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EDUCATION	  
	  
Ph.	  D.	  Economics.	  1981.	  Universitat	  Autònoma	  de	  Barcelona.	  	  

Doctoral	  Dissertation:	  Saber	  el	  Temps.	  El	  calendari	  i	  la	  seva	  significació	  en	  la	  societat	  
	   moderna.	  [Knowing	  the	  Time.	  On	  the	  calendar	  and	  its	  signification	  in	  modern	  society]	  
B.A.	  Economics.	  1976.	  Universitat	  Autònoma	  de	  Barcelona.	  
	  
RESEARCH	  INTERESTS	  
	  
Identity	  and	  Immigration	  
Sociology	  of	  religion,	  mass	  media	  and	  culture	  
Nationalistic	  phenomena	  
Epistemology	  of	  Social	  Sciences	  
	  
ACADEMIC	  POSITIONS	  
	  
2014-‐2015	   Director	  of	  ISOR	  Center	  of	  Sociology	  of	  Religion,	  Identity	  and	  Culture.	  	  
2009-‐2011	   Dean.	  Faculty	  of	  Political	  Sciences	  and	  Sociology.	  UAB	  
2008	   Member	  of	  Institut	  d’Estudis	  Catalans	  (Scientific	  Catalan	  Academy)	  
Spring	  2006	   Research	  Visiting,	  Queen	  Mary	  College,	  University	  of	  London	  (UK)	  
Fall	  2005	   Research	  Visiting,	  Institute	  for	  European	  Studies,	  Cornell	  University,	  NY	  (USA)	  
Fall	  1993	  	   Visiting	  Fellow,	  Fitzwilliam	  College,	  Cambridge	  University	  (UK)	  
1991-‐93	   Chair.	  Department	  of	  Sociology.	  UAB	  
1980	  	  	  	   Tenured	  Professor,	  Universitat	  Autònoma	  de	  Barcelona	  
1979-‐1980	  	  	   FPI	  Scholarship	  holder,	  Universitat	  Autònoma	  de	  Barcelona	  
1977-‐1979	   Coordinator	  of	  the	  Escola	  Superior	  de	  CCSS	  del	  CIC	  (Terrassa,	  Catalonia)	  
1975-‐1977	   Professor,	  Escola	  Catòlica	  de	  Educació	  Social	  (Barcelona)	  
1974-‐1975	   Assistant	  Professor,	  ESADE	  	  (Barcelona)	  
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OTHER	  PROFESSIONAL	  SERVICES	  AT	  THE	  UAB	  
	  
2013-‐15	   Governing	  Council.	  Institut	  de	  Ciències	  Polítiques	  i	  Socials	  (UAB)	  
2000-‐01	   Coordinator,	  Sociology	  B.A.	  Program	  
2000-‐01	   Chair,	  Internal	  Evaluation	  Committee,	  Sociology	  B.A.	  Program	  
1998-‐02	   Executive	  Committee,	  Department	  of	  Sociology	  
1997-‐02	   Faculty	  Representative,	  Social	  Sciences	  Library	  Users	  Committee	  
1996-‐97	   Coordinator,	  Social	  Sciences	  Library	  
1995-‐97	   Institutional	  Coordinator,	  Political	  Sciences	  and	  Sociology	  Faculty	  Deanship	  
1994-‐95	  	   Member,	  Library	  Commission	  
1993-‐94	   Coordinator,	  Sociology	  B.A.	  Program	  
1990-‐91	   Chair,	  Social	  Sciences	  Library	  Commission	  
1988-‐90	   Member,	  Library	  Commission	  	  
1987-‐89	   Secretary,	  Department	  of	  Sociology	  
1985-‐86	   Coordinator,	  First	  Grade.	  Economics	  Faculty	  
	  
JOURNALISM	  POSITIONS	  
	  
1998-‐01	  	  	   Subeditor	  newspaper	  AVUI	  
1996-‐97	   Director	   of	   Crònica	   d’Ensenyament	   (Education	   Review)	   Ministry	   of	   Education.	  

Generalitat	  de	  Catalunya	  
	  
LANGUAGES	  
	  
Catalan.	  Native	  speaker	  
Spanish.	  Near-‐native.	  Fluent	  
French.	  Reading	  and	  speaking	  knowledge	  
English.	  Reading	  and	  speaking	  knowledg	  
	  
	  
COURSES	  TAUGHT	  	  
	  
Graduate	  seminars	  
2014-‐15	   “Identity	  as	  a	  skin”.	  Euskal	  Herriko	  Unibersitatea	  
2011-‐12	   “The	  Social	  Research	  and	  the	  use	  of	  paradoxes”.	  Euskal	  Herriko	  Unibersitatea	  
2007-‐10	   “Immigration	  and	  multiculturalism”.	  UAB	  	   	  
2004-‐05	  	  	  La	  invenció	  de	  la	  “immigració”.	  

	   (The	  invention	  of	  “immigration”)	  
	   PhD	  program	  in	  Sociology,	  Universitat	  Autònoma	  de	  Barcelona	  
2003-‐04	   Taller	  d’investigació.	  Tutoria	  de	  memòries	  de	  recerca	  	  
2002-‐03	   (Research	  Workshop:	  Guidance	  on	  MA	  dissertations)	  
	   PhD	  program	  in	  Sociology,	  Universitat	  Autònoma	  de	  Barcelona	  
2002-‐03	   Cultura,	  política	  e	  identidad.	  Una	  perspectiva	  sociológica	  
	   (Culture,	  politics	  and	  identity.	  A	  sociological	  perspective)	  
	   	  PhD	  program	  in	  Sociology,	  Euskal	  Herriko	  Universitatea	  
2001-‐02	   La	  invenció	  de	  la	  multiculturalitat	  (The	  invention	  of	  Multiculturality)	  
	   PhD	  program	  in	  Sociology,	  Universitat	  Autònoma	  de	  Barcelona	  
1999-‐00	   Premsa,	  poder	  i	  identitat	  nacional	  (Media,	  power	  and	  national	  identity)	  
	   PhD	  program	  in	  Sociology,	  Universitat	  Autònoma	  de	  Barcelona	  
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1998-‐99	   Perspectiva	  sociològica	  i	  mitjans	  audiovisuals.	  Unes	  reflexiones	  epistemològiques	  
	  	  	   (Sociological	  perspective	  and	  media.	  Epistemological	  considerations)	  
	   PhD	  program	  in	  Sociology,	  Universitat	  Autònoma	  de	  Barcelona	  
1997-‐98	   Premsa,	  poder	  i	  identitat	  nacional	  (Media,	  power	  and	  national	  identity)	  
	   PhD	  program	  in	  Sociology,	  Universitat	  Autònoma	  de	  Barcelona	  
1996-‐97	   Perspectiva	  sociològica	  i	  mitjans	  audiovisuals.	  Unes	  reflexiones	  epistemològiques	  
	  	  	   (Sociological	  perspective	  and	  media.	  Epistemological	  considerations)	  
	   PhD	  program	  in	  Sociology,	  Universitat	  Autònoma	  de	  Barcelona	  
1996-‐97	   La	  construcción	  social	  del	  nacionalismo	  (The	  social	  construction	  of	  	  nationalism)	  
	   PhD	  program	  in	  Sociology,	  Euskal	  Herriko	  Universitatea	  
1996-‐97	   Premsa	  i	  poder.	  Aproximació	  a	  una	  sociologia	  del	  periodisme	  
	   (Media	  and	  power.	  An	  approach	  to	  a	  sociology	  of	  journalism)	  
	   PhD	  in	  Social	  Communication,	  Universitat	  Ramon	  Llull	  
1994-‐95	   La	  construcció	  social	  de	  les	  realitats	  nacionals	  (The	  social	  construction	  of	  national	  
	   realities).	  PhD	  program	  in	  Sociology,	  Universitat	  Autònoma	  de	  Barcelona	  
	  
