Casassas: Llibertat com a control de la producció: anàlisi teòrica i 

conjuntures històriques. 

Sessió 2 – 15 a 16:45h 

 
 José Antonio Noguera: La definición de conceptos en ciencias sociales como 

equilibrio reflexivo 

 Albert Martínez Gómez: La transformació epistemològica. Un procés relacional, 

emocional i simbòlic. 

 Jordi Tena: L'impacte electoral dels atemptats de l'11M. Mecanismes 

explicatius.  

 Joan Lluis Olivé: Joan Lluis Olivé: Frontera i marge: topomorfosi i procés de 

territorialització.  
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GRUP DE TREBALL 9: EDUCACIÓ 
Coordinació: Fidel Molina (UdL) 

3 sessions 
 

Divendres 26  
Sessió 1 – 11:15 a 13h 

 

 Xavier Rambla: La política educativa i el regionalisme internacional a la Unió 

Europea. 

 Albert Julià: The effect of quality of time spent by parents on children‟s 

educational achievement. PISA 2009 data from Denmark, Germany, Italy and 

New Zealand. 

 Emma Gómez, Daniel Gabaldón, Arantxa Grau i Amparo Cotolí: Factors que hi 

intervenen a les estratègies de compatibilització de la cura amb l‟ocupació: el 

mapa de l‟ensenyament infantil a la ciutat de València. 

 Albert Julià i Sandra Escapa: Nuevos riesgos sociales y vulnerabilidad 

educativa entre hombres y mujeres en España. 

 Rafael Argemí: Les identitats professionals docents: Estudi de cas al Recinte 

educatiu Llars Mundet (Barcelona). 

 Pablo Rivera, Cristina Aranguiz: Formació virtual universitària: Nous reptes en 

educació superior davant el posicionament dels nadius digitals com a subjecte 

actiu dels processos formatius 

 

Sessió 2 – 15 a 16:45h 

 
 Albert Julià, Sandra Escapa i Pau Marí-Klose: Factors claus sobre la resiliència 

educativa en els joves d‟origen immigrant a Catalunya. 

 Olga Bernad i Özgür Güneş Öztürk: L‟Escola de Catalunya a debat: La 

integració escolar de l‟alumnat d‟origen immigrant. 

 Bartomeu Mulet: Educació i cultura Mapuche (Maputxe) a l‟Argentina. Una 

interpretació  sociològica de la seva aculturació. 

 Amparo Huertas, Carmen Peñafiel i Yolanda Martínez: Educación mediática y 

dinamización de las relaciones sociales interculturales. Dos estudios de caso: 

KDM;) e Identibuzz*. 

 Montserrat Mora: Avaluació de la competència en sostenibilitat i compromís 

social a la UPC. 

 Daniela Vono i Pau Miret: Adults que estudien i es formen: Catalunya durant el 

segle XXI . 
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Dissabte 27 
Sessió 3 – 9 a 10:45h 

 Fátima Perelló: Modulació i portes d‟accés. Estudiants a la Universitat de València 

en el marc de la Xarxa Vives. 

 Víctor Soler, José Beltrán, Carles X. Simó: Tiempos para el éxito y para el fracaso. 

La comunidad educativa recorriendo trayectorias académicas en Secundaria. 

 Inés Soler, Antonio Ariño, Ramon Llopis: Condicions de vida i participació dels 

estudiants universitaris. 

 Daniel Torrents: Estudies o treballes? La importància de la trajectòria laboral en la 

inserció al mercat de treball dels i les graduades universitàries. 

 Lídia Daza i Vanessa Alcaide: Construcció d‟una tipologia d‟estudiants a les 

universitats de l‟Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 Sandra Obiol, Alícia Villar: Joves i crisi: estudi de les estratègies formatives, 

laborals i vitals de joves universitaris. 

