ELECCIONS 2020 A PRESIDÈNCIA I JUNTA
DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE SOCIOLOGIA

CANDIDATURES A PRESIDÈNCIA
Paquita Sanvicén-Torné
Mestra, filòloga i doctora en Sociologia. Directora del
Consorci de Normalització Lingüística de Lleida i professora
associada a la Universitat de Lleida. Imparteix classes de
sociologia i metodologia i tècniques quantitatives a la
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social. Membre del
Departament de Geografia i Sociologia, investigadora
del Grup d'Estudis Societat, Salut, Educació i Cultura, de
l’Observatori d’Aprenentatge-Servei i de l’Institut de
Desenvolupament Social i Territorial. Implicada en la
formació en investigació amb perspectiva sociològica dels i
les joves en l'etapa preuniversitària, porta anys formant part del Projecte Itinera de la Universitat
de Lleida que té com a objectiu donar suport a alumnat de 1r de batxillerat que s’inicia en la
recerca. Implicada també en l’assessorament als centres que són Comunitats d’Aprenentatge a
Lleida. Col·labora com a investigadora externa amb el Centre de Recerca Sociològica de l’Institut
d’Estudis Andorrans. Membre de l’equip de direcció del Comitè de sociologia de l’educació de la
Federació Española de Sociologia. Ha format part, i forma part encara, d'equips de recerca en
investigacions de temes relacionats amb la sociologia de l’educació, el gènere, l'envelliment actiu,
la diversitat, l’ús de xarxes socials, la inclusió i la llengua.

Oriol Rios González
Llicenciat i Doctor en Sociologia per la UB i professor agregat Serra
Hunter a la URV. Prèviament havia efectuat docència i recerca als
departaments de sociologia de la UB i UAB. Les seves línies
d’investigació estan vinculades a les desigualtats educatives,
prevenció de les violències de gènere i l’assetjament escolar i les
noves masculinitats. Té una àmplia experiència en projectes de
recerca competitius dels Plans Nacionals I+D+i i dels Programes
Marc Europeu. En l’actualitat dirigeix el projecte de recerca
UNI4Freedom (Recercaixa) que analitza l'assetjament a l’alumnat
universitaris LGTBIQ+, i dos projectes europeus (ERASMUS + i REC)
en la mateixa temàtica. És l’editor de la revista Masculinities and
Social Change indexada a Q2 de SCOPUS. Ha estat assessor en
matèria de masculinitat per a l'Ajuntament de Barcelona i disposa
d’una llarga trajectòria en l’activisme social havent participant en
moviments i entitats com Amnistia Internacional, Homes en Diàleg i
Casal Lambda.

CANDIDATURES A JUNTA DIRECTIVA
Esther Albesa Jové
Sóc Diplomada en treball social (1992) i llicenciada en Sociologia per la
Universitat de Barcelona (2007). He cursat dos màsters a la UAB; l'un,
en Polítiques Socials i Mediació Comunitària (2011) i l'altre en Treball i
Polítiques Socials (2012-2013). L'any 2019 em vaig doctorar en
sociologia per la UB, obtenint una qualificació d'excel·lent cum laude.
En els últims anys, he participat en diversos congressos i realitzat
diverses publicacions en l'àmbit de les polítiques socials, els serveis
socials i la cura a les persones. Formo part, com a membre
col·laboradora, del grup de recerca AINSA i de la Junta de l'ACS, des de
juny de 2019. També sóc membre del col·legi de Sociòlegs, on hi participo activament en el Grup
de Gestió Pública, el Grup de Treball Intercol·legial i el Pacte Nacional pels Drets de les Persones
amb Discapacitat. Treballo a l'administració pública des dels anys noranta.