Undergraduate	  courses	  taught	  at	  the	  UAB	  
Sociologia	  del	  coneixement	  (Sociology	  of	  Knowledge)	  1980-‐1983,	  1991-‐92	  and	  	  1997-‐98	  
Lògica	  de	  la	  investigació	  científica	  (Logics	  of	  Scientific	  Investigation)	  1981-‐1987	   	  
Sociologia	  General	  (General	  Sociology)	  1983-‐1998	  	  	  
Epistemologia	  (Epistemology)	  1987-‐2016	   	  
Sociologia	  de	  la	  Comunicació	  (Sociology	  of	  Communication)	  1998-‐2016	   	  
	  
DISSERTATIONS	  DIRECTED	  AT	  UAB	  
	  
PhD	  Dissertations	  on	  Sociology	  
2012	   Marc	  Argemí.	  Rumors	  credibility	  and	  news	  
2011	   Marta	  Rovira.	  Memories	  of	  Transition	  
2011	   Sílvia	  Cabezas.	  On	  political	  information	  and	  terrorism	  
2010	   Isaac	  Gonzàlez.	  The	  three	  spirits	  of	  the	  second	  modernity	  
2010	   Albert	  Juncà.	  Sports	  and	  national	  identity	  in	  Catalonia	  
2007	   Roger	  Martínez.	  On	  common	  cultural	  production	  through	  Music	  
2005	   Joan	  Amer.	  On	  the	  political	  incidence	  of	  hotel	  businessman	  in	  Mallorca	  (1983-‐03)	  
2004	   Anna	  Berga.	  Aprendre	  a	  ser	  estimades	  (Learning	  to	  be	  loved).	   	   	  
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PUBLICATIONS	  
	  
DIGITAL	   	  
	  
2008	  	  	  “Television	  and	  National	  Identity.	  Splendour	  and	  Decline	  of	  Autonomous	  Catalan	  

Television”	  in	  Media	  &	  Nationalism.	  The	  Basque,	  the	  Catalan,	  The	  Northern	  Ireland	  
amb	  the	  Scotish	  Cases.	  Universitat	  de	  Vic.	  pàg.	  48-‐62	  

	  
BOOKS	  
	  
2014	   Llibre	  blanc	  de	  la	  Transició	  Nacional.	  Informes.	  (Collective	  work).	  Barcelona.	  

Generalitat	  de	  Catalunya,	  	  1.397	  pàg.	  ISBN	  978-‐84-‐393-‐9184-‐5	  
	   	  
2014	   Nou	  i	  bo.	  D'estrangers	  a	  comerciants,	  de	  comerciants	  a	  barcelonins".	  PIMEC	  Comerç.	  

Barcelona:	  PIMEC	  Comerç.	  	  
	  
2010	  	   Anuari	  de	  l’Opinió	  Publicada	  2008.	  Barcelona.	  Fundació	  Centre	  de	  Documentació	  
	   Política,	  356	  pàg.	  Dip.	  L.	  B-‐20893-‐2010	  
	  
2010	   Barcelona.	  Veus	  i	  mirades.	  En	  col·∙laboració	  amb	  Lluís	  Permanyer	  i	  Robert	  Cabeza.	  

Barcelona:	  Lunwerg,	  143	  pàg.	  ISBN	  978-‐84-‐9785-‐639-‐3	  
	  
2010	   El	  camí	  de	  la	  independència.	  Barcelona:	  Edicions	  La	  Campana,	  152	  pàg.	  (3a	  ed.	  2010).	  

ISBN	  978-‐84-‐96735-‐46-‐0	  
	  
2009	  	   Tres	  metàfores	  per	  pensar	  un	  país	  amb	  futur.	  Barcelona:	  Institut	  d’Estudis	  	  Catalans,	  

28	  pàg.	  ISBN	  978-‐84-‐92583-‐64-‐5	  
	  
2009	   Anuari	  de	  l’Opinió	  Publicada	  2007.	  Barcelona.	  Fundació	  Centre	  de	  Documentació	  
	   Política,	  244	  pàg.	  Dip.	  Legal	  B-‐5171-‐2009	  
	  
2008	   Identitats:	  la	  crisi	  política	  de	  l’escola.	  Debats	  d’educació	  núm	  9,	  Barcelona.	  Fundació	  

Jaume	  Bofill,	  18	  pàg.	  ISBN	  978-‐84-‐85557-‐72-‐1	  
	  
2008	  	   Anuari	  de	  l’opinió	  publicada	  2006.	  Barcelona.	  Fundació	  Centre	  de	  Documentació	  
	   Política,	  390	  pàg.	  Dip.	  Legal	  B-‐12207-‐2008	  
	  
2008	   Barcelona,	  Terrassa,	  Tolosa	  de	  Llenguadoc.	  Un	  vell	  camí,	  un	  bell	  futur.	  	  	  Il·∙lustracions	  

Robert	  Cabeza.	  Barcelona.	  Lunwerg	  Editores,	  	  151	  pàg.	  ISBN	  978-‐84-‐9785-‐448-‐1	  	  
	  
2007	   Anuari	  de	  l’opinió	  publicada	  2005.	  Barcelona.	  Fundació	  Centre	  Documentació	  
	   Política,	  343	  pàg.	  Dip.	  Legal	  B-‐19505-‐2007	  
	  
2007	   El	  desconcierto	  de	  la	  educación	  
	   Barcelona.	  Paidós,	  224	  pàg.	  ISBN	  978-‐84-‐493-‐2003-‐3	  
	  
2006	   Anuari	  de	  l’opinió	  publicada	  2004	  

Barcelona.	  Fundació	  Centre	  Documentació	  Política,	  300	  pàg.	  Dip.	  Legal	  B-‐11102-‐06	  
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2006	   Bien	  educados.	  Una	  defensa	  útil	  de	  las	  convenciones,	  el	  civismo	  y	  la	  autoridad	  
	   Barcelona.	  Paidós,	  131	  pàg.	  ISBN-‐10	  84-‐493-‐1917-‐X.	  Reedició,	  2010.	  	  

ISBN:	  978-‐84-‐493-‐2433-‐8	  
	  
2005	   Terrassa.	  Entorns	  i	  camins.	  Il·∙lustracions	  de	  Robert	  Cabeza,	  textos	  de	  Salvador	  

Cardús.	  Barcelona,	  Lunwerg,	  130	  pàg.	  ISBN	  84-‐9785-‐165-‐X	  
	  
2005	  	   Anuari	  de	  l’opinió	  publicada	  2003.	  Barcelona,	  Fundació	  Centre	  de	  Documentació	  

Política,	  288	  pàg.	  Dip.	  Legal	  B-‐8799-‐2005	  
	  
2005	   Els	  terrassencs	  del	  segle	  XX.	  Immigració,	  identitat	  i	  canvi.	  (editor).	  Barcelona.	  

Lunwerg	  editors	  i	  Diari	  de	  Terrassa,	  335pàg.	  DL	  B-‐36162-‐2005	  
	  
2004	   Anuari	  de	  l’opinió	  publicada	  2002.	  Barcelona,	  Fundació	  Centre	  Documentació	  
	   Política,	  236	  pàg.	  Dip.	  Legal	  B-‐21689-‐2004	  

	  
2003 Propostes	  d’intervenció	  per	  a	  la	  conciliació	  d’horaris	  familiars,	  escolars	  i	  laborals.	  

Barcelona,	  Departament	  de	  Benestar	  i	  Família.	  230	  pàg.	  ISBN	  84-‐393-‐6162-‐9	  
	  

2003	  	   Ben	  educats.	  Defensa	  útil	  de	  les	  convencions,	  el	  civisme	  i	  l’autoritat	  
Barcelona,	  Edicions	  La	  Campana.	  238	  pàg.	  (4a.	  ed.	  2004)	  ISBN	  84-‐95616-‐46-‐7	  
	   	  

2003	  	   Informe	  de	  la	  projecció	  internacional	  dels	  col·∙legis	  professionals	  a	  Catalunya	  
Barcelona,	  Federació	  d’Organitzacions	  Catalanes	  Internacionalment	  reconegudes,	  27	  
pàgines	  

	  
2003	  	   Informe	  sobre	  la	  projecció	  internacional	  de	  les	  federacions	  catalanes	  

Barcelona,	  Federació	  d’Organitzacions	  Catalanes	  Internacionalment	  reconegudes,	  28	  
pàgines	  

