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El Centre d’Estudis Demogràfics

EL
CENTRE
DEMOGRÀFICS

D’ESTUDIS

E

l Centre d'Estudis Demogràfics
(CED) és un consorci públic integrat
per la Generalitat de Catalunya i la
Universitat Autònoma de Barcelona. Va
iniciar la seva activitat el 10 de febrer de
1984. Gaudeix de personalitat jurídica
pròpia, com així s’estableix en el Decret de
la seva constitució de 15 de juliol de 19851.
L’òrgan superior que regeix el CED és el
seu Consell de Govern, integrat per tres
membres nomenats per la Generalitat de
Catalunya, tres membres designats per la
Universitat Autònoma de Barcelona i la
directora del CED, la Dra. Anna M. Cabré.
Fins el 22 d'octubre de 2008, aquest
Consell fou presidit pel Dr. Jordi Nadal i
Oller, data en que fou substituït pel Dr.
Lluís Ferrer Caubet.
Els objectius principals del CED són la
recerca, la docència i la difusió del
coneixement sobre temes de població.
La recerca: amb l'estudi i el seguiment
sistemàtic de les pautes i les tendències de
la població catalana, emmarcades en el
context espanyol i europeu.
La investigació bàsica i aplicada: amb
l'existència de diferents línies de recerca
que duen a terme treballs per organismes
de l’àmbit públic i del privat.
La docència: a través de programes de
postgrau, cursos, seminaris i diverses
activitats que tenen per finalitat la formació
de demògrafs i, en un sentit més ampli,
totes aquelles iniciatives que afavoreixin
l’ensenyament i la formació en les diverses
vessants dels estudis de població.
La difusió: mitjançant les publicacions
pròpies i alienes, així com l'organització i
participació en actes públics i l'establiment
de relacions i lligams amb altres institucions
afins, tant nacionals com internacionals.

1

Decret 207/1985 de 15 de juliol publicat al DOGC
núm. 573 de 9 d'agost de 1985.

Entrada del Centre d’Estudis Demogràfics

El CED disposa d'una biblioteca i un centre
de documentació especialitzats, on es
reuneix i es posa a l’abast de la comunitat
científica i universitària la major part de les
estadístiques catalanes i espanyoles (des
de 1787), i una extensa bibliografia sobre
demografia catalana, espanyola i europea.
El CED, des de desembre de 1994, ocupa
un edifici de nova construcció, amb una
superfície de prop de 1.400 m2, situat en el
campus de la Universitat Autònoma de
Barcelona, a Bellaterra.

Consell de Govern

E

n el quadrienni 2005-2008 han estat
membres del Consell de Govern,
representant a la Universitat Autònoma de Barcelona:
•
•
•
•
•
•

Jordi Nadal, President (fins l'octubre de
2008)
Lluís Ferrer Caubet, President (des de
l'octubre de 2008)
Enric Lluch (fins el juliol de 2006)
Jordi Marquet (des del juliol de 2006)
Antoni F. Tulla
Anna M. Cabré, Directora del CED

i representant a la Generalitat de Catalunya:
•
•
•
•
•
•

Iolanda Font de Rubinat (des del juliol
de 2007)
Joan Roca (des del juliol de 2006)
Anna Ventura (des del juliol de 2007)
Marta Aymerich (fins el juliol de 2006)
Josep M. Vegara (fins el juliol de 2007)
Josep M. Vilalta (fins el juliol de 2007)

Hi assisteix, amb veu però sense vot, el
sotsdirector del CED, Andreu Domingo.
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Recursos humans

Personal investigador

E

Ajenjo Cosp, Marc
Doctor en Demografia per la UAB
Professor associat del Departament de Sociologia de la UAB (fins el 14 de setembre
de 2006)
Professor lector del Departament de Sociologia de la UAB (des del 15 de setembre
de 2006).

l
CED
disposa
d'un
equip
investigador i tècnic consolidat al
llarg dels seus anys d'existència.
Aquest equip es veu enriquit per la
col·laboració
regular
de
professors
vinculats a la UAB en qualitat d'investigadors associats i per la col·laboració
esporàdica de professors i investigadors
convidats, provinents d'altres universitats i
centres de recerca de la resta d’Espanya o
de l'estranger, que participen en els cursos
de postgrau i doctorat o bé, puntualment,
en algun dels treballs de recerca del
Centre.

Bayona Carrasco, Jordi
Doctor en Demografia per la UAB
Programa de Tècnics de suport, UAB
Del 15 de maig de 2006 al 31 de desembre
de 2008.

Direcció

Blanes Llorens, Amand
Doctor en Demografia per la UAB
Professor associat del Departament de
Geografia de la UAB.

Cabré Pla, Anna
Doctora en Geografia per la UAB
Catedràtica del Departament de Geografia
de la UAB.

Cámara Hueso, Antonio D.
Doctor en Història Contemporània per la
Universidad de Granada
Des de l’1 de gener de 2007.
Cortina Trilla, Clara
Doctora en Demografia per la UAB
Del 2 de gener de 2007 al 31 d'agost de
2008.
Del Rey Poveda, Luis Alberto
Doctor en Demografia per la UAB
Investigador Ramón y Cajal de la UAB
Des de l'1 de gener de 2008.

Anna Cabré, directora del
Centre d’Estudis Demogràfics

Sotsdirecció
Domingo Valls, Andreu
Doctor en Sociologia per la UNED
Professor associat al Departament de
Geografia de la UAB.

Devolder Pennanguer, Daniel
Doctor en Econòmiques, especialitat de
Demografia Econòmica, per l’Institut
d’Études Politiques de París (França)
Professor associat del Departament d’Economia i Història Econòmica de la UAB.
Esteve Palós, Albert
Doctor en Demografia per la UAB
Investigador Ramón y Cajal del CED (des
de l'1 de gener de 2007).
Gil Alonso, Fernando
Doctor en Demografia per la UAB
Investigador Juan de la Cierva del CED (de
l’1 de desembre de 2005 al 30 de novembre de 2008)
Des de l'1 de maig de 2005.

Gerència

López Colás, Julián
Doctor en Demografia per la UAB.

Pujol Estragués, Hermínia
Màster en Gestió Pública per la UAB
Màster en Geografia Humana per la UAB.

López Gay, Antonio
Doctor en Demografia per la UAB
De l'1 de maig al 18 de juliol de 2007.
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MacInnes, John
Doctor en Sociologia per la University of
Glasgow (Regne Unit)
Professor de la University of Edinburgh
(Regne Unit)
Fins el 31 de març de 2005.
Miret Gamundi, Pau
Doctor en Sociologia per la UNED
Investigador Ramón y Cajal de la UAB.
Módenes Cabrerizo, Juan Antonio
Doctor en Geografia per la UAB
Professor titular del Departament de Geografia de la UAB.
Permanyer Ugartemendia, Iñaki
Llicenciat en Matemàtiques per la UPC
Professor associat del Departament d’Economia i Història Econòmica de la UAB
Fins el 31 de desembre de 2006.
Pérez Díaz, Julio
Doctor en Sociologia per la UNED
Professor associat del Departament de
Geografia de la UAB
Fins el 26 de juny de 2007.
Recaño Valverde, Joaquín
Doctor en Geografia per la UB
Professor associat del Departament de
Geografia de la UAB (fins el 15 d’abril de
2007)
Professor titular del Departament de Geografia de la UAB (des del 16 d’abril de
2007).
Sabater Coll, Albert
Doctor en Mètodes de Recerca i Estadística Social per la University of Manchester
(Regne Unit)
Des del 17 de novembre de 2008.

Personal
serveis

tècnic

responsable

de

Abella Álvarez, Cándida
Bibliotecària
Diplomada de l’Escola de Biblioteconomia i
Documentació Rubió i Balaguer
Responsable del Centre de Documentació i
Biblioteca.
García Román, Joan
Diplomat en Estadística per la UAB
Responsable de la Pàgina Web.
Menacho Montes, Teresa
Llicenciada en Matemàtiques
Universidad de Sevilla
Responsable del Banc de Dades.

per

la

Sancho Valverde, Socorro
Llicenciada en Història per la UAB
Responsable de Programes Docents i
Formació.

Tècnics de suport a la recerca
Luis Díaz, Sara
Llicenciada en Geografia per la UB
Del 26 de setembre de 2006 al 29 de febrer
de 2008.
Parnau Escofet, Maria
Diplomada en Estadística per la UPC
Fins el 12 de març de 2006.
Turu Sánchez, Anna
Diplomada en Estadística per la UPC
De l'1 de setembre de 2005 al 2 de març de
2007.

Solsona Pairó, Montserrat
Doctora en Geografia per la UAB
Professora titular del Departament de Geografia de la UAB.
Spijker, Jeroen J. A.
Doctor en Demografia per la University of
Groningen (Països Baixos)
Investigador Juan de la Cierva de la UAB
(des de l’1 de gener de 2007).
Treviño Maruri, Rocío
Doctora en Sociologia per la UAB.
Vejarano, Fernán
Doctor en Història i Geografia de les
Poblacions per la Escuela de Altos
Estudios de Ciencias Sociales de París
(França)
De l'11 de gener al 30 de setembre de
2008.

Alguns membres del Centre d’Estudis Demogràfics
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Estudiants de Doctorat
Aguín Ferradás, José Ramón
Llicenciat en Sociologia per la Universidad
de A Coruña
Becari Formació Professorat Universitari
(FPU) del MEC, UAB (des del 15 de maig
de 2007)
Des del 13 d’octubre de 2006.
Alberich González, Joan
Llicenciat en Geografia per la UAB
Becari Formació Professorat Universitari
(FPU) del MEC, UAB
Fins el 9 d'abril de 2007.
Alustiza Galarza, Ainhoa
Llicenciada en Sociologia per la Universidad del País Vasco
Becària Formació Investigadors (FI) del
Govern Basc, CED (fins el 30 de setembre
de 2006).
Fins el 15 de gener de 2007 i des del 3
d'octubre de 2008.
Ávila Sánchez, Mª de Jesús
Llicenciada en Sociologia per la Universidad Autónoma de Aguas Calientes (Mèxic)
Becària del Programa ALBAN
Des del 5 de novembre de 2007.
Bayona Carrasco, Jordi
Llicenciat en Geografia per la UB
Becari ADQUA de l’AGAUR, UAB
Fins el 14 de maig de 2006.
Brancós Coll, Inés
Doctora en Demografia per la UAB (des del
9 de desembre de 2008)
Programa Ajuts a la Formació CED (de l'1
de setembre al 31 de desembre de 2005)
Des de l'1 de setembre de 2005.
Bueno García, Xiana
Llicenciada en Sociologia per la Universidad de A Coruña
Becària Formació Professorat Universitari
(FPU) del MEC, UAB
Des de l'1 d'abril de 2006.
Calduch Verdiell, Núria
Llicenciada en Ciències Actuarials i Financeres per la UB
De l’1 de març al 31 de juliol de 2007.
Casanova Fernández, Llorenç
Llicenciat en Sociologia per la UB
Becari FI de la Generalitat de Catalunya
(de l'1 de gener al 31 de març de 2006); i
becari Formació Professorat Universitari
(FPU) del MEC, UAB (des de l'1 d'abril de
2006)
Des de l'1 de gener de 2006.
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Castro Luque, Lucía
Llicenciada en Ciènces Econòmiques per la
Universidad de Sonora (Mèxic)
Becària del Programa ALBAN
Fins el 31 de juliol de 2005.
Chager Navarro, Sonia
Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració per la UAB
Des del 15 d'octubre de 2008.
Cortina Trilla, Clara
Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració per la UAB
Becària Formació Investigadors (FI) de la
Generalitat de Catalunya, CED
Fins el 31 de desembre de 2006.
Cusidó Vallverdú, Teresa Antònia
Llicenciada en Geografia i Història per la
UB
Des de l’1 de febrer de 2006.
Fabrés Segalés, Pere
Llicenciat en Geografia per la UAB
De l’1 de febrer al 31 d’agost de 2006.
Fernández Carro, Celia
Llicenciada en Sociologia per la Universidad Complutense de Madrid
Des de l’1 d’octubre de 2007.
Ferrer Serret, Laia
Llicenciada en Geografia per la UAB
Becària del projecte I+D+I 2004-2007
(SEJ2007-63404/SOCI), UAB (de l'1 de
gener de 2008 al 31 de desembre de 2008)
Del 15 de setembre de 2005 al 31 de
desembre de 2008.
Forte Bas, Pere
Llicenciat en Geografia per la UB
De l’1 de febrer al 31 d’agost de 2006.
Franch Auladell, Xavier
Llicenciat en Filosofia per la UAB
Becari Formació Investigadors (FI) de la
Generalitat de Catalunya, CED (fins el 31
de desembre de 2007).
García Pereiro, Thaís
Llicenciada en Sociologia per la Universidad Católica Andrés Bello (Veneçuela)
Becària Formació Professorat Universitari
(FPU) del MEC, UAB (des de l'1 de
desembre de 2008)
Des del 16 de gener de 2007.
García Soler, Albert
Llicenciat en Història per la UAB
Becari ADQUA de l’AGAUR, UAB (del 15
de gener de 2007 al 15 d'octubre de 2007)
De l'1 de febrer de 2006 al 15 d'octubre de
2007 i des del 4 de febrer de 2008.
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Garzarelli, Sara
Llicenciada en Geografia per la Università
degli Studi di Bologna (Itàlia)
De l’1 d’octubre de 2007 fins el 30 de juny
de 2008.
Gil Alonso, Fernando
Llicenciat en Geografia i Història per la UB
Programa Ajuts a la Formació CED
Fins el 30 d’abril de 2005.
Gómez León, Madelín
Llicenciada en Econòmiques per la Universidad de La Habana (Cuba)
Becària del programa ALBAN (del 18 de
setembre de 2007 a 31 d'octubre de 2008)
Becària del projecte I+D+I 2004-2007
(SEJ2007-60119/GEOG), UAB (des de l'1
de novembre de 2008)
Des del 18 de setembre de 2007.
Guerrero Flores, Omar A.
Llicenciat en Economia per la Universidad
Autónoma de Tamaulipas (Mèxic)
Programa de Mejoramiento del Profesorado
(PROMEP)
Des de l’1 de setembre de 2005.
Jáuregui Díaz, José A.
Llicenciat en Sociologia per la Universidad
Autónoma de Aguas Calientes (Mèxic)
Becari del Programa ALBAN
Des del 5 de novembre de 2007.
Jiménez Novoa, Silvia M.
Llicenciada en Treball Social per la Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú)
Becària del Programa ALFA
Fins el 30 d’abril de 2005
Jiménez Pérez, Edurne
Llicenciada en Sociologia per la UAB
De l’1 d’octubre de 2006 al 31 d'agost de
2008.
León Ródenas, Pablo
Llicenciat en Sociologia per la Universitat
de València
Del 2 d’octubre de 2006 al 31 de juliol de
2007.
López Falcón, Diana María
Llicenciada en Economia per l’Instituto
Tecnológico Autónomo de México-ITAM
(Mèxic)
Des de l’1 de juny de 2007.
López Gay, Antonio
Doctor en Demografia per la UAB (des del
24 d'abril de 2007)
Becari Formació Professorat Universitari
(FPU) del MEC, vinculat a la UAB (fins el
15 de juny de 2006)
Fins el 31 d'abril de 2007.

López Ruiz, Luís Á.
Llicenciat en Sociologia per la Universidad
Interamericana de Costa Rica (Costa Rica)
Becari del Ministerio de Asuntos Exteriores
y de Cooperación y de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (MAEC-AECID)
Des del 19 d’octubre de 2006.
Martínez, Rosana B.
Llicenciada en Sociologia per la Universidad de Buenos Aires (Argentina)
Becària del Programa ALFA
Fins el 30 d’abril de 2005.
Medina Cruz, Antonio J.
Llicenciat en Geografia per la UB
De l’1 de febrer de 2006 al 31 de juliol de
2007.
Merino Tejada, Marta
Llicenciada en Ciències Polítiques per la
UAB
Del 3 de gener de 2005 al 31 de febrer de
2006 i des de l’1 de novembre de 2006.
Núñez Medina, Gerardo
Llicenciat en Ciències Actuarials per la Universidad Nacional Autónoma de México
(Mèxic)
Becari del Programa de la Fundación Carolina
Fins l'1 de setembre de 2007 i del 10 de
gener al 31 de maig de 2008.
Ortiz Ávila, Elsa
Llicenciada en Ciències Actuarials per la
Universidad Nacional Autónoma de México
(Mèxic)
Des del 15 d'octubre de 2008.
Parejo Revilla, Juan
Llicenciat en Sociologia per la UB
Becari Formació Professorat Universitari
(FPU) del MEC, UAB (des de l'1 de
setembre de 2008)
Des de l'1 d'octubre de 2007.
Prieto Rosas, Victoria
Llicenciada en Sociologia per la Universidad de la República de Uruguay (Uruguai)
Becària FI de la Generalitat de Catalunya,
UAB (des de l'1 de gener de 2008)
Des del 15 de setembre de 2007.
Raymond, Morgane
Llicenciada en Geografia per la Université
Aix en Provence (França)
Des del 15 d'octubre de 2008.
Riffe, Timothy Lloyd Merrell
Bachelor of Arts per la University of
Michigan (EUA)
Des del 15 d'octubre de 2008.
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Ruiz Ruiz, Nubia Y.
Llicenciada en Psicologia per la Universidad Nacional de Colombia (Colòmbia)
Becària del Programa ALFA
Fins el 30 d’abril de 2005.

Personal administratiu

Sánchez Moya, Carlos
Llicenciat en Geografia per la UB
Becari del MCYT, UAB
Fins el 30 de maig de 2005.

Huertos Barot, Maria Àngels
Comptable.

Serra Serra, Marta
Llicenciada en Matemàtiques Aplicades i
Ciències Socials per la Université Montpellier (França)
Becària ADQUA de l’AGAUR (fins el 30 de
setembre de 2007); becària del projecte
I+D+I 2004-2007 (SEJ2006-002686/GEOG)
adscrita a la UAB (del 21 de maig al 21
d'octubre de 2008)
Fins el 21 d'octubre de 2008.

Montes López, Sergio
Auxiliar administratiu.
Des de l’1 de setembre de 2006.

Camps Vidal, Eulàlia
Secretària de direcció
Llicenciada en Sociologia per la UAB.

Lucena Díaz, María Dolores
Tècnic administratiu.

Pastor Llaudet, Ruth
Tècnic administratiu.

Tarriño Ruiz, Àngel
Llicenciat en Ciències Polítiques per la
Universitat Pompeu Fabra
Fins el 28 de febrer de 2005.
Torrents Vivó, Eloi
Llicenciat en Sociologia per la UAB
Del 16 d'octubre de 2006 al 31 de juliol de
2007.
Valls Fígols, Miquel
Llicenciat en Geografia per la UdL.
Vidal Coso, Elena
Llicenciada en Sociologia per la UB
Becària ADQUA de l’AGAUR, vinculada a
la UAB (del 16 de juny de 2006 al 15 de
gener de 2007).
Vono de Vilhena, Daniela
Llicenciada en Relacions Internacionals per
la Pontificia Universidad Católica de Minas
Gerais (Brasil)
Des del 19 d’octubre de 2006.
Yépez Martínez, Brenda
Llicenciada en Sociologia per la Universidad Central de Venezuela (Veneçuela)
Becària del Programa Beca Salario
Des del 12 de setembre de 2006.
Zueras Castillo, Pilar
Llicenciada en Sociologia per la UAB
Des del 3 de novembre de 2008.
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RECERCA

Grups de recerca reconeguts
El Centre d’Estudis Demogràfics ha estructurat les seves diferents línies de recerca en dos
grans grups, reconeguts com a grups de recerca consolidats i, un tercer, reconegut com a grup
de recerca emergent.

Grups de recerca consolidats

•

Grup d'Estudis de la Població (GEP)

Equip investigador: Anna Cabré –investigadora principal-, Montserrat Solsona, Juan A.
Módenes, Pau Miret, Julián López Colás, Marc Ajenjo, Rocío Treviño, Joan
Alberich, Maria Parnau, Antonio López Gay, Socorro Sancho, Iñaki
Permanyer i Inés Brancós. Col·laboradors externs: Mª Eugenia Cosío,
Carles X. Simó, Elsa López i Carlos Sánchez.
Finançat per:

Direcció General de la Recerca. Generalitat de Catalunya
(Ref. 2005SGR00897).

El Grup d'Estudis de la Població és la continuació de cinc Grups de Recerca Consolidats.
L'encapçala Anna Cabré, distingida pel DURSI al 2003 com Investigadora Reconeguda. El
coordina Pau Miret, investigador Ramón y Cajal. El grup té una extensa producció científica i
una gran dedicació a la formació doctoral: ha dirigit 17 Tesis Doctorals des de 2001, participa
intensament en la divulgació social i és referent obligat en temes demogràfics a Catalunya i a
Espanya, gaudint d'una creixent reputació en els àmbits internacionals.

•

Grup d'Estudis Demogràfics i de Migracions (GEDEM)

Equip investigador: Andreu Domingo –investigador principal-, Daniel Devolder, Joaquín
Recaño, Julio Pérez, Amand Blanes, Fernando Gil Alonso, Jordi Bayona,
Joan García, Marta Serra, Elena Vidal, Marta Merino, Ana Lucía Castro.
Col·laboradors externs: John MacInnes, René Houle, Marta Roig, Albert
Sabater i Carlos Millás.
Finançat per:

Direcció General de la Recerca. Generalitat de Catalunya
(Ref. 2005SGR00930).

El Grup d'Estudis Demogràfics i de Migracions té com a principals objectius: 1) detectar,
descriure i analitzar sistemes migratoris en el territori, pel conjunt de les Comunitats Autònomes
i per les principals nacionalitats; i, 2) determinar la dimensió sociodemogràfica del procés
d’integració social. Aquests objectius demanen l'estudi exhaustiu de les característiques de la
població, entenent que s’ha de fer l’anàlisi tant pels de nacionalitat estrangera com pel total de
la població, així com una aproximació territorial a diferents àmbits administratius, que va des de
l'inframunicipal a l'europeu.
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Grup de recerca emergent

•

Grup de Recerca en Demografia Espacial (GREDE)

Equip investigador: Albert Esteve –investigador principal-, Jeroen Spijker, Teresa Menacho,
Miquel Valls, Xavier Franch, Clara Cortina i Ainhoa Alustiza.
Finançat per:

Direcció General de la Recerca. Generalitat de Catalunya
(Ref. 2005SGR00997).

El Grup de Recerca en Demografia Espacial té com objectiu principal la seva consolidació, com
a grup, en el marc d'aquesta convocatòria. Això passa per un ambiciós programa d'objectius
científics i de planificació. Des de l'àmbit científic es pretén aprofundir en el coneixement dels
mètodes propis de la Demografia espacial i consolidar la perspectiva espacial en l'anàlisi
demogràfica. I, des de l'àmbit de la planificació, es promouen diverses activitats de formació i
de suport a la recerca.
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Projectes de Recerca

Projectes R + D finançats en convocatòries públiques

•

La constitución familiar en España: tendencias y factores (152/03-05).

Equip investigador: Anna Cabré –investigadora principal- Pau Miret, Daniel Devolder, Juan A.
Módenes, Montserrat Solsona i Julián López Colás.
Finançat per:

Fundación Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Projecte adscrit
Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona.

al

El coneixement del procés de constitució de noves famílies és clau per entendre la dinàmica
demogràfica de totes les societats, però ho és més tractant-se de la població espanyola. En el
nostre país, com en el conjunt de l’Europa Occidental, l’absència de la parella adequada és,
pels enquestats, el primer factor que manté la descendència real per sota de la descendència
ideal, contrariament a altres regions del món on predominen motivacions socioeconòmiques.
En el projecte es plantegen diversos objectius, uns d'ells clàssics i d’altres obertament
innovadors i que s’exposen a continuació: 1) anàlisi actual i retrospectiva de les tendències en
les primeres etapes de formació familiar (nupcialitat, cohabitació, primer fill); 2) contextualització
d’Espanya en l’àmbit europeu i en el dels països industrialitzats: anàlisi comparativa; i 3) estudi
de les variables explicatives o influents en la constitució familiar. En el treball s’utilitza un ampli
ventall de fonts estadístiques: els Censos i Padrons, el Movimento Natural de la Población, el
Panel de Llars, la Encuesta de Población Activa, la Encuesta Sociodemográfica i la Encuesta
de Fecundidad.

.
•

Vivienda, movilidad espacial y migraciones (160/03-06).

Equip investigador: Juan A. Módenes –investigador principal-, Julián López Colás, Marc
Ajenjo, Antonio López Gay i Carlos Sánchez.
Finançat per:

Ministerio de Ciencia y Tecnología. Subdirección General de Proyectos de
Investigación. Plan I+D+I 2000-2003 (BSO2003-03443). Projecte adscrit al
Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Els objectius plantejats en aquest projecte són: 1) estudiar l’evolució temporal de la intensitat i
la distribució territorial dels fluxos migratoris intermunicipals mitjançant l’Estadística de
Variacions Residencials; 2) analitzar les característiques sociodemogràfiques de les llars que
conviuen en diferents segments del parc d’habitatges; 3) quantificar i caracteritzar els fluxos de
mobilitat residencial, considerats com la totalitat de canvis d’habitatge, així com estudiar els
desplaçaments espacials resultants; 4) caracteritzar sociodemogràficament els fluxos de
mobilitat habitual i estudiar l’evolució temporal; 5) explorar la interacció entre mobilitat
residencial i mobilitat habitual; i 6) estudiar la influència del context territorial, especialment les
infraestructures viàries, sobre la distribució espacial de l’habitatge i la població. També s’han
iniciat i consolidat contactes amb persones i institucions, a escala nacional i internacional, que
treballen temes afins als proposats per l’equip investigador o que ofereixen l’oportunitat de
millorar les tècniques i la metodologia d’anàlisi de la informació.
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• La infecundidad voluntaria en Europa, sus causas y consecuencias previsibles
(161/03-05).

Coordinat i dirigit per: Centre d'Estudis Demogràfics, amb la col·laboració de l’Observatoire
Démographique Européen (França), el Centre for Research on Families
and Relationships (Regne Unit) i la Université Catholique de Louvain
(Bèlgica).
Equip investigador del CED: Daniel Devolder –investigador principal. Tècnics de suport: Marta
Merino i Joan García.
Finançat per:

Direcció General de Treball i Afers Socials de la Comissió Europea i
Departament de Presidència, Generalitat de Catalunya (VS/2003/0339).

L'informe presenta els resultats d’un estudi sobre l’augment de la infecunditat a Europa durant
les últimes dècades. L'objectiu principal és analitzar i explicar la infecunditat, fenomen que té
conseqüències importants en el nivell de fecunditat total i sobre la vida de les persones sense
fills. Per això: 1) s'avalua la definició d'infecunditat, i en particular de les seves dimensions
voluntàries i involuntàries; 2) s'analitza la seva evolució per països i grans zones geogràfiques
d’Europa, així com la seva relació amb l’evolució de la fecunditat total; 3) s’estudien els
determinants de la infecunditat i, en especial, la determinació del paper respectiu dels
components voluntaris i involuntaris en l’augment recent a Europa. El treball inclou l’elaboració
d’una base de dades sobre l'evolució de la fecunditat total i de la infecunditat en els països
europeus, a partir de la segona meitat del segle XIX i fins a l’actualitat, una explotació original
de les dades de l’Eurobaròmetre 56.2, una anàlisi de les dades del Panel Europeu de Famílies
(ECHP), l’elaboració d’un model demogràfic que permet quantificar l’impacte dels factors de la
infecunditat involuntària sobre el total de la infecunditat, una explotació de dades estadístiques
recents pels països de l’Europa central i oriental, així com una anàlisi àmplia de la bibliografia
existent sobre el tema de la infecunditat, els seus factors i les seves conseqüències.
Proportion à chaque âge de femmes définitivement stériles selon différents modèles *

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
15

20

25
Pittenger-Wood

30

35
Léridon

40

45

50

Le Bras

55

60

Pittenger
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(1994); b) Léridon: données dans Leridon (2004); c) Le Bras: données dans Le Bras (1993). d) Pittenger:
modèle et valeurs originales des paramètres de Pittenger (1973).

* El gràfic s'inclou en el document La infecundidad voluntaria en Europa, sus causas y consecuencias
previsibles
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• Efectivos poblacionales, supervivencia y características de los mayores en España.
Tendencias recientes y perspectivas hasta 2030 (II) (163/03-05).

Equip investigador: Julio Pérez i Amand Blanes. Tècnics de suport: Ainhoa Alustiza, Joan
García i Jordi Gumà.
Finançat per :

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales (IMSERSO).

La planificació de l’oferta futura de béns i serveis es troba molt condicionada per l’evolució dels
efectius de població i les seves característiques. L’objectiu d’aquest treball és crear una eina
bàsica pel disseny de polítiques públiques que responguin a les demandes generades per la
població de major edat, població amb un volum i pes poblacional creixent i amb uns perfils
sociodemogràfics i sanitaris que es troben en contínua transformació. Per això el projecte
comprèn tant una previsió sociodemogràfica dels canvis experimentats en la significació
d’aquestes edats, com unes projeccions demogràfiques de la població major de 59 anys fins
l’any 2030, plantejant-se la mútua dependència d’ambdues parts de cara a una previsió
integral. L’estudi s'estructura en diferents apartats: 1) descripció dels processos d’envelliment
de la població espanyola i de les característiques sociodemogràfiques dels ancians: canvis
generacionals, tendències recents i comparació internacional; 2) revisió crítica de les hipòtesis
sobre les que s’han basat les projeccions de població a Espanya; 3) estat de la qüestió sobre
l’evolució de la mortalitat i de la salut dels ancians, en els països desenvolupats, en el procés
de transició epidemiològica i sanitària; 4) projecció de la població de 60 anys o més en l’horitzó
2030; i 5) prospecció inicial i disseny d’un pla d’explotació de la Encuesta de Discapacidades,
Deficiencias y Estado de Salud, 1999.

• Demografía e integración social de la población de nacionalidad extranjera en España
(173/04-07).

Equip investigador: Andreu Domingo -investigador principal-, Daniel Devolder, Pau Miret, Jordi
Bayona, René Houle i Inés Brancós.
Per encàrrec de:

Ministerio de Educación y Ciencia. Secretaría de Estado de Universidades
e Investigación. Plan I+D+I 2004-2007 (SEJ2004-00846).

La finalitat del projecte és l’anàlisi de la dimensió sociodemogràfica del procés d’integració
social de la població de nacionalitat estrangera a Espanya. S’analitzen les característiques i
comportaments demogràfics en les quals s’estableixen les principals pautes d’integració: el
sexe i l’edat, la relació amb l’activitat (complementarietat i substitució); l’àmbit familiar
(nupcialitat, fecunditat i estructura de les llars) i l’habitatge; la distribució espacial (concentració i
segregació); el nivell d’instrucció i l'escolaritat. El projecte planteja com elements d’anàlisi
transversals la dimensió territorial, la relació entre població estrangera i població de nacionalitat
espanyola i la caracterització de les nacionalitats més representades. Les principals
innovacions que aporta el projecte són: 1) l’ús de tècniques estadístiques multivariants,
especialment les utilitzades per l’anàlisi demoespacial; 2) la territorialització de l’anàlisi en totes
les variables i dimensions considerades; 3) la integració simultània dels nivells d’anàlisi
individual i familiar; i 4) la pròpia novetat del tema dins l’àmbit espanyol.
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•

Migraciones internas, constitución familiar y empleo: dinámicas temporales y
territoriales (174/04-07).

Equip investigador: Joaquín Recaño -investigador principal-, Anna Cabré, Pau Miret, Teresa
Menacho i Clara Cortina.
Finançat per:

Ministerio de Educación y Ciencia. Secretaría de Estado de Universidades
e Investigación. Plan I+D+I 2004-2007 (SEJ2004-01534).

El projecte d'anàlisi demogràfica i territorial té com objectiu realitzar un estudi de la influència
dels cicles econòmics, expressats a través del número i característiques de l'ocupació, sobre
les migracions internes i la constitució de noves famílies des de l'any 1975 fins a l'actualitat.
Aquest objectiu principal es divideix en una sèrie d'estudis sectorials que consisteixen en: 1)
analitzar les característiques territorials de l'ocupació i l'efecte sobre aquesta de la dinàmica
demogràfica recent; 2) establir la incidència del volum i la qualitat de l'ocupació i altres variables
explicatives o influents en el procés de constitució familiar; 3) estudiar els processos
d'interrelació entre diversitat demogràfica regional, ocupació i pautes de migració interregional;
4) explorar el paper de la constitució familiar en el volum i en la distribució territorial de la
migració residencial; i 5) confeccionar escenaris prospectius sobre la constitució familiar i les
migracions internes a partir dels resultats obtinguts en els diferents estudis sectorials. La
utilització de microdades i de tècniques d'anàlisi multivariant permet la introducció de diferents
nivells d'anàlisi (individu, família i territori) i la realització d'estimacions independents i
simultànies dels nivells i variables que es consideren. Les fonts d'informació són les
microdades de l'Enquesta de Població Activa, el Moviment Natural de la Població (matrimonis) i
l'Estadística de Variacions Residencials.

•

Coordinating the Integrated European Census Microdata (CIECM) (178/05-06).

Equip investigador: Anna Cabré -investigadora principal-, Albert Esteve i Miquel Valls.
Finançat per:

European Comission, Research Infraestructures Action (FP6-515829).

L’objectiu principal del projecte fou l’organització d’un seminari de treball per coordinar el
projecte europeu d’integració de microdades censals basat en múltiples rondes de censos de
població i habitatge provinents de, com a mínim, 17 països europeus. El seminari, que tinguè
lloc del 25 al 27 de juliol de 2005, ha permès als participants discutir i consensuar una
estratègia d’harmonització de les dades que ha garantit la comparació de les sèries en l’espai i
en el temps. Hi participaren un total de 24 persones: un representant de cada país soci, així
como cinc experts independents, més els membres de l’equip d’investigació. Els objectius
assolits en aquest seminari foren: 1) coordinar l’experiència d’estadístics i acadèmics per
garantir que la integració de les micro i metadades censals es dugués a terme amb les
màximes garanties de rigor; i 2) fixar les bases per establir contactes regulars entre els
investigadors del projecte i les agències estadístiques dels diferents països per identificar les
oportunitats i els obstacles que sorgeixin durant el procés de creació de les mostres integrades
de microdades censals.
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•

Disseminating the Integrated European Census Microdata-DIECM (179/05-08).

Equip investigador: Anna Cabré -investigadora principal-, Albert Esteve, Miquel Valls i Antonio
López Gay. Tècnica de suport: Anna Turu.
Finançat per:

European Comission, Research Infraestructures Action (FP6-515830).