 Sandra Fachelli: La mobilitat dels graduats en les universitats catalanes.  
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GRUP DE TREBALL 10: VIOLÈNCIA, CONFLICTE I SEGURETAT 
CIUTADANA 

Coordinació: Gemma Galdón (UB) 
2 sessions 

 

Divendres 26  
Sessió 1 – 11:15 a 13h 

 

- 

 

Sessió 2 – 15 a 16:45h 

 
 Jaime Tovar: Demandes i percepcions en matèria de seguretat i convivencia. 

 Jaime Tovar i Àlvar Sanz: La información policial como base para mejorar... 

 Santi Costa, Vicenç Valentí: Actors de la Seguretat – La policia a Catalunya. 

 Jordi Nogueras: El transport a demanda, social i de proximitat a Sant Cebrià de 

Vallalta. 

Dissabte 27 
Sessió 3 – 9 a 10:45h 

 

 Anna Berga: Joves i violències: mirades, contextos i sentits. 

 David Espinosa, Noemi Milon, Sonia Casas: La delinqüència juvenil i el seu 

tractament en els textos de divulgació científica. 

 Jerome Ferret: Crisi Social. 
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GRUP DE TREBALL 11: DESIGUALTATS SOCIALS 
Coordinació: Cristina Sánchez (UdG)  

3 sessions 
 

Divendres 26  
Sessió 1 – 11:15 a 13h 

 

 Àngel Belzunegui, Xavier Puig i Francesc Valls: Discapacitats, família i 

pobresa. 

 Ana Ballesteros: Los Módulos de Respeto (MdR) y las Unidades Terapéuticas y 

Educativas (UTE) en el sistema penitenciario español: origen, evolución 

histórica e implantación actual. 

 Eduardo Vicente i Dory Aviñó: El acceso a los servicios de salud en un entorno 

vulnerable: El barrio de "L'Alquerieta", Alzira, una aproximación desde el 

análisis de redes sociales 

 

Sessió 2 – 15 a 16:45h 

 
 Francesc Valls: Les pobreses de les joventuts. 

 Albert Martín-i-Gómez: Jovent i adults. Una desigualtat interseccional 

menystinguda. 

 Ana Belén Cano: El lloc de residència és determinant en el desenvolupament 

dels trajectes juvenils? 

 Cristina Sánchez Miret: Els joves a l‟estructura social: un posicionament de 

classe  social o de grup d‟estatus? 

 

Dissabte 27 
Sessió 3 – 9 a 10:45h 

 

 Rosario Ivano Escandurra: Factors socials dels resultats educatius. 

 Priscila Seguí i María José Tuneu: Opinió dels professionals sobre les 

conseqüències de les modificacions legislatives en Sanitat a l‟estat espanyol. 

 Sergio Porcel, Lara Navarro-Varas, Sebastià Sarasa i Maria Costa: “Estructura i 

intensitat de la privació material a Catalunya en temps de crisi. 

 Dídac Mateo i Dolors Mayoral: Sobre la vulnerabilitat en les classes mitjanes. 
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GRUP DE TREBALL 12: FAMÍLIES I GRUPS DE CONVIVÈNCIA 
Coordinació: Elisabet Almeda i Clara Camps (UB)  

 

Divendres 26  
Sessió 1 – 11:15 a 13h 

 

 María Antonia Carbonero Gamundí: Cuidado, domesticidad y colonialidad. Las 

mujeres latinoamericanas cuidadores en Mallorca (España).  

 Emine Asan: Les liens familiaux et conjugaux à l‟épreuve de la polygamie 

matrimoniale dans les sociétés orientales. 

 Anna Morero: Maternitat subrogada, mercats i globalització. 

 Joana Maria Mestre Miquel i Carlota Socias Puyol: ¿Famílies 

multiproblemàtiques o famílies multiproblematizades? 

 Elisabet Almeda, Vanessa Alcaide, June Arechalde, Antonia Collado, Dino Di 

Nella, Rosa Ortiz, Dolors Peris i Rosario Scandurra: Famílies monoparentals: 

una experiència d‟investigació acció participativa des d‟una perspectiva no 

androcèntrica. 