	  
2003	   La	  mirada	  del	  sociólogo	  
	   Barcelona,	  Editorial	  UOC,	  227	  pàg.	  ISBN	  84-‐9788-‐032-‐3	  
	  
2001	  	   El	  desconcierto	  de	  la	  educación	  

Barcelona,	  Ediciones	  B.	  	  300	  pàg.	  ISBN	  84-‐666-‐0304-‐2	  	  
	  

2001	   Estalvi,	  ciutat	  i	  progrés.	  125	  anys	  de	  la	  Caixa	  d’Estalvis	  de	  Terrassa	  
Barcelona,	  Lunwerg	  Editores.	  255	  pàg.	  ISBN	  84-‐7782-‐840-‐7	  

	  
2001 Ahorro,	  ciudad	  y	  progreso.	  125	  años	  de	  la	  Caixa	  d’Estalvis	  de	  Terrassa	  

Barcelona,	  Lunwerg	  Editores.	  255	  pàg.	  ISBN	  84-‐7782-‐795-‐8	  
	  

2000	   En	  defensa	  de	  la	  política.	  Olot,	  Impremta	  Aubert	  i	  obrador	  de	  Ca	  l’Oliver	  (34	  pàg.).	  
	   Quadern	  especial	  editat	  per	  Miquel	  Plana,	  el	  número	  23	  de	  la	  col·∙lecció	  “Papers	  de	  fi	  
	   de	  mil·∙lenni”	  (175	  exemplars).	  
	  
2000	  	  	   El	  desconcert	  de	  l’educació	  
	   Barcelona,	  La	  Campana.	  351	  pàg.	  	  (11a.	  ed.	  2009)	  ISBN	  84-‐88791-‐89-‐5	  
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1999	   La	  mirada	  del	  sociòleg.	  Què	  és,	  què	  diu,	  què	  fa	  la	  sociologia?	  (coordinador)	  
Barcelona,	  Proa,	  214	  pàg.	  ISBN	  84-‐8256-‐705-‐7	  	  

	  
1999	   The	  Circulation	  of	  Daily	  Newspapers	  in	  the	  Catalan-‐speaking	  areas	  between	  1976	  

and	  1996	  
Sheffield,	  The	  Anglo-‐Catalan	  Society	  –	  The	  Hallamshire	  Press	  Ltd,	  28	  pàg.	  	  
	  

1999	  	   Les	  cuines	  del	  segle	  XXI.	  Consideracions	  sobre	  l’espai	  físic	  de	  la	  cuina	  i	  el	  seu	  paper	  en	  
els	  nous	  estils	  de	  vida.	  Terrassa,	  La	  Sirena.	  21	  pàg.	  (edició	  no	  venal)	  

	  
1998	   Sociologia.	  Salvador	  Cardús	  i	  Ros	  i	  Esther	  Fernández,	  coordinadors	  

Barcelona,	  Universitat	  Oberta	  de	  Catalunya.	  Dip.	  Legal	  B.8993-‐98	  
	  
1998	  	  	  La	  premsa	  diària	  a	  les	  Illes	  Balears,	  el	  País	  Valencià	  i	  Catalunya	  (1976-‐1996)	  	  

Barcelona,	  Fundació	  Jaume	  Bofill,	  Col.	  Finestra	  Oberta	  núm.	  4,	  122	  pàg.	  
	  
1995	   Política	  de	  paper.	  Premsa	  i	  poder	  a	  Catalunya	  (1981-‐1992)	  	  

Barcelona,	  La	  Campana,	  351	  pàg.	  ISBN	  84-‐88791-‐17-‐8	  
	  
1995	   Concili	  amb	  folre	  i	  manilles.	  L'Església	  catalana	  a	  través	  del	  seu	  concili	  
	   Barcelona.	  La	  Campana,	  227	  pàg.	  ISBN	  84-‐88791-‐31-‐3	  	  	  	  
	  
1992	   Algú	  sap	  cap	  on	  anem?	  Barcelona.	  Edicions	  de	  la	  Revista	  de	  Catalunya.	  Curial.	  446	  
	   pàg.	  ISBN	  84-‐7256-‐373-‐1	  	  
	  
1986	   Les	  polítiques	  culturals	  de	  les	  administracions	  públiques	  de	  Cataluny.a	  1er	  volum:	  

Projecte	  d'Investigació.	  2on.	  volum:	  Bibliografia	  general	  
	   151	  pàg.	  +	  Bibl.	  Estudi	  D	  del	  Llibre	  Blanc	  de	  la	  Cultura	  a	  Catalunya)	  
	   Barcelona,	  Fundació	  Jaume	  Bofill.	  Edició	  no	  venal	  
	  
1985	   Saber	  el	  temps.	  El	  calendari	  i	  la	  seva	  significació	  a	  la	  societat	  moderna.	  Pròleg	  de	  J.	  
	   L.	  L.	  Aranguren.	  Barcelona,	  Alta	  Fulla.	  136	  pàg.	  
	   ISBN	  84-‐85403-‐80-‐0	  
	  
1984	   Les	  enquestes	  a	  la	  joventut	  de	  Catalunya.	  Bells	  deliris	  fascinen	  la	  raó	  	  

En	  col·∙laboració	  amb	  Joan	  Estruch.	  Barcelona,	  Generalitat	  de	  Catalunya.	  173	  pàg.	  
(2ona	  edició,	  1992).	  ISBN	  84-‐393-‐0348-‐3	  

	  
1982	   Los	  suicidios.	  En	  col·∙laboració	  amb	  Joan	  Estruch	  
	   Barcelona,	  Herder.	  204	  pàg.	  ISBN	  84-‐254-‐1238-‐2	  
	  
1981	  	   Plegar	  de	  viure.	  Un	  estudi	  sobre	  els	  suïcidis.	  	  

En	  col·∙laboració	  amb	  Joan	  Estruch.	  Barcelona,	  Edicions	  62,	  Llibres	  a	  l'abast	  (2ona	  
edició,	  1988).	  215	  pàg.	  ISBN	  84-‐297-‐1677-‐7	  
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CHAPTERS	  IN	  VOLUMES	  BY	  SEVERAL	  AUTHORS	  
	  
2015	  	   “Virtuts	   per	   educar	   en	   temps	   d’incertesa”	   a	   Ponències	   curs	   2013-‐2014	   del	   Grup	  
	   Català	   del	   Capítol	   Espanyol	   del	   Club	   de	   Roma.	   Diversos	   autors.	   Barcelona:	   Obra	  
	   Social	  laCaixa.	  (p.	  99-‐114).	  (edició	  no	  venal)	  
	  
2015	  	   “Política	  local,	  pedagogia	  cívica”	  a	  El	  poder	  transformador	  de	  les	  ciutats	  	  educadores.	  
	   Diversos	  autors.	  Barcelona:	  Ajuntament	  de	  Barcelona.	  (p.	  26-‐28).	  Dipòsit	  Legal:	  	  B-‐
3764-‐2015	  
	  
2015	   “L’església	  catalana	  després	  del	  bisbe	  Deig:	  esperances	  i	  desafiaments”	  a	  
	   Miscel·∙lània	  d’Homenatge	  al	  bisbe	  Deig.	  Diversos	  autors.	  Lleida:	  Institut	  	  d’Estudis	  
	   Ilerdencs	  (p.	  201-‐208).	  ISBN:	  978-‐84-‐16452-‐00-‐2	  
	  
2014	  	   “La	  humiliació	  com	  a	  factor	  desencadenant	  de	  l’eclosió	  independentista”	  a	  Vàrem	  
	   mirar	  ben	  al	  lluny	  del	  desert.	  Actes	  del	  Simposi	  “Espanya	  contra	  	   Catalunya:	  una	  
	   mirada	  històrica	  (1714-‐2014)”.	  Jaume	  Sobrequés	  (dir).	  Barcelona:	  Centre	  
	   d’Història	  Contemporània	  de	  Catalunya-‐Generalitat	  de	  Catalunya.	  (p.	  537-‐551).	  
	   ISBN:	  978-‐84-‐393-‐9235-‐4	  
	  