L’objectiu principal del projecte és la creació d’un sistema de difusió de dades per Internet per
fer accessible, als investigadors, una infraestructura de micro i metadades censals basades en
múltiple rondes (mínim, disset països europeus). Els usuaris de DIECM tindran accés a quatre
serveis relacionats entre si: 1) la col·lecció de mostres de microdades anonimitzades i
integrades per diferents rondes censals de disset països europeus; 2) la col·lecció exhaustiva
de qüestionaris censals, instruccions als agents censals i altra documentació censal original; 3)
les metadades integrades derivades de les mostres censals harmonitzades; i 4) una col·lecció
d’articles i informes d’investigació relacionats amb diversos aspectes de l’anonimització i
integració de les mostres.

• Discapacidad y relación con la actividad en los hogares españoles: efectos directos e
inducidos (186/05-07).

Equip investigador: Julio Pérez –investigador principal-, Jeroen Spijker, Ainhoa Alustiza.
Tècnics de suport: Anna Turu i Pere Forte.
Finançat per:

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (FIPROS 2005-07).

El projecte s'emmarca en el context general que actualment condueix a la constitució d'un
sistema nacional de protecció a la dependència, a Espanya. Un dels principals arguments que
fonamenten la necessitat d'aquest sistema és l'elevat cost que la discapacitat pot tenir per a les
persones afectades. Fins ara, aquesta despesa s'ha resolt principalment a través de la família,
el que s'ha anomenat el sistema informal de tenir cura de les persones afectades. Amb el
sistema públic d'assegurament a la dependència, els beneficiaris s'estendran a tot l'entorn
familiar d'aquells que pateixen aquestes discapacitats. L'estudi investiga els efectes de la
discapacitat sobre la relació amb el mercat laboral. S'analitza l'efecte de la discapacitat, no
només sobre la persona afectada, sinó sobre el conjunt dels integrants de la llar i es reflexiona
sobre l'efecte que tindria l'increment de l'ajuda formal, sobre el mercat laboral espanyol i, en
particular, sobre l'activitat de la població més implicada en la cura d'aquestes persones.
Proporción de ocupados, por sexo, edad y función cuidadora *
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Fuente: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías, 1999

* El gràfic s'inclou en el document Discapacidad y relación con la actividad en los hogares españoles:
efectos directos e inducidos.
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•

Cambios generacionales de la salud en España (189/05-06).

Equip investigador: Julio Pérez -investigador principal- i Jeroen Spijker. Tècnics de suport:
Anna Turu i Pere Forte.
Finançat per:

IMSERSO. Proyectos de investigación (BOE, 17/06/2005).

L’objectiu principal del projecte és realitzar un estudi exploratori de les possibilitats que ofereix
la Encuesta Nacional de Salud (ENS), per poder detectar canvis generacionals de la salut a
Espanya. S'han analitzat els qüestionaris de totes les edicions de la ENS fins a l'actualitat, amb
la intenció d'unificar-les en un únic arxiu de microdades en el que s'inclogui la generació de
naixement. S'ha construït una versió senzilla d'aquest arxiu, recollint algunes variables
bàsiques comunes, com ara el pes, l'alçada o la salut percebuda i s'han explorat els resultats
de la seva explotació generacional. Els resultats han estat bons i animem a millorar la font
afegint factors de ponderació homogenis (no existents en origen), ampliar variables,
harmonitzar aquelles que resultin discontinues i plantejar la futura incorporació dins les
successives edicions de l'enquesta. La ENS permet la visualització de perfils generacionals i
promet aplicacions predictives de gran interès públic i científic.

•

Harmonizing the Integrated Census Microdata-HIECM (190/06-09).

Equip investigador: Albert Esteve -investigador principal. Tècnics de suport: Miquel Valls, Joan
García, Thaís García i Edurne Jiménez.
Finançat per:

European Comission, Research Infraestructures Action (HIECM026033).

Amb aquest projecte es contribuirà a la creació de la infraestructura de recerca Integrated
European Census Microdata, aportant el suport específic en dues àrees: 1) analitzar el banc de
dades existent, per desenvolupar i implementar un sistema d’harmonització de codis que
permeti realitzar comparacions intraeuropees entre països i períodes de temps basats en
múltiples rondes de censos de població i habitatges (mínim, disset països europeus),
modificant el sistema de codis existents per assimilar-los a les noves mostres; i 2) realitzar
una sessió de treball per assegurar l’interès i la cooperació dels instituts nacionals d’estadística;
garantir que la integració intraeuropea de les microdades censals es porti a terme d’acord amb
els més alts estàndards; avaluar els progressos fets per l’equip d’harmonització de dades; i
discutir estratègies d’harmonització d’algunes de les variables més complexes, com són
l’educació o l’activitat.

http://www.iecm-project.org/
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Trayectorias familiares después del divorcio. Género, parentesco y territorio (191/0608).

•

Equip investigador: Montserrat Solsona -investigadora principal-, Muriel Casals, Carles X.
Simó (Universitat de València), Rocío Treviño, John MacInnes, Iñaki
Permanyer i Jeroen Spijker.
Finançat per:

Secretaría de Estado de Universidades e Investigación. Ministerio de
Educación y Ciencia. Plan Nacional de I+D+I 2004-2007 (SEJ200503746/GEOG).

S'analitzen les trajectòries familiars que segueixen les persones amb biografies de separació o
divorci. S'estudien les transicions individuals des del divorci o la separació a la formació de
noves famílies, establint-se relacions de parella i/o de filiació (paternitat i maternitat biològiques,
socials o per adopció). L’estudi vol identificar els factors associats al desenvolupament de les
diverses trajectòries, així com la forma que pren el procés de ruptura, l’edat, el gènere, el
capital social i econòmic de la persona i la seva situació en el mercat laboral. La metodologia
contempla combinar l’anàlisi quantitatiu (anàlisi sociodemogràfic del divorci i anàlisi demogràfic
de les biografies), amb l’anàlisi qualitatiu (estudis de cas amb entrevistes en profunditat
semiestructurades), a través de la realització d’un treball de camp en zones metropolitanes
d’Espanya on la separació-divorci adquireix una major visibilitat. El cas espanyol s’emmarcarà
en el context europeu. Així, en una comparació europea, es valorarà la forma que adquireixen
les relacions de parentiu, les trajectòries vitals i els factors que intervenen en la presa de
decisions.

• El futuro de la actividad, la salud y la dependencia en España. Una aproximación
generacional desde la Demografía (195/06-09).

Equip investigador: Anna Cabré -investigadora principal-, Amand Blanes, Marta Serra, Julio
Pérez i Ainhoa Alustiza.
Finançat per:

Ministerio de Educación y Ciencia. Secretaría de Estado de Universidades
e Investigación. Plan I+D+I 2004-2007 (SEJ2006-002686/GEOG).

Els principals objectius d'aquesta investigació són: 1) reconstruir, analitzar i projectar cap al
futur, des d’una òptica generacional, les pautes d’activitat i les condicions de salut i
dependència de la població espanyola; 2) revisar i avaluar les diverses projeccions de població
existents en el panorama estadístic espanyol i les hipòtesis sobre les que es fonamenten; 3)
elaborar projeccions de població pròpies, amb desenvolupaments metodològics que permetin
afinar les hipòtesis i incidir sobre els punts més sensibles dels escenaris: l’evolució de la
supervivència en les edats avançades, l’evolució de la fecunditat per ordre de naixement i la
cronologia i la composició per col·lectius de les migracions exteriors; 4) combinant els resultats
dels punts anteriors, elaborar projeccions derivades que defineixin escenaris d’activitat
econòmica, salut i dependència per diferentes cohorts temporals (2015, 2030, 2050); i 5)
determinar i analitzar per cada temàtica, els pesos respectius del component demogràfic i dels
canvis generacionals en els comportaments i en les característiques d'aquests.
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•

Entrar, mantenerse, salir: biografías laborales en España (200/06-07).

Equip investigador: Pau Miret -investigador principal-, Julio Pérez i Julián López Colás.
Tècnics de suport: Elena Vidal, José Ramón Aguín, Madelín Gómez.
Finançat per:

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (FIPROS 2006/90).

L'estudi se centra en tres temes relacionats amb el mercat de treball a Espanya: la inserció
laboral dels joves, la trajectòria de la vida adulta en cotització i el pas definitiu a la inactivitat. La
població activa ha anat adaptant el seu calendari d’inserció al mercat laboral segons la
conjuntura del moment: les dones s’han incorporat més tard al mercat laboral que els homes,
malgrat que han avançat de forma sensible la seva edat d’inserció; els treballadors estrangers
comencen a ser una part significativa de les insercions laborals anuals en els darrers anys de la
dècada dels noranta; l’ocupació sembla concentrar-se cada vegada més en les edats adultes
centrals, degut a l’escurçament de la trajectòria laboral tant al principi com al final del curs vital
d’un individu; els contractes han anat contraient la seva duració quan més tard en el temps
s’iniciaven. Durant els anys setanta, principis dels vuitanta, el nivell professional ha estat el
factor que més justificava l’estabilitat d’una cotització, mentre que durant aquesta última dècada
i la major part dels noranta, la característica més influent fou l’edat, per passar en els anys més
recents a ser-ho el gènere. La pauta de jubilació per edat pateix d’una distribució bimodal, amb
els pics als 60 i als 65 anys, on el primer correspon a les jubilacions anticipades i el segon té a
veure amb el llindar màxim d’entrada a la vida activa.

• La movilidad geográfica de la población
sociodemográficos y territoriales (205/07-10).

extranjera

en

España:

factores

Equip investigador: Joaquín Recaño -investigador principal-, Antonio López Gay, Xavier
Franch, Llorenç Casanova, Francisco Muñoz (INED) i Verónica de Miguel
(Universidad de Málaga).
Finançat per:

Ministerio de Educación y Ciencia. Secretaria de Estado de Universidades
e investigación. Plan I+D+I 2004-2007 (SEJ2007-61662/GEOG). Projecte
adscrit a la UAB.

S'estudien les migracions internes de la població estrangera a Espanya, des de
començaments de la dècada dels noranta, i es comparen amb les de la població de
nacionalitat espanyola. S'analitza la distribució i l'impacte territorial dels canvis de residència
dels estrangers, a diferents escales geogràfiques i segons tipus de mobilitat (de curta i llarga
distància), així com els determinants individuals (característiques personals com la nacionalitat,
el lloc de naixement, el sexe, l'edat, el nivell d'instrucció, el temps de residència i altres
variables socioeconòmiques i familiars) i contextuals (les característiques sociodemogràfiques i
econòmiques del territori d'origen i d'arribada, incorporant-hi elements sobre la distribució
territorial, pels col·lectius d'una mateixa nacionalitat, com una forma d'estimació indirecta de
l'efecte de les xarxes migratòries sobre la mobilitat), determinants individuals i/o contextuals
que faciliten o inhibeixen la mobilitat d'aquest col·lectiu.
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• El impacto de la población extranjera en la formación de la pareja en España (206/0710).

Equip investigador: Albert Esteve -investigador principal-, Miquel Valls, Clara Cortina i Teresa
A. Cusidó.
Finançat per:

Ministerio de Educación y Ciencia. Secretaría de Estado de Universidades
e Investigación. Plan I+D+I 2004-2007 (SEJ2007-60014/SOCI).

S'analitza, en l'àmbit espanyol, l'impacte de la població estrangera en les pautes de formació de
la parella i el grau i la forma en què els estrangers alteren aquestes pautes a escala nacional i
local. Es plantegen els següents objectius: 1) sistematitzar un marc teòric que, assumint tota la
casuística del cas espanyol, assenti les bases teòriques i proporcioni hipòtesis per guiar l'estudi
de la formació de la parella entre els estrangers a Espanya; 2) examinar la qualitat de les fonts,
contrastar les dades entre elles, explorar la seva complementarietat, detectar i corregir els
possibles biaixos derivats de la seva utilització, definir críticament els criteris per identificar la
població estrangera i compilar i desenvolupar els mètodes i tècniques apropiats per explorar la
nupcialitat; 3) analitzar el grau i la forma en què la població estrangera, a Espanya, modifica les
pautes de formació de la parella i identificar els factors individuals i estructurals que determinen
el comportament dels estrangers en relació a la formació de la parella; i 4) explorar les
diferències territorials en relació a les pautes de formació familiar dels estrangers.

• El aumento de la infecundidad en España y en Europa. Medición y análisis de sus
determinantes y de sus consecuencias (207/07-10).

Equip investigador: Daniel Devolder -investigador principal-, Inés Brancós, Laia Ferrer, Marta
Merino, Josaine Duchène (Université Catholique de Louvain) i Jean Paul
Sardon (Observatoire Démographique Européen).
Finançat per:

Ministerio de Educación y Ciencia. Secretaría de Estado de Universidades
e Investigación. Plan I+D+I 2004-2007 (SEJ2007-63404/SOCI).

S'analitzen els determinants i les conseqüències de l'augment de la infecunditat a Espanya, a
partir de la dècada dels vuitanta, des d'una perspectiva comparativa amb altres països
europeus. Es plantegen els següents objectius específics: 1) mesurar els nivells d'infecunditat
anual, per a les diferents generacions. Es realitzarà una nova estimació de les sèries de taxes
de fecunditat per edat i ordre de naixement, el que permetrà calcular els indicadors de
fecunditat i d'infecunditat de les generacions; es desenvoluparan i s'utilitzaran mètodes per
completar la descendència d'aquelles generacions que no han acabat la seva vida fèrtil i
s'estimaran els nivells d'infecunditat a partir de síntesis transversals; 2) analitzar els
determinants de la infecunditat. S'analitzarà la infecunditat a partir dels seus dos components
immediats, la infecunditat voluntària i la involuntària, estimant el pes de cadascuna d'elles; en la
infecunditat involuntària, s'estudiarà la contribució dels factors socials i dels biològics. Pel
desenvolupament d'aquest anàlisi, s'utilitzarà un model de microsimulació de la fecunditat per
ordre de naixement; 3) valorar les conseqüències de la infecunditat i els temes col·laterals.
S'estudiarà la relació entre l'augment de la infecunditat primària i secundària amb la baixa
fecunditat a Espanya i es relacionarà amb l'augment de l'adopció, l'ús de tractaments de
fecunditat assistida i amb l'evolució dels avortaments provocats i naturals.
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• Factores e indicadores de vulnerabilidad en la conciliación del empleo y la familia.
(208/07-09).

Equip investigador: Rocío Treviño -investigadora principal-, Daniel Devolder i Elena Vidal.
Finançat per:

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (FIPROS 2006/90).

S'identificarà, en l'àmbit espanyol, els factors de vulnerabilitat en la compatibilitat de la vida
laboral i familiar i es construiran indicadors operatius pel disseny de polítiques de conciliació. Es
parteix de tres línies de treball: 1) l'anàlisi dels efectes de les característiques
sociodemogràfiques individuals, de les llars i del context territorial, en la participació laboral
d'homes i dones; 2) l'anàlisi longitudinal de la interrelació entre l'itinerari en la situació laboral i
el naixement dels fills; i 3) l'aplicació de les conclusions de les línies de treball anteriors en el
disseny d'indicadors. S'explotaran, de forma combinada, el Censo de Población de 2001, la
Encuesta de la Población Activa de 2006 i la Muestra Continua de Vidas Laborales de 2005.

• Análisis demográfico de las necesidades de vivienda en España, 2005-2015 (210/0710).

Equip investigador: Juan A. Módenes, -investigador principal-, Jordi Bayona, Joan Alberich,
Brenda Yépez i Julián López Colás.
Finançat per:

Ministerio de Educación y Ciencia. Secretaría de Estado de Universidades
e Investigación. Plan I+D+I 2004-2007 (SEJ2007-60119/GEOG). Projecte
adscrit a la UAB.

S'analitzen els factors demogràfics que influeixen tant en el recent augment de la demanda
residencial a Espanya, com en l'evolució futura que es preveu. Les dinàmiques demogràfiques
constitueixen un factor bàsic de la demanda residencial i el seu anàlisi és la base per investigar
les principals tendències en l'evolució d'aquesta demanda a mig termini. La interrelació
sistemàtica entre característiques demogràfiques i el tipus d'habitatge ocupat ofereix una
imatge de l'estructura del sistema residencial espanyol, així com de la seva dinàmica interna
(mobilitat residencial i canvis entre tipus d’habitatge). L'anàlisi de cada factor demogràfic i la
identificació del sistema residencial espanyol, permet assentar les bases per investigar
mètodes més precisos per preveure la demanda residencial futura. Els objectius específics de
la investigació es desglossen en tres: 1) definir els principals paràmetres estructurals i dinàmics
del sistema residencial espanyol; 2) analitzar la contribució dels fluxos d'immigració exterior, la
creació de llars i l'allargament de l'esperança de vida, a les necessitats demogràfiques recents
de nova vivenda; i 3) desenvolupar, a partir dels resultats, noves previsions quantitatives i
qualitatives de futures necessitats de vivenda.

L’habitatge a Barcelona
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• Juventud, género e inmigración ante la inserción en el mercado laboral en España
¿Substitución o complementariedad? ¿Efecto edad o efecto cohorte? (211/07-10).

Equip investigador: Pau Miret -investigador principal- Anna Cabré, Elena Vidal, José Ramón
Aguín i Clare M. Holdsworth (University of Liverpool).
Finançat per:

Ministerio de Educación y Ciencia. Secretaría de Estado de Universidades
e Investigación. Plan I+D+I 2004-2007 (SEJ2007-67569/SOCI). Projecte
adscrit a la UAB.

En un escenari on totes les trajectòries d'escolarització, així com els itineraris en el mercat de
treball es troben segmentats, les variables edat, gènere i immigració afecten, d'una manera
combinada, però amb distinta intensitat, al fenomen de les noves incorporacions al mercat
laboral. A través de la tècnica de l'anàlisi de la història dels successos, incorporant a les dades
primàries individuals la influència del context a escala agregada, es cerca elaborar el model
estadístic més simple però més efectiu que expliqui la realitat social emergent. Les dues fonts
de dades emprades són: la Encuesta de Población Activa i la Muestra Continua de Vidas
Laborales. Es vol copsar quina és la pauta d'inserció laboral que segueix a un determinat
itinerari escolar; fins a quin punt la inserció en un treball de poca qualificació és un efecte de
l'edat (la situació tendeix a arreglar-se amb el pas del temps) o és un efecte de la cohort (el
problema s'enquista al llarg del curs de vida de l'individu); si el model és idiosincràtic per a
homes i per a dones; i si l'arribada de la nova immigració extracomunitària, que s'insereix
sempre en condicions laborals molt desfavorables respecte a la població autòctona, serveix
com a substitució o com a complement a la oferta de treball ja existent.

• Immigració internacional, educació i formació de capital humà: una anàlisi
sòciodemografica (214/08-09).

Equip investigador: Andreu Domingo -investigador principal- Jordi Bayona i Diana M. López
Falcón.
Finançat per:

Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca
(2007ARAFI 1-0013).

L’arribada massiva de nou alumnat al sistema educatiu procedent de la immigració
internacional està plantejant nous reptes al sistema educatiu: en primer lloc, en la previsió del
seu creixement, ja que quan la immigració és nul·la o molt poc significativa, com ha succeït
durant el darrer quart del segle XX, la previsió del creixement (degut bàsicament a la fecunditat)
era fàcil. Ara s’ha tornat molt difícil, no només perquè l’entrada en el sistema educatiu es dóna
a batzegades pròpies del ritme de l’onada migratòria, sinó que es produeix a tots els nivells del
cicle formatiu i, encara més, amb una temporalitat que no té perquè respectar el calendari del
curs escolar; en segon lloc, aquesta entrada massiva s’ha donat en condicions de ràpids canvis
en les composicions per nacionalitat dels migrants i que incorporen demandes diferenciades a
l’escola, basades tant en l’especificitat com en l'increment de la diversitat. L’objectiu del
projecte és analitzar els fluxos al sistema escolar i les característiques dels efectius, per cursos,
amb les dades procedents del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Es
realitzarà una descripció de l’evolució i tendències observades, es dissenyarà un qüestionari i
s'establiran les hipòtesis necessàries per a una futura previsió dels itineraris educatius i de
formació de capital humà a Catalunya.
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•

Collection of Indicators for the Demography Report 2008 (221/08-09).

Equip investigador: Fernando Gil Alonso -investigador principal-, Jeroen Spijker i Eva Jiménez
(col·laboradora).
Finançat per:

Comissió Europea, Direcció General de Treball, Afers Socials i Igualtat
d’Oportunitats (VC/2008/0202).

La Comissió Europea publica, cada dos anys, l'European Demography Report on s’avaluen els
reptes plantejats en l’evolució futura de la població europea i els avenços fets pels vint-i-set
estats membres, a través de la incorporació d’una sèrie de polítiques en cinc dominis diferents:
igualtat de sexes i situació familiar; envelliment i mercat de treball; educació, R+D i
productivitat; migració i integració; i sostenibilitat de les finances públiques i de la protecció
social. A través d'aquest projecte, el CED col·labora en el 2nd European Demography Report.
Meeting Social Needs in an Ageing Society en: 1) elaborar un capítol on s’avaluen els avenços
del estats membres en aquests cinc dominis, mitjançant una selecció d’indicadors de caire
demogràfic, econòmic i social; 2) realitzar un annex estadístic on es recullen les taules que
presenten l’evolució temporal d’aquests indicadors, per a cadascun dels estats membres i pel
conjunt de la UE; 3) elaborar un annex geogràfic que presenti un fitxa de dues pàgines per a
cadascun dels estats membres i pel conjunt de la UE, amb taules i gràfics pels indicadors
respectius; i 4) realitzar una presentació amb una selecció dels resultats que han estat
exposats al 2nd European Demography Forum. Better Societies for Families and Older People
(celebrat a Brussel·les els dies 24 i 25 de novembre de 2008), lloc on es va presentar el 2nd
European Demography Report.

Projectes finançats per convenis o contractes amb empreses i/o administracions

• Les implicacions de la reconciliació entre el treball i la família en el comportament
reproductiu de les famílies a Barcelona (150/03-05).

Equip investigador: John MacInnes.
Per encàrrec de:

Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació. Direcció
General de la Recerca - Generalitat de Catalunya.

El projecte estudia la relació entre les decisions familiars i la conciliació de la vida laboral i
familiar a Barcelona. En una primera etapa es fa una revisió a nivell Europeu, utilitzant dades
d’enquestes de població actives i d’estudis sobre l’experiència del desenvolupament de
polítiques de conciliació. La segona etapa comprèn un treball empíric, a Barcelona, sobre les
actituds vers les polítiques de conciliació per part de responsables de recursos humans en
empreses privades i representants sindicals. La contribució de les polítiques de conciliació de la
vida laboral i familiar a l’evolució del treball femení està ben establerta, però no és tan evident
la seva relació entre les decisions familiars o la fecunditat. Per analitzar aquesta relació ens cal
una millor comprensió de l’evolució de la família com a institució, tenint en compte aspectes
com: els canvis substancials en les relacions socials de gènere, els canvis en els valors socials
sobre l’individualisme i l’autonomia, l’impacte d’aquests canvis sobre actituds vers l’atenció dels
fills, els canvis de rellevància en l’evolució del mercat del treball, i la relació entre el treball i la
família.
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•

Projeccions de demanda residencial demogràfica a Catalunya (170/04-05).

Equip investigador: Juan A. Módenes, Teresa Menacho i Maria Parnau.
Per encàrrec de:

Cercle d’Estudis d’Habitatge.

L’objectiu de l'estudi és la realització d'una previsió a mig termini (a 2018) de la demanda
residencial de primer habitatge a Catalunya. S'utilitza com a projecció de base els resultats de
la projecció de població de Catalunya de l'Institut d'Estadística de Catalunya publicades l'any
2004. Concretament s'ha fet servir l'escenari mig-alt que es considera, actualment, el més
factible. La previsió de demanda residencial s'ha realitzat a partir de la projecció de les
proporcions per edat de persones principals de llars. S'han previst tres escenaris d'evolució de
la formació familiar: 1) un escenari alt, en què la formació familiar s'apropa al comportament
d'altres països occidentals; 2) un escenari tendencial en què es produeix una evolució positiva
però basada en l'evolució recent; i 3) un escenari estable en què les proporcions romanen
inalterades. A partir del creixement perioditzat del volum de llars i els fluxos de creació i
destrucció de les mateixes s'avaluen les necessitats futures de construcció de primeres
residències.

Les professions sanitàries a Catalunya des de la Demografia. Present i futur (171/0405).

•

Equip investigador: Montserrat Solsona, Rocío Treviño, Marta Merino. Ajudant de recerca:
Laia Ferrer.
Per encàrrec de:

Secretaria General de Salut. Departament de Salut - Generalitat de
Catalunya.

L'estudi es desenvolupa en dues fases: en la primera, s’analitza el present de les professions
sanitàries a Catalunya, el que implica cercar i identificar les fonts d’informació pertinents i
realitzar una fotografia del perfil sociodemogràfic dels professionals sanitaris (anàlisi dels
estocs). A partir d'aquestes fonts s’analitza la cobertura dels professionals, de les potencialitats
i dels problemes en l’estimació dels estocs de professionals per categories. Seguidament es
procedeix a l’anàlisi sociodemogràfic dels estocs de professionals incidint en tres eixos: 1) el
nombre d’efectius per grups professionals i la seva estructura per sexe i edat; 2) la distribució
geogràfica per noves regions sanitàries; i 3) les condicions laborals d’aquests professionals. En
la segona fase, es proposa la realització d’una projecció de la població dels professionals
sanitaris a curt i mig termini i el disseny d’indicadors per la construcció d’un observatori dinàmic
de les professions sanitàries. També formen part dels objectius d’aquesta segona fase d’estudi,
l’anàlisi dels fluxos de professionals, de les metodologies adients i la formulació de les hipòtesis
que recolzen aquestes projeccions.
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• La previsió de la demanda d’estudis universitaris a Catalunya a l’horitzó 2014-2015
(172/04-05).

Equip investigador: Daniel Devolder i Iñaki Permanyer.
Per encàrrec de:

Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació Generalitat de Catalunya.

En aquest estudi es realitza una projecció del nombre de sol·licitants, assignats i matriculats,
per a totes les carreres de les universitats públiques catalanes (incloent la Universitat de Vic,
que també entra en el procés públic de preinscripció) per al període 2004-2014. L'estudi consta
bàsicament de dues parts: en primer lloc s'estima el nombre de persones interessades en
estudiar a les universitats públiques catalanes durant el període 2004-2014 emprant les dades
del Cens de 1991, de 2001, del Padró de 1996 i de l’Oficina de Preinscripció Universitària; en
segon lloc, s'utilitza un algorisme d’assignació per repartir als sol·licitants entre les diferents
carreres disponibles, intentant reproduir el procés que cada any es realitza a l’Oficina de
Preinscripció Universitària (observant la bondat d’ajust d’un estudi similar que el CED va
realitzar l’any 1998, s'han millorat moltes de les característiques de la projecció).

Evolució i previsió dels efectius de sol.licitants d'una plaça
en una Universitat publica catalana a l'horitzó 2014

50 000
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
2000

2002

2004
Constant

2006

2008

Migracions

2010

2012

2014

2016

Migracions - Var. Prop. Est.

Nota: La corba "Constant" correspon a un previsió de la demanda d'estudis, sense migracions i amb
una propensió a l'estudi constant; la corba "Migracions" integra l'efecte de les migracions, però suposa
també que no hi ha canvis en la propensió a l'estudi; la corba "Migracions – Var. Prop. Est" correspon a
l’hipòtesi adoptada en aquest estudi: amb efecte de les migracions i amb canvis en la propensió a
l'estudi.

* El gràfic s'inclou en el document La previsió de la demanda d’estudis universitaris a Catalunya a l’horitzó
2014-2015.
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• Repercussions urbanes de l’envelliment de la població a quatre països de la
Comunitat Europea (175/05).

Equip investigador: Centre d’Étude et de Recherche sur les Pratiques de l’Espace
(coordinació). Del CED: Julián López Colás.
Per encàrrec de:

Ministère de l’Equipament, Plan Urbanisme, Construction et Architecture
(França).

La investigació tracta d'identificar, a partir dels estudis i de les investigacions disponibles en la
literatura espanyola, les respostes a un conjunt d'interrogants: com s'integren les persones
grans a la ciutat i de quina forma?; a mesura que avança l'edat, modifiquen i ordenen les seves
pràctiques i comportaments?; com utilitzen l'espai urbà?; quines estratègies residencials
adopten de cara a la jubilació?; o, en quina mesura les dificultats d'accés a la ciutat els empeny
a un aïllament més gran? Per altra banda, des d'una òptica més prospectiva, es tractarà
d'identificar les repercussions dels nous usos de la ciutat.

• Projecció de la població corresponent als municipis de l’Entitat Metropolitana del
Transport (2001-2016) (176/05).

Equip investigador: Amand Blanes i Marc Ajenjo.
Per encàrrec de:

Transports Metropolitans de Barcelona.

L’estudi té com a objectiu oferir a l’Entitat Metropolitana del Transport una projecció de la
població i de les seves característiques bàsiques -edat i sexe- per a cadascun dels municipis
del seu àmbit d’actuació. Es parteix de les dades a 1 de gener de 2004 (les més actualitzades
en el moment de la seva elaboració) i l'horitzó és l’1 de gener de 2016. L’àmbit territorial el
formen divuit municipis (Badalona, Barcelona, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Esplugues
de Llobregat, Gavà, l’Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Montgat, el Prat de Llobregat,
Sant Adrià de Besòs, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant
Just Desvern, Santa Coloma de Gramenet, Tiana i Viladecavalls), així com els deu districtes del
municipi de Barcelona (Ciutat Vella, Eixample, Sants-Montjuïc, les Corts, Sarrià-Sant Gervasi,
Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí).
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• Estudi sobre la fecunditat per moments i per generacions a Catalunya per a la
construcció d’escenaris de futur en la projecció de població (177/05-06).

Equip investigador: Amand Blanes i Jeroen Spijkjer.
Per encàrrec de:

Institut d’Estadística de Catalunya.

L’estudi planteja les tendències recents de la fecunditat a Catalunya i la posterior construcció
de diferents hipòtesis de futur. L’anàlisi prima l’òptica generacional, ja que permet esbrinar
millor les interrelacions que s’estableixen entre els nivells de fecunditat del moment, subjectes a
factors de la conjuntura, i els projectes reproductius dels individus, que s’adapten mitjançant
modificacions del calendari. El treball de reconstrucció del fenomen per generació i ordre de
naixement ha permès estudiar aspectes com l’evolució de les probabilitats d’agrandament o els
nivells d’infecunditat. La clau es situa en analitzar si les generacions que han endarrerit la seva
maternitat podran materialitzar el projecte reproductiu a edats més avançades, o bé, es
produirà un augment de la infecunditat i un major desajust entre la descendència real i
desitjada. La construcció dels escenaris de futur s’ha realitzat mitjançant una metodologia que
combina diverses hipòtesis sobre els nivells futurs d’infecunditat i sobre les probabilitats
d’agrandament per generació.

Taxes de fecunditat per nacionalitat de la mare, 2001-2002 *
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Font: Movimiento Natural de la Población i Censo de Población de 2001.

* El gràfic s'inclou en el document Estudi sobre la fecunditat per moments i per generacions a Catalunya
per a la construcció d’escenaris de futur en la projecció de població.
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•

Projeccions regionals de demanda residencial demogràfica a Catalunya (180/05).

Equip investigador: Juan A. Módenes, Teresa Menacho i Maria Parnau.
Per encàrrec de:

Cercle Català de l’Habitatge.

L’informe presenta els principals resultats d’una previsió de la demanda residencial
demogràfica a Catalunya durant el període 2002-2017, detallada a escala regional. Les unitats
regionals utilitzadas són els àmbits de planificació regional de la Generalitat de Catalunya i les
comarques de l’Àmbit Metropolità. S’ha utilitzat com a material de base les projeccions de
població comarcals realitzades per l’Institut d’Estadística de Catalunya, pel període 2002-2015,
tot seleccionant l’escenari mig-alt recomanat pel mateix Institut. Els principals resultats apunten
que el període de màxima formació familiar i demanda residencial és el quinquenni 2002-2006,
en totes les unitats territorials. A partir d’aquí es produeix una reducció de la formació familiar,
a nivells semblants als de finals dels anys noranta a l’Àmbit Metropolità, Comarques Gironines i
Camp de Tarragona. A la resta, la tendència és, tanmateix, a mantenir o superar la demanda
actual.

• Previsions de demanda residencial en el marc dels Plans Locals d’Habitatge (181/0509).

Equip investigador: Juan A. Módenes, Julián López Colás, Fernando Gil Alonso, Teresa
Menacho i Maria Parnau.
Finançat per:

Institut d’Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals - Diputació de
Barcelona.

L’objectiu del projecte és la realització dels estudis sobre la previsió de demanda residencial,
pel període 2008-2018, de diversos municipis que pertanyen a l’àmbit territorial de la Diputació
de Barcelona, a partir de les projeccions demogràfiques d’aquests municipis i com a document
complementari dels Plans Locals d’Habitatge. Les projeccions es desenvolupen en tres
escenaris: un escenari mínim, corresponent a la demanda interna sense migracions i amb
taxes de llars fixes; un escenari màxim, amb migracions i taxes màximes de llars projectades; i
entre un i dos escenaris intermedis resultants de combinar diferents hipòtesis de migracions
amb taxes de llars fixes o projectades.

Projecció de la població de Mataró *

Màxim
2003
2008
2013
2018
2023

111.879
124.484
133.610
139.802
146.002

Escenaris
Intermedi
111.879
124.484
133.610
139.802
146.002

Moderat

Endògen

111.879
118.973
123.280
125.116
127.309

111.879
113.525
114.754
115.070
114.429

* La taula s'inclou en el document Previsions de demanda residencial en el marc dels Plans Locals
d’Habitatge.
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• Movilidad habitual y espacios de vida en España. Una aproximación a partir del
censo de 2001 (182/05-06).

Equip investigador: Marc Ajenjo i Joan Alberich. Tècnic de suport: Antonio J. Medina.
Per encàrrec de:

Fundació Abertis.

L’objectiu del treball és determinar quin és l’espai de vida -entès com la porció del territori on
les persones efectuen les seves activitats quotidianes- de la població espanyola en el moment
del Cens de Població i Habitatges de 2001. Aquesta font aporta informació, entre altra, de
quatre espais diferents: el lloc de residència, de treball, el d’estudi i el de la segona residència.
La confrontació del lloc de residència amb cada una de les altres tres localitzacions dóna una
idea de la dimensió i la dispersió territorial de l’espai de vida de les persones. Així es descriu,
en primer lloc, la mobilitat generada pel treball, l’estudi i la segona residència i l’espai de vida
que se’n deriva; i, en segon terme, es tracta l’espai de vida tipus de la població espanyola
segons les seves característiques demogràfiques, territorials, econòmiques i socials. En
concret, l’anàlisi es realitza des de les dues perspectives en què és possible estudiar la relació
entre la població i el territori: en primer lloc, del territori, a partir del concepte de població
vinculada, -el còmput de la població que, malgrat no residir en un territori, en fa ús a través de
la seva mobilitat quotidiana-; i, en segon, des del punt de vista de les persones, a partir del
concepte d’espai de vida, és a dir, el territori que els individus freqüenten en el moment de
realitzar les seves activitats quotidianes.