 Antonio Echaves García i Pedro Uceda Navas: La maternidad extramatrimonial 

en España: Análisis de la evolución de la nueva maternidad entre 1980 y 2011.  

 Pilar Zueras: Està passada de moda la coresidència intergeneracional? 

Estimant els efectes de generació de la convivència amb fills entre les 

persones grans. 

Sessió 2 – 15 a 16:45h 

 
 Sandra Obiol: Paraules i fets. Les contradiccions de la protecció social a les 

famílies al País Valencià (1991-2011). 

 Anna Escobedo: Parental leave policies, gender equity and family well-being in 

Europe: a comparative perspective. 

 Anna Escobedo i Lluís Flaquer: The Social Politics of Fatherhood in Spain and 

France.  

 Oriol Rios: La implicació paterna en la cura dels fills i filles. 

 Olga Bernard: Família i escola: factors influents en la participació dels 

progenitors. 

 Mar Beneyto, Josep Castillo, Jordi Collet, Antoni Tort, Xavier Besalú, Jordi Feu, 

Albert Quintana i Núria Felip: Les famílies “deleguen” l'educació a l'escola? Les 

opinions dels docents respecte el rol de les famílies en l'escolarització dels 

fill/es.   

 Ana Ballesteros Pena: La atención a la situación familiar de las mujeres 

encarceladas en los Módulos de Respeto (MdR) y las Unidades Terapéuticas y 

Educativas (UTE).  

 

Dissabte 27 
Sessió 3 – 9 a 10:45h 

 

 Elisabet Almeda Samaranch, Dino Di Nella  i Rosa Ortiz: Estratègies de 

supervivència i benestar de les famílies monoparentals a Catalunya.  
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 David Muñoz Rodríguez, Víctor Soler Penadés i Andrea Hernández Monleón: 

Canvis i permanències a las tasques de cura dels fills: l‟anàlisi dels usos del 

temps i l‟exploració dels discursos de pares i mares que han viscut un divorci. 

 Sandra Escapa: Qui paga els plats trencats? Efectes del conflicte parental 

després del divorci en el benestar dels fills.  

 Paloma Fernández-Rasines: Noves Parentalitats, divorci i residència 

compartida. Custòdia Legal conjunta i conciliació de vida personal i laboral a 

Espanya.  

 Montse Solsona, Cristina Brullet i Jeroen Spijker: La custodia compartida a 

Catalunya en la del segle XXI.  

 Diego Becerril i Antonio Lozano: Cambios legislativos y custodias en los 

procesos de ruptura matrimonial. 

 Clara Camps i Dino di Nella: Exclusió social i pobresa de les famílies 

monomarentals. 
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GRUP DE TREBALL 13: MIGRACIONS 
Coordinació: Jordi Garreta (UdL) 

3 sessions  
 

Divendres 26  
Sessió 1 – 11:15 a 13h 

 

 Ana Maria González Ramos i Núria Vergés Bosch: La circulació del talent: 

mobilitat internacional, retorn i vinculació amb les comunitats d'origen. 

 Dan Rodríguez García; Miguel Solana Solana; Miranda J. Lubbers i Verónica de 

Miguel Luken: Immigració, unions mixtes i integració social: cap a una anàlisi 

complexa multimètode. 

 David Dueñas Cid: L'ambivalent paper dels lligams en les comunitats migrades. El 

cas dels gitanos romanesos de Santa Coloma de Gramanet. 

 Rachida El Badaoui: Segregación e interacción intercultural. Análisis del barrio de 

Balafia (Lleida). 

 Juan Galeano Reguera Albert Sabater; Andreu Domingo: Formació i evolució dels 

enclavaments ètnics a Catalunya abans i durant la crisi econòmica. 

 Josep Pérez Soriano: El ball de les fadrines. Representacions i tipologies de 

dones de poble. 