2014	  	   “Ens	  en	  sortirem?	  Reflexions	  a	  mig	  camí”	  a	  Dialogant.	  Reflexions	  per	  al	  futur	  de	  
	   Catalunya.	  Diversos	  autors.	  El	  Masnou.	  Ajuntament	  del	  Masnou	  	   (p.	  83-‐108).	  Dipòsit	  
	   Legal	  B-‐26047-‐2014	  
	  
2014	  	   “De	  les	  estructures	  d’Estat	  a	  la	  vida	  de	  cada	  dia.	  Horaris	  i	  autonomia	  personal”	  a	  El	  
	   moment	  zero.	  Com	  serà	  la	  Catalunya	  que	  ve?	  Diversos	  autors.	  Girona:	  El	  Punt-‐	   Avui.	  
	   (p.	  53-‐64).	  Dipòsit	  Legal:	  Gi-‐1696-‐2014	  
	  
2014	  	   “L’Església	  catalana	  i	  el	  procés	  independentista”	  a	  La	  independència.	  Diversos	  
	   autors.	  Barcelona:	  Publicacions	  de	  l’Abadia	  de	  Montserrat.	  (p.	  33-‐39).	  ISBN:	  978-‐
	   84-‐9883-‐701-‐8	  
	  
2014	   "Paradoxes	  en	  els	  usos	  de	  les	  matemàtiques"	  a	  Ments	  abstractes	  de	  Francesc	  Creixell	  

i	  Fernando	  Rascón	  (fotografies).	  Barcelona:	  Institut	  d'Estudis	  Catalans	  (p.	  87-‐89).	  
ISBN:	  9788499652146	  

	  
2014	   “Identiäten”	  a	  Katalonien.	  Der	  diskrete	  Charme	  der	  kleinen	  Staaten.	  A	  cura	  de	  Tilbert	  

Stegmann	  i	  Martí	  Sancliment-‐Solé.	  Berlin,	  Alemanya:	  Lit	  Verlag	  (p.15-‐24).	  ISBN:	  978-‐
3-‐643-‐12629-‐0	  

	  
2013	   “A	  l’escola,	  s’educa	  o	  s’ensenya?”	  a	  Què	  vol	  dir	  ser	  mestre	  avui?	  Coordinat	  per	  

Vicenç	  Relats.	  Barcelona:	  Fund.	  Jaume	  Bofill	  (p.137-‐144).	  ISBN:	  978-‐84-‐941361-‐5-‐3	  
	  
2013	   “What	  has	  happened	  to	  us	  Catalans?”	  a	  Liz	  Castro	  ed.,	  What’s	  up	  with	  Catalonia.	  

Ashfield,	  Massachusetts:	  Catalonia	  Press	  (p.	  95-‐100).	  ISBN:	  978-‐1-‐61150-‐032-‐5	  
	  
2010	   “Família	  i	  virtuts	  públiques”	  a	  Dia	  Internacional	  de	  les	  Famílies	  2010.	  Barcelona:	  

Departament	  d’Acció	  Social	  i	  Ciutadania.	  Generalitat	  de	  Catalunya	  (p.15-‐43).	  Dipòsit	  
legal	  B-‐39.029.210	  



Cardús, vita, p.8 
 

	  
2011	   “99	  raons	  +1	  per	  la	  independència”	  a	  Per	  què	  volem	  un	  Estat	  propi?	  	  Roger	  Torres	  

editor.	  Lleida:	  Pagès	  editors	  (p.	  61-‐63).	  ISBN	  978-‐84-‐9975-‐190-‐0	  
	  
2011	  	   “El	  valor	  cultural	  de	  la	  educación”	  in	  Los	  laberintos	  de	  la	  educación.	  Barcelona:	  

Gedisa	  (p.	  11-‐40).	  ISBN	  978-‐84-‐9784-‐681-‐3	  	  
	  
2010	   “New	  Ways	  if	  Thinking	  About	  Identity	  in	  Europe”	  in	  Ethnic	  Europe.	  Mobility,	  Identity,	  

and	  Conflict	  in	  a	  Globalized	  World.	  Edited	  by	  Roland	  Hsu.	  Stanford,	  California:	  
Stanford	  University	  Press	  (p.	  63-‐79).	  	  
ISBN	  978-‐0-‐8047-‐6946-‐4	  

	  
2010	  	   “La	  identitat	  és	  una	  pell”	  in	  Identitat	  Nacional	  i	  Globalització.	  Manresa:	  Òmnium	  

Cultural	  del	  Bages	  (p.	  5-‐25)	  (edició	  privada)	  
	  
2010	  	   “Quan	  és	  l’horitzó	  allò	  que	  espanta”	  a	  Sud	  enllà.	  El	  País	  Valencià	  vist	  des	  de	  

Catalunya.	  València:	  Publicacions	  de	  la	  Universitat	  de	  València	  (p.	  23-‐27).	  ISBN	  978-‐
84-‐370-‐7686-‐7	  

	  
2009	  	   “Domesticar	  el	  temps”	  a	  Temps	  i	  cura.	  La	  responsabilitat	  social	  de	  la	  cura	  a	  la	  vida	  

quotidiana.	  Barcelona:	  Generalitat	  de	  Catalunya	  (p.	  37-‐48).	  Dipòsit	  legal:	  B-‐30230-‐
2009	  

	  
2009	   “Halloween:	  Tradition	  as	  Snobbery”	  a	  Treat	  or	  Trick?	  Halloween	  in	  a	  Globalising	  

World.	  Edited	  by	  Malcolm	  Foley	  and	  Hugh	  O’Donnell.	  Newcastle	  upon	  Tyne.	  
Cambridge	  Scholars	  Publishing	  (p.	  104-‐112).	  	  
ISBN	  1-‐4438-‐0153-‐4	  
	  

2008	  	   “La	  immigració	  com	  a	  lloc	  de	  memòria	  nacional”	  a	  La	  immigració	  ara	  i	  aquí.	  Autors	  
Diversos.	  Barcelona,	  Generalitat	  de	  Catalunya	  (p.	  72-‐77).	  ISBN	  978-‐84-‐393-‐7860-‐0	  

	  
2008	  	  	   “Cultura	  popular	  i	  de	  masses”	  a	  Tradicionari.	  Enciclopèdia	  de	  la	  Cultura	  Popular	  de	  

Catalunya.	  Vo.	  10.	  Joan	  Soler	  Amigó,	  ed.	  Barcelona,	  Enciclopèdia	  Catalana	  (pàg.	  106-‐
110).	  ISBN	  978-‐84-‐412-‐1389-‐0	  	  

	  	  
2008	   “L’educació	  als	  mitjans	  de	  comunicació	  (2004-‐2006)”	  a	  L’estat	  de	  l’educació	  a	  

Catalunya.	  Anuari	  2006.	  Volum	  II.	  Ferran	  Ferran	  i	  Bernat	  Albaigés.	  Barcelona,	  
Fundació	  Jaume	  Bofill-‐Ed.	  Mediterrània	  (pàg.	  149-‐180).	  ISBN	  978-‐84-‐8334-‐895-‐6	  

	  
2007	  	   “Com	  es	  deixa	  de	  ser	  immigrant	  a	  Catalunya.	  Les	  condicions	  per	  	  la	  convivència”	  a	  

Habitatge,	  convivència	  i	  cohesió	  social	  als	  barris.	  4es	  Jornades	  sobre	  Immigració	  i	  
societat.	  Vic,	  Pla	  Territorial	  de	  Ciutadania	  i	  immigració	  d’Osona	  –	  Universitat	  de	  Vic	  
(pàg.	  45-‐47).	  Dipòsit	  Legal	  B-‐20539-‐2008	  

	  
2007	   “Baròmetre	  dels	  consums	  dels	  mitjans	  de	  comunicació	  en	  els	  territoris	  de	  parla	  

catalana”	  a	  El	  Baròmetre	  i	  les	  necessitats	  estadístiques	  del	  sector	  de	  la	  comunicació.	  
Savador	  Cardús,	  Isaac	  González	  i	  Bernat	  Albaigés.	  Barcelona.	  Generalitat	  de	  
Catalunya	  (pàg.	  22-‐81)-‐	  ISBN	  978-‐84-‐393-‐7510-‐4	  
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2007	   “Catalunya,	  país	  d’immigració”	  a	  Manresans	  al	  segle	  XXI.	  Autors	  diversos.	  Manresa.	  
Associació	  per	  al	  Museu	  Comarcal	  de	  Manresa	  (pàg.	  17-‐24).	  ISBN	  978-‐84-‐611-‐7132-‐3	  