Proporció d’ocupats que canvien de municipi per treballar.
Província de residència, 2001 *

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Cens de Població de 2001.

* El mapa s' inclou en el document Movilidad habitual y espacios de vida en España. Una aproximación a
partir del censo de 2001.
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• Projeccions demogràfiques de Catalunya per a la planificació de salut i de serveis
(183/05).

Equip investigador: Amand Blanes i Teresa Menacho.
Per encàrrec de:

Servei Català de la Salut. Departament de Salut - Generalitat de
Catalunya.

La població esdevé una variable clau per a la planificació dels recursos sanitaris, ja que les
necessitats i la demanda de serveis assistencials, mèdics i hospitalaris depenen de la seva
evolució, dels canvis en la seva composició per edats i de la seva ubicació espacial. L’Institut
Català de la Salut va considerar imprescindible per l’elaboració del Mapa Sanitari de Catalunya
disposar d’estimacions de població fins l’horitzó de l’any 2015. La projecció presenta dos trets
peculiars que van condicionar les metodologies emprades: per un costat, la població projectada
és la que disposa de targeta sanitària segons el Registre Central d’Assegurats (RCA) del
CatSalut; per l'altre, l’escala territorial són les Unitats Territorials de Referència per a la
Planificació Sanitària. Els efectius inicials són els derivats del RCA al 2005, considerant que
l’evolució dels fenòmens demogràfics serà la prevista a les vigents projeccions comarcals de
l’IDESCAT en els seus escenaris mitjà-alt i alt. El producte final són dos jocs de poblacions per
sexe i edat simple a 1 de gener de cada any del període 2005-2015 per les 58 unitats de
planificació.

• Valoració dels serveis oferts als residents de la Vila Universitària. Curs 2004 - 2005
(184/05).

Equip investigador: Marc Ajenjo -direcció-, Joan Garcia i Maria Parnau.
Per encàrrec de:

Vila Universitària, S.A.

L’objectiu de l’enquesta és avaluar l’opinió dels residents de la Vila en relació als serveis oferts,
així com detectar les mancances que es poden donar. L'enquesta es divideix en les següents
parts: dades generals; opinió sobre la qualitat de l'allotjament; opinió sobre la qualitat dels
serveis residencials; serveis comercials; medi ambient; i opinió general. El treball de camp s’ha
realitzat durant el mes de maig de 2005. El total de residents a la Vila és de 1.325 persones,
dels quals s'han escollit, per mostreig sistemàtic, a 310 residents. La tasca del CED ha consistit
en codificar les enquestes i crear una base de dades informatitzada. L’informe elaborat mostra
els resultats obtinguts fent especial énfasi en la seva comparació amb els d’anys anteriors i en
l’evolució de la valoració dels diferents aspectes de l’enquesta.
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•

Població i habitatge a Barcelona (185/05-06).

Equip investigador: Anna Cabré –direcció-, Teresa Menacho -coordinació- Andreu Domingo,
Jordi Bayona, Joaquín Recaño, Antonio López Gay, Pau Miret, Amand
Blanes, Juan A. Módenes, Julián López Colás, Marc Ajenjo i Joan
Alberich.
Per encàrrec de:

Institut Municipal d’Urbanisme de Barcelona.

Aquesta investigació formarà part del Llibre Blanc de l’Habitatge a Barcelona. El projecte s'ha
dividit en diversos apartats que estudien les següents qüestions: 1) les relacions entre les
característiques dels habitants i les dels habitatges; 2) la població estrangera i habitatge; 3) la
renovació de la població de Barcelona: orígens i destinacions de les altes i baixes del Padró per
causa de migració; 4) les segones residències dels barcelonins i segones residències a
Barcelona; 5) els comportaments respecte a l’habitatge a partir del Panel de Desigualtats; i 6)
les projeccions de llars per a Barcelona i la seva àrea.
L’àmbit territorial considerat és la ciutat de Barcelona (considerant cadascun dels seus deu
districtes) i els trenta-sis municipis que formen part del Pla Estratègic Metropolità.

Increment anual total del nombre de llars a Barcelona *

12

increment de les llars, en milers
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Efecte estructura

Efecte migracions

Efecte llars (hipòtesi mitjana)

Efecte llars (plus hipòtesi alta)

Font.- Elaboració CED a partir dels resultats de la projecció

* La figura s'inclou en el document Població i habitatge a Barcelona.
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• Acompliment de la base de dades històrica sobre la població de Catalunya:
metodologia, sèrie històrica de les defuncions a Catalunya 1858-1974; i actualització,
harmonització i operativització dels Nomenclàtors, 1857-2004 (187/05-06).

Equip investigador: Teresa Menacho i Joan García -coordinació-, Albert Esteve. Tècnics de
suport: Miquel Valls, Anna Turu, Maria Parnau i Marta Serra.
Col·laboradors: Antonio J. Medina, Xiana Bueno i Pere Fabrés.
Per encàrrec de:

Institut d’Estadística de Catalunya.

L'objectiu del projecte és disposar de la base de dades històrica sobre la població de
Catalunya, amb un format preparat per a la publicació a la pàgina web de l'Idescat. El projecte
s’ha realitzat en dues fases: en la primera s'ha fet entrega de la sèrie històrica de defuncions a
Catalunya, per sexe i edat a escala provincial i per sexe a totes les escales territorials, des de
1858 a 1974 i s'ha actualitzat, harmonitzat i operativitzat els Nomenclàtors de Catalunya, de
1857 a 2004; en la segona part s'ha procedit a homogeneïtzar les dades de població de
Catalunya, de 1858 a 1985, tant de Censos i Padrons, com del Moviment Natural de la Població
i de les Estadístiques de Variacions Residencials, aportant la metodologia utilitzada en el
projecte i les dades territorials sobre la continuïtat municipal, des de 1497 a 2002.

•

La població estrangera a Catalunya (188/05-06).

Equip investigador: Andreu Domingo -direcció-, Fernando Gil Alonso, Daniel Devolder, Pau
Miret i Joaquín Recaño.
Per encàrrec de:

Fundació Jaume Bofill.

L’objectiu d’aquest estudi és la producció de la part corresponent al capítol "Anàlisi
Demogràfica" que es publicarà a l’Anuari de les migracions de la Fundació Jaume Bofill,
corresponent a l’any 2005. L’infome s’ha estructurat, pensant en un model de diferents
apartats, on cadascun d'ells es troba signat per un o més autors que cobreixen els aspectes
més rellevants de l’evolució recent de la immigració internacional a Catalunya. En: 1) L’evolució
recent de la població estrangera a Catalunya, es fa un repàs al creixement i a la transformació
en la composició per origen i estructura per sexe i edat, així com un apunt sobre la distribució
territorial; 2) Aproximació a la irregularitat a Catalunya, es mesura l’impacte de la darrera
regularització de 2005, contrastada amb els resultats obtinguts en anteriors campanyes
regularitzadores amb l’estimació d’efectius a partir dels permisos de residència i els resultats
del Padró Continu; 3) La nupcialitat de la població estrangera a Catalunya, es fa una primera
aproximació a les pautes nupcials dels estrangers; i 4) La natalitat i la fecunditat dels
estrangers a Catalunya, s’avalua tant les pautes de la fecunditat dels estrangers com l’impacte
sobre la fecunditat total.
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• Análisis demográficos complementarios en relación con las estimaciones a medio y
largo plazo de la población española (192/06-08).

Equip investigador: Amand Blanes, Anna Cabré -direcció-, Daniel Devolder, Joaquín Recaño,
Julián López Colás, Jeroen Spijker i Rocío Treviño. Tècnics de suport:
Teresa Menacho, Joan García i Xavier Franch.
Finançat per:

Instituto Nacional de Estadística.

El projecte està integrat per diversos treballs d’investigació, els tres primers de caràcter més
substantiu i els següents, més marcadament metodològics. Aquests són: 1) Evolució de la
mortalitat espanyola a edats avançades: morbimortalitat, context internacional, metodologies
d’anàlisi, hipòtesis de futur i sensibilitats d’aquestes; 2) La fecunditat espanyola analitzada des
d’una òptica generacional o longitudinal: infecunditat, reconstrucció de dades per ordre i
generació, influència de les migracions recents i context internacional; 3) Migrants i migracions
a Espanya des d’una perspectiva longitudinal: anàlisis de les fonts, el Padró Continu com a font
biodemogràfica i metodologies de projecció adaptades a les fonts espanyoles; 4) El tractament
analític de la diferenciació que les recents migracions exteriors introdueixen en la homogeneïtat
de les generacions residents a Espanya: les possibilitats i límits de la nacionalitat i el lloc de
naixement com a criteri d’anàlisi i la consistència d’informacions i estadístiques de canvi de
nacionalitat; 5) L’estratègia d’estimacions actuals i projeccions de població de les oficines
d’estadística mes rellevants d’altres països; 6) Línies metodològiques i convivència de nivells
de detall i horitzons en les estimacions i projeccions en un possible context de consens
multicèntric d’hipòtesis: models generals, relació entre anàlisis i hipòtesis, lligams entre
hipòtesis i càlcul operatiu.

•

La situació demogràfica de la immigració internacional a Catalunya (193/06).

Equip investigador: Andreu Domingo -direcció-, Fernando Gil Alonso -coordinació-, Daniel
Devolder i Pau Miret. Tècnics de suport: Antonio J. Medina, Albert García i
Pere Forte.
Per encàrrec de:

Secretaria d’Immigració. Departament de Benestar i Família - Generalitat
de Catalunya.

En aquest informe s'analitzen les característiques sociodemogràfiques de la immigració
internacional a Catalunya. S'estructura en quatre capítols: 1) Estimació dels efectius de partida
a utilitzar en el càlcul dels indicadors de comportament demogràfic i anàlisi de l’estructura de la
població, on es comparen les principals fonts de dades sobre població estrangera (Padró
Continu de Població, Permisos de Residència i Cens de 2001) per avaluar la fiabilitat de les
fonts; 2) La nupcialitat, on s’analitza l’evolució dels matrimonis on, com a mínim, un dels seus
membres és de nacionalitat estrangera; 3) La fecunditat, que té per objectius principals
quantificar l'impacte dels naixements de persones estrangeres sobre la natalitat de Catalunya, i
estudiar la fecunditat dels estrangers, analitzant, especialment, les seves diferències amb la
fecunditat de les persones de nacionalitat espanyola. Per estudiar la nupcialitat i la fecunditat
es compta amb les dades del Moviment Natural de la Població, el Cens de 2001 i el Padró
Continu; i 4) Resum a mode de conclusió.
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• Valoració dels serveis oferts als residents de la Vila Universitària. Curs 2005 - 2006
(194/06).

Equip investigador: Joan García i Llorenç Casanova.
Per encàrrec de:

Vila Universitària S.A.

L'enquesta d’opinió i valoració dels serveis oferts als residents de la Vila Universitària té una
periodicitat anual i avalua diferents aspectes de les instal·lacions i del seu funcionament. Del
total de residents a la Vila (1.325 persones) s'han escollit, a través d'un mostreig sistemàtic, a
294 persones. Des del CED, la primera tasca a realitzar ha consistit en la gravació d’aquests
294 qüestionaris que consten de: 1) dades generals; 2) opinió sobre la qualitat de l'allotjament;
3) opinió sobre la qualitat dels serveis residencials; 4) serveis comercials; 5) medi ambient; i 6)
opinió general. L’informe recull les freqüències de les diferents preguntes i taules on es mostra,
de forma comparada, l’evolució de les respostes en els darrers anys.

• Panoràmica demogràfica recent a Catalunya en el marc del nou Mapa Sanitari i del
nou Pla de Salut (196/06).

Equip investigador: Rocío Treviño.
Per encàrrec de:

Servei Català de la Salut. Departament de Salut - Generalitat de Catalunya.

Aquest projecte s’inscriu com una col·laboració dins el marc de la confecció del nou Mapa
Sanitari i del Pla de Salut de la Direcció General de Planificació i Avaluació del Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya. Mostra, en primer lloc, una descripció i anàlisi dels factors
claus de l’evolució demogràfica recent que estan connectats amb la provisió de serveis
sanitaris i sociosanitaris; i en segon lloc, mitjançant les dades del Registre Central
d’Assegurats (RCA), es presenta un conjunt d’indicadors demogràfics útils per a la planificació
sanitària, desagregats per Regions Sanitàries (RS) i Governs Territorials de Salut (GTS).

Població segons els Registre Central d'Assegurats, per grups d'edat.
Regions Sanitàries, 2006 *

Regió Sanitària

0-4

LLEIDA
CAMP DE TARRAGONA
TERRES DE L’EBRE
GIRONA
CATALUNYA CENTRAL
ALT PIRINEU I ARAN
BARCELONA

16.961
31.980
7.959
37.872
26.702
3.014
262.426

45-64

65-74

31.590
147.913
76.834
54.269
239.710
120.820
16.341
74.952
40.664
69.002
294.228
149.508
46.977
205.220
111.974
6.339
27.115
15.253
468.333 2.202.541 1.190.733

5-14

15-44

29.708
41.221
17.326
52.789
42.216
5.906
426.341

75+

Total

35.116
338.122
39.954
527.954
19.295
176.537
54.549
657.948
45.959
479.048
7.576
65.203
400.889 4.951.263

Font.- Registre Central d'Assegurats, 31 de desembre 2005

* La taula s'inclou en el document Panoràmica demogràfica recent a Catalunya en el marc del nou Mapa
Sanitari i del nou Pla de Salut.
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• Coneixement analític del fenomen migratori als municipis de la província de
Barcelona (197/06-07).

Equip investigador: Andreu Domingo -direcció-, Daniel Devolder -coordinació-, Fernado Gil
Alonso i Jordi Bayona.
Per encàrrec de:

Diputació de Barcelona.

S'analitza l’evolució recent i la situació actual de la immigració de nacionalitat estrangera a la
província de Barcelona i als seus municipis. L’estudi s’estructura en quatre blocs: en el bloc I
es realitza una avaluació de tipus metodològic sobre la consistència de les fonts de dades
demogràfiques existents i, a partir de les dades padronals, s'analitza l’estructura per sexe i
edat dels municipis de la província de Barcelona, tant per a la població de nacionalitat
espanyola com per aquella de nacionalitat estrangera; en el bloc II s'analitza la dinàmica
familiar de la població de nacionalitat estrangera, i en particular l’impacte del reagrupament
familiar utilitzant, per primera vegada, les dades recollides per la Subdelegació del Govern a
Barcelona; en el bloc III es realitza una aproximació a la distribució territorial de la població de
nacionalitat estrangera a la província de Barcelona a nivell municipal i inframunicipal, en els 19
municipis de més 50.000 habitants de la província i, a través de les dades del Cens de 2001,
es fa una descripció de les característiques de l’habitatge en el que resideix la població de
nacionalitat estrangera; I, en el bloc IV, es presenta una sèrie d’escenaris prospectius sobre
l’evolució de la població estrangera a la província, a partir dels anteriors apartats, que tenen en
compte tres elements bàsics: el component migratori en les projeccions de població; l’impacte
del reagrupament familiar; i l’estimació de la demanda d’habitatge.

• Projeccions demogràfiques per la Seu d’Urgell i àrea d’influència, per accions
d'identificació de nous filons d’ocupació i per a la planificació territorial i urbanística
(198/06-07).

Equip investigador: Marc Ajenjo -direcció- i Julián López Colás.
Per encàrrec de:

Ajuntament de La Seu d’Urgell.

L'informe s'estructura en tres parts: en la primera es presenta el tema; en la segona s'analitza,
de forma sintètica, l'evolució demogràfica a La Seu d’Urgell, des de 1990 fins a 2005, posant
l’èmfasi en l’estudi dels components del creixement i en els efectes de la nova dinàmica
demogràfica sobre l'estructura poblacional de la capital de l’Alt Urgell; i la tercera part està
dedicada a l’anàlisi de les projeccions de població i de les llars, on s’explica la metodologia
utilitzada per l’elaboració de les dues projeccions i s’exposen els resultats d'aquestes.
Creixement de la població projectada i Taxa de Creixement Anual Acumulatiu.
La Seu d’Urgell 2006-horitzó 2016 *

Període
2006-2011
2011-2016
2006-2016

Escenari Alt
Creix. Total
1.826
2.554
4.380

TCAA
2,76
3,33
3,04

Escenari Baix
Creix. Total

TCAA

697
-135
562

1,09
-0,20
0,44

Escenari Sense Migració
Creix. Total
TCAA
-13
37
24

-0,02
0,06
0,02

Font: Elaboració CED.

* La taula s'inclou en el document Projeccions demogràfiques per la Seu d’Urgell i àrea d’influència per
accions identificació de nous filons d’ocupació i per la planificació territorial i urbanística.
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•

Informe sobre encuestas de fecundidad y familia (199/06).

Equip investigador: Montserrat Solsona i Rocío Treviño.
Per encàrrec de:

Instituto Nacional de Estadística.

Es revisen les enquestes de fecunditat realitzades a Espanya des de 1977 i es formulen
propostes de participació d'Espanya a l'Enquesta de Generacions i Gènere (Generations and
Gender Survey, GGS). S'inclouen les Encuestas de Fecundidad de 1977, 1985 i 1999 (INE), la
Encuesta de Fecundidad y Familia de 1985 (CIS), la Encuesta de Fecundidad y Valores de
2006 (CIS), així com també la Encuesta Sociodemográfica de 1991 (INE), perquè, malgrat no
ser una enquesta específicament de fecunditat, recull la història reproductiva i d'unió completa
de la població enquestada, així com d'altres biografies vitals que permeten una anàlisi més
profunda de les pautes de fecunditat i dels seus determinants sociodemogràfics. Té com a valor
afegit, la magnitud de la seva mostra, que sobrepassa en molt, la de totes les enquestes de
fecunditat realitzades fins ara. La GGS s'inscriu dins d'un projecte internacional, que implica un
gran potencial per a l'anàlisi comparatiu dels determinants i conseqüències de les tendències
de la fecunditat i dels processos de formació familiar dins la UE.

• La immigració al Bages. La població estrangera i la seva relació amb el mercat
laboral (201/06-07).

Equip investigador: Jordi Bayona i Miquel Valls.
Per encàrrec de:

Consell Comarcal del Bages.

S'analitza la població de nacionalitat estrangera a la comarca del Bages i la seva relació amb
el mercat laboral, a escala comarcal, municipal i inframunicipal per a la capital comarcal.
S'estudia l’evolució, de 1991 a 2006, dels efectius, la seva composició per nacionalitats i la
seva estructura per sexe i edat. Es compara la seva evolució amb la de les comarques veïnes i
amb el conjunt de Catalunya; s’analitzen els fluxos de població que arriben a la comarca (la
mobilitat residencial amb origen a l’Àrea Metropolitana de Barcelona hi manté un pes força
important). A partir de les estadístiques del Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya, es fa també una primera aproximació a la contractació de població de nacionalitat
estrangera i a la seva situació en el mercat laboral, posant aquestes dades en relació amb la
resta de treballadors de la comarca i amb el que succeeix en el conjunt català.
Proporcions d’aturats al Bages, segons el municipi i la nacionalitat, 2005 *
Aturats població total

Aturats població estrangera

Font: Elaboració CED a partir de les dades del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, 2005.

* La figura s'inclou en el document La immigració al Bages. La població estrangera i la seva relació amb
el mercat laboral.
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•

La població estrangera a Catalunya (202/07).

Equip investigador: Andreu Domingo -direcció- i Fernando Gil Alonso.
Per encàrrec de:

Fundació Jaume Bofill.

S'analitzen les darreres tendències de la immigració internacional a Catalunya. L'estudi s'ha
estructurat en quatre parts: en la primera, es sintetitzen les darreres novetats en immigració; en
la segona, es comenten els trets més recents dels fluxos internacionals i d’estrangers arribats a
Catalunya; en la tercera, s'analitza el recent creixement i les característiques demogràfiques de
l’estoc de població estrangera resident a Catalunya; i en la quarta, es descriu la dinàmica
demogràfica de la població estrangera resident a Catalunya. Els principals resultats són:
Catalunya comptaria, segons les dades provisionals de l’INE, a 1 de gener de 2007, amb
966.004 ciutadans de nacionalitat estrangera (13,4% d’un total de 7.197.174 habitants
empadronats); significa que concentra el 21,6% de la població estrangera resident a Espanya,
al temps que hauria rebut el 23% del total d’entrades arribades al conjunt de l’Estat; hi ha una
continuació dels fluxos d’arribada d’estrangers al nostre país així com un creixement dels
estocs, però a un ritme menor que l’any anterior i amb un cert canvi del patró de nacionalitats
(un major protagonisme d’europeus i asiàtics que compensaria el menor ritme d’arribada
d’africans i, sobretot, d’americans); això s’hauria deixat notar també territorialment, fent que
l’Àrea Metropolitana de Barcelona es situés entre les zones de menor creixement; en relació a
la mobilitat interior, Catalunya ha deixat de ser receptora neta i per primer cop expulsa més
migrants estrangers dels que rep en el seu intercanvi amb la resta d’Espanya i sembla que els
fluxos de sortida d’estrangers van prenent més importància; es constata un cert decreixement
del nombre anual de matrimonis amb algun cònjuge estranger, fet que ha coincidint en el temps
amb un creixement important del nombre de naixements de pare i/o mare estranger.
Origen dels principals fluxos de població estrangera arribats a Catalunya
des de la resta d’Espanya, any 2005 *

Font: Estadística de Variacions Residencials (INE).

* El mapa s'inclou en el document La població estrangera a Catalunya.
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• Valoració dels serveis oferts als residents de la Vila Universitària. Curs 2006 - 2007
(203/07).

Equip investigador: Marc Ajenjo -coordinació- i Joan García. Tècnic de suport: Sergio Montes.
Per encàrrec de:

Vila Universitària, S.A.

L'objectiu de l’Enquesta d’opinió i valoració dels serveis oferts als residents de la Vila
Universitària és avaluar els diferents aspectes de les instal·lacions i els serveis oferts, així com
donar la possibilitat d’aportar suggeriments i propostes de millora. Les enquestes s’han realitzat
mitjançant uns qüestionaris repartits entre els residents de la Vila, escollits per mostreig
sistemàtic. Les preguntes dels qüestionaris s'agrupen en els següents apartats: dades
generals; opinió sobre la qualitat de l'allotjament; opinió sobre la qualitat dels serveis
residencials; serveis comercials; medi ambient; i opinió general. La tasca del CED ha consistit
en informatitzar les 321 enquestes realitzades a residents de la Vila, l'explotació dels
qüestionaris i l'elaboració d'un informe on es recullen les taules de freqüències de les diferents
preguntes, acompanyades de comentaris explicatius i gràfics. Al tractar-se d’una enquesta de
periodicitat anual i amb un qüestionari que es manté molt similar d'un any a l'altre, també
s’inclouen taules i comentaris relatius a l’evolució de les diferents variables analitzades.

• Recuperació i enregistrament de les dades poblacionals anteriors als censos oficials
(204/07).

Equip investigador: Teresa Menacho i Teresa A. Cusidó.
Per encàrrec de:

Institut d’Estadística de Catalunya.

El treball s’emmarca dins els objectius generals de l’acompliment de la base de dades històrica
sobre la població de Catalunya. Recupera i enregistra les dades poblacionals anteriors als
censos oficials, i enllaça amb la informació demogràfica de la sèrie ja produïda pel Centre
d’Estudis Demogràfics. Es tracta de fonts històriques, que cobreixen el segle XVIII i la primera
meitat del XIX. Aquestes contenen informació demogràfica i abracen tot el territori català, o la
major part d’aquest, amb dades poblacionals, ja siguin de llars, en termes de caps de família
contribuents (cases, veïns o homes), o d’individus (ànimes, persones o habitants). En la
primera fase, els objectius específics d’aquest conveni foren la caracterització de les fonts
existents en base a la seva autoria, localització, finalitat i continguts; la selecció de la informació
a enregistrar amb especial interès demogràfic i amb el màxim de detall territorial; i la
consecució de les sèries de població i de llars derivades d’aquestes fonts. En la segona fase
s’ha realitzat una explotació exhaustiva de les possibilitats que ofereixen les fonts
considerades, feta sobre una mostra de cinc comarques de Catalunya (Alt Camp, Conca de
Barberà, Noguera, Segarra i Urgell). S’ha procedit a la sistematització de la informació
continguda en els diferents recomptes, per proporcionar una relació del nombre d’habitants i/o
veïns de totes les entitats de població, donant continuïtat a la perspectiva històrica, amb
l’assignació de cada entitat en base als actuals termes municipals. Aquesta reconfiguració ha
permès la detecció de possibles errades, ja sigui a partir de la pròpia evolució de les sèries
històriques o mitjançant altres informacions contextuals.
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• Previsió de necessitats de nous habitatges principals en el marc del Pla Territorial
Sectorial de l’Habitatge en l’horitzó 2017 (209/07-08).

Equip investigador: Juan A. Módenes -direcció-, Amand Blanes, Julián López Colás i Brenda
Yépez.
Finançat per:

Institut Català del Sòl - Generalitat de Catalunya.

Es distribueixen territorialment les previsions de necessitats de nous habitatges principals, a
partir de projeccions de població i de llars, com a base demogràfica pels treballs de redacció
del Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge de Catalunya, d'acord amb les previsions del Pla
Nacional per a l'Habitatge.

• Análisis de fuentes estadísticas demográficas en la Comunidad Valenciana (212/0708).

Equip investigador: Amand Blanes.
Finançat per:

Institut Valencià d’Estadística.

S'analitza la coherència entre les diferents xifres de població de la Comunitat Valenciana,
especialment les derivades de l'explotació estadística del Padró Municipal d'Habitants. El punt
de partida és una reconstrucció demogràfica-comptable de la població de la Comunitat
Valenciana, de les províncies i de les comarques, a partir del Cens de Població de 2001 i dels
esdeveniments enregistrats en el Moviment Natural de la Població i a l'Estadística de
Variacions Residencials del període 2002-2006. Aquesta reconstrucció esdevé el marc de
referència que es compararà amb les xifres del Padró Continu i les de l’ePOBa de l’INE. S'han
tingut en compte especialment tres col·lectius: la població de nacionalitat estrangera, la gent
gran i els menors d’edat.

•

Previsions de la població infermera a Catalunya a l’horitzó 2025 (213/08).

Equip investigador:

Rocío Treviño -direcció- Marc Ajenjo i Marta Merino.

Finançat per:

Institut d'Estudis de la Salut - Generalitat de Catalunya.

Es realitzen unes projeccions pel col·lectiu de població infermera de Catalunya, a un horitzó
mitjà, emprant una metodologia pròpiament demogràfica. Aquestes projeccions serveixen per
estimar l'evolució en l'oferta d'aquesta població, és a dir, l'estimació de la població d'infermeres
a 1 de gener de cada any, de 2008 a 2016, per edat i sexe.
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•

L’evolució de la migració a Catalunya durant l’any 2007 (215/08).

Equip investigador: Andreu Domingo -direcció- i Fernando Gil Alonso.
Finançat per:

Fundació Jaume Bofill.

L'estudi esdevé la Memòria per a l'Anuari de la Immigració a Catalunya. Es recull l'evolució de
les migracions a Catalunya i les principals característiques de la població immigrada; s'analitza
el seu comportament demogràfic en relació a la fecunditat i a la nupcialitat, i la seva distribució
territorial; complementa l'estudi un annex estadístic pels municipis de Catalunya.

Projeccions de població i llars, per al període 2008-2018, del municipi de Sabadell
(216/08).

•

Equip investigador: Julián López Colás -direcció- i Amand Blanes. Tècnica de suport: Brenda
Yépez.
Finançat per:

Ajuntament de Sabadell.

L'informe s'estructura en dues parts: en la primera s'exposa la metodologia emprada en la
realització de la projecció de població i llars de Sabadell (període 2008-2018), posant l'èmfasi
en la descripció del mètode de la projecció de la població per components, en el de taxes de
persona de referència de la llar i en les hipòtesis emprades en cadascuna de les projeccions;
en la segona part s'analitzen els resultats de població i de llars, on es presenten els resultats
pel conjunt de Sabadell i pels diferents districtes de la ciutat. L'informe també inclou un apartat
en el que es recullen les principals conclusions, un d'annexos i un amb taules estadístiques.

• Elaboración de proyecciones de población a corto plazo, 2007-2012, para la
Comunidad Valenciana 2008 (217/08-09).

Equip investigador: Amand Blanes.
Finançat per:

Institut Valencià d’Estadística.

El conveni de col·laboració entre el Centre d'Estudis Demogràfics i l’Institut Valencià
d’Estadística s’ha concretat en la construcció d’un sistema de projecció per realitzar
estimacions de població per a diferents nivells de desagregació territorial (províncies,
comarques, municipis majors de 5.000 habitants i municipis petits) a un horitzó de cinc anys. El
sistema es basa en el mètode clàssic dels components i s’utilitza un enfocament de tipus
multiregional per garantir la coherència dels resultats de la projecció a cada nivell territorial i
entre els diversos nivells geogràfics. Per la projecció dels municipis menors de 5.000 habitants
s’ha emprat una metodologia adient per la projecció d'àrees petites, que consisteix en obtenir
els resultats municipals a partir de la projecció prèvia de la seva àrea de pertinença (s'utilitza el
mètode conegut com de la relació de cohorts). Aquest sistema s’ha aplicat per realitzar la
projecció corresponent al període 2007-2012, que pren com a població de partida la del Padró
Continu a 1 de gener de 2007.
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• Trabajos complementarios para las proyecciones a corto plazo de la población
española (218/08-09).

Equip investigador: Amand Blanes -direcció-, Daniel Devolder, Joaquín Recaño i Teresa
Menacho. Tècnic de suport: Xavier Franch.
Finançat per:

Instituto Nacional de Estadística.

Es realitza un conjunt de treballs complementaris, en el marc de les projeccions de la població
d’Espanya, de l’INE. Entre els treballs de caire metodològic destaca, per un costat, la definició i
implementació d’un sistema de projecció multiregional a escala provincial, que considera les
variables nacionalitat i lloc de naixement, i per un altre, la revisió dels mètodes de projecció de
llars que utilitzen les oficines estadístiques nacionals dels països occidentals i la seva
aplicabilitat a les dades espanyoles. Els treballs analítics comprenen l’estudi de les tendències
recents dels fenòmens demogràfics i la formulació d’hipòtesis sobre la seva evolució futura, a
llarg termini per a Espanya i a mig termini per a les províncies. En la mortalitat, el focus
d’atenció s’ha centrat en el comportament dels riscos de morir en les edats madures i
avançades, en l’anàlisi de les desigualtats espacials de mortalitat i en la construcció d’un
escenari normatiu d’evolució de l’esperança de vida de la població espanyola. En la fecunditat
s’han abordat, combinant l’òptica transversal amb la longitudinal, aspectes com l’evolució de la
fecunditat per ordre, els nivells d'infecunditat o els diferencials de fecunditat segons
nacionalitat. Aquests anàlisis han desembocat en l'elaboració d’un mecanisme de projecció de
la fecunditat de tipus extrapolatiu que inclou l’impacte de la immigració procedent de
l’estranger. En les migracions s’ha estudiat la consistència de les dades disponibles, el paper
de la població estrangera en l’augment de la mobilitat residencial, la dimensió espacial de les
migracions internes, i l'estimació de les sortides a l’estranger a partir dels fluxos d’immigració
dels anys anteriors i de la propensió a emigrar en funció dels anys de residència a Espanya.

• Anàlisi crítica dels continguts del Moviment Natural de la Població, 1858-1974
(219/08).

Equip investigador: Albert Esteve -direcció- i Teresa A. Cusidó.
Finançat per:

Institut d’Estadística de Catalunya.

Aquesta investigació té com a objectiu principal l’estudi de l’origen, la normativa reguladora,
l’evolució i l’anàlisi crítica dels continguts de les estadístiques del Moviment Natural de la
Població (MNP), a Espanya, pel període 1858-1974. En primer lloc es situa l’origen i estadis
inicials d’aquesta font en el marc del procés d’arrencada i consolidació dels serveis
d’estadística oficials a Espanya i del mateix Registre Civil. S'analitzen els canvis en l’estructura
de la publicació i s'avalua com va ser recollida la informació. En segon lloc, es presenten i
s’analitzen els continguts de la font, en les successives publicacions, en relació als conceptes,
variables i creuaments de les estadístiques del MNP.
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• Valoració dels serveis oferts als residents de la Vila Universitària. Curs 2007 - 2008
(220/08).

Equip investigador: Marc Ajenjo -direcció- i Joan García. Tècnic de suport: Sergio Montes.
Finançat per:

Vila Universitària, S.A.

Anualment es realitza una enquesta d’opinió i valoració dels serveis oferts als residents de la
Vila Universitària per avaluar els diferents aspectes de les instal·lacions i els serveis oferts, així
com donar la possibilitat d’aportar suggeriments i propostes de millora. Pel Curs 2007 - 2008
s'han realitzat 321 enquestes, a partir d'uns qüestionaris repartits entre els residents de la Vila
que han estat escollits per mostreig sistemàtic. El Centre d'Estudis Demogràfics ha informatitzat
les enquestes i ha elaborat un informe a partir de l’explotació dels qüestionaris. En l’informe es
recullen les taules de freqüències de les diferents preguntes, acompanyades de comentaris
explicatius i gràfics. També s’inclouen taules i comentaris sobre l’evolució de les diferents
variables analitzades.

•

Andaluces en el exterior (222/08-09).

Equip investigador: Joaquín Recaño -direcció-, Verónica de Miguel (Universidad de Málaga),
Fernán Vejarano i Teresa Menacho.
Finançat per:

Instituto de Estadística de Andalucía.

S'analitza l'evolució i les característiques de la població andalusa resident a l'estranger, de
1997 a 2009, a partir de la informació del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA)
d'Andalusia. Planteja el disseny d'una enquesta basada en la realització d'un treball de camp
en els dos països amb un major percentatge de residents andalusos: Argentina i França.
L'objectiu de l'enquesta és proporcionar informació complementària a la del Cens Electoral,
sobre les característiques sociodemogràfiques i familiars d'aquest grup de població. La
investigació planteja tant l'impacte de la població andalusa resident a l'estranger, en la
Comunitat d'Andalusia, com la seva distribució territorial en els països de destinació. L'estudi es
complementa amb l'ús d'informació derivada de la Encuesta Sociodemográfica de 1991 i de la
Encuesta Andaluza de Redes Familiares de 2006.
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Proyecciones demográficas al año 2020 para la Comunidad Autónoma de Euskadi y
sus Territorios Históricos (223/08-09).