Lena de Botton
Professora de Sociologia a la Universitat de Barcelona i investigadora
del Community of Research on Excellence for All. Doctora per l’École
des Hautes Études en Sciences Sociales de París. Ha participat en
diverses recerques de la Comissió Europea com "INCLUD-ED.
Strategies for inclusion and social cohesion from education in Europe"
(6èPM), i "SOLIDUS. Solidarity in European societies: empowerment,
social justice and citizenship" (H2020) que identifica components
d'èxit de les accions solidàries que milloren la vida de les persones. Ha
estat també responsable a la UB del projecte europeu ALRECO
d'anàlisi del discurs d'odi a la xarxa. És coordinadora del grup de Diàleg
Interreligiós de CREA, així com membre del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa de la
Generalitat de Catalunya des del 2013. Les seves línies de recerca són educació, minories culturals
i gènere, especialment la participació de la dona musulmana. Voluntària a l’escola Comunitat
d'Aprenentatge Mare de Déu del Montserrat de Terrassa.

Roger Campdepadrós
Llicenciat en Sociologia per la Universitat de Barcelona el 1998, doctor
en Sociologia per la Universitat de Màlaga el 2012. Membre de la
Unitat de Sociologia del Departament d’Empresa de la Universitat de
Girona des de 2009, on ara n’és professor Lector. Ha estat professor
també a les universitats d’Almeria, Màlaga i Oberta de Catalunya. És
membre del board de la Research Network 34 Sociology of Religion de
la ESA. És assistant editor de International and Multidisciplinary
Journal of Social Sciences (RIMCIS).
Ha treballat temes
d’associacionisme,
participació
ciutadana,
educació,
multiculturalisme, migracions internacionals, diàleg interreligiós,
inclusió de minories, metodologia, entre d’altres. Ha presentat
comunicacions en més de 30 congressos nacionals i internacionals, té més de 10 publicacions,
incloent revistes Scopus/JCR. Ha fet estades de recerca al CERS de la Universitat de Toulouse-Le

Mirail, a l’ICPSR de la Universitat de Michigan-Ann Arbor i al Social Work Research Center de la
Universitat Politècnica de Hong Kong/Universitat de Beijing.

Maria Carmela Catone
Professora visitant a la Universitat de Barcelona. El 2013 va obtenir el
seu Doctorat en Metodologia de Ciències Socials de la Universitat de
Florència (Itàlia), desenvolupant una tesi sobre els sistemes
complexos en ciències socials. De 2015-2019 va realitzar un postdoctorat en sociologia a la Universitat de Salern (Itàlia). S'ocupa
principalment de les noves fronteres epistemològiques,
metodològiques i tècniques de la investigació social en l'era digital
(mètodes digitals, sociologia digital, sistemes complexos, dades
obertes, etc.) i les pràctiques d'ensenyament i aprenentatge de la
metodologia de les ciències socials i la sociologia a través d'ús d'elearning i sistemes TIC. Sobre aquests temes va assistir a cursos de
formació avançada en universitats i instituts de recerca europeus (National Research Council of
Italy, Universitat d'Amsterdam, Universitat Bocconi, Politècnic de Milà, Institut Luigi Sturzo, etc.) i
va formar part de projectes de recerca internacionals ( Horizon 2020, Erasmus +, etc.).

Blanca Deusdad Ayala
Doctora en Sociologia (UB, 2002). Llicenciada en Geografia i Història,
especialitat en antropologia social i cultural (UB, 1989). Becària postdoctoral Fulbright a les Univ. de Boston i Harvard (2003). Guanyadora
del XII Premi Batec per a la Recerca i Innovació Educativa, amb l'obra
Immigrants a les escoles (2009). Professora a la URV des de 2009.
Coordinadora del Màster Interuniversitari en Antropologia Mèdica i
Salut Global, 2016-18.Actualment és coordinadora del projecte
europeu H2020 SoCaTel. A multi-stakeholder co-creation platform
for better access to Long-Term Care services (2017-20). Editora del
Special Issue Journal of Social Service Research (2016) sobre
envelliment i crisi econòmica. Ha participat en el projecte COST Action IS1102 Social services,
welfare state and places (2011-2016). Investigadora al projecte COST Action IS1402 Ageism, a
multi-national interdisciplinary perspective. Membre del Dep. d’Antropologia, Filosofia i Treball
Social de la URV i de la Càtedra UNESCO d'Habitatge i la Càtedra UNESCO del Diàleg Intercultural
Mediterrani, URV.