	  
2007	  	   “Llengua	  i	  cultura	  de	  masses:	  mercat	  i	  poder	  polític”	  a	  A	  Alacant,	  en	  Valencià.	  Josep	  

V.	  Forcadell	  i	  Ferran	  Isabel,	  eds.	  Universitat	  d’Alacant.	  Alacant.	  (pàg.	  225-‐232).	  ISBN	  
978-‐84-‐7908-‐928-‐3	  

2007	  	   “Asymmetrische	  Identitatën”	  a	  Kataloniens	  Rückkehr	  nach	  Europa	  1976-‐2006.	  
Torsten	  Eßer	  i	  Tilbert	  D.	  Stegmann,	  eds.	  Lit	  Verlag.	  Berlin	  (pàg.	  65-‐75).	  ISBN	  978-‐3-‐
8258-‐0283-‐7	  

	  
2007	   La	  mesura	  d’audiències	  a	  Catalunya.	  El	  Baròmetre	  de	  la	  Comunicació	  i	  la	  Cutlura”	  a	  

Informe	  de	  la	  Comunicació	  a	  Catalunya	  2005-‐2006.	  Universitat	  Autònoma	  de	  
Barcelona,	  Edicions	  UAB.	  Bellaterra.	  (pàg.	  287-‐291).	  ISBN	  978-‐84-‐490-‐2503-‐7	  

	  
2006	  	   “Les	  relacions	  asimètriques	  entre	  identitats”	  a	  Identitats	  de	  G.	  Sanginés	  i	  A.	  Velasco,	  

eds.	  Catarroja.	  Ed.	  Afers	  (pàg.	  37-‐53).	  ISBN	  84-‐95916-‐55-‐X	  
	   	  
2006	   “L’educació	  del	  civisme.	  De	  la	  retòrica	  dels	  valors	  a	  la	  bona	  organització”	  a	  Diàlegs	  

Interiors	  d’Autors	  Diversos.	  Barcelona.	  Generalitat	  de	  Catalunya	  (pàg.	  79-‐122).	  ISBN	  
84-‐393-‐7197-‐7	  

	  
2006 “El	  nacimiento	  de	  la	  paz.	  Incertidumbres	  y	  esperanzas”	  a	  Proceso	  de	  Paz	  en	  Euskadi.	  

Xavier	  Lapitz	  y	  Dani	  Álvarez,	  coordinadors.	  Bilbao.	  Radio	  Euskadi	  (pàg.	  72-‐79).	  ISBN	  
84-‐934412-‐6-‐0	  

	  
2005	   “Festa,	  lleure	  i	  vacances”	  a	  Tradicionari.	  Enciclopèdia	  de	  la	  cultura	  popular	  de	  

Catalunya.	  Volum	  4.	  Barcelona.	  Enciclopèdia	  Catalana	  (pàg.	  23-‐27).	  ISBN	  84-‐412-‐
1383-‐6	  

	  
2005	   “Digueu-‐li	  com	  vulgueu”	  a	  Països	  Catalans,	  en	  plural.	  Damià	  Pons	  (ed.).	  Palma	  de	  

Mallorca.	  Editorial	  Moll	  (pàg.	  19-‐25).	  ISBN	  84-‐273-‐1105-‐2	  
	  
2005	   “Ponència”	  a	  Per	  un	  poble	  lliure:	  sobirania	  i	  finançament.	  Catalunya	  2003.	  La	  

“declaració	  del	  Palau”.	  Barcelona.	  Columna	  (pàg.	  27-‐29).	  ISBN	  84-‐664-‐0595-‐X	  
	  
2005	   “Quan	  tots	  som	  immigrants”	  a	  Els	  terrassencs	  del	  segle	  XX.	  Immigració,	  identitat	  i	  

canvi.	  Salvador	  Cardús	  (ed.).	  Barcelona.	  Lunwerg	  editors	  i	  Diari	  de	  Terrassa.	  (pàg.	  17-‐
32).	  Dip.	  Legal	  B-‐36162-‐2005	  

	  
2005	   “La	  immigració	  del	  segle	  XXI”	  a	  Els	  terrassencs	  del	  segle	  XX.	  Immigració,	  identitat	  i	  

canvi.	  Salvador	  Cardús	  (ed.).	  Barcelona.	  Lunwerg	  editors	  i	  Diari	  de	  Terrassa.	  (pàg.	  
305-‐314).	  Dip.	  Legal	  B-‐36162-‐2005	  

	  
2005	   “Els	  desafiaments	  del	  segle	  XXI”	  a	  L’educació	  a	  Catalunya.	  Generalitat	  de	  Catalunya.	  

Lunwerg	  editors.	  (pàg.	  181-‐189).	  ISBN	  84-‐9785-‐224-‐9	  
	  
2005	  	   “Una	  altra	  idea	  de	  qualitat,	  si	  us	  plau!”	  a	  Actes	  del	  I	  Congrés	  –	  IX	  Jornades	  AIEC.	  

Tarragona.	  Barcelona.	  AIEC.	  (pàg.	  45-‐60).	  DL.	  T.	  633.2005	  
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2004	  	  	  “Educar	  vol	  temps”	  a	  XVI	  Jornades	  de	  Participació	  de	  Mares	  i	  Pares	  a	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  
l’escola.	  CEIP	  Xirau.	  Ajuntament	  de	  Cerdanyola	  del	  Vallès	  (pàg.	  29-‐51).	  
DL	  B	  5928-‐2004	  

	  
2004	   “Multukulturelle	  Gesellschaft	  in	  Katalonien	  –	  Aufzeichnungen	  für	  eine	  Analyse	  der	  

gegenwärtigen	  katalanischen	  Gesellchaft”	  a	  Katalonien.	  Tradition	  und	  Moderne.	  
Rafael	  Sevilla,	  Marc	  Domingo	  i	  Jordi	  Jané	  (Hrsg.)	  Bad	  Honnef,	  Horlemann	  (pàg.	  194-‐
202).	  ISBN	  3-‐89502-‐194-‐6	  

	  
2004	   “Una	  mala	  salud	  de	  hierro”	  a	  El	  presente	  del	  Estado-‐Nación.	  Ander	  Gurrutxaga	  
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2013	  	   “La	  humiliació	  com	  a	  desencadenant	  de	  l’eclosió	  independentista”.	  Lliçó	  de	  cloenda	  
del	  Simposi	  Espanya	  contra	  Catalunya:	  una	  mirada	  històrica	  (1714-‐2014).	  Centre	  
d’Història	  Contemporània	  de	  Catalunya-‐	  Societat	  Catalana	  d’Estudis	  Històrics	  de	  
l’Institut	  d’Estudis	  Catalans.	  Barcelona,	  14	  de	  desembre	  	  

2013	   “Presentació	  del	  Pla	  de	  Ciutadania	  i	  Migracions	  2013-‐2016”.	  Conferència	  inaugural.	  
Secretaria	  d’Immigració	  de	  la	  Generalitat	  de	  Catalunya.	  Barcelona,	  28	  de	  maig	  

2013	   “Como	  liderar	  el	  cambio	  en	  los	  centros	  educativos.	  ¿Quién	  enseña?”.	  (TR)	  Debate	  VII	  
Encuentro	  Internacional	  de	  Educación.	  Fundación	  Telefónica.	  Barcelona,	  10	  d’abril	  
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2012	   	  “La	  responsabilitat	  cultural	  d’una	  entitat	  cultural”.	  Ponència	  a	  la	  II	  Jornada	  sobre	  
cultura	  i	  medi	  ambient.	  ECOGESA.	  Girona,	  27	  de	  setembre	  

2011	   “La	  immigració:	  entre	  el	  país	  d’origen	  i	  el	  d’acollida”.	  Conferència	  d’inauguració	  de	  
les	  Jornades	  Gestió	  de	  la	  diversitat	  i	  seguretat	  ciutadana:	  el	  paper	  dels	  estats	  
d’origen	  i	  de	  les	  comunitats	  d’immigrants.	  UNESCOCAT	  -‐	  Departament	  d’Interior	  de	  
la	  Generalitat	  de	  Catalunya.	  Barcelona,	  13	  de	  desembre	  

2011	   “El	  grado	  de	  Ciencias	  Políticas	  en	  la	  UAB”.	  A	  la	  Jornada	  “Experiencias	  sobre	  el	  nuevo	  
modelo	  de	  enseñanza-‐aprendizaje.	  Los	  nuevos	  títulos	  de	  grado	  en	  Ciencia	  Política”.	  
Facultad	  Ciencias	  Políticas.	  Universidad	  de	  Santiago	  de	  Compostela,	  24	  de	  
novembre.	  