•

Equip investigador: Amand Blanes -direcció-, Daniel Devolder, Teresa Menacho i Ainhoa
Alustiza.
Finançat per:

Instituto Vasco de Estadística.

Es realitzen les projeccions de població de la Comunitat Autònoma de Euskadi i dels Territoris
Històrics, pel període 2006-2020. L’anàlisi de les tendències recents de la mortalitat, la
fecunditat i les migracions interiors i exteriors ha servit de base per a la formulació de les
hipòtesis de futur. Aquestes s’han elaborat pel conjunt de la Comunitat i s’han traslladat als
seus Territoris utilitzant mètodes de tipus relacional en la mortalitat i en l'emigració, i matrius de
distribució, en la immigració, específiques en funció de la nacionalitat i la procedència. S’han
analitzat els principals resultats en relació al creixement demogràfic, que es manté en els
propers anys però amb una tendència a la desacceleració, a la seva distribució territorial, amb
un major dinamisme demogràfic al Territori d’Àlava, i a les transformacions de les piràmides
poblacionals, amb una intensificació del procés d’envelliment.

•

Human Fertility Database (224/08-09).

Equip investigador: Daniel Devolder.
Finançat per:

Max Planck Institute for Demographic Research i Vienna Institute of
Demography.

El Centre d'Estudis Demogràfics és membre col·laborador del projecte Human Fertility
Database, conjuntament amb el Max Planck Institute for Demographic Research (MPIDR)
d'Alemanya i del Vienna Institute of Demography d'Àustria. El principal objectiu del projecte és
la construcció d'una base de dades de fecunditat, amb accés lliure i gratuït per a tota la
comunitat científica i per a la població en general, oferint informació exhaustiva i comparable
pel major nombre de països possibles (també s'aporta la documentació necessària pel seu ús).
Existeix un projecte similar per a la mortalitat -Human Mortality Database-, també organitzat pel
MPIDR, en aquest cas amb la University of California, Berkeley (EUA). En els seus més de deu
anys d'existència, ha obert un accés lliure a dades de qualitat, comparables per trenta-set
països desenvolupats. La tasca del CED en aquest projecte és la de proporcionar la informació
per Espanya i aportar la documentació necessària per poder-la analitzar.
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Altres projectes de recerca

Premis de recerca

2005

2006

• Jordi Nadal Oller
Va rebre el Premio Nacional de
Investigación 2004 "Pascual Madoz" en
dret i ciències econòmiques i socials
Madrid, 12 de gener de 2005.

• Susana Martínez Rodríguez
Premi a la millor Tesi Doctoral, modalitat
Humanitats, atorgada per la Real Academia
de Doctores de España
Madrid, 8 de març de 2006.

• Anna Cabré
Premi Amics dels Amics de la UAB, atorgat
per l’Associació d’Amics de la UAB
Bellaterra, 18 de novembre de 2005.

• Jordi Bayona i Antonio López Gay
Premi a un dels tres millors pòsters
presentats a la European Population
Conference, atorgat per l’European Association for Population Studies (EAPS)
Liverpool (Regne Unit), 24 de juny de 2006.

Anna Cabré, rebent el Premi
Amics dels Amics de la UAB

• Anna Cabré
Distinció amb la Creu de Sant Jordi
atorgada per la Generalitat de Catalunya
Barcelona, 30 de novembre de 2005.

• Antonio J. Medina Cruz
Premi-Ajut per realitzar la investigació:
"Mobilitat quotidiana per treball: una anàlisi
comparativa entre les regions de l'arc
mediterrani dins l'estat espanyol a partir del
Cens de 2001", atorgat per l'Institut
d'Economia i Empresa Ignasi Villalonga.
L’ajut forma part de les IV Ajudes a la
Investigació "Euroregió de l'Arc Mediterrani"
València, 15 de desembre de 2006.

2007
• Antonio López Gay
Premi Anual Tesis Doctorals 2007, atorgat
pel Consell de Treball Econòmic i Social de
Catalunya (CTESC)
Barcelona, 26 de novembre de 2007.

Anna Cabré, rebent la Creu de Sant Jordi
Antonio López Gay amb els directors de laTesi:
Anna Cabré i Joaquín Recaño
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2008

Tesis Doctorals

• Andreu Domingo
Finalista del XXXVI Premi Anagrama
d’Assaig amb el llibre: Descenso literario a
los infiernos demográficos. Distopía y población
Barcelona, 29 d'abril de 2008.
• Anna Cabré i Andreu Domingo
El llibre Economia catalana: reptes de futur,
coeditat pel BBVA i el Departament
d’Economia i Finances, i on van col·laborar
Anna Cabré i Andreu Domingo, ha estat
guardonat amb el Premi Joan Sardà
Dexeus del Col.legi d’Economistes de
Catalunya
Barcelona, 6 de novembre de 2008.

2005
• Marc Ajenjo Cosp
"Evolució i característiques de la mobilitat
habitual per treball a Catalunya (19862001). L'accessibilitat com a variable intermèdia"
Direcció: Enric Mendizábal Riera
Departament de Geografia de la UAB
Llegida el 14 de juny de 2005.

Marc Ajenjo, exposant la Tesi Doctoral

• Fernando Gil Alonso
"El descenso histórico de la fecundidad
matrimonial en España. Análisis territorial
retrospectivo a partir de los Censos de
1920, 1930 y 1940"
Direcció: Anna Cabré Pla
Departament de Geografia de la UAB
Llegida el 20 de juny de 2005.

Fernando Gil, presentant la Tesi Doctoral
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2006
Margarita R. Medina Vargas
"Historias reproductivas en el contexto de la
transición de la fecundidad. Estudio de la
trayectoria conyugal y anticonceptiva de
mujeres colombianas"
Direcció: Maria Eugenia Cosío-Zavala
Departament de Geografia de la UAB
Llegida el 28 de juny de 2005.
•

• Jordi Bayona Carrasco
“Factors sociodemogràfics de la distribució
espacial de la població de nacionalitat estrangera a Barcelona”
Direcció: Andreu Domingo Valls
Departament de Geografia de la UAB
Llegida el 27 de juny de 2006.

Jordi Bayona, amb els membres del tribunal de Tesi
Margarita Medina, exposant la Tesi Doctoral

• Elsa M. López
"Anticoncepción y fecundidad en la Argentina: prácticas, opiniones y políticas"
Direcció: Anna Cabré Pla
Departament de Geografia de la UAB
Llegida el 14 de juliol de 2005.

Elsa M. López i els membres del tribunal de Tesi

• Rocío Treviño Maruri
“Estructura y dinámica de la monoparentalidad en España”
Direcció: Lluís Flaquer Vilardebó i Montserrat Solsona Pairó
Departament de Sociologia de la UAB
Llegida l’11 de juliol de 2006.

Rocío Treviño amb els membres del tribunal
i els directors de Tesi
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2007
Antonio López Gay
“Canvis residencials i moviments migratoris
en la renovació poblacional de Barcelona”
Direcció: Anna Cabré Pla i Joaquín Recaño
Valverde
Departament de Geografia de la UAB
Llegida el 24 d’abril de 2007.
•

• Iñaki Permanyer Ugartemendia
“On the robust measurement of well-being
in a gender perspective”
Direcció: Montserrat Solsona Pairó
Departament de Geografia de la UAB
Llegida el 17 de juliol de 2007.

Iñaki Permanyer,
amb els membres del tribunal de Tesi
Antonio López Gay, exposant la Tesi Doctoral

Antonio D. Cámara Hueso
“Niveles de vida en el medio rural de
Andalucía Oriental (1750-1950)”
Direcció: Miguel C. Gómez Oliver i Manuel
Martínez Martín
Departamento de Historia Contemporánea
de la Universidad de Granada
Llegida el 25 de maig de 2007.

•

• Amand Blanes Llorens
“La mortalidad en la España del siglo XX.
Análisis demográfico y territorial”
Direcció: Anna Cabré Pla
Departament de Geografia de la UAB
Llegida el 7 de novembre de 2007.

• Joan Alberich González
“La vinculació territorial de la població a
Catalunya. Una aproximació a partir del
Cens de 2001”
Direcció: Juan A. Módenes Cabrerizo i
Marc Ajenjo Cosp
Departament de Geografia de la UAB
Llegida el 13 de juny de 2007.

Amand Blanes,
amb els membres del tribunal de Tesi

Joan Alberich i els membres del tribunal de Tesi
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2008
• Clara Cortina Trilla
"¿Quién se empareja con quien? Mercados
matrimoniales y afinidades electivas en la
formación de la pareja en España"
Direcció: Anna Cabré Pla i Albert Esteve
Palós
Departament de Geografia de la UAB
Llegida el 14 de novembre de 2007.

• Nubia Yaneth Ruiz
“El desplazamiento forzado en el interior de
Colombia: caracterización sociodemográfica y pautas de distribución territorial 20002004”
Direcció: Joaquín Recaño Valverde i Ciro
Martínez
Departament de Geografia de la UAB
Llegida el 18 de gener de 2008.

Clara Cortina amb els membres del tribunal
Nubia Yaneth Ruiz exposant la Tesi Doctoral

Verónica de Miguel Luken
“La dimensión familiar de las migraciones
interregionales en España durante el siglo
XX: un análisis territorial”
Director: Joaquín Recaño Valverde
Departament de Geografia de la UAB
Llegida el 13 de desembre de 2007.
•

Verónica de Miguel
amb els membres del tribunal de Tesi

• Inés Brancós Coll
“L’adopció internacional a Catalunya: un
nou fenomen demogràfic?"
Direcció: Anna Cabré Pla
Departament de Geografia de la UAB
Llegida el 9 de desembre de 2008.

Inés Brancós presentant la Tesi Doctoral
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Memòries de Doctorat

• Elena Vidal Coso
"The Economic Activity of Foreign Population in United Kingdom"
Direcció: Andreu Domingo Valls
Departament de Geografia de la UAB
Llegida el 12 d’abril de 2005.

2005
• Nubia Yaneth Ruiz
"El desplazamiento forzoso en Colombia
(2000-2002): características demográficas
y pautas territoriales"
Direcció: Joaquín Recaño Valverde
Departament de Geografia de la UAB
Llegida el 15 de febrer de 2005.

Elena Vidal exposant la Memòria de Doctorat
• Rosana Martínez
"Inmigración y relación con la actividad de
la población argentina en España, 19882003"
Direcció: Andreu Domingo Valls
Departament de Geografia de la UAB
Llegida l’11 de maig de 2005.

Nubia Y. Ruiz presentant la Memòria de Doctorat

• Elisenda Rentería
"Salud y trabajo de los mayores de 60 años
en la ciudad de Sao Paulo en el año 2000"
Direcció: Simone Wajnman
Departament de Geografia de la UAB
Llegida el 28 de febrer de 2005.

Rosana Martínez defensant la Memòria de Doctorat
• Lucía Castro
"Migración en Sonora, México: un análisis
comparativo en el contexto fronterizo"
Direcció: Andreu Domingo Valls
Departament de Geografia de la UAB
Llegida el 27 de juny de 2005.

Elisenda Rentería defensant la Memòria de Doctorat
Lucía Castro exposant la Memòria de Doctorat
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• Marta Serra
"El problema de la mesura de la fecunditat
transversal. Estudi de les solucions proposades i aplicacions"
Direcció: Daniel Devolder
Departament de Geografia de la UAB
Llegida el 8 de juliol de 2005.

Xavier Franch defensant la Memòria de Doctorat

Marta Serra exposant la Memòria de Doctorat

• Gerardo Núñez Medina
“Análisis territorial de la mortalidad en
México”
Direcció: Joaquín Recaño Valverde
Departament de Geografia de la UAB
Llegida el 10 de novembre de 2006.

2006
• Laia Ferrer Serret
“L'avortament en el context de la salut
sexual i reproductiva a Bèlgica i França.
Una perspectiva sociodemogràfica”
Direcció: Montserrat Solsona Pairó
Departament de Geografia de la UAB
Llegida el 12 de juny de 2006.
Gerardo Núñez presentant la Memòria de Doctorat
• Albert García Soler
“Anàlisi territorial de la mortalitat en els
primers anys de vida a Espanya a partir
dels Censos de 1930 i 1940”
Direcció: Fernando Gil Alonso
Departament de Geografia de la UAB
Llegida el 14 de novembre de 2006.

Laia Ferrer defensant la Memòria de Doctorat

• Xavier Franch Auladell
“Els espais migratoris a Espanya, 19882001. Una aproximació municipal”
Direcció: Joaquín Recaño Valverde
Departament de Geografia de la UAB
Llegida el 26 de juny de 2006.

Albert García Soler exposant la Memòria de Doctorat
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• Teresa A. Cusidó Vallverdú
“Origen i història del Moviment Natural de
la Població a Espanya, 1850-1975”
Direcció: Albert Esteve Palós
Departament de Geografia de la UAB
Llegida el 16 de novembre de 2006.

Xiana Bueno presentant la Memòria de Doctorat

Teresa A. Cusidó exposant la Memòria de Doctorat

• Antonio J. Medina Cruz
“La movilidad cotidiana en España a partir
del Censo de 2001. Una aproximación
geográfica y sociodemográfica”
Direcció: Marc Ajenjo Cosp
Departament de Geografia de la UAB
Llegida el 24 de maig de 2007.

2007
• Llorenç Casanova Fernández
“Les migracions internes a Catalunya: Una
perspectiva comarcal (1996-2004)”
Direcció: Joaquín Recaño Valverde
Departament de Geografia de la UAB
Llegida el 14 de març de 2007.

Antonio J. Medina exposant la Memòria de Doctorat
• Núria Calduch Verdiell
“Old age mortality. The state of the
question”
Direcció: Jeroen Spijker
Departament de Geografia de la UAB
Llegida el 12 de juny de 2007.
Llorenç Casanova defensant la Memòria de Doctorat
• Xiana Bueno García
“La producción científica sobre comportamientos demográficos diferenciales de la
población extranjera en España, 19862006”
Direcció: Andreu Domingo Valls
Departament de Geografia de la UAB
Llegida el 20 de març de 2007.

Núria Calduch amb els membres del tribunal
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• Àngel Tarriño Ruiz
“Una
proposta
d'indicadors
sociodemogràfics sintètics sobre el nivell
educatiu a escala municipal: estudi de
casos a Catalunya”
Direcció: Joaquín Recaño Valverde
Departament de Geografia de la UAB
Llegida el 12 de setembre de 2007.

Treballs de Recerca del Màster en
Estudis Territorials i de la Població

2007
• Brenda Yépez Martínez
“Demografía y gestión local: los observatorios socioeconómicos de la Diputación
de Barcelona”
Direcció: Juan A. Módenes Cabrerizo i
Julián López Colás
Departament de Geografia de la UAB
Llegit el 19 de juny de 2007.

Àngel Tarriño presentant la Memòria de Doctorat
• Omar Guerrero
“Distribución espacial y selectividad de los
migrantes internos en México. Una aproximación desde los microdatos censales de
1990 y 2000”
Direcció: Albert Esteve Palós
Departament de Geografia de la UAB
Llegida el 12 de novembre de 2007.

Brenda Yépez exposant el Treball de Recerca
• Eloi Torrents Vivó
“Immigració internacional i població estrangera a l'Alt Penedès, 1996-2006”
Direcció: Andreu Domingo Valls i Jordi Bayona Carrasco
Departament de Geografia de la UAB
Llegit el 6 de juliol de 2007.

Omar Guerrero defensant la Memòria de Doctorat

Eloi Torrents presentant el Treball de Recerca
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• Luís Á. López Ruiz
“Uniones conyugales y distancias sociales
en América Latina. Elementos para su
comprensión en un contexto de cambio”
Direcció: Anna Cabré Pla i Albert Esteve
Palós
Departament de Geografia de la UAB
Llegit el 9 de juliol de 2007.

Pablo León exposant el Treball de Recerca

Luís Á. López defensant el Treball de Recerca

• José R. Aguín Ferradás
“Trayectorias de inserción laboral en
España: Una visión a través de la muestra
continua de vidas laborales”
Direcció: Anna Cabré Pla i Pau Miret
Gamundi
Departament de Geografia de la UAB
Llegit el 12 de juliol de 2007.

• Daniela Vono de Vilhena
“Demografía y legislación. La inmigración
de iberoamericanos en España 1985-2005”
Direcció: Andreu Domingo Valls
Departament de Geografia de la UAB
Llegit el 10 de juliol de 2007.

José R. Aguín defensant el Treball de Recerca

Daniela Vono presentant el Treball de Recerca

• Sergi Vidal Torre
“Internal social networks of migration young
adults in Germany”
Direcció: Joaquín Recaño Valverde
Departament de Geografia de la UAB
Llegit el 7 de setembre de 2007.

• Pablo León Ródenas
“Reagrupament familiar dels immigrants a
la província de Barcelona. Període 20042006”
Direcció: Andreu Domingo Valls i Fernando
Gil Alonso
Departament de Geografia de la UAB
Llegit l’11 de juliol de 2007.

Sergi Vidal exposant el Treball de Recerca
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2008
• Thaís García Pereiro
“Gender gaps and Gender relations in
Intermarriage in Spain”
Direcció: Albert Esteve Palós
Departament de Geografia de la UAB
Llegit el 5 de juny de 2008.

Joan García defensant el Treball de Recerca
• Celia Fernández Carro
“Mortalidad y estado civil en España, 19912001”
Direcció: Jeroen Spijker
Departament de Geografia de la UAB
Llegit el 17 de juny de 2008.
Thaís García exposant el Treball de Recerca

• Edurne Jiménez Pérez
“Immigració internacional i formació de la
parella a Espanya: el cas dels marroquins”
Direcció: Albert Esteve Palós
Departament de Geografia de la UAB
Llegit el 10 de juny de 2008.

Celia Fernández exposant el Treball de Recerca
• Victoria Prieto Rosas
“¿Dónde están y cómo son? Análisis
demográfico y territorial de los españoles
residentes en el exterior, 1997-2007”
Direcció: Joaquín Recaño Valverde
Departament de Geografia de la UAB
Llegit el 30 de juny de 2008.
Edurne Jiménez presentant el Treball de Recerca

• Joan García Román
“Fonts d'informació per als estudis sociodemogràfics a Catalunya, 1996-2007”
Direcció: Marc Ajenjo Cosp
Departament de Geografia de la UAB
Llegit el 13 de juny de 2008.

Victoria Prieto exposant el Treball de Recerca
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• Madelín Gómez León
“Salidas definitivas del mercado laboral en
España por jubilación, a través de la
Muestra Continua de Vidas Laborales
(MCVL) 1984-2004”
Direcció: Pau Miret Gamundi
Departament de Geografia de la UAB
Llegit el 23 de juliol de 2008.

Estades al CED

Professors i investigadors

2005
• Elsa M. López
Universidad de Buenos Aires (Argentina)
Recerca: Anticoncepción y fecundidad en la
Argentina: prácticas, opiniones y políticas
Estada: del 24 de gener al 16 de març de
2005.

Madelín Gómez defensant el Treball de Recerca

• Rodolfo Rubio Salas
"Movilidad temporal laboral: el caso de dos
ciudades mexicanas fronterizas con Estados Unidos (Ciudad Juárez y Tijuana)"
Direcció: Enric Mendizábal Riera
Departament de Geografia de la UAB
Llegit el 10 de setembre de 2008.

• X. Alberto Magno de Carvalho
Universidade Federal de Minas Gerais
(Brasil)
Activitat docent: Doctorat de Demografia
Estada: del 21 de febrer al 4 de març de
2005.
• Maria Eugenia Cosío-Zavala
Université Paris X-Nanterre (França)
Activitats de recerca i docent en el Doctorat
de Demografia
Estada: del 28 de febrer al 9 de juny de
2005.
• René Houle
Max Planck Institute for Demographic
Research, Rostock (Alemanya)
Participació a les reunions de treball del
projecte: Demografía e integración social
de la población de nacionalidad extranjera
en España (SEJ2004-00846)
Estada: del 3 al 10 de maig de 2005.

René Houle
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2006
• John MacInnes
University of Edinburgh (Regne Unit)
Activitat docent: Doctorat de Demografia

• Eva Bernhardt
Stockholms Universitet (Suècia)
Estada: del 28 de gener al 28 de febrer de
2007.
• Rosa Gómez Redondo
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Madrid
Estada: del 12 al 22 de març de 2007.

John MacInnes
• José Benigno Morelos
El Colegio de México (Mèxic)
Programa de la Fundación Carolina
Estada: del 15 de setembre al 15 de novembre de 2006.
• José Octavio Escobedo
Universidad Nacional del Altiplano, Puno
(Perú).
Programa Beques MAE-AECI
Estada: des del 24 d’octubre de 2006.

Rosa Gómez Redondo
• Esperanza Tuñón
El Colegio de la Frontera Sur (Mèxic)
Estada: del 18 d’abril al 4 de maig de 2007.

Esperanza Tuñón
José Octavio Escobedo
• Fernán Vejarano
Universidad Externado (Colòmbia)
Estada: des del 14 de maig de 2007.

2007
• John MacInnes
University of Edinburgh (Regne Unit)
Activitat docent: Doctorat de Demografia
• José Octavio Escobedo
Universidad Nacional del Altiplano. Puno
(Perú)
Programa Beques MAE-AECI
Estada: fins el 5 d’octubre de 2007.

Fernán Vejarano
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Estades postdoctorals
• Francisco Muñoz-Pérez
Université Jules Verne-Picardie, Amiens i
Institut National d'Études DémographiquesINED (França)
Activitat docent: Màster en Estudis Territorials i de la Població
De l’11 al 15 de juny de 2007.
• Gaiane L. Safarova
Saint Petersburg Institute for Economics
and Mathematics, Russian Academy of
Sciences (Rússia)
Activitat docent: Màster en Estudis Territorials i de la Població
Estada: del 25 de juny al 2 de juliol de
2007.
• Julieta Quilodrán
El Colegio de México (Mèxic)
Estada: del 15 al 22 d'octubre de 2007.

2005
• Pascal Sebille
Université Paris X-Nanterre (França)
Activitat docent
Estada: del 26 de maig al 2 de juny de
2005.
• Margarita R. Medina
Programa ajuts a la formació, CED
Estada: des de l’1 de setembre de 2005.

2006
• Margarita R. Medina
Programa ajuts a la formació, CED
Estada: fins el 28 de febrer de 2006.
• Susana Martínez Rodríguez
Beca postdoctoral del MEC-Fullbright
Estada: del 9 de febrer a l'1 d’octubre.

Julieta Quilodrán
Susana Martínez Rodríguez

2008
John MacInnes
University of Edinburgh (Regne Unit)
Activitat docent: Doctorat de Demografia
•

• Fernán Vejarano
Universidad de Externado (Colòmbia)
Estada: fins l'11 de gener de 2008.
• Francisco Muñoz-Pérez
Université Jules Verne-Picardie, Amiens i
Institut National d'Études DémographiquesINED (França)
Activitat docent: Màster en Estudis Territorials i de la Població
Estada: del 12 al 20 de juny de 2008.

Esther Mª León Díaz
Centro de Estudios de Población y
Desarrollo (CEPyD), Oficina Nacional de
Estadísticas, Ciudad de la Habana (Cuba)
Estada: del 14 al 26 de juliol de 2008.
•
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2007
• Antonio López Gay
Minnesota Population Center (EUA)
Estada: del 26 de novembre al 21 de
desembre de 2007.

2008
• Antonio López Gay
Minnesota Population Center (EUA)
Estada: del 30 de juny al 14 de juliol de
2008.
• Mar Cebrián Villar
Departamento de Economía e Historia
Económica de la Universidad de Salamanca
De l'1 al 25 de juliol de 2008.
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Estades predoctorals
2005

2007

• Elisenda Rentería Pérez
Universidade Federal de Minas Gerais
(Brasil)
Estada: del 21 de febrer al 4 de març de
2005.

• José L. Castrejón Caballero
Llicenciat en Matemàtiques per El Colegio
de México (Mèxic)
Programa CONACYT
Fins el 31 de gener de 2007.

• Antonio D. Cámara Hueso
Llicenciat en Humanitats per la Universidad
de Jaén
Programa Formación Profesorado Universitario (FPU) del MEC
Estada: des de l’1 de setembre de 2005.

• Francesca Galizia
Llicenciada en Ciències Polítiques per la
Università Degli Studi di Bari (Itàlia)
Fins el 22 de juny de 2007.
• Mara Maggiore
Llicenciada en Ciències Polítiques per la
Università degli Studi di Bari (Itàlia)
Fins el 12 de març de 2007.

2006
• Antonio D. Cámara Hueso
Llicenciat en Humanitats per la Universidad
de Jaén
Programa de Formación Profesorado Universitario (FPU) del MEC
Estada: fins el 31 de març de 2006.

2008
• Francesca Galizia
Llicenciada en Ciències Polítiques per la
Università Degli Studi di Bari (Itàlia)
Estada: de l’1 de febrer al 31 de març i des
de l'1 de desembre de 2008.

Francesca Galizia
Antonio D. Cámara
• José L. Castrejón Caballero
Llicenciat en Matemàtiques per El Colegio
de México (Mèxic)
Programa CONACYT
Estada: des de l'1 de setembre de 2006.
• Francesca Galizia
Llicenciada en Ciències Polítiques per la
Università Degli Studi di Bari (Itàlia)
Estada: des del 20 de novembre de 2006.

• Joice Melo Vieira
Llicenciada en Antropologia per la Universidade Estadual de Campinas (Brasil)
Estada: de l’1 de febrer al 31 de juliol de
2008.
• Julio J. Quintero Márquez
Doctorant de El Colegio de México (Mèxic)
Del 8 al 14 de desembre de 2008.

• Mara Maggiore
Llicenciada en Ciències Polítiques per la
Università degli Studi di Bari (Itàlia)
Estada: des del 20 de novembre de 2006.
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•
i del Programa Centres de Recerca
de Catalunya-CERCA: Andreu Botella
4 d’octubre de 2005.

Visites al CED

2005
• Robert McCaa
Minnesota Population Center. University of
Minnesota (EUA)
Activitat docent
7 i 8 de febrer de 2005.

• Jordi Martí-Henneberg i Francisco Javier
Tapiador
Universitat de Lleida
14 de desembre de 2005.

2006

• Antoinette Fauve-Chamoux
École des Hautes Études en Sciences
Sociales-EHESS (França)
8 d’abril de 2005.
Grup d’estudiants de 2on curs de la llicenciatura de Geografia de la UdG
15 d’abril de 2005.

• Noël Bonneuil
Institut National d'Études DémographiquesINED (França)
Recerca: Transiciones de anticoncepción
en 1995-2000. Comparación entre países
sudamericanos
Del 16 al 19 de gener de 2006.

Jean Pierre Bocquet Appel
Centre National de la Recerche Scientifique-CNRS (França)
21 d’abril de 2005.

• Eva Bernhardt
Stockholms Universitet (Suècia)
6 de març de 2006.

•

•

• Danielè Joly
Centre for Research in Ethnic RelationsCRER, Warwick University (Regne Unit)
31 de maig de 2006.

Guadalupe Salas
Universidad de Juárez (Mèxic)
26 de juliol de 2005.

• Gaiané L. Safarova
Saint Petersburg Institute for Economics
and Mathematics, Russian Academy of
Sciences (Rússia)
24 de juliol de 2006.

Pierre Vidal-Naquet i Christine Dourlens
Centre d'Étude et de Recherche sur les
Pratiques de l'Espace-CERPE (França)
27 d’abril de 2005.
•

Membres del Workshop Integrating
European Census Microdata, organitzat pel
CED i el Minnesota Population Center i
celebrat a Barcelona del 25 al 27 de juliol
de 2005:
•
del Minnesota Population Center
(EUA): Robert McCaa; Matt Sobek;
Miriam King; i Susannah Smith
•
del Statistics Netherlands (Països
Baixos): Wijnand Advokat
•
del Instituto Nacional de Estadísticas
de Chile (Xile): René Saa Vidal
28 de juliol de 2005.
•

Noël Bonneuil
Institut National d'Études DémographiquesINED (França)
Recerca: Transiciones de anticoncepción
en 1995-2000. Comparación entre países
sudamericanos
Del 14 al 16 de setembre de 2005.
•

• Membres de la reunió de la Comissió de
Seguiment del Contracte Programa entre el
DURSI i el CED
•
del Servei d'Estructures de Recerca
del DURSI: Iolanda Font de Rubinat; i
Gemma Morales

60

• Hiroshi Kojima
National Institute of Population and Social
Security Research, Tokyo (Japó)
26 de setembre de 2006.

2007
• Xavier Thierry
Institut National d'Études DémographiquesINED (França)
Del 9 a l’11 de gener de 2007.
• Jaime Benavente
Management Sciences for Health, Cambridge, Massachusetts
Del 15 al 18 de gener de 2007.
• Pilar Almoguera Sallent
Universidad de Sevilla
Del 22 al 25 de maig de 2007.

2008
• Sabrina Greco
Università Degli Studi di Bari (Itàlia)
6 i 7 de març de 2008.
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Estades del personal del CED a
l’estranger

Estades de professors i investigadors

2008
• Montserrat Solsona Pairó
Center for Women's Studies. Stockholms
Universitet (Suècia)
Estada: del 2 al 9 de febrer i del 4 a l’11 de
maig de 2008.

2005
• Julio Pérez Díaz
Instituto Nacional de Estadística de
Venezuela (Veneçuela)
Curs: "Teories de la Població", dins el
programa de Fortalecimiento de la Oficina
Central de Estadística e Informática de
Venezuela
Estada: del 25 al 29 d’abril de 2005.

i Institut National d'Études Démographiques-INED (França)
Estada: de l’1 al 31 de juliol de 2008.

Estades postdoctorals
2006
• Andreu Domingo Valls
Department of Sociology. University of
Edinburgh (Regne Unit)
Estada: de l’1 de març al 30 de juny de
2006.

2007
• Montserrat Solsona Pairó
Josai International University. Togane-shi,
Chiba-ken, Tokyo (Japó)
•
Docència en els cursos: "WS I
Feminist Theory and Documentary Film
Studies" (18 hores); i “WS Readings in
English” (English Cultural Semiotics) (36
hores), en el marc del Postgrau
Women’s Studies

i Nihon University Population Research
Institute-NUPRI, Tokyo (Japó)
•
Conferència-Seminari: “Divorces and
separations in Spain. Before the legal
process and after divorce”
Estada: de l’1 al 14 de febrer de 2007.

2005
• Albert Esteve Palós
Institut National d'Études DémographiquesINED (França)
Recerca: "Comparació internacional a partir
de les microdades dels censos (IPUMS):
mètodes i aplicacions"
Estada: de l’1 de març al 31 d’agost de
2005.
• Fernando Gil Alonso
Instituto Nacional de Estadística de Venezuela (Veneçuela)
Activitat docent: Mòdul de "Mortalitat" en el
Curs d'Anàlisi Demogràfica, 2005
Estada: del 24 al 28 d’octubre de 2005.

2007
• Jordi Bayona Carrasco
European University Institute, Florència
(Itàlia)
Participació en el curs "Florence School on
Euro Mediterranean Migration and Development", organitzat pel Robert Schuman Centre for Advanced Studies de l’European
University Institute i la Facoltà Scienze
Politiche "Cesare Alfieri" de la Università
degli Studi di Firenze
Estada: del 13 al 30 de juny de 2007.
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2008
• Antonio D. Cámara Hueso
Population Studies Center. University of
Michigan (EUA)
Programa postdoctoral José Castillejo
(MEC).
Recerca: "Evaluating Trends in Old Age
Disability"
Estada: de l’1 de gener al 31 d’agost de
2008.

Estades predoctorals

2005
• Joan Alberich González
Dipartimento di Scienze Demografiche degli
Studi di Roma, La Sapienza (Itàlia)
Recerca: "La vinculació territorial de la
població catalana. Una aproximació a partir
del Cens de 2001"
Estada: de l’1 de setembre al 30 de
novembre de 2005.

• Laia Ferrer Serret
Institut National d'Études Démographiques-INED (França)
Recerca: "El context institucional de
l’avortament en tres països de l’Europa de
l’oest: Bèlgica, França i Espanya"
Programa Marie Curie Research Training
Networks.
Estada: de l’1 d’octubre al 31 de desembre
de 2005.
• Silvia M. Jiménez Novoa
Université Paris X-Nanterre (França)
Recerca: "Estudio demográfico y territorial
de la población menor de 20 años en riesgo
social en Perú (1981-2000)"
Estada: del 31 de gener al 29 d’abril de
2005.
• Antonio López Gay
Minnesota Population Center. University of
Minnesota (EUA)
Recerca: "Integrated Public Use of Microdata Series International (IPUMS)"
Estada: fins el 30 de juny de 2005.

• Ainhoa Alustiza Galarza
Dipartimento di Scienze Demografiche degli
Studi di Roma, La Sapienza (Itàlia)
Programa Research Training Network
Recerca: "Población, familia y vejez en la
Comunidad Autónoma de Euskadi"
Estada: des de l’1 de setembre de 2005.
• Clara Cortina Trilla
Institut National d'Études Démographiques
INED (França)
Recerca: "Homogàmia conjugal per edat,
nivell educatiu i origen geogràfic a Espanya"
Estada: del 23 de maig al 31 de juliol de
2005.
• Laia Ferrer Serret
Université Catholique de Louvain (Bèlgica)
Recerca: "El context institucional de
l’avortament en tres països de l’Europa de
l’oest: Bèlgica, França i Espanya"
Programa Marie Curie Research Training
Networks.
Estada: de l’1 de març al 31 de setembre
de 2005.
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Antonio López Gay

2006
• Ainhoa Alustiza Galarza
Dipartimento di Scienze Demografiche degli
Studi di Roma, La Sapienza (Itàlia)
Programa Research Training Network
Recerca: "Población, familia y vejez en la
Comunidad Autónoma de Euskadi"
Estada: fins el 2 de gener de 2006.
• Laia Ferrer Serret
Institut National d’Études DémographiquesINED (França)
Projecte: "La statistique de l’IVG en France"
Estada: del 6 al 12 de novembre de 2006.
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2007
• Xiana Bueno García
European University Institute, Florència
(Itàlia)
Participació en el curs "Florence School on
Euro Mediterranean Migration and Development", organitzat pel Robert Schuman Centre for Advanced Studies de l’European
University Institute i la Facoltà Scienze
Politiche "Cesare Alfieri" de la Università
degli Studi di Firenze
Estada: del 13 al 30 de juny de 2007.
• Núria Calduch Verdiell
Max Planck Institute for Demographic Research, Rostock (Alemanya)
European Doctoral School of Demography
(EDSD). Program 2007-2008. Rostock i
París
Estada: des del 3 de setembre de 2007.
• Llorenç Casanova Fernández
The European Centre for Analysis in the
Social Sciences. Institute for Social and
Economic Research. University of Essex
(Regne Unit)
Estada: del 5 de novembre al 20 de
desembre de 2007.
• Elena Vidal Coso
European University Institute, Florència
(Itàlia)
Participació en el curs "Florence School on
Euro Mediterranean Migration and Development", organitzat pel Robert Schuman
Centre for Advanced Studies de l’European
University Institute i la Facoltà Scienze
Politiche "Cesare Alfieri" de la Università
degli Studi di Firenze
Estada: del 13 al 30 de juny de 2007.