Anna Escobedo Caparrós
Sóc professora i coordinadora del Máster Oficial de Sociologia
Transformacions Socials i Innovació de la UB. He contribuït a l’estudi
comparat de les polítiques socials i familiars, i com aquestes s’ajusten
al canvi social, a les trajectòries dels individus i dels grups familiars,
amb especial atenció als eixos de gènere i generació. Comparteixo
l’interès per la sociologia pública i per l’impacte social en relació als
Objectius de Desenvolupament Sostenible que l’ACS ha promogut.
Els reptes de sostenibilitat social i mediambiental requereixen de la
creativitat i impuls de la nostra disciplina. Sóc coordinadora del GT de

Famílies i Grups de Convivència de l’ACS, membre de la FES, de l’ESA i del Comitè Organitzador
Local del proper Congrés de la ESA a Barcelona. M’agradaria contribuir des de la Junta per a que
l’ACS segueixi sent punt de referència i trobada dels sociòlegs, joves i grans, a Catalunya.

Mar Joanpere Foraster
Doctora en Sociologia per la Universitat de Barcelona i actual
Vicepresidenta de l’Associació Catalana de Sociologia. Responsable
del Cicle de Diàlegs de l’ACS i el Palau Macaya de la Caixa. Des dels 15
anys ha participat activament i liderat moviments juvenils i
estudiantils. Va ser la ponent més jove al Congrés de la ISA del 2014.
Des del 2015 ha estat coordinadora del Grup de Treball de Joves en
Sociologia, des del qual s’ha desenvolupat el Vè Congrés Català de
Joves Sociòlegs i Sociòlogues integrat al VIIè Congrés Català de
Sociologia, els quals han comptant amb reconeguts ponents d’àmbit
internacional i actualment coordina el VIè Congrés Català de Joves en Sociologia. Per altra banda,
representa la Universitat Rovira i Virgili al Comitè Local d’organització del congrés de la European
Sociological Association a Barcelona. Actualment és professora associada de sociologia de la URV.

Blas Ortuño Puertas
Nascut a Badalona al 1969 és llicenciat en criminologia, llicenciat en
documentació, graduat social i màster en seguretat. Actualment es
troba a l’últim any del doctorat en sociologia, investigant la prevenció
que realitza la policia de la violència de gènere en adolescents. Ha
presentat comunicacions al Congrés Català de Sociologia, Congreso
Español de Sociología, Congreso Español de Criminología, Simposio de
Investigación Criminológica, Congreso de Ciencia, Feminismo y
Masculinidades (CICFEM), II Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas
y la Educación para la Convivencia y la Paz. Ha estat investigador al
projecte Proton dins del programa marc europeu Horizon 2020.
Actualment està interessat en la investigació de les repercussions socials de la policia de proximitat,
el fenomen de la pèrdua de legitimitat policial a les societats occidentals i la prevenció de violència
de gènere per part de les forces policials. Es tracta de noves línies d’investigació entroncades que
poden produir resultats d’impacte social.

Albert Sabater
Professor Agregat Serra Húnter de Sociologia i Director de la Càtedra Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya a la
Universitat de Girona. És Doctor en Censos i Enquestes i Màster en
Mètodes d'Investigació Social i Estadística per la Universitat de
Manchester (Cathie Marsh Institute for Social Research). També
ostenta un Màster en Demografia per la Universitat Autònoma de
Barcelona (Centre d'Estudis Demogràfics). Ha estat investigador
predoctoral Marie Sklodowska-Curie de la Comissió Europea,
investigador postdoctoral de l'Economic and Social Research Council a
través del programa Understanding Population Trends and Processes
Affecting Society and the Population (National Centre for Research Methods, Universitat de

Manchester), investigador Juan de la Cierva al Centre d’Estudis Demogràfics (UAB), i investigador,
docent i membre del Research Data Management advisory group de la School of Geography and
Sustainable Development de la Universitat de Saint Andrews, on també ha estat investigador
associat del Centre for Housing Research i del Centre for Population Change.