2011	   “Media	  and	  Independence”.	  Ponència	  a	  la	  Jornada	  Media	  and	  Independence.	  
Catalans	  a	  Escòcia,	  Edimburg,	  Regne	  Unit,	  18	  de	  juny.	  

2011	   “L’identité	  religieuse	  est	  me	  peau”	  al	  seminari	  L'impact	  de	  l'immigration	  sur	  le	  débat	  
nationaliste:	  politique	  de	  frontieres	  et	  diversité.	  Université	  Québec	  à	  Montreal.	  
Montreal,	  Canadà,	  2	  i	  3	  de	  maig.	  

2010	  	   Presidència	  de	  la	  1ª	  sessió	  del	  Congrés	  Internacional	  “Identitats	  en	  moviment”.	  
Institut	  de	  Recerca	  en	  Identitats	  i	  Societat.	  Universitat	  de	  Lleida,	  24-‐26	  de	  novembre.	  

2010	   	  “Per	  un	  pensament	  educatiu.	  Desafiaments	  en	  temps	  de	  crisi”.	  Ponència	  a	  la	  
Càtedra	  J.	  Lluís	  Blasco.	  Facultat	  de	  Filosofia	  i	  Ciències	  de	  l’Educació.	  València,	  3	  de	  
març.	   	  	  

2008	  	   “Migració	  i	  associacionisme	  cultural”.	  Ponència	  al	  Primer	  Congrés	  sobre	  
Associacionisme	  Cultural	  Català-‐	  Barcelona.	  2-‐4	  d’octubre.	  

2008	  	   “Media	  and	  Nation	  Building	  in	  Catalonia”.	  Ponència	  al	  Seminar	  in	  Media	  and	  
Nationalism.	  Universitat	  de	  Vic.	  7-‐11	  de	  juliol	  

2008 “Constructing	   Nations	  with	   national	   Days”	   a	   International	   Conference	   on	   National	  
Days	   National	   Days:	   Summoning	   the	   nation?.	   Caledonian	   University.	   Glasgow	  
(Escòcia),	  29-‐30	  de	  Novembre	  

2007	   “New	   Ways	   of	   Thinking	   Identity	   in	   Europe”	   al	   Forum	   on	   Contemporary	   Europe	  
Ethnicityin	  Today	  Europe.	  Stanford	  Humanities	  Center.	  Stanford	  University.	  Palo	  Alto,	  
California	  (EUA)	  7-‐9	  de	  Novembre	  

2007	   “La	  prevenció	  de	   la	   violència	   juvenl”	  a	   Jornadas	  Provinciales	  Acción	  VIP.	   (Ponència	  
marc)	  Diputació	  d’Alacant,	  Alacant,	  18-‐19	  d’octubre	  

2006	   “Halloween:	  Tradition	  as	  Snobbery”	  (Keynote	  speaker).	  International	  Conference	  on	  
Halloween.	  Caledonian	  University.	  Glasgow	  (Escòcia)	  

2006	  “L’audiència	  com	  a	  pretext”.	  15enes	  Jornades	  sobre	  Mitjans	  de	  Comunicació.	  Valencia	  
2006	  “El	  proceso	  de	  reforma	  del	  Estatuto	  de	  Cataluña:	  historia	  de	  una	  impotencia”	  (Keynote	  

Speaker).	   Association	   for	   Comtemporary	   Iberian	   Studies	   Annual	   Conference.	  
Universidade	  do	  Minho.	  Braga	  (Portugal)	  

	  2006	   “La	   llengua	   contra	   la	   confusió	   global.	   Qüestions	   de	   comunicació,	   poder	   i	  
sentiments”.	  Conferència	  final	  a	   les	  XX	  Jornades	   Internacionals	  per	  a	  professors	  de	  
Català.	  Institut	  Ramon	  Llull.	  Barcelona	  

2006	   “When	   in	   Rome,	   do	   as	   the	   Romans	   do.	   El	   cas	   de	   les	   identitats	   líquides	   i	   les	  
indentitats	   indissolubles”	   (Keynote	   Speaker).	   Conference	   on	   Immigration	   in	  
Catalonia:	  History,	  Dicourses,	  Representations.	  Centre	  for	  Catalan	  Studies	  del	  Queen	  
Mary.	  University	  of	  London.	  Londres	  (UK)	  	  

2006	   “Debat	   sobre	   el	   referèndum	   per	   a	   l’Estatut	   de	   Catalunya.	   Sí	   o	   no?”	   With	   Antoni	  
Vives.	  London	  School	  for	  Economics.	  Londres	  (UK)	  

2006	   “Memory	   and	   Identity	   in	   Catalan	   Nationalism:	   Erasing	   the	   immigrant	   condition”.	  
Research	  Seminar	  of	  Media	  Department	  of	  Caledonian	  University.	  Glasgow	  (Escòcia)	  
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2006	   “Le	   nouveau	   Statut	   de	   la	   Catalogne	   dans	   l’état	   espagnol:	   enjeux	   culturels	   et	  
politiques,	  enjeux	  européens”.	  Maison	  de	  l’Europe.	  Paris	  (França)	  

2006	   “Language,	   identity	   and	   power”.	  Workshop	   on	   Catalonia	   and	   Beyond:	   National	   and	  
Regional	  Identities	  and	  the	  ‘New	  Europe’.	  Remarque	  Institute	  i	  Institut	  Ramon	  Llull,	  
New	  York	  (USA)	  

2005	   “A	   propósito	   del	   estudio	   de	   los	   nacionalismos.	   Poder,	   lenguaje	   y	   conocimiento”.	  
Conferència	  organitzada	  pel	  Romance	  Studies	  Department.	  Guerlac	  Room	  AD	  White	  
House.	  Cornell	  University.	  Ithaca	  (NY,	  USA)	  

2003	   “Multiculturalitat	   a	   Catalunya”.	   Seminar	   on	   “Katalonien:	   wissenchaft,	   Kultur	   und	  
Wirtschaft”.	   Heinrich-‐Fabri-‐Institut	   der	   Universität	   Tübingen,	   Blaubeuren,	  
(Alemanya)	  

2003	  	   “La	   memoria	   de	   la	   inmigración	   en	   el	   nacionalismo	   catalán.”	   14	   Deutscher	  
Hispanistentag.	   “Hispanistik	   2003,	   Positionen	   Visionen.	   Revisionen”.	   Regensburg,	  
(Alemanya)	  

2002	   “Sobre	   algunes	   dificultats	   en	   l’anàlisi	   teòrica	   del	   nacionalisme”.	   International	  
Symposium	  on	  Nationalism.	  Fundació	  Jaume	  Bofill.	  Barcelona	  (7-‐9/11)	  

2003 “Per	   a	   una	   història	   de	   la	   immigració	   a	   Catalunya”.	   Anglo-‐Catalan	   Society’s	   48th	  
Annual	  Conference,	  Cardiff	  University	  (Gales,	  UK)	  

	  
RESEARCH	  
	  
UAB	  agreements	   	  	  
2004	  	   Informe	  sobre	  la	  incidència	  de	  la	  Llei	  18/2003	  de	  suport	  a	  les	  famílies	  en	  qüestions	  

horàries	  en	  la	  vida	  social,	  familiar	  i	  laboral.	  Departament	  Benestar	  Social.	  Generalitat	  
de	  Catalunya.	  Coordinació	  de	  Cristina	  Brullet.	  	  