• Xiana Bueno García
Center for Comparative Immigration
Studies (CCIS). University of California,
San Diego (EUA)
Estada: de l’1 de febrer al 31 de desembre
de 2008.
• Núria Calduch Verdiell
European Doctoral School of Demography
(EDSD). Program 2007-2008
Max Planck Institute for Demographic
Research, Rostock (Alemanya) i Institut
National d'Études Démographiques-INED
(França)
Estada: fins el 31 de juliol de 2008.
• Joan García Román
European Doctoral School of Demography
(EDSD). Program 2008-2009
Max Planck Institute for Demographic
Research, Rostock (Alemanya) i Institut
National d'Études Démographiques-INED
(França)
Estada: des de l’1 de setembre de 2008.
• Daniela Vono de Vilhena
European Doctoral School of Demography
(EDSD). Program 2008-2009
Max Planck Institute for Demographic
Research, Rostock (Alemanya) i Institut
National d'Études Démographiques-INED
(França)
Estada: des de l’1 de setembre de 2008.
• Brenda Yépez Martínez
Institut National d'Études DémographiquesINED (França)
Estada: des de l’1 de setembre de 2008.

2008
• José R. Aguín Ferradás
Organització de les Nacions Unides per
l'Agricultura i l'Alimentació-FAO, Roma (Itàlia)
Estada: del 5 de maig al 31 de juliol de
2008.

i European Doctoral School of Demography
(EDSD). Program 2008-2009
Max Planck Institute for Demographic
Research, Rostock (Alemanya) i Institut
National d'Études Démographiques-INED
(França)
Estada: des de l’1 de setembre de 2008.

Seu de l’INED, París
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Estudis de Tercer Cicle

D

urant el curs acadèmic 2005-2006, el CED, en col·laboració amb el Departament de
Geografia de la UAB va impartir el programa de Doctorat en Demografia (RD778/1998)
com venia fent des del curs 1994-1995 (el Ministeri d'Educació i Ciència va distingir
aquest programa de doctorat amb la Menció de Qualitat-MCD-2004. 00193).

Va ser en el curs 2006-2007, quan els estudis de Tercer Cicle es van adaptar a l’Espai
Europeu de l’Ensenyament Superior (EEES), amb la instauració del Màster en Estudis
Territorials i de la Població i els estudis del Doctorat en Demografia (RD56/2005).
D'aquesta forma, el Centre d’Estudis Demogràfics col·labora estretament amb el Departament
de Geografia de la UAB per desenvolupar tant l’especialitat de Demografia del Màster com els
Estudis de Doctorat.

Curs 2006-2007

Curs 2007-2008

Curs 2008-2009

Alumnes del Màster en EstudisTerritorials i de la Població-Demografia
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Aquests programes de postgrau han obtingut la Menció de Qualitat en les convocatòries dels
cursos 2006-2007, 2007-2008 i 2008-2009: Programa Oficial de Postgrau en Geografia,
Demografia i Planificació Territorial (estudis de Doctorat en Demografia), MCD2006-00553,
MCD2007-00246 i MCD2007-00244.
També els han estat atorgats ajuts de mobilitat de professorat en diferents edicions d’aquests
programes de Tercer Cicle: Cursos 2004-2005 (DCT2004-00197), 2005-2006 (MP2005-0015),
2006-2007(MAS2006-0056-P), 2007-2008 (DCT2007-00126) i 2008-2009 (DCT2008-00260-P).
De forma periòdica també s’organitzen seminaris i conferències sobre diferents temes d'interès
demogràfic, a càrrec tant d'investigadors i becaris propis, com d'investigadors externs
especialitzats.

Màster en Estudis Territorials i de la Població. Especialitat Demografia
(Recerca i Professional)
Programa del Màster

Cursos acadèmics 2006-2007, 2007-2008 i 2008-2009
Coordinació: Enric Mendizábal (Curs 2006-2007) i
Miguel Solana (Cursos 2007-2008 i 2008-2009)
1r curs (60 crèdits ECTS)
Mòduls i continguts

(OB) Demografia regional i migracions (15 ECTS)
Migracions i societat (M. Solana)
Poblacions del món (A. Domingo)
Poblacions de Catalunya i Espanya (J. Recaño)
Responsable del mòdul: E. Mendizàbal

(OT) Demografia econòmica (10 ECTS)
Demografia econòmica * / ** (R. Nicolau)
Demografia social III * / ** (P. Miret)
Responsable del mòdul: A. Cabré

(OT) Demografia social (10 ECTS)
Demografia econòmica *** (R. Nicolau)
Demografia social I */ *** (M. Solsona)
Demografia social II * (J. MacInnes)
Responsable del mòdul: A. Cabré

(OT) Pràctiques i estades professionals (15 ECTS)
Responsable del mòdul: A. Cabré
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2n curs (60 crèdits ECTS)
Mòduls i continguts

(CM) Temes avançats en Estudis Territorials i de la Població (10 ECTS)
Responsable del mòdul: X. Pons

(OB) Anàlisi Demogràfica (10 ECTS)
Anàlisi Demogràfica I i II (D. Devolder / A. Esteve)
Responsable del mòdul: A. Cabré

(OB) Metodologia Demogràfica (10 ECTS)
Metodologia demogràfica I (J. Recaño)
Metodologia demogràfica III (Curs 2006-2007: X.A. Magno de Carvalho
Cursos 2007-2008 i 2008-2009: Amand Blanes i Francisco Muñoz)
Responsable del mòdul: J. Recaño

(OBR) Treball de recerca I (10 ECTS)
Responsable del mòdul: E. Mendizábal

(OBR) Treball de recerca II (10 ECTS)
Responsable del mòdul: E. Mendizábal

(OBP) Pràctiques i estades professionals A (10 ECTS)
Responsable del mòdul: A. Cabré (Curs 2006-2007) i P. Riera (Cursos 2007-2008 i 2008-2009)

(OBP) Pràctiques i estades professionals B (10 ECTS)
Responsable del mòdul: A. Cabré

(OT) Demografia Econòmica (10 ECTS)
Demografia Econòmica * / ** (R. Nicolau)
Demografia Social III * / ** (Pau Miret)
Responsable del mòdul: A. Cabré

(OT) Demografia social (10 ECTS)
Demografia econòmica *** (R. Nicolau)
Demografia social I * / *** (M. Solsona)
Demografia social II * (J. MacInnes)
Responsable del mòdul: M. Solsona

(OT) Migracions i demografia urbana (10 ECTS)
Demografia urbana (J.A. Módenes)
Migracions (M. Solana)
Responsable del mòdul: J.A. Módenes

OT*.- Assignatura optativa ofertada en el curs acadèmic 2006-2007.
OT**.- Assignatura optativa ofertada en el curs acadèmic 2007-2008.
OT***.- Assignatura optativa ofertada en el curs acadèmic 2008-2009.
CM: Comú de Màster; OB: Obligatòria; OT: Optativa; OBR: Obligatòria per l'itinerari de recerca; OBP: Obligatòria per
l'itinerari professional.
Més informació: http://geografia.uab.es/web/catala/tercercicle/tercercicle_master_oficial_programa.htm
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Alumnes del Màster en Estudis Territorials i de la Població - Demografia

Curs 2006-2007
Aguín Ferradás, José R.

Sociologia

Universidad de A Coruña

García Pereiro, Thaís

Sociologia

García Román, Joan

Estadística

Universidad Católica Andrés Bello
(Veneçuela)
Universitat Autònoma de Barcelona

León Ródenas, Pablo

Sociologia

Universitat de València

López Ruiz, Luis Á.
Luís Díaz, Sara

Sociologia /
Maestría en
Población
Geografia

Universidad de Costa Rica (Costa
Rica) / Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales (Mèxic)
Universitat de Barcelona

Torrents Vivó, Eloi

Sociologia

Universitat Autònoma de Barcelona

Vidal Torre, Sergi

Ciències del Treball

Universitat Pompeu Fabra

Vono de Vilhena, Daniela

Relacions
Internacionals /
Magister en Estudis
Llatinoamericans
Sociologia

Pontificia Universidad Católica de
Minas Gerais (Brasil) / Universidad
de Chile (Xile)

Yépez Martínez, Brenda

Universidad Central de Venezuela
(Veneçuela)

Curs 2007-2008
Fernández Carro, Celia

Sociologia

Universidad Complutense de Madrid

García Pereira, Thaís

Sociologia

García Román, Joan

Estadística

Universidad Católica Andrés Bello
(Veneçuela)
Universitat Autònoma de Barcelona

Garzarelli, Sara

Geografia

Università di Bologna (Itàlia)

Gómez León, Madelín

Economia

Universidad de La Habana (Cuba)

Jiménez Pérez, Edurne

Sociologia

Universitat Autònoma de Barcelona

Parejo Revilla, Juan

Sociologia

Universitat de Barcelona

Prieto Rosas, Victoria

Sociologia

Vidal Torre, Sergi

Ciències del Treball

Universidad de la República de
Uruguay (Uruguai)
Universitat Pompeu Fabra

Zueras Castillo, Pilar

Sociologia

Universitat Autònoma de Barcelona
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Curs 2008-2009
Riffe, Timothy

Bachelor of Arts

University of Michigan (EUA)

Pérez de Pedro, Rubén

Universitat de Barcelona

Vallès Úbeda, Xavier

Sociologia i
Ciències Polítiques
Geografia

Universitat de Barcelona

Zueras Castillo, Mª del Pilar

Sociologia

Universitat Autònoma de Barcelona

Raymond, Morgane

Geografia

Ortiz Ávila, Elsa

Ciències Actuarials

Martín, Laura

Antropologia

Université Aix en Provence
(França)
Universidad Nacional Autónoma de
México (Mèxic)
Universitat Autònoma de Barcelona

Gumà Lao, Jordi
Parejo Revilla, Juan

Estadística /
Investigació i Tècniques de Mercat
Sociologia

Universitat de Barcelona

Chager Navarro, Sònia

Ciències Polítiques

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat Autònoma de Barcelona
/ Universitat Oberta de Catalunya

Doctorat en Demografia

E

ls actuals estudis oficials de Doctorat (RD1393/2007) tenen com a finalitat la formació
avançada en les tècniques de recerca. El programa de Demografia s'inclou en l'oferta
d'estudis de Tercer Cicle (doctorats i postgraus) del Departament de Geografia de la
UAB. En forma part l'elaboració i presentació de la Tesi Doctoral, consistent en un treball
original d’investigació. Aquesta formació s'articula a través de cursos, seminaris o altres
activitats dirigides a la formació investigadora (RD 1393/2007).
La coordinadora dels estudis de doctorat en Demografia és la Dra. Anna Cabré, directora del
Centre d'Estudis Demogràfics i catedràtica de Geografia Humana de la UAB. La coordinació de
la informació i la gestió dels alumnes és responsabilitat de Socorro Sancho.

Programa del Doctorat en Demografia (RD778/1998)
Curs 2005 - 2006
Coordinació: Anna Cabré
Cursos (31 crèdits)
Continguts fonamentals
Anàlisi demogràfica (D. Devolder/ 3 crèdits)
Demografia econòmica (R. Nicolau/ 3 crèdits)
Demografia social I (M. Solsona/3 crèdits)
Demografia social II (J. MacInnes/ 3 crèdits)
Demografia social III (P. Miret/ 3 crèdits)
Demografia urbana (J.A. Módenes/3 crèdits)
Migracions (À. Pascual, M. Solana/3 crèdits)
Metodologia demogràfica I (J. Recaño/3 crèdits)
Metodologia demogràfica II (A. Esteve/3 crèdits)
Continguts metodològics
Projectes de recerca en Demografia I (A. Cabré/2 crèdits)
Projectes de recerca en Demografia II (A. Domingo/2 crèdits)
Centre d’Estudis Demogràfics. Memòria 2005-2008
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Alumnes del Doctorat en Demografia
Curs 2005-2006 (RD778/1998)

Bueno García, Xiana
Calduch Verdiell, Núria

Sociologia
Ciències Actuarials i
Financeres
Casanova Fernàndez, Llorenç Sociologia
Consegal Coderch, Alícia
Geografia
Cusidó Vallverdú, Teresa A.
Geografia i Història
Espada Laguna, Anabel
Geografia
Fabrés Sagalès, Pere
Geografia
Ferrer Serret, Laia
Geografia
Forte Bas, Pere
Geografia
Franch Auladell, Xavier
Filosofia
García Soler, Albert
Història
Medina Cruz, Antonio J.
Geografia
Núñez Medina, Gerardo
Maestría en
Demografía
Guerrero Flores, Omar
Econòmiques
Tarriño Ruiz, Àngel

Ciències Polítiques

Curs 2007-2008 (RD56/2005)
Aguín Ferradás, José
Ramón
Ávila Sánchez, Mª de
Jesús

Sociologia / Màster
en Estudis Territorials i de la Població
Sociologia / Maestría en Población

Jáuregui, Alfredo

Sociologia / Maestría en Población

López Falcón, Diana

DEA en Economia
Aplicada /
Econòmiques
Sociologia / Màster
en Estudis Territorials i de la Població
Relacions Internacionals / Màster en
Estudis Territorials i
de la Població
Sociologia / Màster
en Estudis Territorials i de la Població

López Ruíz, Luis Á.

Vono de Vilhena, Daniela

Yépez Martínez, Brenda
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Universidad de A Coruña
Universitat de Barcelona
Universitat de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona
Universitat de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona
Universitat de Barcelona
El Colegio de México (Mèxic)
Universidad Autónoma de
Tamaulipas (Mèxic)
Universitat Pompeu Fabra

Universidad de A Coruña / Universitat
Autònoma de Barcelona
Universidad Autónoma de Aguascalientes / Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (Mèxic)
Universidad Autónoma de Aguascalientes / Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (Mèxic)
Universitat Autònoma de Barcelona /
Instituto Tecnológico Autónomo de
México (Mèxic)
Universidad Interamericana de Costa
Rica (Costa Rica) / Universitat
Autònoma de Barcelona
Pontificia Universidad Católica de
Minas Gerais (Brasil) / Universitat
Autònoma de Barcelona
Universidad Central de Venezuela
(Veneçuela) / Universitat Autònoma de
Barcelona
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Curs 2008-2009 (RD1393/2007)
Prieto Rosas, Victoria

García Pereiro, Thaís

Gómez León, Madelín

García Román, Joan

Carro Fernández, Celia

Millàs Castellví, Carles

Sociologia / Màster
en Estudis Territorials i de la Població-Demografia
Sociologia / Màster
en Estudis Territorials i de la Població-Demografia
Econòmiques /
Màster en Estudis
Territorials i de la
PoblacióDemografia
Estadística / Màster
en Estudis Territorials i de la Població-Demografia
Sociologia / Màster
en Estudis Territorials i de la Població-Demografia
Història

Universidad de la República de
Uruguay (Uruguai) / Universitat
Autònoma de Barcelona
Universidad Católica Andrés Bello
(Veneçuela) / Universitat Autònoma de
Barcelona
Universidad de La Habana (Cuba) /
Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat Autònoma de Barcelona

Universidad Complutense de Madrid /
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona

Programa Mètodes i Tècniques per a l'Estudi de la Població (MTEP)

D

urant el curs 2005-2006 tingué lloc la darrera edició del Programa de Postgrau
Mètodes i Tècniques per a l'Estudi de la Població (16a edició), programa dirigit a
llicenciats universitaris de diverses procedències i a diplomats en estadística, que
formava professionals en demografia. Els estudiants que van cursar aquest programa foren
seleccionats seguint la normativa del Fons Social Europeu. Aquesta edició tingué una durada
de 604 hores i es perllongà del 12 de setembre de 2005 al 28 de febrer de 2006.
El programa s'estructurava en cursos, seminaris temàtics, conferències i pràctiques
d'investigació. Suposava dedicació exclusiva. Els cursos eren impartits per professors i
investigadors vinculats al CED, a la UAB i a centres de recerca o organismes institucionals
directament relacionats amb la demografia. Les conferències i els seminaris del programa
aplegaven un bon nombre de professionals, d'investigadors i de professors relacionats amb els
diferents aspectes dels estudis de població. El programa també incloïa 50 hores de pràctiques
d'investigació que es desenvolupaven sota la tutoria d'investigadors del CED i en el marc dels
diferents equips de treball existents.
Es va oferir també la possibilitat de realitzar pràctiques professionals en diferents organismes
de caràcter públic i privat (observatoris municipals, consells comarcals, ajuntaments, centres
d'estudis, fundacions...), amb la finalitat d'apropar els alumnes a la dimensió professional de la
seva formació tècnica i així fer les primeres passes cap a la inserció laboral.
El CED agraeix la col·laboració de les biblioteques de Ciències Socials i d'Humanitats i a la
Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB, que facilitaren l'accés i l'ús dels locals i dels
equipaments per a la realització d'aquest Programa.
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Programa Mètodes i Tècniques per a l’Estudi de la Població
Curs 2005 - 2006 (16a. edició)
Coordinació: Socorro Sancho Valverde (604 h)
A. Cursos ( 553 hores)
Fonts de dades demogràfiques (28 hores)
Fonts de dades demogràfiques, econòmiques i socials (M. Valls) (14 h)
Les enquestes demogràfiques (T. Menacho) (14 h)

Tècniques auxiliars de la demografia (170 hores)
Tècniques d'anàlisi estadística (I. Permanyer) (28 h)
Pràctiques d’estadística: SPSS Plus (J. García) (20 h)
Anàlisi estadística avançada (J. García) (20 h)
Tractament automàtic de la informació demogràfica: Excel I-II, Access, Map Viewer i Power Point
(E. Vidal, X. Franch, M. Parnau, M. Serra) (92 h)
Introducció a l’estadística espacial (A. Esteve) (10 h)

Metodologia demogràfica (100 hores)
Anàlisi demogràfica (A. Cabré i C. Cortina) (70 h)
Previsions demogràfiques (J. Recaño i A. López) (30 h)

Fenòmens demogràfics (82 hores)
Mortalitat (A. Blanes i J. Spijker) (26 h)
Teories i anàlisi de les migracions (M. Solana) (18 h)
Fecunditat (D. Devolder) (22 h)
Nupcialitat (P. Miret) (16 h)

Estructures demogràfiques (42 hores )
Migracions internacionals i població de nacionalitat estrangera (A. Domingo i J. Bayona) (12h)
Envelliment demogràfic (J. Pérez) (10 h)
Anàlisi de l’activitat i del mercat de treball a Espanya (J. MacInnes) (12 h)
Mobilitat habitual per treball (M. Ajenjo) (4 h)
Factors determinants i conseqüències del divorci (M. Solsona) (4 h)

Demografia regional (40 hores)
La població del món i d’Europa (F. Gil) (10 h)
Població d'Espanya (J. López) (10 h)
Població de Catalunya (A. Esteve i A. López) (10 h)
Població i territori (J. A. Módenes) (10 h)

Economia i història de la població (14 hores)
Història i teories econòmiques de la població (R. Nicolau) (14 h)

El Sector públic (18 hores)
Polítiques de població al segle XX (J. Pérez) (12 h)
Tractament i anàlisi d'informació local (J. Arderiu) (6 h)

Complements (33 hores)
Eines i tècniques en la recerca de feina (M. Figueras) (6 h)
Coordinació (S. Sancho) (27 h)

Conferències i seminaris temàtics (26 hores)
B. Pràctiques d'investigació (51 hores)
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Alumnes del Programa Mètodes i Tècniques per a l’Estudi de la Població (Curs
2005-2006, 16a. edició)

Bueno García, Xiana
Cámara Hueso, David
Casanova Fernández, Llorenç
De los Santos Mora, Manuel
Fabrés Sagalès, Pere
Font Ballesté, Jordi
Forte Bas, Pere
García Soler, Albert
Gracia Valladares, Javier
Garriga Alsina, Anna
Llaurador Marimon, Montserrat
Medina Cruz, Antonio J.
Prats Boned, Patricia
Sarkis Espinoza, Vanessa

Sociologia
Humanitats
Sociologia
Sociologia
Geografia
Geografia
Geografia
Història
Geografia
Ciències Polítiques
Geografia
Geografia
Geografia
Sociologia

Universidad de A Coruña
Universidad de Jaén
Universitat de Barcelona
Universidad de Granada
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona
Universitat de Barcelona
Universitat de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Rovira i Virgili
Universitat de Barcelona
Universitat de Barcelona
Universitat de Barcelona

Almunes de la darrera edició del Programa Mètodes i Tècniques per a l'Estudi de la Població,
amb la coordinadora, Socorro Sancho.

Centre d’Estudis Demogràfics. Memòria 2005-008

75

Docència i Formació

Professors del Programa Mètodes i
Tècniques per a l'Estudi de la
Població (16a. edició)
• Ajenjo, Marc
Centre d'Estudis Demogràfics i Departament de Sociologia de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
• Arderiu, Jordi
Institut Municipal de Promoció Econòmica
de l'Ajuntament de Mataró.

Bayona, Jordi
Centre d'Estudis Demogràfics.
•

• Blanes, Amand
Centre d'Estudis Demogràfics i Departament de Sociologia de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
• Cabré, Anna
Centre d'Estudis Demogràfics i Departament de Geografia de la Universitat
Autònoma de Barcelona.

Cortina, Clara
Centre d'Estudis Demogràfics.
•

Devolder, Daniel
Centre d'Estudis Demogràfics i Departament d'Economia i d'Història Econòmica
de la Universitat Autònoma de Barcelona.
•

Domingo, Andreu
Centre d'Estudis Demogràfics i Departament de Geografia de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
•

Esteve, Albert
Centre d’Estudis Demogràfics.
•

• Menacho, M. Teresa
Centre d’Estudis Demogràfics.
• Miret, Pau
Departament de Geografia de la Universitat
Autònoma de Barcelona i Centre d’Estudis
Demogràfics
• Módenes, Juan Antonio
Departament de Geografia de la Universitat
Autònoma de Barcelona i Centre d'Estudis
Demogràfics.
• Nicolau, Roser
Departament d'Economia i d'Història Econòmica de la Universitat Autònoma de
Barcelona.
• Parnau, Maria
Centre d'Estudis Demogràfics.
• Pérez, Julio
Centre d'Estudis Demogràfics.
• Permanyer, Iñaki
Departament d’Economia i Història Econòmica de la Universitat Autònoma de
Barcelona i Centre d'Estudis Demogràfics.
• Recaño, Joaquín
Centre d'Estudis Demogràfics i Departament de Geografia de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
• Serra, Marta
Centre d'Estudis Demogràfics.

•

• Solana, A. Miguel
Departament de Geografia de la Universitat
Autònoma de Barcelona.

Franch, Xavier
Centre d’Estudis Demogràfics.

• Solsona, Montserrat
Departament de Geografia de la Universitat
Autònoma de Barcelona i Centre d'Estudis
Demogràfics.

Figueras, Maricel
Programa IORO - Orientació. Departament
de Treball de la Generalitat de Catalunya.
•

• García, Joan
Centre d'Estudis Demogràfics.
• Gil Alonso, Fernando
Centre d'Estudis Demogràfics.
• López Gay, Antonio
Centre d’Estudis Demogràfics.
• López Colás, Julián
Centre d'Estudis Demogràfics.

• Spijker, Jeroen
Centre d'Estudis Demogràfics.
• Valls, Miquel
Centre d'Estudis Demogràfics.
• Vidal, Elena
Centre d'Estudis Demogràfics.

• MacInnes, John
University of Edinburgh i Centre d’Estudis
Demogràfics.

76

Centre d’Estudis Demogràfics. Memòria 2005-008

Difusió

DIFUSIÓ

B

ona part de la recerca que es realitza en el CED es posa a l’abast de la comunitat
científica i de les persones interessades en general, a través de publicacions i actes
públics. Una primera eina de publicació dels resultats de la recerca és l’edició dels
documents de treball Papers de Demografia, a càrrec del propi centre. El personal investigador
participa també en revistes nacionals i estrangeres, en obres conjuntes i en publicacions
individuals.
La difusió de la recerca es complementa amb la participació a congressos, jornades, simposis,
cursos, cicles de conferències i altres reunions de caràcter acadèmic o tècnic-professional. El
CED organitza, o bé col·labora periòdicament, en l’organització de trobades de caire científic a
diferents nivells, activitat que acostuma a estar relacionada amb la vinculació del personal
investigador a diferents associacions i entitats professionals.
Des de 1997 el CED disposa de la seva pròpia pàgina Web (renovada el 2004), eina que
facilita la difusió de la recerca a diferents nivells.
Cada any també s'acull la visita de diversos grups d’estudiants interessats pels treballs que es
realitzen en el CED.

Publicacions

Llibres
2005
BLANES, Amand; MENACHO, Teresa (2005). Projeccions de població per al mapa sanitari,
sociosanitari i de salut pública de Catalunya. Barcelona: Departament de Salut. Direcció
General de Planificació i Evaluació, 42 pp.
GRUPO DE EXPERTOS (CABRÉ, Anna et al.) (2005). Comisión de Estudio sobre la población
andaluza (Documentos). Sevilla: Parlamento de Andalucía, 150 pp.
PÉREZ, Julio; BLANES, Amand (dir.) (2005). Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y
estado de salud. Informe general. Madrid: INE, IMSERSO, ONCE, 444 pp.
RECAÑO, Joaquín (2005). Proyección de población de la Comunidad de Madrid, 2002-2017.
Tomo 2: Hogares. Madrid: Comunidad de Madrid, 136 pp.
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RUIZ, Magda; CABRÉ, Anna; CASTRO, Teresa; SOLSONA, Montserrat (2005). Anticoncepción
y salud reproductiva en España: Crónica de una (r)evolución. Madrid: Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, 302 pp.

2006
CASTRO, Ana Lucía; OLEA, Jaime; ZEPEDA, Blanca (2006). Cruzando el desierto.
Construcción de una tipología para el análisis de la migración en Sonora. Mèxico: El Colegio de
Sonora. Cuaderno cuarto creciente, núm. 11.
MACINNES, John; SOLSONA, Montserrat (2006). Usos del temps i famílies. Barcelona:
Ajuntament de Barcelona. Programa Nous Usos Socials del Temps, 59 pp.
SIMÓ, Carles; TORRENTS, Àngels (2006). Inventaris d'arxius parroquials de la diòcesi de
Tortosa i de l'Alta Ribagorça. Barcelona: Subdirecció General d'Arxius. Generalitat de
Catalunya, 337 pp.
VALLS, Miquel et al. (2006). Anuari Estadístic Manresa 2006. Manresa: Ajuntament de
Manresa, 449 pp.
VALLS, Miquel et al. (2006) Informe Socioeconòmic de Manresa 2006. Manresa: Ajuntament de
Manresa, 102 pp.
VALLS, Miquel et al. (2006) Estructura Empresarial del Bages. Edició 2006. Manresa:
Ajuntament de Manresa, 212 pp.

2007
CABRÉ, Anna (dir.) (2007). La constitución familiar en España. Bilbao: Fundación BBVA, 369
pp.
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2008
AJENJO, Marc; BLANES, Amand et al. (2008). Les condicions de vida de la població immigrada
a Catalunya. Barcelona: Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques, núm. 63, 193 pp.
ALONSO, Fernando (dir.); DINARÉS, Montse; FARRERAS, Verónica; LÓPEZ FALCÓN, Diana
M. (2008). Adaptación de la vivienda en la población dependiente: necesidades, programas,
casos. Terrassa: Fundació Salas, 138 pp.
CASALS, Muriel; SOLSONA, Montserrat (2008). La immigració, un motor econòmic. Reflexions
entorn de l'impacte de la població estrangera en l'economia catalana. Barcelona: Editorial
Mediterrània, S.L. Obra Social Caixa Sabadell i Fundació Jaume Bofill, 167 pp.
DOMINGO, Andreu (2008). Descenso literario a los infiernos demográficos. Finalista Premio
Anagrama de Ensayo. Barcelona: Anagrama, Col·leció Argumentos, núm. 380, 384 pp.
LÓPEZ GAY, Antonio (2008). Canvis residencials i moviments migratoris en la renovació
poblacional de Barcelona. Barcelona: CTESC, 597 pp.
MARRERO, Beatriz; O’ KELLY, Marta; SOLSONA, Montserrat; ZUMARAN, Adriana; RUIZ,
Cristina (2008). Políticas europeas de cooperación al desarrollo en materia de salud sexual y
reproductiva. Madrid: Fundación Carolina, GIE, 103 pp.
MIRET, Pau et al. (2008). Enquesta a la joventut de Catalunya 2007: una anàlisi de les
transicions educatives, laborals, domiciliars i familiars. Barcelona: Secretaria de JoventutGeneralitat de Catalunya. Col·lecció Estudis, núm. 24, 283 pp.
MIRET, Pau et al. (2008). Enquesta a la joventut de Catalunya 2007. Barcelona: Secretaria de
Joventut-Generalitat de Catalunya. Col·lecció Aportacions, núm. 37, 73 pp.
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Capítols de llibres
2005
AJENJO, Marc; ALBERICH, Joan (2005). "Accesibilidad y concentración relativa de puestos de
trabajo. Catalunya, 1986-2001". Actas del XIX Congreso de Geógrafos Españoles. Santander:
Asociación de Geógrafos Españoles (fomat digital-CD).
AJENJO, Marc; ALBERICH, Joan (2005). "Repercussions de la xarxa viària en la població i la
mobilitat habitual per treball". Miscel·lania Científica. Barcelona: Fundació Abertis, pp. 141-163.
ALBERICH, Joan (2005). "Demografia". Anuari de l'Enciclopèdia Catalana 2004. Barcelona:
Enciclopèdia Catalana, pp. 176-177.
BLANES, Amand; PÉREZ, Julio; MENACHO, Teresa (2005). "Les projeccions de població a
Catalunya i Espanya: anàlisi i avaluació". Miscel·lania Científica 2003-2004. Barcelona:
Fundació Abertis, pp. 117-139.
BONAL, Xavier; RAMBLA, Xavier; AJENJO, Marc (2005). "Dues cruïlles del sistema escolar:
L'accés a l'escola pública i a l'ensenyament secundari postobligatori". Estructura social i
desigualtats a Catalunya. Vol. I: Classes socials, educació, treball i usos del temps. Barcelona:
Editorial Mediterrània, pp. 215-253.
CABRÉ, Anna (2005). "Demografia Global, demografia local: perspectives per al segle XXI".
Ponències curs 2003-2004 del Grup Català del Capítol Espanyol del Club de Roma, pp. 205225.
CABRÉ, Anna (2005). "Impacto de los cambios demográficos en las relaciones de género". 1as
jornadas municipales de igualdad. Galdakao, pp. 19-29.
CABRÉ, Anna (2005). "Nuevos horizontes demográficos para el siglo XXI". Reinventando el
Estado de Bienestar ¿Nuevas políticas para iguales objetivos? Avilés: UGT Asturias y
Fundación Asturias, pp. 171-187.
LÓPEZ GAY, Antonio (2005). "Relaciones territoriales en la movilidad residencial de la
población de Barcelona". Actas del XIX Congreso de Geógrafos Españoles. Santander:
Asociación de Geógrafos Españoles (fomat digital-CD).
LLUCH, Enric; ALBET, Abel; PUJOL, Hermínia et al. (2005). “Reports de la recerca a
Catalunya”. Geografia i demografia 1996-2002. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, pp. 11171185.
MIRET, Pau (2005). "Població". Informe sobre la joventut al 2005. Generalitat de Catalunya.
Departament de Presidència. Secretaria General de Joventut, pp. 15-46.
MIRET, Pau (2005). "Una visió de la joventut a Catalunya". Estructura social i desigualtats a
Catalunya. Vol. II: Pobresa, salut, joventut, habitatge i llengua. Barcelona: Editorial
Mediterrània, pp. 183-246.
MÓDENES, Juan A. (2005). "La Población". Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas en España,
2004. Madrid: Ministerio de Vivienda, pp. 81-83.
RECAÑO, Joaquín (2005). "Evolución demográfica y envejecimiento en las primeras décadas
del siglo XXI: algunas reflexiones sobre el caso de la província de Albacete". Vejez,
envejecimiento y sociedad en España, siglos XVI-XXI. Cuenca: Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Castilla-La Mancha, pp. 167-209.
ROQUE, M. Àngels; FERRER, Laia (2005). "Values and cultural diversity in relation to
childhood in the Mediterranean". FONDAZIONI MEDCHILD. Charting the Mediterranean Child.
Indicators and analysis regarding the well-being of children in the Mediterranean area. Rome:
Lynkeus, pp. 87-96.
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2006
ALBERICH, Joan et al (2006). "Demografia". Anuari de l’Enciclopèdia Catalana 2005.
Barcelona: Enciclopèdia Catalana, pp. 176-177.
BLANES, Amand (2006). "Las desigualdades territoriales de la mortalidad". Análisis territorial
de la demografía española. 2006. Madrid: Fundación Fernando Abril Martorell, pp. 181-208.
CÁMARA, Antonio David et al. (2006). "Antropometría y nivel de vida en el medio rural:
precisiones metodológicas y nuevas aportaciones sobre fuentes documentales para el caso
español”. Condicions de vida al món rural. Lleida: Diputación de Lleida. Institut d’Estudis
Illerdencs, pp. 441-459.
DEVOLDER, Daniel (2006). "La natalitat i la fecunditat dels estrangers a Catalunya". LARIOS,
M.J.; NADAL, M. (eds.), La immigració a Catalunya. Anuari 2005. Vol. I Anàlisi jurídica i
sociodemogràfica. Barcelona: Fundació Jaume Bofill, pp. 257-273.
DOMINGO, Andreu (2006). "Entre la nostalgia de la utopía y la nostalgia de la tradición:
reflexiones sobre la formación de la pareja en Cataluña". ROGER, X. (coord.). Familia de ayer,
familia de hoy. Continuidades y cambios en Cataluña. Barcelona: Icaria, pp. 395-418.
DOMINGO, Andreu (2006). "La immigració actual a Espanya". SERAFÍ BERNAT, J.; GIMENO,
C. (eds.). Migració i interculturalitat. De lo global a lo local. Castelló de la Plana: Universitat
Jaume I, pp. 93-120.
DOMINGO, Andreu (2006). "Tras la retórica de la hispanidad: la migración latinoamericana en
España entre la complementariedad y la exclusión". CANALES, A. (ed.). Panorama actual de
las migraciones en América Latina. Guadalajara (México): Asociación Latinoamericana de
Población, Universidad de Guadalajara, pp. 21-44.
DOMINGO, Andreu; GIL ALONSO, Fernando (2006). "L’evolució recent de la població
estrangera a Catalunya". LARIOS, M. J.; NADAL, M. (eds.). La immigració a Catalunya. Anuari
2005. Vol. I Anàlisi jurídica i sociodemogràfica . Barcelona: Fundació Jaume Bofill, pp. 183-222.
HOULE, René; SOLSONA, Montserrat; TREVIÑO, Rocío (2006). "Divorcio y trayectorias
familiares posruptura ¿un fenómeno nuevo?". ROGER, X. (coord.). Familias de ayer, familias
de hoy. Continuidades y cambios en Cataluña. Barcelona: Icaria, pp. 437-470.
MACINNES, John (2006). "Masculinity". SCOTT, J. (ed.). Sociology: Key Concepts. London:
Routledge, pp. 97-99.
MACINNES, John; PÉREZ DÍAZ, Julio (2006). “The Reproductive Revolution”. GOMES, C.
(ed.). Social Development and Family Changes. Cambridge: Cambridge Scholars Press, pp.
150-177.
McCAA, Robert; ESTEVE, Albert (2006). "IPUMS-Europe: Condifentiality measures for
licensing and disseminating restricted-access census microdata extracts to academic users".
Monographs of official statistics. Luxemburg: Eurostat, pp. 37-46.
MCCAA, Robert; ESTEVE, Albert; CORTINA, Clara (2006). "Marriage Patterns in Historical
Perspective: Gender and Ethinicity". UEDA, R. (ed.). A companion to American Immigration.
New York: Blackwell, pp. 359-370.
MIRET, Pau (2006). "La nupcialitat de la població estrangera a Catalunya". LARIOS, M.J.;
NADAL, M. (eds.). La immigració a Catalunya. Anuari 2005. Vol. I Anàlisi jurídica i
sociodemogràfica. Barcelona: Fundació Jaume Bofill, pp. 275-291.
ORTEGA, Marta; SOLSONA, Montserrat (2006). "Demografía, cambio familiar y telenovelas: de
la realidad a la representación y viceversa". ROGER, X. (coord.). Familias de ayer, familias de
hoy. Continuidades y cambios en Cataluña. Barcelona: Icaria, pp. 535-564.
RECAÑO, Joaquín (2006). "Los intercambios poblacionales entre las regiones españolas".
Análisis territorial de la demografía española. 2006. Madrid: Fundación Fernando Abril
Martorell, pp. 273-318.
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RECAÑO, Joaquín; DOMINGO, Andreu (2006). "Aproximació a la irregularitat a Catalunya".
LARIOS, M.J.; NADAL, M. (eds.). La immigració a Catalunya. Anuari 2005. Vol. I Anàlisi jurídica
i sociodemogràfica. Barcelona: Fundació Jaume Bofill, pp. 300-325.
RECAÑO, Joaquín; DOMINGO, Andreu (2006). "Evolución de la distribución territorial y la
movilidad geográfica de la población extranjera en España". AJA, E.; ARANGO, J. (eds.).
Veinte años de inmigración en España. Perspectivas jurídica y sociológica (1985-2004).
Barcelona: Fundació CIDOB, pp. 223-256.
SOLSONA, Montserrat; FONSECA, Maria do Carmo; MERINO, Marta (2006). "Cambio
demográfico, migración y salud reproductiva: mujeres senegalesas en Catalunya". Immigració i
ciutadania. Reptes de la Catalunya del segle XXI. Barcelona: Fundació Pere Ardíaca, pp. 111130.
SOLSONA, Montserrat (2006). "Demografía. España". GARCIA, R.; NIELFA, G. (eds.).
Enciclopedia Internacional de las Mujeres (edició en castellà). Madrid: Editorial Síntesis, pp.
481-484.