Sessió 2 – 15 a 16:45h 

 
 Teresa Sordé i Rosalina Alcalde: Gitanos/es immigrants: cap a la inclusió social 

i la convivència. 

 Albert Mora Castro: La incorporació dels estrangers al dret al vot: una 

aproximació a partir de les eleccions locals de 2011 a Gandia (València). 

 Albert Mora Castro: Les associacions d'immigrants com a eines per a la 

reivindicació política de la diversitat: el cas de la ciutat de Gandia (València). 

 Alisa Georgeta Petroff: La recontrucción de las trayectorias laborales de los 

inmigrantes rumanos altamente cualificados, a partir de gráficos de satisfacción 

vital. 

 Elena Vidal Coso: La solidaritat intergeneracional i les treballadores 

immigrades a Catalunya durant les etapes d'expansió i de crisi econòmica. 

 Diego Teruel Roca: Immigració i comerç a la ciutat de Lleida. 

 Juan Agustín González Rodríguez: Las normas sociales de los jóvenes 

inmigrantes ante un mercado laboral en crisis: el caso de los jóvenes 

argentinos. 

Dissabte 27 
Sessió 3 – 9 a 10:45h 

 

 Andreu Termes López: Tipologies d'itineraris escolars de joves sud-americans. 

 Rosalina Alcalde Campos: Espais transnacionals de socialització familiar i 

d'implicació parental. El cas de les famílies immigrants dominicanes a Nova 

York i Barcelona. 

 Teresa Torres: Reconstrucción de la identidad en destino. 
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 Eduard Fabregat Rodergas: La construcció de la imatge de la immigració en la 

premsa de barris de Barcelona. 

 Núria Roca Caparà: Identitats dels joves adults d'origen latinoamericà a 

Anglterra a Catalunya. Superant discriminacions i exclusions. 

 Cecilio Lapresta Rey; Ángel Huguet Canalís; Adelina Ianos; Judit Janés; 

Carmen Poalelungi: Interrelaciones autoidentificatorias y autoidentificación con 

España en Cataluña. Jovenes "autóctonos", comunitarios, magrebís e 

hispanoamericanos. 

 Montse Ferràs: Autoritat i lideratge: de l‟aprenentatge lingüístic al canvi cognitiu 

en dones musulmanes. 

 José Antonio Perales: Migraciones históricas transfronterizas en el País Vasco: 

el caso de las "golondrinas" roncalesas.  
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GRUP DE TREBALL 14: GÈNERE 
Coordinació: Aude Harlé (UPVD) i Pilar Carrasquer (URV)  

 

Divendres 26  
Sessió 1 – 11:15 a 13h 

 

 Ana Martí Gual i  Mercedes  Alcañiz Moscardó: La construcció de les tècniques 

de reproducció assistida com a eina per a la gestió del temps. 

 Anna Obach, David Jou i  Josh Morales:  Porn dreams come true: La influència 

de la pornografia en les primeres relacions sexuals. 

 M. Antònia Carbonero i María Gómez Garrido: La comercialización de la 

intimidad: trabajo sexual  y consumo de autenticidad en el capitalismo tardío. 

 Mª José Tuneu, Priscila Seguí, Ariadna Curto i Susana González: Creences i 

actituds sobre la píndola postcoital en joves de Barcelona des d'una 

perspectiva de gènere. 

 Teresa Samper Gras:  On són les dones a les estadístiques de salut? Algunes 

pistes com fer ciència feminista. 

 Eva Leglisé: Perceptions, représentations et discours de sportives dans des 

sports de tradition masculine. 

Sessió 2 – 15 a 16:45h 

 
 Fàtima Perelló:  Gènere i Trajectòries professionals. Les dones del PDI i dels 

PAS a la Universitat de València en el marc de la Xarxa Vives. 

 Inma Pastor, Ignasi Brunet i Paloma Pontón: La participació laboral de les 

dones a les spin-offs universitàries espanyoles. 

 Mercedes Alcañiz, Reis Lloria i Ana Martí: Les dones amb treballs precaris: 

doble segmentació i doble desigualtat. 