2003	  	  	   Projecte	  del	  Baròmetre	  sobre	  audiències	  dels	  mitjans	  de	  comunicació	  i	  el	  consum	  
	   cultural	  dels	  territoris	  de	  parla	  catalana.	  Fundació	  ESCACC	  	  
2003	   Realització	  de	  l'estudi	  "Els	  catalans	  del	  segle	  XX.	  Història	  dels	  moviments	  migratoris	  i	  
	   la	  seva	  recepció	  a	  la	  Catalunya	  del	  segle	  XX".	  Institut	  Europeu	  de	  la	  Mediterrània	  
2002	  	  	   La	  projecció	  internacional	  de	  les	  Federacions	  i	  Col·∙legis	  Professionals	  catalans	  (2002-‐

2003).	  Federació	  d’Organitzacions	  Catalanes	  Internacionalment	  Reconegudes	  
(FOCIR)	  	  

2002	   Informe	  sobre	  la	  conciliació	  d'horaris	  familiars,	  escolars	  i	  laborals.	  Departament	  de	  
	   Benestar	  Social.	  Generalitat	  de	  Catalunya	   	  
2001	   Direcció	  d'un	  estudi	  sobre	  l'experiència	  i	  condició	  dels	  joves	  de	  Sant	  Cugat	  del	  Vallès.	  
	   Ajuntament	  de	  Sant	  Cugat	  del	  Vallès	   	  	  	   	  
2001	   Direcció	  d’un	  informe	  sobre	  l’analisi	  de	  les	  necessitats	  formatives	  a	  Sant	  Sadurní	  d'	  

Anoia.	  Ajuntament	  de	  Sant	  sadurní	  d’Anoia	  	   	   	  
	  	  	   	  
1998	   Direcció	  d’un	  estudi	  de	  viabilitat	  d'ubicació	  d'un	  centre	  universitari	  a	  l'Alt	  Camp	  i	  la	  

Conca	  de	  Barberà.	  Ajuntament	  de	  Valls	  	   	   	   	  
1997	   Investigació	  sobre	  canvi,	  crisi	  i	  perspectives	  de	  futur	  en	  l'associacionisme	  cultural	  

clàssic.	  Departament	  de	  Cultura	  de	  la	  Generalitat	  de	  Catalunya	  	  	  	   	  
1997	   Direcció	  de	  l’informe	  sobre	  demandes	  socials	  per	  a	  la	  defensa	  del	  dret	  a	  la	  igualtat	  

social.	  Ajuntament	  de	  Barcelona	   	  
	   	  	  
Other	  projects	  
2006	   Comissariat	  de	  l’exposició	  “Qui	  som.	  Els	  terrassencs	  del	  segle	  XXI”.	  Ajuntament	  de	  
	   Terrassa	  
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2004	   Immigració,	  identitat	  i	  canvi.	  Els	  terrassencs	  del	  segle	  XX.	  Diari	  de	  Terrassa	  
1999	   Història	  de	  la	  Caixa	  d'estalvis	  de	  Terrassa.	  Caixa	  de	  Terrassa	  	   	   	  
1997	   Interdependència	  informativa,	  vertebració	  territorial	  i	  interrelació	  cultural	  i	  política.	  

El	  cas	  de	  la	  premsa	  diària	  a	  les	  Illes	  Balears,	  el	  País	  Valencià	  i	  el	  Principat	  de	  
Catalunya.	  Fundació	  Jaume	  Bofill	  

1995	   El	  paper	  de	  les	  ciències	  socials	  en	  la	  construcció	  social	  de	  les	  realitats	  nacionals	  (Ajut	  
EMER1995-‐12).	  ISOR	   	  

1995	   Anàlisi	  del	  Concili	  Provincial	  Tarraconense.	  ISOR	  	   	  	   	  
1995	   Direcció	  de	  l’estudi	  “La	  civilitat	  dels	  adolescents	  a	  Vilafranca	  del	  	  Penedès”.	  Club	  

Rotary	  de	  Vilafranca	  i	  Ajuntament	  de	  Vilafranca	   	   	  
1995	   Direcció	  de	  l’informe	  “La	  multiculturalitat	  a	  Terrassa.	  Una	  perspectiva	  sociològica”.	  

Ajuntament	  de	  Terrassa	   	   	  
1994	   Informe	  sobre	  “El	  debat	  de	  l'IRPF”.	  Fundació	  Jaume	  Bofill	  	  	   	  
1992	   Anàlisi	  del	  paper	  de	  la	  premsa	  catalana	  en	  els	  conflictes	  nacionalistes	  en	  la	  relació	  

Catalunya-‐Espanya	  (1981-‐1992).	  Fundació	  Jaume	  Bofill	  
1989	  	   Diccionari	  de	  Sociologia.	  Fundació	  Josep	  Trueta	  
1988	   Interdenpendència,	  identitat	  europea	  i	  pluralitat	  de	  cultures	  en	  la	  integració	  

europea.	  Fundación	  Encuentro	  i	  Fundació	  Jaume	  Bofill	  
1986	   Les	  polítiques	  culturals	  de	  les	  administracions	  públiques	  de	  Catalunya.	  Un	  projecte	  

d’investigació.	  Llibre	  Blanc	  de	  la	  Cultura.	  Fundació	  Jaume	  Bofill	  i	  Departament	  de	  
Cultura	  de	  la	  Generalitat	  de	  Catalunya	  

1982	   Anàlisi	  sociològica	  de	  l’evolució	  del	  catolicisme	  europeu	  contemporani.	  Fundación	  
Juan	  March	  

	  
GRANTS,	  AWARDS	  AND	  HONORS	  
	  
2009	   MIDAS	  Prize	  for	  Journalism	  (Minority	  Dailies	  Association)	  
2007	   Award	  Joan	  Corominas	  to	  personal	  career	  
2005-‐2006	   Generalitat	  de	  Catalunya.	  AQUC.	  Grant	  for	  Sabbatical	  Year	  on	  Research	  	  
2003-‐2006	  	   European	  Institute	  of	  the	  Mediterranean	  (IEMed).	  Grand	  for	  Research	  
1996	   Universitat	  Autònoma	  de	  Barcelona.	  Grant	  for	  Emergent	  Groups	  in	  Human	  and	  

Social	  Sciences.	  
1995	   Premi	  de	  periodisme	  Serra	  i	  Moret	  de	  Civisme	  (Serra	  i	  Moret	  Journalism	  Award	  

on	  Civism),	  	   Generalitat	  de	  Catalunya.	  
1994	   Premi	   Nacional	   de	   Periodisme	   (National	   Journalism	   Award),	   Generalitat	   de	  

Catalunya.	  
1993	   Batista	   i	   Roca	   Memorial	   Scholar.	   Visiting	   Fellow	   of	   Fitzwilliam	   College	   at	  

Cambridge	  University.	  (3	  months)	  
1989	   Premi	  AVUI	  de	  periodisme.	  (AVUI	  Journalism	  Award)	  
1979-‐1980	   Plan	   Nacional	   de	   Formación	   de	   Personal	   Investigador.	   (National	   Plan	   for	  

Researchers	  Formation).	  Grant.	  
	  