2007
AJENJO, Marc; ALBERICH, Joan (2007). "El sistema biresidencial a l'Àrea Metropolitana de
Barcelona". COSTAS, A. (dir.). Llibre Blanc de l'Habitatge a Barcelona. Part II, cap. 3: Anàlisi de
la demanda, l'oferta i les polítiques d'habitatge a Barcelona. Barcelona: Ajuntament de
Barcelona, pp. 89-109 (CD).
ALBERICH, Joan et al (2007). "Demografia". Anuari de l’Enciclopèdia Catalana 2006.
Barcelona: Enciclopèdia Catalana, pp. 162-163.
BLANES, Amand; MENACHO, Teresa (2007). "Projeccions de població i llars dels municipis del
Pla Estratègic Metropolità i districtes de la ciutat de Barcelona". COSTAS, A. (dir.). Llibre Blanc
de l'Habitatge a Barcelona. Part II, cap. 3: Anàlisi de la demanda, l'oferta i les polítiques
d'habitatge a Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, pp. 125-154 (CD).
CABRÉ, Anna (2007). "Cuatro aproximaciones explicativas a las tendencias de nupcialidad y
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DOMINGO, Andreu; GIL ALONSO, Fernando (2007). "Desigualdad y complementariedad en el
mercado de trabajo: autóctonos e inmigrantes en Italia y España". Papers de Demografia, núm.
325.
SPIJKER, Jeroen (2007). "Trayectorias familiares después de la viudedad en España. Marco
teórico y factores determinantes". Papers de Demografia, núm. 326.
YÉPEZ, Brenda; MÓDENES, Juan A.; LÓPEZ COLÁS, Julián (2007). "Demografía y gestión
local: los observatorios socioeconómicos de la provincia de Barcelona". Papers de Demografia,
núm. 327.
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2008
CABRÉ, Anna (2008). "Les onades migratòries en el sistema català de reproducció". Papers de
Demografia, núm. 328.
BAYONA, Jordi (2008). "Immigració, estructures de la llar i demanda d'habitatge a Catalunya".
Papers de Demografia, núm. 329.
GARCÍA SOLER, Albert; GIL ALONSO, Fernando (2008). "La mortalidad en la infancia en la
Guerra Civil: impacto territorial estimado a partir del Censo de 1940". Papers de Demografia,
núm. 330.
VIDAL, Elena (2008). "The labour complementarity between international migration and national
labour force in Spain, from a gender perspective". Papers de Demografia, núm. 331.
GIL ALONSO, Fernando; DOMINGO, Andreu (2008). "The impact of international migrations in
the demographic characteristics of activity sectors in Spain: recent changes and geographical
patterns". Papers de Demografia, núm. 332.
DEVOLDER, Daniel; GALIZIA, Francesca (2008). "To form a union without having a child. The
lengthening of the initial period of life in union before parenthood. A study based on European
FFS data". Papers de Demografia, núm. 333.
ESTEVE, Albert; JIMÉNEZ, Edurne (2008). "La formación de la pareja entre los/las marroquíes
en España". Papers de Demografia, núm. 334.
DEVOLDER, Daniel; TREVIÑO, Rocío; MERINO, Marta (2008). "The use of Population
Censuses to correct the distribution of births by order of the civil registration system. Application
to Spanish data in the 1975-2005 period". Papers de Demografia, núm. 335.
CORTINA, Clara; GARCÍA, Thaís; ESTEVE, Albert (2008). "Migration, employment and
marriage: analyzing gender relation in intermarriage in Spain". Papers de Demografia, núm.
336.
DEVOLDER, Daniel; SERRA, Marta (2008). "Choosing a period total fertility index using a
simulation model". Papers de Demografia, núm. 337.
MIRET, Pau; VIDAL, Elena (2008). "Evolución histórica de la vida laboral en España de 1976 a
2006". Papers de Demografia, núm. 338.
BAYONA, Jordi; GIL ALONSO, Fernando; DOMINGO, Andreu (2008). "La inmigración
internacional como elemento de reconfiguración territorial en áreas poco pobladas: el caso de
Cataluña (1996-2006)". Papers de Demografia, núm. 339.
AGUÍN, José Ramón; MIRET, Pau (2008). "Reemplazo generacional en el mercado laboral
español". Papers de Demografia, núm. 340.
MIRET, Pau i GÓMEZ LEÓN, Madelín (2008). "Evolución de las salidas de la actividad laboral
de los adultos mayores en España, período 1984-2004". Papers de Demografia, núm. 341.
AJENJO, Marc i ALBERICH, Joan (2008). "El efecto de la movilidad habitual en las estructuras
sociodemográficas: una aproximación para los municipios catalanes a partir del Censo de
2001". Papers de Demografia, núm. 342.
VALLS, Miquel; ESTEVE, Albert; FRANCH, Xavier (2008). "Envejecimiento, despoblación y
estructuras del poblamiento en España". Papers de Demografia, núm. 343.
BAYONA, Jordi; GIL ALONSO, Fernando (2008). "La diversificació de les dinàmiques
migratòries a la metròpolis barcelonina: immigració estrangera i suburbanització". Papers de
Demografia, núm. 344.
MELO, Joice; MIRET, Pau (2008). "Transición a la vida adulta en España: una comparación
histórica y regional". Papers de Demografia, núm. 345.
BUENO, Xiana; VONO, Daniela (2008). "Pautas reproductivas de las madres latinoamericanas
en Estados Unidos y España a inicios del siglo XXI". Papers de Demografia, núm. 346.
PRIETO, Victoria (2008). "Transformaciones recientes de la población española residente en el
exterior, 1997-2007". Papers de Demografia, núm. 347.
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BUENO, Xiana (2008). "Factores mediatizadores en la producción científica sobre las
migraciones internacionales en España". Papers de Demografia, núm. 348.
MÓDENES, Juan A. (2008). "La tenencia de la vivienda de la población rural española: un
(sub)sistema residencial en transformación". Papers de Demografia, núm. 349.
MÓDENES, Juan A.; BAYONA, Jordi (2008). "Recent immigration and residential change in
Spain". Papers de Demografia, núm. 350.
DOMINGO, Andreu; VONO Daniela (2008). "The immigration boom in Spain and Schengen
Visa: the demographic impacts on the flows of Latin American citizens". Papers de Demografia,
núm. 351.

Altres publicacions
2006
AJENJO, Marc (2006). Evolució i característiques de la mobilitat habitual per treball a Catalunya
(1986-2001). L’accessibilitat com a variable intermèdia. Bellaterra: Universitat Autònoma de
Barcelona, Departament de Geografia. Tesi Doctoral. TDX-0130106-193316 (*).
BAYONA, Jordi (2006). Factors sociodemogràfics de la distribució espacial de la població de
nacionalitat estrangera a Barcelona. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.
Departament de Geografia. Tesi Doctoral. TDX-0223107-153400.
GIL ALONSO, Fernando (2006). El descenso histórico de la fecundidad matrimonial en España.
Análisis territorial retrospectivo a partir de los Censos de 1920, 1930 y 1940. Bellaterra:
Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de Geografia. Tesi Doctoral. TDX-0620106224024 (*).
LÓPEZ, Elsa (2006). Anticoncepción y fecundidad en la Argentina: prácticas, opiniones y
políticas. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia. Tesi
Doctoral. TDX-0718106-134742 (*).
MEDINA, Margarita (2006). Historias reproductivas en el contexto de la transición de la
fecundidad. Estudio de la trayectoria conyugal y anticonceptiva de mujeres Colombianas.
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia. Tesi Doctoral. TDX0713106-113452 (*).
TREVIÑO, Rocío (2006). Estructura y dinámica de la monoparentalidad en España. Bellaterra:
Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de Sociologia. Tesi Doctoral. TDX-0223107165729.

2007
LÓPEZ GAY, Antonio (2007). Canvis residencials i moviments migratoris en la renovació
poblacional de Barcelona. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de
Geografia, Tesi Doctoral. TDX-1213107-104917.

(*) Tesis Doctorals defensades durant l’any 2005.
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2008
ALBERICH, Joan (2008). La vinculació territorial de la població a Catalunya. Una aproximació a
partir del Cens de 2001. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de
Geografia. Tesi Doctoral. TDX-0212109-084326 (**).
CORTINA TRILLA, Clara (2008). ¿Quién se empareja con quien? Mercados matrimoniales y
afinidades electivas en la formación de la pareja en España. Bellaterra: Universitat Autònoma
de Barcelona, Departament de Geografia. Tesi Doctoral. TDX-0323109-161322 (**).
DE MIGUEL, Verónica (2008). La dimensión familiar en las migraciones interregionales en
España durante el siglo XX: un análisis territorial. Bellaterra: Universitat Autònoma de
Barcelona, Departament de Geografia. Tesi Doctoral. TDX-1114108-111659 (**).
RUIZ, Nubia Y. (2008). El desplazamiento forzado en el interior de Colombia: caracterización
sociodemográfica y pautas de distribución territorial 2000-2004. Bellaterra: Universitat
Autònoma de Barcelona, Departament de Geografia. Tesi Doctoral. TDX-0523108-162041.
SABATER, Albert (2008). Estimation of ethnic groups in sub-national areas for analysis of
population change, England and Wales, 1991-2001. Manchester: University of Manchester. Tesi
Doctoral (**).

(**) Tesis Doctorals defensades durant l'any 2007.
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Serveis

Biblioteca i Centre de Documentació

L

a biblioteca del Centre d'Estudis Demogràfics és la més important d'Espanya i l’única
existent a Catalunya especialitzada en demografia i estudis de població. Des de la seva
creació s'ha seguit el criteri de reunir i posar a l'abast de la comunitat científica i
universitària totes les estadístiques demogràfiques espanyoles (des de 1860) i una extensa
bibliografia sobre demografia espanyola i internacional. Conté un total de 9.367 volums
registrats i 76 col·leccions de revistes especialitzades.

Biblioteca i Centre de Documentació del Centre d'Estudis Demogràfics

Serveis de la biblioteca:
• La biblioteca es troba oberta als membres de la comunitat científica i universitària.
• El catàleg de la biblioteca es pot consultar a la pàgina web del CED (www.ced.uab.es), on
s'inclou una pàgina amb les adquisicions més recents.
• Es disposa d'una lectora-reproductora de microfitxes.
• A través dels terminals d'ordinador de la biblioteca es pot accedir a la base de dades pròpia,
des d'on es poden obtenir llistats classificats per temes i autors.
• També es pot obtenir informació per mitjà del CD-ROM Pop-Line, una base de dades que
permet l'accés a totes les publicacions en matèria de població, del món.
• A través de la xarxa informàtica de la UAB, sistema Gopher, es pot accedir als fons de totes
les biblioteques de la universitat així com a la resta de biblioteques que estiguin connectades a aquesta xarxa.
• A petició de l'usuari, es podrà proporcionar, sempre d'acord amb la normativa vigent,
reproduccions del material de la biblioteca.
• No hi ha servei de préstec.
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Descripció del fons:
Catalogació mitjançant fitxes, amb registre d’entrada
Llibres
• Nombre de fitxes enregistrades: 7.151
• Nombre de llibres enregistrats: 9.367
Revistes
• Col·leccions de revistes: 76
• Números de revistes enregistrats: 5.548
CD-ROM i altres suports multimèdia
• POP-LINE (1983-2000)
• MED-LINE (1996-2002)
• Diversos (Anuaris, Estadístiques, Congressos i altres): 102
Microfitxes
• UNITED NATIONS-Demographic Yearbook (1949-1982)
• INE:
o Movimiento Natural de la Población (1858-1956)
o Censos (1857-1940)
o Nomenclàtor (1858-1940)
• Revista Demography, vol. 1 a 11 (1964-1974)
• World Fertility Survey (9 països)
Altres
• Dipòsit de l’ADEH de llibres i revistes
• Documentació de congressos: 485
• Tesis, Memòries d’Investigació i Treballs de Recerca de la UAB i d’altres centres
d’investigació: 205
• Recull de premsa amb notícies relacionades amb temes demogràfics
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Banc de dades

E

l Banc de Dades del CED facilita la tasca dels seus investigadors, proporcionant
informació de forma ràpida i assessorant en el tractament de les bases de dades
estadístiques, en particular, amb la gestió i adquisició dels fitxers de microdades.

De cara a l’exterior, s’atenen consultes sobre informació estadística de caràcter demogràfic en
l’àmbit de Catalunya i Espanya, principalment, arribades a través del menú de consulta de la
pàgina web (contactar: Consultes i peticions de dades demogràfiques), per telèfon o directament al correu electrònic dels responsables del Banc de Dades.

Contingut del Banc de dades
La informació recopilada s’estructura en dos blocs ben diferenciats: les dades històriques (fins
l’any 1975) i les dades actuals (a partir de 1975). Aquestes dades són molt més extenses per a
Catalunya, i amb una escala territorial més desagregada.
Tota la informació presenta un format estàndard per facilitar el seu posterior tractament,
sobretot mitjançant la construcció de sèries temporals homogènies. Es disposa de més de
1.500 fitxers de dades estadístiques.

Catalunya

. Arxius Parroquials
. Dades poblacionals anteriors als Censos Oficials 1708-1842
. Censos i Padrons, de 1717-1718 a 1975
. Fogatges, 1497, 1515 i 1553
. Migracions, 1962-1974
. Moviment Natural de la Població, 1860-1974
. Nomenclàtors, 1858, 1860, 1873, 1877, 1888 i decennals 1900-1970

Espanya

. Estructures per sexe i edat de la població dels Censos i Padrons,
1900-1970
. Agregacions i segregacions municipals, 1842-2001
. Alteracions dels municipis en els Censos de Població, des de 1842
(inclou poblacions de fet i de dret i total de llars)

Catalunya

. Censos i Padrons, 1975-2001
. Padrons Continus, 1998-2007
. Migracions, 1975-1985
. Moviment Natural de la Població, 1975-2006
. Nomenclàtors de 1981, 1991, 1998 i anuals de 2000 a 2006
. Estadística de Variacions Residencials, 1988-2007

Espanya

. Estructures per sexe i edat de la població dels Censos i Padrons,
1975-2001
. Padrons Continus, 1998-2007
. Moviment Natural de la Població, 1975-2006
. Estadística de Variacions Residencials, 1988-2007
. Estimaciones de la Población Actual, 2002-2008

Dades
històriques
(fins a 1975)

Dades
actuals
(des de
1975)
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A continuació es relacionen els diversos organismes estadístics dels que provenen els fitxers
de microdades:

. Censo de Población y Viviendas de 1991 (INE)
Fitxers provincials de persones (mostra del 10%)
Fitxers provincials de llars (mostra del 5%)
Fitxers provincials d'habitatges (mostra del 10%)
. Encuesta Sociodemográfica de 1991 (INE)
. Cens de Població i Habitatge de 1991 (IDESCAT)
Fitxer Catalunya de persones (mostra del 4%)
Fitxer Catalunya de llars (mostra del 20%)
Fitxer Catalunya d'habitatges (mostra del 20%)
. Estadística de població de 1996 (IDESCAT)
Fitxer Catalunya de llars (mostra del 20%)
. Censo de Población y Viviendas de 2001 (INE)
Fitxers provincials de persones-llars (mostra del 5%)
Fitxers provincials d'habitatges-edificis (mostra del 10%)
. Panel de Hogares de la UE 1994-2001 (EUROSTAT)
. Movimiento Natural de la Población (INE)
Naixements (sense causa de mort) 1975-2006
Parts 1975-2006
Morts fetals tardanes 1975-2006
Matrimonis 1976-2006
Defuncions (sense causa de mort) 1975-2006
Defuncions (amb causa de mort) 1975-2006
. Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007 (INE)
. Muestra Continua de Vidas Laborales 2006 (MTIN Seguridad Social)
. Estadística de Divorcios 1996-2006 (INE)
. Estadística de Variaciones Residenciales 1988-2007 (INE)
. Encuesta de Fecundidad 1995 i 1999 (INE)
. Encuesta de Población Activa (INE)
Resultats trimestrals (3er. trimestre de 1976 a 2on. trimestre de 2008)
Fitxer de panel 1976-2003
. Encuesta de Discapacitados, Deficiencies y Estado de Salud 1999 (INE)
. Encuesta de Presupuestos Familiares (INE)
(Des del 3er. trimestre de 1997)
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Tasques d'actualització del contingut de la Base de dades
En relació a les tasques associades al Banc de dades del CED, durant el quadrienni 2005-2008
s’han actualitzat les principals sèries de dades demogràfiques, tant per Espanya com per
Catalunya, de Població a 1 de gener (de 1998 a 2007) del Padró Continu de la Població,
Població, a 1 de gener i a 1 de juliol (de 2002 a 2008) de les Estimaciones de la Población
Actual; del Movimiento Natural de la Población (amb dades de 2003 a 2006) i de l’Estadística
de Variaciones Residenciales (de 2004 a 2007).
En un àmbit més específic, al 2005 s'incorporaren els fitxers de microdades mostrals del Cens
de 2001. Un any més tard, al 2006, s'integraren els fitxers de microdades del Moviment Natural
de la Població, amb informació sobre parts i morts fetals tardanes de 1975 a 2004, així com les
alteracions municipals des del Cens de Població de 1842. Aquell mateix any s'adquiriren, a
través de l'INE, els fitxers de microdades de divorcis de 1996 a 2005. Al 2007, es va incorporar
al Banc de dades la sèrie de les Estimaciones de la Población Actual (ePOBa). Durant el 2008
i, en relació als fitxers de microdades, s’ha adquirit informació de carácter més específic i
qualitatiu, en diferents vessants de la recerca sociodemogràfica, com la Encuesta Nacional de
Inmigrantes de 2007, la Encuesta de Condiciones de Vida de 2006 i la Muestra Continua de
Vidas Laborales de 2006.
Des de l'any 2005, amb la nova configuració de la pàgina web, es permet l’accés a tota la
informació continguda en el Banc de dades, mitjançant un registre d’usuaris. De cara a l'ús
intern per part dels investigadors del CED, al 2006 es van incloure algunes utilitats sobre
codificacions de variables, fitxers de sèries estadístiques bàsiques i bases cartogràfiques.
Durant aquest període es va dur a terme, mitjançant un conveni amb l’Idescat, el projecte
“Acompliment de la base de dades històrica sobre la població de Catalunya: metodologia, sèrie
històrica de les defuncions a Catalunya 1858-1974; i actualització, harmonització i
operativització dels Nomenclàtors, 1857-2004”, el qual va permetre disposar la informació en
forma de sèries històriques de població i esdeveniments demogràfics observats a Catalunya, i
que el propi Idescat presenta en la seva plana web des de 2008.
Al 2007 es realitzà un treball de depuració del catàleg de fitxers, cercant eliminar informació
redundant i homogeneïtzar les categories dels filtres de consulta. Joan García va realitzar les
seves pràctiques del Màster en Estudis Territorials i de la Població, treballant en aquest
projecte.
Pel que fa referència al banc de dades històriques de Catalunya, al 2007 s'amplià gràcies a un
conveni signat amb l’Idescat, a través del qual es realitzà el projecte “Recuperació i
enregistrament de les dades poblacionals de Catalunya anteriors als censos oficials, segles
XVIII i primera meitat del XIX”, elaborat per Teresa Menacho i Teresa A. Cusidó.
Així es recupera i s'enregistra les dades poblacionals anteriors als censos oficials, i s'enllaça
amb la informació demogràfica de la sèrie ja produïda pel Centre d’Estudis Demogràfics. Es
tracta de fonts històriques, que cobreixen els segles XVIII i primera meitat del XIX, que
contenen informació demogràfica i que abracen tot o gairebé tot el territori català amb dades
poblacionals, ja siguin de llars en termes de caps de família contribuents (cases, veïns o
homes) o d’individus (ànimes, persones o habitants). La investigació es dividia en dues fases:
1.- En la primera fase es caracteritzaven les fonts existents en base a la seva autoria,
localització, finalitat i continguts; es seleccionava la informació a enregistrar, amb especial
interès demogràfic i amb el màxim detall territorial; i es portà a terme la consecució de les
sèries de població i de llars derivades d’aquestes fonts.
2.- En la segona fase es va realitzar una explotació exhaustiva de les possibilitats que
oferien les fonts considerades, a través d'una mostra de cinc comarques de Catalunya (Alt
Camp, Conca de Barberà, Noguera, Segarra i Urgell); es sistematitzà la informació continguda
en els diferents recomptes, per així proporcionar una relació del nombre d’habitants i/o veïns de
totes les entitats de població, donant continuïtat a la perspectiva històrica, amb l’assignació de
cada entitat en base als actuals termes municipals; aquesta reconfiguració permetè la detecció
de possibles errors en la pròpia evolució de les sèries històriques o mitjançant d’altres
informacions contextuals.
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Al 2008 es signà un altre conveni amb l’Idescat pel projecte Anàlisi crítica dels continguts del
Moviment Natural de la Població 1858-1974. Aquesta treball, dirigit per Albert Esteve, té com a
objectiu l'estudi d'aquesta font. Conté dues parts:
1.- A la primera part, es defineix la font des d'una perspectiva global (referenciació
geogràfica, mecanisme de recollida de la informació i estructuració formal en les successives
publicacions);
2.- A la segona es detalla els continguts de cadascuna de les seccions que la conformen
(naixements, matrimonis i defuncions), centrant-se en l'estudi i descripció dels conceptes,
criteris de classificació i transformacions esdevingudes entre publicacions pel període 18581974, per així conformar les principals sèries estadístiques amb les dades homogeneïtzades,
en l'àmbit de Catalunya.

Pàgina web

A

l llarg del 2005 es va portar a terme una important renovació de la pàgina web del CED
(www.ced.uab.es), sobretot pel que fa al disseny i al sistema d’actualització dels
continguts. Amb motiu de les II Jornades de Població organitzades pel CED al febrer del
2005, es va estrenar la nova pàgina web, que s’ha construït utilitzant les noves tecnologies de
bases de dades que permeten una millor actualització de tots els continguts existents. La gestió
de la pàgina mitjançant un gestor de continguts permet una actualització més àgil i eficaç de la
gran quantitat d’informació que s’hi pot trobar. Tots els continguts de la pàgina web es poden
trobar actualment en tres idiomes: català, castellà i anglès.
La pàgina web canalitza la difusió digital de tota l’activitat duta a terme al CED i/o pels membres
d'aquest Centre, a més de facilitar informació d’interès demogràfic en forma d’enllaços, dades
demogràfiques i bibliografia actualitzada.

http://www.ced.uab.es
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En els apartats de Personal, Memòria CED i Activitats, s’inclouen les principals informacions
sobre el funcionament del CED:
- L’accés Personal presenta l’organigrama de la plantilla actual, amb informació específica
de cada investigador.
- Els apartats de Memòria i Activitats recullen les activitats de recerca, formació i difusió
dutes a terme, en perspectiva històrica la primera, i del més recent, la segona.
A Docència i Formació, Recerca, Publicacions i Congressos, es concentra la part més
important de la pàgina:
- A Docència es recopila la informació sobre els estudis oficials de postgrau, que comprenen
el Màster en Estudis Territorials i de la Població especialitat de Demografia i els estudis de
Doctorat en Demografia, que organitza la UAB en col·laboració amb el CED.
- A l’apartat de Recerca s’informa dels projectes en curs que s'estan realitzant, provinents
de Convocatòries Públiques o de Convenis, així com Tesis Doctorals llegides o dirigides,
Grups de Recerca i Estades al CED.
- A Publicacions es troba la relació de llibres, obres col·lectives, llibres editats, articles i
Tesis Doctorals, en els que han participat els membres del CED, així com també els
documents de treball Papers de Demografia, editats pel CED.
- A l’apartat de Congressos es dedica a les participacions en congressos o trobades
científiques.
L’últim grup d’apartats de la pàgina web es pot considerar d’utilitat general:
- A Banc de Dades, Biblioteca, Enllaços i Novetats, es presenten diverses informacions, des
de dades demogràfiques de Catalunya i Espanya, a les últimes novetats referides a la
demografia catalana, espanyola i del món.
- Des de l’apartat Biblioteca, es pot consultar el catàleg del fons bibliogràfic disponible.
A partir dels continguts de la pàgina web, es genera mensualment el Butlletí Electrònic del CED
que informa de les activitats del Centre, d’aquelles en les que participen els seus investigadors
així com d’altres novetats d’interès demogràfic.
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Congressos, seminaris, jornades
i reunions professionals
Inauguració de les Jornades:

Periòdicament
s'organitzen
seminaris
interns per a la difusió de l’estat de les
recerques en curs. També es convida a
altres experts i investigadors que exposen
els seus darrers treballs dins del marc dels
Estudis de Postgrau, que el CED realitza
conjuntament amb el Departament de
Geografia de la UAB: Estudis de Doctorat
en Demografia i Màster en Estudis
Territorials i de la Població, especialitat
Demografia.

• Hble.
Sr. Carles Solà, Conseller
d'Universitats, Recerca i Societat de la
Informació
• Excm. i Magfc. Sr. Lluís Ferrer, Rector
de la Universitat Autònoma de Barcelona
• Dr. Jordi Nadal, President del Consell de
Govern del Centre d'Estudis Demogràfics

Conferència inaugural:
• Anna Cabré: "El futur de la població de
Catalunya"

Organització
jornades

de

congressos

i
Participants del CED amb ponència:

2005
II Jornades de Població: "La població a
Catalunya"
Organitzades pel Centre d'Estudis Demogràfics. Bellaterra, del 9 a l’11 de febrer de
2005.

Díptic de les II Jornades de Població,
organitzades pel Centre d'Estudis Demogràfics
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• Pau
Miret: "Formació familiar a
Catalunya: la nupcialitat i la fecunditat
durant els darrers trenta anys del segle
XX".
• Daniel Devolder: "La modernització del
comportaments de la fecunditat al llarg del
segle XX a Catalunya".
• Montserrat Solsona i Rocío Treviño:
"Divorci i trajectòries post-ruptura a
Catalunya".
• Marc Ajenjo: "La mobilitat habitual per
treball a Catalunya: evolució recent i
característiques demogràfiques".
• Joaquín
Recaño: "Les migracions
internes a Catalunya durant el segle XX:
un estat de la qüestió".
• Andreu Domingo: "Internacionalització
de la immigració i població de nacionalitat
estrangera a Catalunya".
• Teresa Menacho: "Estructura i accés al
banc de dades del Centre d’Estudis
Demogràfics".
• Joan García: "www.ced.uab.es: presentació de la pàgina web del Centre d’Estudis
Demogràfics".
• Albert Esteve: "El poblament a Catalunya durant el segle XX: pautes i
tendències".
• Juan A. Módenes: "Població i habitatge
a Catalunya, 2001".
• Julián López Colás. "Segona residència
i multiresidència a Catalunya, 2001".
• Julio Pérez: "L’envelliment demogràfic a
Catalunya".
• Amand Blanes i Jeroen Spijker: "La
quarta fase de la transició epidemiològica
a Catalunya".
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En el marc de les II Jornades de Població,
tingué lloc l'Acte d’homenatge a la Dra.
Àngels Torrents i la Presentació de
l’Inventari dels arxius sagramentals a
Catalunya.
Organitzat pel Centre d'Estudis Demogràfics. Bellaterra, 10 de febrer de 2005.
Intervingueren:
•
•

Anna Cabré
Miquel Valls
Sessió de treball en el Workshop:
"Integrating European Census Microdata"

Workshop: "Integrating European Census Microdata"
Organitzat
pel
Centre
d’Estudis
Demogràfics i el Minnesota Population
Center. Barcelona, del 25 al 27 de juliol de
2005.
Sessió Inaugural: "The IPUMS-Europe project: challenges and methods"
Anna Cabré (CED): Acte de benvinguda
Robert McCaa (Minnesota Population
Center): "Project goals, organization,
calendar".
• Matthew Sobek (Minnesota Population
Center): "IPUMS-International integration
methods and value added enhancements".
• Albert Esteve (CED): "IPUMS-Europe
documentation and website".
•
•

Sessió de Treball 0: "IPUMS-International
Workshop per països participants no
europeus"
• Abla Salah Afify Saleh (Central Agency
for Public Mobilization and Statistics,
Egipte): "Egipte".
• Sigalit Shmueli (Central Bureau of
Statistics, Israel): "Israel".
• Stepan L. Mnatsakanyan (National Statistical Service, Armènia): "Armènia".
• Ovezdurdy Muha-mmetberdiyev (National Institute of State Statistics and Information, Turkmenistan): "Turkmenistan".

Sessió de Treball 1: "Presentació dels països-1"
• Adelheid
Bauer (Statistik Austria):
"Àustria".
• Halina I. Hasiuk (Ministry of Statistics
and Analysis, Republic of Belarus):
"Bielorússia".
• Gabor
Rozsa (Hungarian Central
Statistical Office): "Hongria"
• Victor Dinculescu (National Institute for
Statistics, Romania): "Romania".

Sessió de Treball 2: "Presentació dels països-2"
• Andrea
Harausz (Research Data
Center, Federal Statistical Office, Germany): "Alemanya".
• Wijnand Advokat (Statistics Netherlands): "Països Baixos".
• Fernando Gil Alonso (CED): "Espanya".
• Edward
Fieldhouse
(Manchester
University): "Regne Unit".

Sessió de Treball 3: "Presentació dels països-3".
• Jaroslav
Kraus (Czech Statistical
Office): "Republica Txeca"
• Stefanos
Giakoumatos
(National
Statistical Service of Greece): "Grècia"
• Danilo Dolenc (Statistical Office of the
Republic of Slovenia): "Eslovènia".
• Meryem Demirci (State Institute of
Statistics, Turkey): "Turquia".

Sessió de Treball 4: "Demo: Com els investigadors utilitzen IPUMS"
• Antonio López Gay (CED): "Using the
documentation".
• Matthew Sobek (Minnesota Population
Center): "Making an extract".
• Robert McCaa (Minnesota Population
Center): "Statistical analysis".

Taula rodona: "Harmonization, anonymization and dissemination issues".
Anna Cabré (CED), Presidenta.
Patrick Festy (Institut National d'Études
Démographiques).
• Dirk Jaspers (UN Demographic Center /
CELADE).
• Robert McCaa (Minnesota Population
Center).
•
•
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Sessió de cloenda: "The next steps"
• Miriam King (Minnesota Population
Center): "Users and uses of IPUMS-International".
• René Saa Vidal (Instituto Nacional de
Estadísticas de Chile): "Beyond IPUMS:
GdIS, a Geo-Demographic Information
System based on integrated census
microdata-a producer's comments".
• Albert Esteve (CED): "Future workshops".

2006
Jornada "Els Arxius Parroquials com a
font per a l’estudi de la història social de
la població. Un homenatge a Àngels
Torrents Rosès"
Organitzada per l’Asociación de Demografía Histórica, el Centre d’Estudis Demogràfics i la Subdirecció General d’Arxius de la
Generalitat de Catalunya. Barcelona, 24 de
febrer.
Participants del CED:
Membres del Comitè organitzador
•

Anna Cabré i Joaquín Recaño

Assistents a la Jornada:
•
Ainhoa Alustiza, Antonio D. Cámara,
Teresa A. Cusidó, Andreu Domingo,
Fernando Gil Alonso, Pau Miret i Miquel
Valls.
Participants en el Workshop:
"Integrating European Census Microdata"

Assistents a l’Acte d’Homenatge:
Joan Alberich, Marc Ajenjo, Jordi
Bayona, Eulàlia Camps, Clara Cortina,
Daniel Devolder, Albert Esteve, Julián
López Colás, Antonio López Gay, Hermínia
Pujol i Rocío Treviño.