Paquita Sanvicén-Torné
Mestra, filòloga i doctora en Sociologia. Directora del CNL de Lleida i
professora associada a la UdL. Imparteix classes de sociologia i
metodologia i tècniques quantitatives a la Facultat d’Educació,
Psicologia i Treball Social. Membre del Dpt. de Geografia i Sociologia,
investigadora del Grup d'Estudis Societat, Salut, Educació i Cultura, de
l’Observatori
d’Aprenentatge-Servei
i
de
l’Institut
de
Desenvolupament Social i Territorial. Implicada en la formació
sociològica dels i les joves en l'etapa preuniversitària, porta anys
formant part del Projecte Itinera de la UdL que té com a objectiu donar
suport a alumnat de batxillerat que s’inicia en la recerca. Implicada
en l’assessorament als centres que són Comunitats d’Aprenentatge a Lleida. Col·labora amb el
Centre de Recerca Sociològica de l’Institut d’Estudis Andorrans. Membre de l’equip de direcció del
Comitè de sociologia de l’educació de la FES. Forma part d'equips de recerca de temes relacionats
amb la sociologia de l’educació, el gènere, l'envelliment actiu, la diversitat, l’ús de xarxes socials,
la inclusió i la llengua.

Olga Serradell
Doctora en Sociologia i professora agregada del Departament de
Sociologia de la UAB, on compagina l’activitat docent amb la recerca
com a membre del GEDIME i del CER Migracions, grup consolidat de
la Generalitat de Catalunya. Des de l’any 2000 és membre de l’ACS i
del Seminari de Teoria Sociològica “Raimon Bonal”. Des de 2016 és
coordinadora del GT7.Teoria Sociològica. L’any 2006 va obtenir una
beca de la Caixa i el Govern francès per realitzar un postdoctorat de
dos anys a l’EHESS de Paris. L’any 2008 va retornar a Catalunya amb
un contracte postdoctoral Juan de la Cierva. Més tard, va ser
seleccionada com a investigadora Ramón y Cajal, aprofundint en la recerca sobre superació de
desigualtats, gènere i educació. Els darrers 20 anys ha participat en 25 projectes de recerca
competitiva (Programa Marc, I+D, Recercaixa...) i en 40 publicacions científiques i de divulgació, de
les quals destaquen articles en revistes com Qualitative Inquiry, IJERPH o Journal of Gender Studies
(Q1 i Q2 JCR-WoS).

Massoud Sharifi Dryaz
Sociòleg. Actualment és professor associat a la Universitat
Autònoma de Barcelona, membre de la junta directiva de
l’Associació Catalana de Sociologia, membre del CER-Migracions i
membre associat de CADIS-EHESS (centre d’anàlisi i intervenció
sociològica). Va completar els seus estudis de doctorat en l'EHESS
(Escola d'Estudis Avançats en Ciències Socials-París), sota la direcció
del professor Michel Wieviorka. La seva tesi va ser un estudi
sociològic del moviment kurd titulat: "De la resistència microscòpica

a la acciona col·lectiva organitzada: Mobilització y desmobilització dels militants en el espai kurd".
El seu treball de recerca se centra en la sociologia política i la política social. Ha treballat com a
investigador en diversos països i ha participat en varius projectes d'investigació.

Geraldo Sierra Soto
Graduat en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Membre del GEDIME i del CER Migracions UAB-UB, grup consolidat
de la Generalitat de Catalunya, on realitza on realitza diferents
col·laboracions en projectes de recerca i d'intervenció social.
Actualment es troba cursant un màster especialitzats en polítiques
públiques enfocat en polítiques socials, treball i benestar impartit a la
Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la UAB.