	  
CONSULTING,	  EDITORIAL	  WORK	  AND	  PROFESSIONAL	  SERVICES	  
	  
Catalan	  Government	  Advisory	  Committees	  
2015-‐-‐-‐	  	   Consell	  Assessor	  per	  a	  la	  Reforma	  Horària	  	  
2013-‐-‐-‐	  	   Consell	  Assessor	  per	  a	  la	  Transició	  Nacional	  	  
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Editorial	  work	  
2012-‐-‐-‐	   Editorial	  Board.	  Catalan	  International	  View	  
2012-‐-‐-‐	   Advisory	  Board.	  Catalan	  Social	  Sciences	  Review	  
2011-‐-‐-‐	   Scientific	  Board.	   Journal	  of	  Catalan	   Intelectual	  History	  /	  Revista	  d’Història	  de	   la	  

Filosofia	  Catalana	  
2011-‐-‐-‐	   Advisory	  Board.	  	  “El	  espejo	  y	  la	  lámpara”	  Col·∙lecció	  del	  Servei	  de	  Publicacions	  de	  

la	  UAB	  
2009-‐-‐-‐	   Scientific	  Council	  of	  Institut	  de	  Recerca	  en	  Identitats	  i	  Societat	  (IRIS)	  
2008-‐10	   Advisory	  Board	  del	  Catalan	  Journal	  of	  Communication	  Studies	  	  
2008-‐-‐-‐	   Reading	   Committee	   of	   the	  Revue	   électroniques	   du	   Centre	   de	   Recerca	   d’Estudis	  

Catalans	  (CREC).	  Universitat	  de	  Perpinyà.	  
2005-‐10	   Advisory	  Board.	  Newspaper	  AVUI	  
2005-‐14	   Editorial	  Board.	  Via.	  Revista	  del	  Centre	  d’Estudis	  Jordi	  Pujol.	  Barcelona	  
2005-‐-‐-‐	   Editorial	  Board.	  Transfer.	  Journal	  of	  Contemporary	  Culture.	  Barcelona	  
2004-‐-‐-‐	   Editorial	  Board	  de	  Dissidences.	  Hispanic	  Journal	  of	  Theory	  and	  Criticism	  
2001-‐05	   Advisory	  Board	  of	  Marc	  de	  Referències	  
1999-‐14	   Editorial	  Board	  of	  International	  Journal	  of	  Iberian	  Studies	  (UK)	  
1998-‐05	   Editorial	   Board	   of	   Diàlegs	   de	   l’Institut	   d’Estudis	   Humanístics	   Coll	   i	   Alentorn	  

(INHECA)	  
1997-‐-‐-‐	  	  	   Advisory	  Board	  of	  Catalunya	  Música/Revista	  Musical	  Catalana.	  Barcelona	  
1997-‐10	  	  	  	   Editorial	   Director	   of	   the	   essay	   collection	   Obertures,	   d’Edicions	   La	   Campana,	  

Barcelona	  
1996-‐03	   Advisory	  Board	  of	  newspaper	  El	  9	  NOU	  del	  Vallès	  Occidental	  
1996	   Advisory	   Board	   of	  Monografies	   d’Educació	   Ambiental,	   de	   la	   Societat	   Catalano-‐

Balear	  d’Educació	  Ambiental	  	  
1995-‐98	   Advisory	  Board	  of	  the	  review	  Europa	  de	  les	  Nacions,	  Centre	  Internacional	  Escarré	  

per	  les	  Minories	  Ètniques	  i	  les	  Nacions	  
1993-‐95	  	   Editorial	  Board	  Cultura	  Review	  	  
1992-‐10	   Editorial	  Board	  of	  Debat	  Nacionalista	  
1992-‐00	   Director	   of	   the	   Humanities	   section	   of	   Biblioteca	   Universitària	   d’edicions	   Proa.	  

Barcelona	  
1987-‐88	  	   Director	   Crònica	   d'Ensenyament	   (review).	   Departament	   d’Ensenyament.	  

Generalitat	  de	  Catalunya	  
1986-‐08	   Editorial	  Board	  Revista	  de	  Catalunya.	  Fundació	  Revista	  de	  Catalunya.	  Barcelona	  
1982-‐86	   Editorial	   Board	   Secretary.	   Papers	   de	   Sociologia.	   Revista	   del	   Departament	   de	  

Sociologia	  (UAB)	  
1981-‐93	  	   Editorial	   Board.	   Papers	   de	   Sociologia.	   Revista	   del	   Departament	   de	   Sociologia	  

(UAB)	  
	  
Member	  of	  Juries	  
2015	   Premis	  Ciutat	  de	  Barcelona	  (Educació)	  
2012	   Premi	  Enric	  Prat	  de	  la	  Riba	  (IEC)	  
2012	   Premi	  Ma	  Aurèlia	  Capmany	  de	  Corresponsabilitat	  (Ajuntament	  de	  Barcelona)	  
2011-‐15	   Premi	  d’assaig	  Josep	  Vallverdú	  	  
2010	   Premi	  Manuel	  Sales	  i	  Ferré	  (IEC)	  
2008-‐-‐-‐	   Premi	  d’asssaig	  Ramon	  Trias	  Fargas	  
2008-‐13	   Premi	  d’Honor	  de	  la	  Fundació	  Carulla	  
2004-‐08	  	   Premi	  d’Honor	  de	  les	  Lletres	  Catalanes,	  Òmnium	  Cultural	  
1999	   Premi	  de	  Divulgació	  Científica	  5	  Segles,	  Institut	  Joan	  Lluís	  Vives	  
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1999-‐04	   Premi	  d’Assaig,	  Enciclopèdia	  Catalana	  
1999-‐08	  	   Premi	  Ramon	  Llull,	  Fundació	  Congrés	  de	  Cultura	  Catalana	  
1997	   Premi	  Rogeli	  Duocastella,	  Caixa	  de	  Pensions	  
1994-‐07	  	   Premi	  Joan	  Baptista	  Cendrós,	  Òmnium	  Cultural	  	  
1995-‐98	   Premi	  d’Assaig	  Antoni	  Rovira	  i	  Virgili	  
1995-‐99	   Premi	  d’Honor	  de	  les	  Lletres	  Catalanes,	  Òmnium	  Cultural	  
1990-‐91	   Premis	  AVUI	  de	  periodisme	  
	  
Associations	  and	  Consulting	  
2012	   Advisory	  Board.	  Marató	  per	  la	  pobresa.	  	  Fundació	  La	  Marató	  TV3	  
2011-‐-‐-‐	   Advisory	  Board.	  Fundació	  Universitària	  Balmes	  
2009-‐-‐-‐	   Advisory	  Board.	  Consell	  Municipal	  de	  la	  Cultura	  i	  les	  Arts	  de	  Terrassa	  
2008-‐10	   Advisory	  Board.	  Observatori	  Català	  de	  Civisme.	  Generalitat	  de	  Catalunya	  
2005-‐07	   Advisory	  Board	  of	  Catalan	  Language	  at	  the	  School.	  Ministry	  of	  Education	  
2005-‐08	   President.	   Patronat	   de	   la	   Fundació	   de	   les	   Audiències	   de	   la	   Comunicació	   i	   la	  

Cultura	  
2005-‐-‐-‐	   Member	  Fundacio	  Paco	  Candel	  
2004	   Advisory	   Board.	   Immigration	   and	   Citizenship	   Plan.	   Ministry	   of	   Welfare	   and	  

Family	  
2001-‐03	   Advisory	  Board.	  Catalan	  Commission	  of	  Bioethics.	  Ministry	  of	  Health	  	  
2000	   Organizer.	  Anglo-‐Catalan	  Society	  XLVI	  Annual	  Conference,	  Barcelona,	  2000	  
2000-‐01	   Member	   of	   Parliament	   Commission	   for	   the	   Study	   on	   Immigration	   Policy	   in	  

Catalonia.	  	  
2000-‐04	   Advisory	  Board.	  Institut	  Europeu	  de	  la	  Mediterrània.	  Generalitat	  de	  Catalunya	  
1999-‐12	   Advisory	   Board.	   Information	   Council	   of	   Catalonia,	   Fundació	   Consell	   de	   la	  

Informació	  de	  Catalunya	  
1995-‐89	   Executive	  Committee.	  Comissió	  1898,	  Ministry	  of	  Presidency.	  
1994	   Advisory	  Board,	  Institut	  d’Estudis	  Humanístics	  Miquell	  Coll	  i	  Alentorn	  
1994-‐96	   Technical	  Committee,	  Fundació	  Jaume	  Bofill	  
1993-‐-‐-‐	   Member.	  Anglo-‐Catalan	  Society	  
1993-‐95	   Executive	  Committee.	  Fundació	  Torre	  del	  Palau	  de	  Terrassa	  
1992-‐96	  	   Member.	  Association	  for	  the	  Study	  of	  Ethnicity	  and	  Nationalism,	  London	  
1990-‐04	   Executive	  Committee.	  Fundació	  Cultural	  Caixa	  de	  Terrassa	  
1975-‐-‐-‐	   Founding	  Member.	  Associació	  Catalana	  de	  Sociologia	  (IEC)	  
	  
	  
	  
	  