•

Col·loqui Internacional "Mobilité, précarité, hospitalité: héritages et perspectives du logement précaire en Europe"
Organitzat
conjuntament
pel
Centre
d'Estudis Demogràfics, l'École Doctorale
"Economie Organisations, Société", la
Universitat París X-Nanterre, el Centre de
Recherche Populations et Sociétés, l'Institut
National d'Études Démographiques, el
Centre de Recherche sur l’Habitat, l'UNR
LOUEST du CNRS (CRH), el Réseau
Socio-Economie de l’Habitat (GIS) i
l'European Network for Housing Research.
París (França), 29 i 30 de setembre de
2005.
Taller 1: "Accès au logement, droit au
logement".
Taller 2: "Populations et précarité du
logement:
aspects
historiques
et
contemporains".
Taller 3:
précaires".

"Territoires

des

Anna Cabré, Vicente Pérez Moreda,
Jordi Nadal i Llorenç Ferrer.

logements

Taller 4: "Les représentations et les
discours autour du logement précaire et
des formes marginales de logement".
• Anna Cabré: Presidenta del taller 4 en
la sessió de treball conjunta dels tallers.

110

Centre d’Estudis Demogràfics. Memòria 2005-2008

Difusió

Workshop: "Integrating European Census Microdata-II" (Projecte IECM)
Organitzat
conjuntament
pel
Centre
d'Estudis Demogràfics, el Minnesota Population Center, el Centre Français sur la
Population et le Développement i l’Institut
National d’Études Démographiques. París,
del 7 al 10 de juny de 2006.
Participants del CED:
• Anna Cabré i Albert Esteve (investigadors principals del projecte IECM)
• Joan García, Anna Turu i Miquel Valls
(tècnics de suport del projecte IECM).

2008
European
Population
Conference:
"Migration and Migrants in Europe"
Organitzat per l’European Association for
Population Studies (EAPS) i el Centre
d’Estudis Demogràfics. Barcelona, del 9 al
12 de juliol de 2008.

Comitè Nacional
• Joaquín Arango. Universidad Complutense de Madrid
• Anna Cabré. Universitat Autònoma de
Barcelona / Centre d'Estudis Demogràfics
• Teresa Castro. Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
• Ignacio Duque. Instituto Nacional de
Estadística
• Juan A. Fernández Cordón. Instituto de
Estadística de Andalucía / Consejo Superior de Investigaciones Científicas
• Rosa Gómez Redondo. Universidad
Nacional a Distancia
• José A. Ortega. Nacions Unides-Divisió
de Població
• Isabel Pujadas. Universitat de Barcelona
• Joaquín Recaño. Universitat Autònoma
de Barcelona / Centre d'Estudis Demogràfics
• David Reher. Universidad Complutense
de Madrid
• Vicente Rodríguez. Consejo Superior
de Investigaciones Científicas

Comitè Local-Centre d'Estudis Demogràfics
•
•
•
•
•
•
•

Anna Cabré
Andreu Domingo
Hermínia Pujol
Albert Esteve
Fernando Gil
Jeroen Spijker
Clara Cortina

Inauguració del European Population Conference:
"Migration and Migrants in Europe"

Comitè Internacional
•
•
•
•
•
•

Janina Józwiak
Nico van Nimwegen
Francesco Billari
François Héran
Kathleen Kiernan
Secretària Executiva: Helga de Valk

European Population Conference - EPC'08.
Hotel Alimara, Barcelona.

Centre d'Estudis Demogràfics. Memòria 2005-2008

111

Difusió

Participants del CED:
Moderen:
• Pau
Miret: "Migrant demographic
behaviour: nuptiality" (sessió 4).
• Daniel Devolder: "Migrant demographic
behaviour: fertility" (sessió 24).
• Albert Esteve: "Demographic research
applications based on census microdata"
(sessió 30).
• Clara Cortina: "The determinants and
consequences of union dissolution" (sessió
42).
• Andreu Domingo: "International migration and migrant population" (sessió 60).
• Anna Cabré: "Is there a Spanish
demographic exceptionality" (sessió 75).

Amb comunicació:
• Albert Esteve i Edurne Jiménez:
"Disentangling union formation patterns of
Moroccans in Spain" (sessió 4).
• Elena Vidal: "The labour complementarity between female international migration
and national women in Spain from a
gender perspective" (sessió 8).
• Luis Alberto del Rey (amb Juan A.
Ortega): "Birth replacement in Spanish
regions. Internal and international migration from 1975 to 2005" (sessió 24).
• Joaquín Recaño (amb Robert Pace):
"The internal migration of foreigners in
Southern Europe: a comparative study of
Italy and Spain" (sessió 27).
• Clara Cortina i Thaís García: "Gender
gaps in intermarriage: the case of Spain"
(sessió 32).
• Antonio D. Cámara i Jeroen Spijker:
"The concern of overweight among the
adult population in contemporary Spain:
results from the National Health Surveys"
(sessió 38).
• Xiana Bueno (amb Diego López de
Lera): "Migration and fertility: reproductive
trends, intensity and calendar of the
foreign women in Spain" (sessió 46).
• Juan A. Módenes; Julián López Colás; i
Brenda Yépez: "Guidelines of second ho-mes location in Spanish urban population:
social demographic and territorial analysis"
(sessió 47).
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• Daniel Devolder i Francesca Galizia:
"To form a union without having a child.
The lengthening of the initial period of life
in union before parenthood. A study based
on FFS data" (sessió 53).
• Jordi Bayona: "Foreign population in
the Metropolitan Area of Barcelona:
residential patterns and demographic
dynamics" (sessió 64).
• Pau Miret: "Spanish Labour Life History
Survey" (sessió 68).
• Daniela Vono; Andreu Domingo (amb
Mª Helena Bedoya): "The sociodemographic impacts of visa controls on the Iberoamerican immigrants flows to Spain, 1988
to 2006" (sessió 70).
• Fernando Gil Alonso i Andreu Domingo:
"The impact of international migrations in
the demographic characteristics of activity
sectors in Spain: recent changes and geographical patterns" (sessió 79).
• Daniel Devolder; Marta Merino i Rocío
Treviño: "The use of Population Censuses
to correct the distribution of births by order
of the civil registration system. Application
to Spanish data in the 1975-2005 period"
(sessió 80).
• Pau Miret: "Reconstructing the fertility
pattern of the 1960’s Spanish birth cohort
by parity progression ratios: crisis, what
crisis?" (sessió 81).
• Daniel Devolder i Marta Serra: "Choosing a period total fertility index using a
simulation model" (sessió 88).

Expositor del Centre d'Estudis Demogràfic /
Integrated European Census Microdata
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Amb pòster:
• Pau Miret i José R. Aguín: "Labour
insertion in Spain: a view from the Muestra
Continua de Vidas Laborales" (sessió P1).
• Madelín Gómez (amb Esther Mª León):
"Cuban international migration and low
fertility conditions impact over the aging of
the population. Consequences of intergenerational relations of older adults" (sessió
P1).

Third IPUMS / IECM Europe Workshop:
"Integrating European Census Microdata"
Organitzat pel Centre d’Estudis Demogràfics i el Minnesota Population Center. Barcelona, del 9 a l'11 de juliol de 2008*.
Participants del CED:
Inauguració de les Jornades:
•

Anna Cabré (amb Robert McCaa).

Moderen:
• Anna Cabré: "Country reports, datasets
to be integrated" (sessió 1).
• Albert Esteve: "Demographic research
applications based on census microdata"
(sessió 3).
Sessió d'exposició de pòsters a
l'European Population Conference - EPC'08.

Marc Ajenjo (amb Joan Alberich):
"Linked population to the territory and
space of life in Spain. An approximation
from the 2001 Census" (sessió P2).
• Joaquín Recaño (amb Antonio López
Gay): "Barcelona’s sociodemographic filter:
an analysis of individuals participating in
the residential and migratory flows of the
central city" (sessió P2).
• Jeroen Spijker: "The widowed population in Spain during the 20th Century: relative and absolute changes and its demographic causes" (sessió P2).
• Montserrat Solsona; Laia Ferrer; Jeroen
Spijker (amb Carles Simó): "Unions and
childbearing after divorce: looking at the
process from a qualitative perspective"
(sessió P2).
•

Amb ponències:
• Albert Esteve: "Scientific research
tabulator" (sessió 2); i "Evaluation of censuses and samples in the IECM database:
Spain" (sessió 4).

Robert McCaa, durant la seva participació en el
Third IPUMS / IECM Europe workshop.

* Les sessions 3 i 5 del Third IPUMS / IECM
Europe Workshop "Integrating European Census
Microdata" s'integraren en el programa de la
European Population Conference: "Migration
and Migrants in Europe" (sessions 30 i 51,
respectivament).
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Organització
professionals

d'altres

reunions

2005

Seminari de la Xarxa Temàtica d’Estudis
sobre la Família

Seminari de la Xarxa Temàtica d’Estudis
sobre la Família
Organitzat pel Centre d’Estudis Demogràfics. Bellaterra, 15 de juny de 2005.
Conferència:
• Andreu Domingo: "La composició de la
llar de la població de nacionalitat estrangera censada a Espanya el 2001".

Assistència:
• Del
CED, Montserrat Solsona, Pau
Miret, Rocío Treviño, Inés Brancós i Clara
Cortina, junt a representants dels departaments d’Antropologia i de Geografia de la
Universitat de Barcelona i dels departaments d’Antropologia i de Sociologia de la
Universitat Autònoma de Barcelona.

2006
Reunió del projecte: “Trayectorias familiares despues del divorcio. Género, parentesco y territorio”
Organitzat pels membres del projecte del
Centre d'Estudis Demogràfics. Plan Nacional de I+D+I (2004-2007) del Ministerio de
Educación y Ciencia (SEJ2005-03764).
Investigadora principal: Montserrat Solsona. Bellaterra, 7 de febrer de 2006.
Participants:
• Montserrat Solsona, Muriel Casals,
Carles Simó, Rocío Treviño, John
MacInnes i Iñaki Permanyer.
• Assistència de Laia Ferrer.
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Organitzat pel Centre d'Estudis Demogràfics. Bellaterra, 8 de febrer de 2006.
Conferències:
• Montserrat Solsona: "Trajectòries postdivorci".
• Carles Simó: "Divorci: causes i conseqüències".

Assistència:
• Del
CED, Anna Cabré, Andreu
Domingo, Rocío Treviño, Inés Brancós i
Clara Cortina, junt a representants dels
departaments d’Antropologia i de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat de Barcelona.

Reunió del projecte: “Població i habitatge a Barcelona”
Organitzat pels membres del projecte del
Centre d'Estudis Demogràfics. Finançat
per l'Institut Municipal d'Urbanisme de
Barcelona. Direcció del projecte: Anna
Cabré. Bellaterra, 23 de març de 2006.
Participants del CED:
• Anna Cabré, Teresa Menacho, Jordi
Bayona, Joaquín Recaño, Antonio López,
Pau Miret, Amand Blanes, Juan A. Módenes, Julián López Colás, Marc Ajenjo i Joan
Alberich.

De l’Institut Municipal d'Urbanisme de Barcelona:
• Antón Costas, Joan Ramon Borell,
Xavier Fageda, Clara Costas i Ernesto
Enríquez.
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Reunió del projecte: “Trayectorias familiares después del divorcio. Género,
parentesco y territorio”
Organitzat pels membres del projecte del
Centre d'Estudis Demogràfics. Plan Nacional de I+D+I (2004-2007) del Ministerio de
Educación y Ciencia (SEJ2005-03764).
Investigadora principal: Montserrat Solsona. Bellaterra, 12 de juliol de 2006.

I com a comentaristes:
• María Eugenia Cosío (Professora de
Demografia de la Universitat París XNanterre / Directora del Centre de
Recherche et de Documentation sur
l'Amérique Latine-CREDAL)
• Isabel Pujadas (Catedràtica de Geografia de la Universitat de Barcelona)

Participants:
• Montserrat Solsona,
Carles Simó, Rocío
Permanyer i Laia Ferrer.

Muriel Casals,
Treviño, Iñaki

2007
Reunió del Consell de l'European
Association for Population Studies

Constitució del Comitè Executiu de
l'European
Population
Conference:
"Migration and Migrants in Europe”
Organitzat pel Centre d’Estudis Demogràfics. Bellaterra, 12 de juliol de 2006.
• Andreu Domingo és nomenat coordinador de l’àrea de migracions.

Acte de presentació del llibre “Población, Ciudad y Medio Ambiente en el
México Contemporáneo”
Organitzat pel Centre d'Estudis Demogràfics. Bellaterra, 23 d’octubre de 2006.

Reunió del Consell de l'European Association for Population Studies en el Centre
d'Estudis Demogràfics, per organitzar el
proper Congrés Europeu de Població.
Bellaterra, 12 i 13 de gener de 2007.
Participants:
• Del Consell de l'EAPS: Nico van
Nimwegen, Gijs Beets, Helga de Valk,
Francesco Billari, Kathleen Kiernan i
Janina Jozwiak.
• Del
CED: Anna Cabré, Andreu
Domingo, Hermínia Pujol, Albert Esteve,
Fernando Gil Alonso, Jeroen Spijker i
Clara Cortina.

Exposició i presentació dels pòsters
dels alumnes del Mòdul d'Anàlisi
Demogràfica. Curs 2006-2007
Organitzat
pel
Centre
d’Estudis
Demogràfics. Bellaterra, 20 de febrer de
2007.
Participants-alumnes del Màster
Estudis Territorials i de la Població:
José B. Morelos, José L. Lezama, Anna Cabré,
M. Eugenia Cosío i Isabel Pujadas.

Intervenen, els coordinadors de l'obra:
• José Luis Lezama (Director del Centro
de Estudios Demográficos, Urbanos y
Ambientales. El Colegio de México. Mèxic)
• José B. Morelos (Professor i investigador. El Colegio de México. Mèxic)

en

• José R. Aguín Ferradás: "Muestra
Continua de Vidas Laborales: un estudio
longitudinal del mercado de trabajo en
España".
• Sara
Luis Díaz: "Característiques
geodemogràfiques dels immigrants a la
província de Barcelona".
• Eloi Torrents Vivó: "Estrangeria i immigració internacional a l'Alt i Baix Penedès".
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• Sergi Vidal: "¿Qué determinantes hay
detrás de la emigración económica? Análisis multinivel de factores económicos y
sociodemográficos de la movilidad interregional en España".
• Daniela Vono de Vilhena: "La migración
intraregional en América Latina al inicio del
siglo XXI".
• Brenda
Yépez Martínez: "Informe
demogràfic i projecció de la població del
municipi de la Seu d'Urgell a l'horitzó
2016".

Presentació dels pòsters realitzats pels alumnes del
mòdul d'Anàlisi Demogràfica. Curs 2006-2007.

2008

Exposició i presentació dels pòsters
dels alumnes del Mòdul d'Anàlisi
Demogràfica. Curs 2007-2008
Organitzat
pel
Centre
d’Estudis
Demogràfics. Bellaterra, 25 de febrer de
2008.
Participants-alumnes del Màster
Estudis Territorials i de la Població:

en

• Celia Fernández: "La mortalidad y el
estado civil en España".
• Joan García: "Els models, edat, període
i cohort. Una aplicació a les taxes d´activitat femenina".
• Thaís García: "Matrimonios mixtos y diferencias de género en España. Una primera aproximación entre matrimonios de
españoles/as y extranjeros/as".
• Sara Garzarelli: "La población extranjera en el barrio del Besós".
• Madelín Gómez: "Características de la
salida del mercado laboral en España
1984-2004".
• Juan Parejo: "La participación de los
extranjeros en las migraciones internas de
la Comunidad de Madrid".
• Victoria Prieto: "¿Cuántos son y dónde
están? Españoles en el extranjero".
• Pilar Zueras: "Retraso del calendario de
fecundidad y aumento de partos múltiples".

Taller en: "Estadística espacial en les
ciències socials"
Organitzat pel Grup de Recerca en
Demografia Espacial (2005SGR00997) del
Centre d’Estudis Demogràfics. Finançat pel
Departament d'Innovació, Universitats i
Empresa de la Generalitat de Catalunya.
Bellaterra, 14 i 15 de febrer de 2008.
Participants del CED (amb presentacions):
• Albert Esteve i Joaquín Recaño: "The
spatial dimension of the urban penalty: the
case of Barcelona (Spain) at the end of the
19th century".
• Xavier Franch: "Los espacios migratorios en España: evolución de su intensidad
y localización territorial en las últimas
décadas del siglo XX y principios del siglo
XXI".

Presentació dels pòsters realitzats pels alumnes del
mòdul d'Anàlisi Demogràfica. Curs 2007-2008.
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Workshop: "Comparative perspectives
database"
Organitzat pel Centre d’Estudis Demogràfics i el Social Sciences and Humanities
Research Council of Canada. Centre
d’Estudis Demogràfics, del 8 al 10 de
setembre de 2008.
Participant del CED:
• John MacInnes: "Precarious employment in the United Kingdom".

• Anna Cabré
Centre d'Estudis Demogràfics
“L'escassetat global de dones joves: problemàtica demogràfica del segle XXI”
1 de desembre de 2005.
• Isabel Pujadas
Universitat de Barcelona
“Mobilitat residencial i dispersió urbana.
L'evolució a la Regió Metropolitana de Barcelona de 1982 al 2002”
15 de desembre de 2005.

Curs: "Projeccions de població, una eina
per a la planificació"
Organitzat pel Col·legi de Geògrafs i
l’Associació de Geògrafs Professionals
(AGPC), en col·laboració amb el Centre
d'Estudis Demogràfics. Bellaterra, del 17 al
27 de novembre de 2008 (12 hores).
•

Imparteix el curs: Amand Blanes.

Isabel Pujadas

Organització de seminaris

• Caroline Bledsoe
Northwestern University
"High fertility Gambians in low fertility
Spain: the ethnographic exploration of a demographic anomaly"
20 de desembre de 2005.

2005
• René Houle
Max Planck Institute for Demographic
Research
“Fertility, Minority Status and the Demographic Transition. The case of Rusia”
3 de maig de 2005.

Caroline Bledsoe

René Houle
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2006

2007

• David Reher
Universidad Complutense de Madrid
“Camino del declive prolongado de la población, pasado y presente”.
10 de gener de 2006.

• Xavier Thierry
Investigador de l'Institut National d'Études
Démographiques
“Comparing statistics on international migration in Europe”
9 de gener de 2007.

David Reher

Christiane Stallaert
Université Catholique de Louvain (França)
“El disembedding como rasgo de la sociedad globalizada: el caso de Bruselas"
19 de gener de 2006.

•

Begoña Arregi
Universidad del País Vasco
"Reproduciendo la vida, manteniendo la familia. Reflexiones sobre la fecundidad y el
cuidado familiar desde la experiencia en
Euskadi"
11 de maig de 2006.

•

Xavier Thierry
• Jaime Benavente
Management Sciences for Health Cambridge, Massachusetts
“El impacto del SIDA en las poblaciones
africanas”
18 de gener de 2007.
• José Escobedo
Universidad Nacional del Altiplano (Perú)
“La lógica en la investigación demográfica”
23 de gener de 2007.
• Jose Luís Castrejón
El Colegio de México (Mèxic)
“Diferencias por género en salud, apoyos
recibidos y otorgados de la población
indígena mexicana de edad mayor”
30 de gener de 2007.

Begoña Arregi

José Benigno Morelos
El Colegio de México (Mèxic)
"Algunos aspectos de la violencia intrafamiliar en México”.
31 d’octubre de 2006.
•

Antonio David Cámara
Universidad de Jaén
“Población, territorio y modos de uso: condicionantes estructurales del bienestar en
perspectiva histórica”
21 de novembre de 2006.
•
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• Eva Bernhard
Stockholms Universitet (Suècia)
“Family policies, gender roles and gender
structures”
6 de febrer de 2007.
• Eva Bernhard
Stockholms Universitet (Suècia)
“Sweden: Combining gender equality and
childbearing”
20 de febrer de 2007.
• Rosa Gómez Redondo
Universidad Nacional de Educación a
Distancia
“¿Más años, más vida? Compresión de la
mortalidad y tendencia al equilibrio”
22 de març de 2007.
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• Francesco Billari
Instituto di Metodi Quantitative. Università
Bocconi, Milano (Itàlia)
“Premarital cohabitation, civil marriage and
family dynamics in Italy”
19 d’abril de 2007.

• Arón Cohen
Universidad de Granada
“Una investigación sobre flujos migratorios
entre Marruecos y Andalucía: de la inmigración a las movilidades. Algunos postulados metodológicos”.
14 de desembre de 2007.

Francesco Billari

Arón Cohen

• Andreu Domingo
Centre d’Estudis Demogràfics
“Complementarietat i desigualtat en el
mercat laboral: autòctons i migrants a Itàlia
i Espanya”.
14 de juny de 2007.
• Julieta Quilodrán
Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales. El Colegio de México
(Mèxic).
"Trayectorias conyugales y reproductivas
en América Latina".
18 d’octubre de 2007.

2008
• John MacInnes
University of Edinburgh (Regne Unit)
"Producción y reproducción: algunas cuestiones de investigación sobre las relaciones
entre fecundidad, roles de género y el mercado de trabajo"
15 de juliol de 2008.
• Elena Vidal
Centre d'Estudis Demogràfics
"The labour complementarity between female international migration and national
women in Spain, from a gender perspective"
17 de juliol de 2008.
• Pau Miret
Universitat Autònoma de Barcelona / CED
"Entrar, mantenerse, salir: biografías laborales en España"
22 de juliol de 2008.

Julieta Quilodrán
• L. Alberto del Rey
Universidad de Salamanca
“Mortalidad, fecundidad y migración en el
reemplazo de los nacimientos: aplicaciones para España y Europa”.
30 d’octubre de 2007.

• Tiziana Nazio
Oxford University (Regne Unit)
"'Striking storks?' Una investigación sobre
la interelación entre decisiones sobre ocupación y fecundidad"
24 de juliol de 2008.
• Marc Ajenjo
Universitat Autònoma de Barcelona / CED
"La mobilitat habitual per treball a Catalunya"
30 de setembre de 2008.
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Participació
seminaris

a

congressos

i

a

2005
Research Trainning Network (RTN):
"Demographic Sustainability and European Integration"
Organitzat pel grup Fecunditat i Família.
Institut National d'Études Démographiques.
París (França), 28 de gener de 2005.
Participant del CED (amb comunicació):
• Marta Serra: "Instruments for the
measure of period fertility. An application to
the Spanish state".

Third International Workshop on: "Comparative Survey Design and Implementation"

International Symposium on: "Past and
Future Trends on Health Workforce"
Organitzat pel Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya. Barcelona, del 21
al 23 d’abril de 2005.
Participants del CED (amb ponència):
• Montserrat Solsona, Rocío Treviño,
Marta Merino i Laia Ferrer: "Study of
demography of health professions in
Catalonia".

Seminario "Inmigración: Aspectos Sociales y Económicos"

Organitzat per la Fundación Ortega y
Gasset. Madrid, del 10 al 12 de març de
2005.

Organitzat per la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, l’Instituto de Estadística
de Andalucía i la Diputación de Sevilla.
Sevilla, del 25 al 28 d’abril de 2005

Participant del CED (amb presentació):

Participant del CED (amb ponència):

John MacInnes: "Category and comparison across what kind of frontier?".

• Andreu Domingo: "Composición familiar
de los migrantes".

Population Association of
(PAA). Anual Meeting 2005

II Congreso Internacional de Mujeres
Empresarias y Directivas: "Tejiendo
Alianzas de Poder"

•

America

Organitzat per la Population Association of
America. Filadèlfia (EUA), del 31 de març al
2 d'abril de 2005.
Participant del CED (amb comunicació):
Joaquín Recaño (amb Marta Roig): "The
influence of immigrant origin on thelLabour
market situation of young people in Spain".
•

V Seminario de Historia Social del
Trabajo y las Relaciones de Género:
"Las mujeres y la familia"
Organitzat per la Facultat de Geografia i
Història de la Universitat de Barcelona.
Barcelona, 6 d’abril de 2005.
Participant del CED (amb conferència):
• Anna Cabré: "Dones i família: una reflexió des de la demografia".
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Organitzat per l’Asociación de Empresarias
y Directivas de Bizkaia-AED. Bilbao, del 28
al 30 d’abril de 2005.
Participant del CED (amb ponència):
• Anna Cabré: "Mujeres y demografía en
el siglo XXI: nuevas perspectivas".

International Conference: "Were Women
present at the Demographic Transition?"
Organitzat per la Radboud Universiteit
Nijmegen. Nijmegen (Països Baixos), 20 i
21 de maig de 2005.
Participant del CED (amb ponència):
• Fernando Gil Alonso: "Women who
control their fertility and women who don't.
Spatial differences in the transition of
marital fertility in Spain".
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XI Encuentro de Latino-americanistas.
La Comunidad Iberoamericana de Naciones
Organitzat per l’Instituto Interuniversitario
de Iberoamérica. Tordesillas, del 26 al 28
de maig de 2005.

Amb pòster:
• Joan Alberich: "La insostenibilidad de la
movilidad: el caso de la Región Metropolitana de Barcelona".

Participants del CED (amb ponència):
• Joaquín Recaño: "El desplazamiento
forzado en Colombia (2000-2003): Características demográficas y pautas territoriales".
• Andreu Domingo (amb Rosana Martínez): "La población latino-americana censada en España: un retrato sociodemográfico.

37th World Congress of the International
Institute of Sociology
Organitzat per la International Sociological
Association. Estocolm (Suècia), del 5 al 9
de juliol de 2005.
Participant del CED (amb comunicació):
• John MacInnes: "The reproductive revolution and the sociology of reproduction".

Colloque International: "Jeunes Chercheurs en Demographie"
Organitzat pel Centre de Recherche
Populations et Sociétés (CERPOS), amb la
col·laboració del CED. Tours (França), 18
de juliol de 2005.
Participants del CED:
Coordinant una sessió:
• Anna Cabré: coordinadora de la sessió
"Problématiques des sociétés contemporaines occidentales".

Amb ponència:
• Jordi Bayona: "Implicaciones demográficas y espaciales de los flujos migratorios
internacionales. El caso de la ciudad de
Barcelona".
• Marc Ajenjo: "Effect de l’accessibilité
dans les navettes".
• Jeroen Spikjer: "Socioeconomic determinants of mortality in Europe: validation of
recent models using the latest available
data and short-term projections".

Joan Alberich presentant el pòster, a Tours

• Ainhoa Alustiza: "El entorno familiar de
las personas con discapacidad. Algunos
resultados preliminares para el País Vasco
de la Encuesta sobre Discapacidades,
Deficiencias y Estado de Salud de 1999".
• Lucía Castro: "La migración indocumentada de mexicanos busca nuevas rutas,
encuentra nuevos problemas".
• Clara Cortina: "La diferencia de edad
entre los cónyugues en España, 19762002. Evolución y determinantes".
• Antonio López Gay: "The impact of
migration on Barcelona’s demographic
dynamic, 1834-2003".
• Marta Merino: "La evolución de la
infecundidad y su relación con la
fecundidad total: estudio generacional en
los países europeos".
• Iñaki Permanyer: "A university enrolment levels in a declining context".
• Nubia Ruiz: "La migración interna a
causa del desplazamiento forzado en
Colombia".
• Marta Serra: "Les problèmes de la
mesure de la fécondité transversale: étude
des solutions proposées".
• Miquel Valls: "Los archivos parroquiales
en Cataluña s. XV-XIX".
• Elena Vidal: "La actividad económica de
las mujeres de nacionalidad extranjera en
España, 2001".
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IUSSP XXV
Conference

International

Population

Organitzat per la International Union for the
Scientific Study in Population (IUSSP).
Tours (França), del 18 al 23 de juliol de
2005.

• Juan A. Módenes i Julián López Colás:
"Expansión territorial de la residencia
secundaria y ciudad compacta en España:
¿elementos de un mismo sistema?".
• Fernando Gil Alonso: "Building a
simplified model to assess the impact of
population ageing, employment trends and
immigration levels on pension sustainability
in the EU-25 member states".

Amb pòster:

Centre International de Congrès de Tours (França)

Participants del CED:

Assistència:

Amb comunicació:
Andreu Domingo i René Houle: "The
economic activity of foreign population in
Spain: between complementarity and exclusion".
• Joaquín Recaño (amb Francisco MuñozPérez): "Variations spatiales et temporelles
et sur le long terme de la nuptialité en
Espagne (1900-2000)".
• Anna Cabré i Albert Esteve: "The effects
of shrinking cohorts on family formation:
historical evidence in Spain, France, and
United States in the 20th Century".
• Fernando Gil Alonso: "The uneven
distribution of family responsibilities among
women and men and its link with low
fertility: some evidence for European Union
countries from eurobarometer data".
• Daniel Devolder: "Evolution de la
fécondité en Europe".
• Joaquín Recaño i Andreu Domingo:
"Factores sociodemográficos y territoriales
de la inmigración irregular en España".
• Julio Pérez i John Macinnes: "The
reproductive revolution".
• Albert Esteve (amb Robert McCaa):
"Homogamia Educacional en México,
Colombia y Brasil, 1960-2000: pautas y
tendencias".
• Julián López Colás i Juan A. Módenes:
"Multiresidencia en España: perfiles sociodemográficos".
•
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• Pau Miret: "Population ageing, labour
force and international migration".
• Daniel
Devolder:
"Measuring
the
unintended components of low fertility".
• Nubia Ruiz: "La migración interna a
causa del desplazamiento forzado en
Colombia".
• Ana
Lucía Castro: "La migración
indocumentada de mexicanos busca
nuevas rutas y encuentra nuevos
problemas".

• Miquel Valls, Ainhoa Alustiza, Marta
Serra i Elena Vidal.

Nordic Environmental History Conference: "Thinking Through the Environment"
Organitzat per la University of Turku i pel
Departament d’Història de la Åbo Akademi
University. Turku (Finlàndia), del 15 al 18
de setembre de 2005.
Participant del CED (amb comunicació):
• Antonio D. Cámara: "Ecological change
and living standards in peasant communities during the transition to the industrial
society: a proposal of measurement and
interpretation from the environmental perspective".

European Science Foundation Workshop
Organitzat per la University of Sussex
(Regne Unit), del 6 al 8 d’octubre de 2005.
Participant del CED (amb comunicació):
• John MacInnes (amb Tiziana Nazio):
"Time-stress well-being and the double burden. A competing risks analysis of ECHP
data".
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XIX Congreso de Geógrafos Españoles:
"Espacios Públicos, Espacios Privados"

International Meeting on: "Postponement of Childbearing in Europe"

Organitzat per l'Asociación de Geógrafos
Españoles. Santander, del 26 al 29 d’octubre de 2005.

Organitzat
pel
Vienna
Institute
of
Demography. Vienna (Àustria), de l’1 al 3
de desembre de 2005.

Participants del CED (amb comunicació):

Participants del CED (amb comunicació):

• Marc Ajenjo i Joan Alberich: "Accesibilidad a la red viaria y concentración relativa
de puestos de trabajo. Catalunya, 19862001".
• Antonio
López
Gay:
"Relaciones
territoriales en la movilidad residencial de la
población de Barcelona".
• Anna Cabré (assistència).

• Daniel Devolder: "Measuring the unintended components of low fertility. Voluntary and involuntary childlessness in Europe".
• Marta Serra (assistència)

2006
VI Congreso de la Sociedad Castellano
Manchega de Geriatría y de Gerontología

Workshop on: "Mortality Trends, Longevity and Population Ageing"

Organitzat per la Sociedad Castellano
Manchega de Geriatría y de Gerontología i
per la Universidad de Castilla-La Mancha.
Albacete, 25 i 26 de novembre de 2005.

Organitzat pel Departament de Demografia
de la Università degli Studi di Roma-La
Sapienza. Fiesole (Itàlia), 13 i 14 de gener
de 2006.

Participant del CED (amb ponència):

Participants del CED (amb comunicació):

Julio Pérez: "La vejez de masas.
Consecuencias sociales del incremento de
la longevidad".

Seminari del Grup de Fecunditat i
Familia de la Research Training Network
Organitzat
pel
Vienna
Institute
Demography. Viena (Àustria), 30
novembre de 2005.

of
de

Participant del CED (amb presentació):
• Marta Serra: "Instruments for the
measure of period fertility. An application to
the Spanish state".

• Jeroen Spijker i Amand Blanes: "Mortality in Catalonia in the context of the third,
fourth and future phases of the
epidemiological transition theory”.

Demographic Sustainability and European Integration: A Research Training
Network. Concluding Workshop
Organitzat pel Max Planck Institute for
Demographic Research. Rostock (Alemanya), 30 i 31 de gener de 2006.
Participants del CED:
Amb pòster:

Organitzat per l'Observatori de l'Alimentació
de la Universitat de Barcelona. Barcelona,
1 i 2 de desembre de 2005.

• Albert Esteve i Clara Cortina: "Educational homogamy in contemporary Spain:
patterns and trends".
• Laia Ferrer: “Abortion process in social
and institucional context. The case of three
West European countries: Belgium, France
and Spain”.

Participant del CED:

Assistència:

Julio Pérez: participa a la taula rodona
“Una visió prospectiva de l’alimentació de la
tercera edat”.

• Joan Alberich, Ainhoa Alustiza, Jordi
Bayona i Marta Serra.

Congrés Internacional: "Tercera edat,
alimentació i qualitat de vida"

•
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VI European Social Science History
Conference
Organitzat per l'International Institute of
Social History. Amsterdam (Països Baixos),
del 22 al 25 de març de 2006.
Participant del CED (amb comunicació):

Membres del CED, assistents al Workshop,
Rostock (Alemanya)

Seminari Internacional: "Geography and
Gender Worldwide: Contesting Angloamerican Hegemony"
Organitzat per la UAB, el Grup d’Estudis de
Geografia i Gènere del Departament de
Geografia de la UAB i la Societat Catalana
de Geografia. Bellaterra, del 22 al 25 de
febrer de 2006.
•

Hermínia Pujol (assistència).

• Antonio D. Cámara: "Living standards in
the rural world during the transition to the
industrial society: a case study from the
South of Europe".

Population Association of
(PAA). Anual Meeting 2006

America

Organitzat per la Population Association of
America. Los Ángeles (EUA), del 30 de
març a l’1 d’abril de 2006.
Participant del CED (amb comunicació):
• Albert Esteve (amb Robert McCaa):
"Key demographic changes among the U.S.
latino population”.