 Albert Julià: Mares sobrecarregades: Factors que causen una major dedicació 

de les mares en el treball domèstic. 

 Alejandra Araiza, Luz M. Martínez, Ana Garay i Mª del Carmen Peñaranda: 

Prácticas domésticas y políticas del cuidado: un análisis actual desde la 

perspectiva de género. 

Dissabte 27 
Sessió 3 – 9 a 10:45h 

 

 Xiana Bueno, Antonio Domingo i R. Treviño: El matrimoni de catalanes amb 

estrangers: un nou sistema de pubillatge? 

 Carlota Solé, Olga Serradell, Rosalina Alcalde, Alisa Petroff, Teresa Sordé i 

Iskra Pavez: El paper de les dones immigrants en la promoció de la ciutadania. 

 Ana Ballesteros Pena:  Los módulos de Respeto (MdR) y las Unidades 

Terapéuticas y Educativas (UTE) en las presiones españolas: un primer 

abordaje desde una perspectiva de género. 

 Lidia Arroyo Prieto i Ana M. González Ramos: L'empoderament de les dones 

en l'estructura social mitjançant les tecnologies de la informació i la 

comunicació. 
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 Paquita Sanvicén, Dolors Mayoral i Fidel Molina: Dones immigrants i 

estratègies de sociabilitat. Entre la reivindicació, la resistència i la reconstrucció 

personal i grupal. 

 Teresa Torns, Vicent Borràs, Sara Moreno, Carolina Recio: Els limits de la 

professionalització dels treballs de cura de llarga durada. 

 Sara Moreno, Vicent Borràs: La mesura de les desigualtats amb la carrega total 

de treball. 
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GRUP DE TREBALL 15: SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT 
Coordinació: Ernest Garcia (UV)  

2 sessions 
 

Divendres 26  
Sessió 1 – 11:15 a 13h 

 

 Míriam Villares i Elisabet Roca: La percepció social del risc costaner: anàlisis i 

característiques en el litoral català. 

 Sebastià Riutort: Innovació social: una aproximació en el camp de les energies 

renovables. 

 Mercedes Martínez: Transicions a una societat post-carboni. 

 Josep Espluga, Quim Brugué, Marc Parés, Alba Ballester i Júlia Miralles: Es 

poden resoldre les guerres de l‟aigua mitjançant la participació ciutadana? 

 

Sessió 2 – 15 a 16:45h 

 
 Renato Marín i Christian Oltra: Adaptació al canvi climàtic: revisió dels reptes 

futurs i estratègies en entorn urbans. 

 Rafael Böcker: Medioambiente y desarrollo agropecuario en Argentina. 

 Mercedes Martínez: Ciència i participació al moviment ecologista. 

 José Manuel Rodríguez i Marina Requena: Discursos mediambientals al Delta 

de l‟Ebre i a L‟Albufera de València: Una anàlisi comparativa. 

 Diego Teruel: Presentació de l‟Observatori de la Sostenibilitat de les 

Comarques de Lleida.   
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GRUP DE TREBALL 16: RELIGIÓ 
Coordinació: Maria del Mar Griera (ISOR, UAB) 

1 sessió 
 

Divendres 26  
Sessió 1 – 11:15 a 13h  

 

 Liliana Arroyo: L‟auge de les religions globals: el cas del Budisme. 

 Javier Mercado: “Anar a missa no és suficient”: l' exigència ritual del cos en las 

danses “promesantes” del Nord de Xile. 

 Salvatore Madonia: e-Islam, ¿un nuevo contexto subversivo?: El ciberespacio 

en la construcción de una identidad hispano-musulmana. 

 Anna Clot: Una aproximació sociològica als llindars del mapa religiós català: 

„noves‟ expressions de religiositat i reconfiguracions de la comunitat. 

 Julia Martínez: Tradicionalista o religiós? Secularitzant la pertinença jueva a 

Catalunya. 