Jornades internacionals: "Estructures
Familiars i Relacions de Gènere per al
Segle XXI"

X Congrés d’Immigració: "Globalització i
moviments trasnacionals"

Organitzades
pel
Departament
de
Sociologia i Antropologia Social de la
Universitat de València. València, del 7 al
10 de març de 2006.

Organitzat pel Laboratorio de Antropología
Social y Cultural (LASC) de la Universidad
de Almería. Almeria, del 20 al 22 d’abril de
2006.

Participant del CED (amb conferència):

Participants del CED (assistència):

Anna Cabré: "Transformacions demogràfiques: gènere i familia".

• Xiana Bueno, Pere Forte, Albert García i
Omar Guerrero.

5as Jornadas sobre Políticas Demográficas y de Población

10th Annual Conference: "European Society of History of Economic Thought"

•

Organitzades pel Centro de Estudios sobre
la Despoblación y Desarrollo de Áreas
Rurales (CEDDAR). Saragossa, 20 i 21 de
març de 2006.

Organitzada per la Universidade do Porto.
Oporto (Portugal), del 28 al 30 d’abril de
2006.

Participant del CED (amb ponència):

• Susana Martínez (amb Ángel Pascual):
“The cooperatives movement in Spain
(1850-1900): roots and influences”.

• Anna Cabré: “La escasez relativa de
mujeres jóvenes: problemática global del
siglo XXI”.
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Participant del CED (amb comunicació):
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48º Congreso de la Sociedad Española
de Geriatría y Gerontología i el II de la
Sociedad Navarra de Geriatría y Gerontología
Organitzat per la Sociedad Navarra de
Geriatría y Gerontología. Pamplona, del 14
al 17 de juny de 2006.

8º Congreso de la Sociedad Española de
Contracepción: "Contracepción y Sociedad, nuevos retos"
Organitzat per la Sociedad Española de
Contracepción. Barcelona, del 21 al 23 de
juny de 2006.
Participant del CED (amb comunicació):

Participant del CED (amb comunicació i
pòster):
• Ainhoa Alustiza: “La población mayor
con discapacidad a través de la Encuesta
sobre discapacidades, deficiencies y
estado de salud de 1999. Aplicación en el
País Vasco” (comunicació); “Población mayor y discapacidad ¿Quién requiere y quién
suministra los cuidados?" (pòster).

Third International Population Geographies Conference & Popfest 2006

• Montserrat Solsona: “Nuevos
sociales y contracepción”.

roles

European Population Conference 2006:
"Population Challenges in Ageing
Societies"
Organitzat per l’European Association for
Population Studies. Liverpool (Regne Unit),
del 21 al 24 de juny de 2006.
Participants del CED:

Organitzat per la British Society for
Population Studies, Department of Geography de la University of Liverpool. Liverpool
(Regne Unit), 19 i 20 de juny de 2006.

Com a ponent convidada:

Participants del CED:

Com a presidenta de sessió:

Amb comunicació:

• Anna Cabré, en la sessió “International
Data”.

• Joan Alberich: "A critical review of the
concept «linked population» used in the
2001 census of population in Spain. An
application to Catalonia".
• Ainhoa Alustiza: "Disabled persons’
families. Some preliminary results for the
Basque Country from the Disabilities,
Deficiencies and Health Survey of 1999”.
• Elena Vidal: “Young immigrants in the
Spanish Labour Market”.

Amb pòster:
• Marta Serra: "Period fertility measures.
Is there a perfect indicator?".
• Laia Ferrer: “The abortion in Sexual and
Reproductive Health context in Belgium and
France”.
• Miquel
Valls: "The distribution of
surnames in Catalonia: an approach of
migrations in the past”.

• Anna Cabré, en la sessió de debat
“Population challenges in ageing societies”.

Amb comunicació:
• Albert Esteve i Anna Cabré (amb Robert
McCaa): “The IPUMS-Europe Project: Integrating the Region's Census Microdata".
• Pau Miret i Rocío Treviño (amb Mª José
González): "Relationships in a constant
trial: cohabitation as the best choice for
achieving gender egalitarian roles within the
partnership”.
• Marc Ajenjo i Albert Sabater: “The longterm absent residents in Catalonia. Who
are they? What are their common
characteristics?”.
• John MacInnes (amb Julio Pérez): "The
reproductive revolution".
• Elena Vidal, Fernando Gil Alonso i
Andreu
Domingo:
"Participation
of
immigrants in the European Union’s national labour markets in a context of complementarity: Substitution or competition with
local labour force?”.
• Fernando Gil Alonso: “Towards a
European statistics system: Sources of harmonized data for population and households in Europe”.
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• Clara Cortina, Albert Esteve i Andreu
Domingo: “Union formation and assortative
mating of foreign population in Spain”.
• Joaquín Recaño (amb Marta Roig): "The
internal migration of foreigners in Spain”.

Amb pòster:

X Congreso de la Población Española:
"Migraciones, movilidad y territorio"
Organitzat per l’Asociación de Geógrafos
Españoles. Pamplona, del 29 de juny a l’1
de juliol de 2006.
Participants del CED:

Jeroen Spijker i Amand Blanes: “Regional cause of death mortality in Spain in
1960 and 1970: a multivariate analysis and
tentative explanations”.
• Marc Ajenjo i Joan Alberich: "The multiresidential system of the inhabitants of the
Barcelona Metropolitan Area. The migratory
trajectories as explanatory factor".
• Jordi Bayona i Antonio López Gay:
“Residential mobility of foreign population in
Barcelona, 2000-2004” (aquest pòster va
rebre el premi a un dels tres millors pòsters
presentats).
•

Membres del Comitè Científic:
•
•

Anna Cabré
Juan A. Módenes

Amb ponència convidada (a la Ponència 3):
• Juan A. Módenes: "Movilidad espacial:
uso temporal del territorio y poblaciones
vinculadas".

Anna Cabré assisteix convidada al X Congreso de la
Población Española com a membre del Comitè Científic

Amb comunicació:
Jordi Bayona durant la presentació de pòsters

Family Dynamics
Perspective

in

a

Comparative

Conferència organitzada per la European
Network for Sociological and Demographic
Study of Divorce. Florència (Itàlia), del 22 al
24 de juny de 2006.
Participant del CED (amb comunicació):
• Montserrat Solsona (amb Carles Simó):
“Divorce decrees and separation orders in
the light of families transformations. Spain
(1981-2006).
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A la Ponència 1.- "Las inmigraciones internacionales: motor de cambios sociodemográficos y territoriales".
• Jordi Bayona i Antonio López Gay: “La
movilidad residencial de la población de
nacionalidad extranjera generada en Barcelona, 2000-2004”.
• Clara Cortina, Albert Esteve i Andreu
Domingo: “Migración internacional y formación de la pareja en España”.
• Fernando Gil Alonso, Pere Forte i Daniel
Devolder: “Estimación del grado de error en
el registro de la población extranjera en
España: un enfoque comparativo”.
• Fernando Gil Alonso i Andreu Domingo:
“La completentariedad de la actividad de
españoles y extranjeros: análisis sectorial y
diferencias territoriales”.
• Pau Miret i Elena Vidal: “Temporalidad
en los contratos de los jóvenes inmigrantes
en España”.
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A la Ponència 2.- "Migraciones interiores y
transformaciones territoriales".
• Marc Ajenjo: “La incidencia de las
migraciones sobre la movilidad habitual por
trabajo”.
• Joaquín
Recaño:
“La
movilidad
geográfica de la población extranjera en
España: factores sociodemográficos y
territoriales”.

52º
Congreso
Internacional
de
Americanistas: "Pueblos y Culturas de
Las Américas: Diálogos entre Globalidad y Localidad"
Organitzat per la Universidad de Sevilla.
Sevilla, del 17 al 21 de juliol de 2006.
Participants del CED (amb comunicació):
• Julio Pérez i John MacInnes: “El cambio
demográfico y la construcción social de la
vejez”.

Jornadas “Os Grandes Retos da Creación de Emprego en Galicia”
Organitzades per l’Instituto Universitario de
Estudios e Desenvolvimento de Galicia.
Santiago de Compostela, del 20 al 21 de
juliol de 2006.
Participant del CED:
Membres del CED a l'excursió organitzada a
Alto de Ibañeta (Navarra)

• Susana Martínez, presidenta de la primera sessió i membre del Comitè Científic.

A la Ponència 3.- "Movilidad espacial: uso
temporal del territorio y poblaciones vinculadas".

XIV International Economic History Congress

• Julián López Colás: “Multiresidencia en
España: perfiles sociodemográficos regionales”.
• Joan Alberich: “Una revisión critica al
concepto de población vinculada según el
censo de población de 2001. Una aplicación a Catalunya”.

Organitzat per l'International Economic
History Association, el Department of Social
Science History, el Department of History
de la University of Helsinki i la Finnish
Economic History Association. Helsinki,
(Finlàndia), del 21 al 25 d’agost de 2006.
Participant del CED (amb comunicació):
• Susana Martínez (amb Ángel Pascual):
“The difficult and tortuous path of agricultural cooperative networks in Spain, 18901935”.

Julián López, Fernando Gil i Jordi Bayona
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II Congreso de la Asociación Latino
Americana de Población (ALAP): "La
Demografía Latinoamericana del siglo
XXI. Desafíos, Oportunidades y Prioridades"

14e Colloque de l’Association Internationale des Démographes de Langue Française (AIDELF): "Population et travail:
dynamiques démographiques et activités"

Organitzat per la Asociación Latino Americana de Población. Guadalajara (Mèxic),
del 3 al 5 de setembre de 2006.

Organitzat per l’Association Internationale
des Démographes de Langue Française.
Aveiro (Portugal), del 18 al 23 de setembre
de 2006.

Participants del CED:
Participants del CED (amb comunicació):
Membre del Consell Consultiu:
•

Anna Cabré

Amb comunicació:
• Clara Cortina, Anna Cabré i Albert Esteve: “¿Con quien se unen los Latinoamericanos en España? Respuestas a partir de las tres fuentes estadísticas”.

Assistència:
•

Omar Guerrero

Fernando Gil Alonso i Andreu Domingo:
"Complémentarité, substitution et concurrence aux marchés de travail féminins
dans les pays du Sud de la Union
européenne”.

I Fórum Internacional de Infancia y
Familias: "De Filias y Fobias: del
parentesco biológico al cultural. La
adopción, la homoparentalitat y otras
formas de construcción de familias
diversas"

VIII Reunión Nacional de la Sociedad
Mexicana de Demografía (SOMEDE):
"Repensando la agenda de políticas y
acciones en el ámbito poblacional"

Organitzat per la Universitat de Barcelona i
el Consorci Institut d’Infància i Món Urbà
(CIIMU). Barcelona, 30 de setembre de
2006.

Organitzada per la Sociedad Mexicana de
Demografía. Guadalajara (Mèxic) del 6 al 9
de setembre de 2006.

Participants del CED:

Participants del CED (amb comunicació):
• Omar Guerrero i Albert Esteve: “Las
migraciones internas en México: asociación
y difusión espacial”.
• Albert Esteve (amb Robert McCaa):
“Homogamia educativa de los mexicanos
en México y Estados Unidos: género,
generación, origen y educación”.

XV Encontro Nacional de Estudos
Populacionais: "Desafios e oportunidades do crescimento zero"
Organitzat per la Associação Brasileira de
Estudos Populacionais (ABEP). Caxambú
(Brasil), del 18 al 22 de setembre de 2006.

• Anna Cabré presidenta de la sessió
“Sobre la procreació”.
• Inés Brancós presidenta de la sessió
“Las primeres etapes de l’adopció”.

International Workshop on: "Foreign
Immigration in Small Towns and Rural
Areas"
Organitzat pel Grup de Recerca sobre Migracions. Bellaterra, 19 d’octubre de 2006.
Participants del CED:
• Andreu Domingo: moderador de la
sessió “Perspectives des d’Europa meridional”.
• Jordi Bayona, Fernando Gil Alonso i
Elena Vidal (assistència).

Participant del CED (amb conferència):
• Montserrat Solsona: “Sentencias de separación y divorcio en España (1996-2006)
a la luz de las relaciones de género”.

128

Centre d’Estudis Demogràfics. Memòria 2005-2008

Difusió

XI Jornadas Nacionales de Investigadores en Economía Social: "Los planes
estratégicos de la Economía Social"

Seminari: “Inmigración: Investigación
sobre migraciones, diversidad y convivencia en España”

Organitzades pel Centro Internacional de
Investigación e Información sobre la
Economía Pública, Social y Cooperativa
(CIRIEC). Santiago de Compostela, del 25
al 27 d’octubre de 2006.

Organitzat pel Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Noguiera de Ramuín
(Ourense), del 2 al 4 de novembre de 2006.

Participant del CED (amb comunicació):
• Susana Martínez (amb Ángel Pascual):
“Los orígenes del cooperativismo agrario
español: teóricos, propagandistas y sistemas de organización, 1880-1920”.

Participant del CED:
• Anna Cabré: introductora de la sessió
“Caracterización de la inmigración en
España. Geografía y Demografía del
fenómeno”.

1er Simposi sobre: La immigració a
Catalunya
Seminari Internacional: "Movilidades
geográficas de la población en el Mediterráneo occidental”
Organitzat per la Universidad de Granada i
la Junta de Andalucía. Granada, del 26 al
28 d’octubre de 2006.
Participants del CED (amb comunicació):
• Andreu Domingo i Jordi Bayona: “Movilidad, vivienda y distribución territorial de la
población marroquí en Cataluña”.

1er Simposi sobre la Immigració a
Catalunya
Organitzat per la Fundació Jaume Bofill.
Barcelona, del 27 d’octubre al 3 de
novembre de 2006.

Organitzat per la Fundació Jaume Bofill.
Barcelona, 3 de novembre de 2006.
Participants del CED (amb ponència):
• Fernando Gil Alonso: “Evolució i impacte
demogràfic de la població estrangera a
Catalunya i estimació de la població en
situació irregular”
• Daniel Devolder: “Natalitat i fecunditat
dels estrangers a Catalunya”.

Conferencia Internacional: "Las migraciones América Latina-Europa: ¿desafíos para el análisis y las políticas?"
Organitzat per l’Observatorio de las
Relaciones Unión Europea-América Latina
(OBREAL). Louvain-la-Neuve (Bèlgica), 8
de novembre de 2006.

Participant del CED (amb conferència):
Andreu Domingo: “Evolució i impacte
demogràfic de la població estrangera a
Catalunya i estimació de la població en
situació irregular”.
• Daniel Devolder: “Natalitat i fecunditat
dels estrangers a Catalunya”.
•

Participants del CED:
Amb ponència:
• Fernando Gil Alonso i Andreu Domingo:
“Inserción laboral de la población
latinoamericana inmigrada en Europa: el
caso español”.

Amb comunicació:
• Clara Cortina, Albert Esteve i Andreu
Domingo: “Pautas matrimoniales de los
inmigrantes latinoamericanos en España”.
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Jornadas: "Juventud e Inmigración"
Organitzades per la Dirección General de
Juventud de la Consejería de Empleo y
Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias. Tenerife, del 22 al 24 de novembre de
2006.

V
Congreso
Nacional
sobre
la
inmigración en España: "Migraciones y
desarrollo humano"
Organitzat per la Universitat de València.
València, del 21 al 24 de març de 2007.
Participants del CED (amb comunicació):

Participant del CED (amb ponència):
Andreu Domingo: “Perfil sociodemográfico de los jóvenes de nacionalidad extranjera en España”.
•

2007
3rd International Conference of the
Wellchi-Network on: “How can the wellbeing of children in a knowledge-based
society be ameliorated? Convergence
and divergence patterns in a European
perspective"

• Fernando Gil Alonso i Andreu Domingo:
“La participación de los ciudadanos
latinoamericanos en el mercado de trabajo
español: características diferenciales y
evolución reciente (2000-2005)”.
• Elena Vidal, Fernando Gil Alonso i
Andreu Domingo: “La población femenina
extracomunitaria en España: análisis territorial de los factores de inserción laboral”.
• Jordi Bayona: “La estructura del hogar
como reflejo de una primera etapa del
proceso migratorio y el caso de la ciudad
de Barcelona”.

Seminari "Sviluppo Demografico ed
Economico nel Mediterraneo"

Organitzat per l’Institut d’Infància i Món
Urbà (CIIMU). Barcelona, del 8 al 10 de
febrer de 2007.

Organitzat pel Dipartimento di Scienze
Economiche Aziendali e Statistiche de la
Università degli Studi di Milano. Milà
(Itàlia), 26 i 27 de març de 2007.

Participants del CED (amb comunicació):

Participant del CED (amb ponència):

• John MacInnes, Montserrat Solsona i
Laia Ferrer: “Family trajectories after divorce. Recent contributions from demography”.

• Joaquín Recaño: "La movilidad geográfica de la población extranjera: de fenómeno emergente a factor estructural de las
migraciones internas en España y en
Italia".

Seminario sobre "La demanda residencial en la Comunidad Valenciana"
Organitzat per l’Asociación Provincial de
Promotores Inmobiliarios y Agentes Urbanizadores de Valencia. València, 22 de
febrer de 2007.

Population Association of
(PAA). Anual Meeting 2007

America

Organitzat per la Population Association of
America. Nova York (EUA), del 28 al 31 de
març de 2007.

Participants del CED (amb ponències
convidades):

Participants del CED:

Anna Cabré: “Los nuevos modelos de
hogar y familia”.
• Juan A. Módenes: “Cambios demográficos y demanda residencial de primera
vivienda en la CAV”.

• Albert Esteve, Clara Cortina, Anna
Cabré i Joaquín Recaño: “Long term
trends in age assortative mating: Spain,
1922-2004”.

•

Amb comunicació:

Amb pòster:
• Clara Cortina, Albert Esteve, Andreu
Domingo i Anna Cabré: “Endogamy of
foreign-born population in Spain: individual and structural factors”.
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2nd European Workshop on: "Labour
markets and demographic change"
Organitzat pel Max Planck Institute for
Demographic Research, Rostock Center
for Research on Demographic Change,
Department of Economics, University of
Rostock. Rostock (Alemanya), 10 i 11 de
maig de 2007.

Organitzen sessions:
• Pau Miret: “Razones del aumento en el
número de nacimientos en España desde
1997”.
• Albert Esteve i Joaquín Recaño: “Poblamiento y sistemas urbanos en la Península Ibérica: pasado y presente”.

Amb comunicació:
Participants del CED (amb comunicació):
Elena Vidal, Fernando Gil Alonso i
Andreu Domingo: “The non-EU-25 female
population in Spain: regional analysis of
labour insertion factors”.
•

XLIV Riunione Scientifica de la Società
Italiana di Economia, Demografia e
Statistica (SIEDS): "Impresa, Territorio e
Lavoro nel quadro dei processi di localizzazione e di transformazione delle
attività economiche"
Organitzada per la Società Italiana di
Economia, Demografia e Statistica. Teramo (Itàlia), del 24 al 26 de maig de 2007.
Participants del CED:
Participació a la taula rodona:
• Andreu Domingo: “Migrazioni, integrazione ed esclusine socile: italia e Spagna a
confronto”

Amb ponència:
• Andreu Domingo i Fernando Gil Alonso:
“Desigualdad y complementariedad en el
mercado del trabajo: autóctonos e inmigrantes internacionales en Italia y España”

Amb comunicació:
• Francesca Galizia i Daniel Devolder:
“Formar una pareja y no tener hijos”.

VIII Congreso de la Asociación de
Demografía Histórica (ADEH)
Organitzat per l' Asociación de Demografía
Histórica i l’Institut Menorquí d’Estudis.
Maó, del 31 de maig al 2 de juny de 2007.

• Daniel Devolder i Rocío Treviño: “Evolución y características de la fecundidad en
España. Un estudio por nacionalidad”.
• Pau Miret: “Componentes demográficos
del descenso de la fecundidad en España
desde 1975 y de su evolución posterior”.
• Jordi Bayona: ”La segregación residencial de la población de nacionalidad extranjera en Barcelona: un análisis a partir
de las características sociodemográficas
del Censo de 2001”.
• Xiana Bueno i Llorenç Casanova: “Las
dinámicas migratorias internas de la
población autóctona y extranjera en Cataluña: impacto territorial sobre la evolución
urbana (1996-2005)”.
• Albert García i Fernando Gil Alonso: “El
impacto de la Guerra Civil sobre la mortalidad infantil y juvenil a partir de las preguntas censales sobre hijos nacidos vivos e
hijos sobrevivientes: análisis territorial".
• Julio Pérez: “Las generaciones españolas de super-madres”.
• Xavier Franch i Joaquín Recaño: “Los
espacios migratorios en España: evolución
de su intensidad y localización territorial en
las útlimas décadas del siglo XX y
principios del siglo XXI”.
• Miquel Valls: “Aplicación del análisis de
isonimia en datos históricos: los fogatges
de 1497 y 1552 en Cataluña”.
• Antonio D. Cámara: “Salud y niveles de
nutrición en el medio rural de Andalucía
Oriental (1750-1936)”.
• Fernando Gil Alonso: “El impacto de la
inmigración extranjera en las estructuras
demográficas de la provincia de Barcelona
en el primer quinquenio del siglo XXI
(2000-2005)".
• Albert Esteve, Anna Cabré i Clara
Cortina: “Un siglo de ajustes por edad en
los mercados matrimoniales: España
1922-2004”.

Participants del CED:
Membre del Comitè Científic:
•

Joaquín Recaño
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Jornades de Debat i Perspectives: "Les
perifèries urbanes i l’expansió de l’urbanisme dispers"

Fourth European Population Conference: "Social exclusion and the changing
demographic portrait of Europe"

Organitzades pel Grup de Recerca "Territori, Població i Ciutadania" de la UB. Barcelona, del 2 al 5 de juliol de 2007.

Organitzat per l’ European Association for
Population Studies (EAPS), Working
Group, "Second Demographic Transition".
Budapest (Hongria), del 6 al 8 de setembre
de 2007.

Participants del CED (conferència):
• Antonio López Gay, Llorenç Casanova i
Xiana Bueno: “El filtre demogràfic de Barcelona: canvis residencials i moviments
migratoris en la seva renovació poblacional”.

V Jornada Tècnica: "Les bases del nou
model metropolità Barcelona 2020"
Organitzada per l'Associació Pla Estratègic
Metropolità de Barcelona. Barcelona, 12
de juliol de 2007.

Participants del CED (conferència):
• Rocío Treviño i Montserrat Solsona
(amb Carles Simó): “Homogeneity or heterogeneity of one-parent families in Spain”.

IX Congreso Español de Sociología
Organitzat per la Federación Española de
Sociología (FES). Barcelona, del 13 al 15
de setembre de 2007.
Participants del CED:

Participant del CED (amb comunicació):
Joaquín Recaño: “Qualitat de vida i
entorn social (mobilitat social)”.
•

Coordina una taula:
• Pau Miret: "Nupcialidad y formación de
la pareja”.

Amb ponència:
56th Session International Statistical
Institute (ISI)
Organitzada pel International Statistical
Institute. Lisboa (Portugal), del 22 al 29
d’agost de 2007.
Participants del CED (amb comunicació):
Anna Cabré, Albert Esteve, Miquel
Valls, Joan García i Antonio López Gay:
"The IECM Project: Integrating the European Census Microdata".
•

Albert Esteve, Joan García i Miquel Valls, a la 56th
Session International Statistical Institute, Lisboa
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• Pau Miret: “¿Se debe el actual retraso
de la nupcialidad en España a la extensión
de la educación?”.
• Joaquín Recaño: “Modelos territoriales
de la nupcialidad española en el siglo XX
(1901-2005)”.

Amb comunicació:
• Clara Cortina i Albert Esteve: “La
formación de la pareja en España ante la
expansión educativa y la intensificación
reciente de los flujos de inmigración
internacional”.
• José Escobedo: “Migración latinoamericana y cambios en la estructura por edad
de la población española en el siglo XXI”.
• Xiana Bueno i Andreu Domingo: “La
producción científica sobre comportamientos demográficos diferenciales de la
población extranjera en España, 19862006”.
• Laia Ferrer: “Las diferencias de recurso
al aborto voluntario en Bélgica y Francia:
hacia una explicación contextual”.
• Montserrat Solsona, Laia Ferrer i John
Macinnes (amb Carles Simó): “Nuevas
uniones y fecundidades después del divorcio. Un estado de la cuestión”.
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5th Conference, European Network for
the Sociological and Demographic Study of Divorce

I Seminario Internacional de "Políticas
migratorias: la interacción del Estado,
el Mercado y la Ciudadanía"

Organitzat per la London School of Economics. Londres (Regne Unit), 17 i 18 de setembre de 2007.

Organitzat per The Center for Comparative
Immigration
Studies
(University
of
California), Universidad de A Coruña,
Universidad Católica San Antonio de Murcia, Universidad Pública de Navarra, Universidad de La Laguna, Universidad de Alcalá de Henares, Universidad de Granada
y Fundación CajaMurcia. Murcia, del 20 al
22 de setembre de 2007.

Participants del CED (amb comunicació):
• Montserrat Solsona i Rocío Treviño
(amb Carles Simó): “Divorcees in oneparent families: structures and dynamics.
Spain (1991 and 2001)”.

Participants del CED (amb ponència):
Workshop: "Individual, area and group
variation in morbidity and mortality”
Organitzat per l’European Association for
Population Studies (EAPS), Working
Group on "Health, Morbidity and Mortality".
Roma (Itàlia), del 17 al 19 de setembre de
2007.

• Andreu Domingo i Daniela Vono: “El
control de flujos procedentes de Iberoamérica en España desde la perspectiva sociodemográfica”.

III Encuentro sobre Despoblación
Organitzat per Avenia, Proyectos de
Desarrollo. Soria, 5 d’octubre de 2007.

Participants del CED (amb comunicació):
Jeroen Spijker i Antonio D. Cámara (amb
Julio Pérez): “An exploratory study on the
research possibilities of the Spanish National Health Surveys (ENS) held between
1987 and 2003: cohort changes in height
during the twentieth century”.

Taller sobre: "Actividades preparatorias, análisis e intercambio de experiencias para la exitosa implementación de
la ronda 2010 de Censos de Población y
Vivienda en América Latina y el Caribe
Organitzat pel Fons de Població de
Nacions Unides (UNFPA). Panamà (Panamà), del 17 al 21 de setembre de 2007.
Participant del CED (amb ponència convidada):
• Antonio López Gay (amb Robert
McCaa): “Género y trabajo en los censos
de población de América Latina: la
captación de la actividad económica
femenina secundaria a partir de la
ampliación del cuestionario censal con una
única pregunta”.

Participant del CED (amb ponència):
• Joaquín Recaño: “Cambio migratorio y
reconversión territorial”.

Seminario Internacional "Cincuentenario del CELADE”
Organitzat per CELADE, amb la col·laboració del Fons de Població de las Nacions
Unides (UNFPA) i del Govern de França.
Santiago de Chile (Xile), 10 i 11 d’octubre
de 2007.
•

Luís Á. López Ruiz (assistència).

International Conference: “Historical
perspectives on social mobility in Latin
America”
Organitzat per l'International Institute of
Social History (IISH) i la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais, (Brasil). Belo
Horizonte (Brasil), del 14 al 16 d’octubre de
2007.
Participant del CED (amb comunicació):
• Fernán Vejarano: "Social Mobility and
the Colombian XIXth Century Censuses".
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XX Congreso de la Asociación de
Geógrafos Españoles: "La geografía en
la frontera de los conocimientos"

Encuentro Subregional Andino de Población: "La población de la Subregión
Andina: inequidades y perspectivas"

Organitzada per l'Asociación de Geógrafos
Españoles. Sevilla, del 23 al 28 d’octubre
de 2007.

Organitzat pel Centro de Investigaciones
sobre Dinámica Social, de la Universidad
Externado de Colombia, l'Área de
Demografía y Estudios de Población i la
Asociación Colombiana de Demografía y
Estudios de Población, AKADEMOS.
Colòmbia, del 7 al 9 de novembre de 2007.

Participants del CED (amb comunicació):
• Xavier Franch, Albert Esteve i Joaquín
Recaño: “Los modelos de poblamiento en
España, 1986-2006”.

Simposi de la Societat Catalana de
Contracepció: "Embaràs i maternitat a
l'adolescència"

Participant del CED (amb comunicació):
• José Escobedo: "La migración de los
paises Andinos a España, bono demográfico y estructuras poblacionales".

Organitzat per la Societat Catalana de
Contracepció. Barcelona, 24 d’octubre de
2007.

Congrés de la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE)

Participant del CED (amb comunicació):

Organitzat
per
la
Federación
de
Planificación Familiar Estatal. Barcelona,
14 i 15 de novembre de 2007.

• Laia Ferrer: "L'avortament voluntari en
el marc de la Salut Sexual i Reproductiva a
Bèlgica i França".

Colloque Jeunes chercheurs en Démographie: "Population d'ici et d'ailleurs.
Regards croisés"
Organitzat pel Centre de Recherche Populations et Sociétés (CERPOS). Université
Paris X-Nanterre. Nanterre (França), 25 i
26 d’octubre de 2007.
Participant del CED (amb comunicació):
Laia Ferrer: “Les différences de recours
à l'avortement volontaire en Belgique et en
France: vers des explications contextuelles”.
•

Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de Historia Económica

Participant del CED (amb pòster):
• Laia Ferrer (amb Imma Campo): "La
demanda de interrupción del embarazo en
el Centro Joven de Anticoncepción y
Sexualidad de Barcelona" (el pòster va
rebre la menció "al millor pòster del
Congrés").

Congreso de la Asociación Española de
Ciencia Regional - XXXIII Reunión de
Estudios Regionales
Organitzat per l’Asociación Española de
Ciencia Regional. León, 15 i 16 de
novembre de 2007.
Participants del CED (amb comunicació):
• Jordi Bayona, Andreu Domingo i Fernando Gil Alonso: “Población extranjera y
vivienda en Cataluña: evolución reciente y
previsión de la demanda”.

Organitzat per l'Asociación Mexicana de
Historia Económica. Cuernavaca (Mèxic),
del 29 al 31 d’octubre de 2007.
Participant del CED (amb comunicació):
• Antonio D. Cámara: "La paradoja de la
modernización en España: el descenso de
la estatura en el medio rural durante la
fase expansiva del primer capitalismo
agrario”.

134

Centre d’Estudis Demogràfics. Memòria 2005-2008

Difusió

Trends Workshop: "Evaluating trends in
old age disability"

2007 Global
Statistic"

Forum

on

"Gender

Organitzat per la University Ann Arbor.
Michigan (EUA), 16 de novembre de 2007.

Organitzat per la United Nations Statistics
Division. Roma (Itàlia), del 10 al 12 de
desembre de 2007.

Participant del CED (amb comunicació):
Antonio D. Cámara: “The Spanish National Health Survey (ENS): Wording and
codification report on items involving health
and chronic conditions”.
•

Participant del CED (amb ponència convidada):
• Antonio López Gay (amb Robert
McCAA i Phuong Nguyen): “Engendering
Economic Activity in Population Censuses”.

Congrés: "Cervell i cognició: dones vs
homes"
Organitzat
pel
Consorci
Universitat
Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona. Barcelona, 5 de desembre de 2007.
Participant del CED :
• Anna Cabré, convidada especial a la
taula rodona de clausura: “Sexe i intel·ligència”.

International Conference: "Can policies
enhance fertility in Europe?"
Organitzat pel Vienna Institute of Demography, en col·laboració amb la Federation of
Austrian Industry i l’Austrian Red Cross.
Vienna (Àustria), 6 de desembre de 2007.
Participant del CED (amb comunicació):
• Daniel Devolder: “Two new indicators of
fertility by order. Applications related to the
comparison between desired and realised
fertility”.

International Workshop: "Indicators of
integration in social statistics"
Organitzat per l'International Union for the
Scientific Study of Population, IUSSP
Scientific Panel "on the Integration of
migrants", el Quebec Inter-University
Centre for Social Statistics i l’Institut National d’Études Démographiques. Montreal
(Canadà), 10 i 11 de desembre de 2007.

5th African Population Conference
Organitzat pel Govern de la República de
Tanzània i la Union for African Population
Studies (UAPS). Arusha (Tanzània), del 10
al 14 de desembre de 2007.
Participants del CED (amb comunicació):
• Iñaki Permanyer i Montserrat Solsona:
"Gender equality, human development and
demographic trends: are they (jointly)
evolving in the right direction?".

II Jornadas de América Latina: "Migraciones, investigación y cooperación al
desarollo"
Organitzades pels Departaments d’Anàlisi
Geogràfica Regional, Geografia Física i
Geografia Humana de la Universidad de
Granada, amb el Grupo de Trabajo de
"América Latina" de l’Asociación de
Geógrafos Españoles (AGEAL). Granada,
13 i 14 de desembre de 2007.
Participants del CED (amb comunicació):
• Daniela Vono i Andreu Domingo: “El
retorno de españoles desde América
Latina: características demográficas y
distribución espacial de los flujos entre
1988 a 2006”.

Participants del CED (amb comunicació):
• Albert Esteve, Clara Cortina i Edurne
Jiménez: “International migration and
union formation in Spain: what can we
learn from official statistics”.
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Work session on:
Confidentiality"

"Statistical Data

Organitzada per la United Nations
Economic
Commission
for
Europe
(UNECE), EUROSTAT i la University of
Manchester. Manchester (Regne Unit), del
17 al 19 de desembre de 2007.

International Workshop: "The practice
of birth control and historical fertility
change"
Organitzat pel Centre for Population Studies. Umea University, Umea (Suècia), el
18 i 19 d’abril de 2008.
Participant del CED (amb presentació):

Participants del CED (amb comunicació):
Albert Esteve, Joan García, Jeroen
Spijker i Antonio López Gay (amb Robert
McCaa): “Integrated European Microdata
(IECM) Samples: enhancing the study of
ageing with high precision over-samples of
the oldest-old”.
•

• John MacInnes: "Theorising casual processes in fertility decline".

3rd European Workshop: "Labour markets and demographic change"
Organitzat pel Max Planck Institute for
Demographic Research. Rostock (Alemanya), 25 d’abril de 2008.

2008

Participant del CED (amb presentació):
Economic History Seminar
Organitzat per l’Institute for Social Research-Population Studies Center. University of Michigan. Michigan (EUA), 1 d’abril de
2008.
Participant del CED (amb comunicació):

• Elena Vidal: "The labour complementarity between international migration and
national labour force in Spain, from a
gender perspective".

Antonio D. Cámara: "Height in Spain.
Recent findings and implications for the
economic history debate".

International Conference: "How generations and gender shape demographic
change: towards policies based on
better knowledge"

Population Association of
(PAA). Anual Meeting 2008

Organitzada
per
Nacions
Unides,
Economic
Commission
for
EuropePopulation
Activities
Unit.
Ginebra
(Suïssa), del 14 al 16 de maig de 2008.

•

America

Organitzat per la Population Association of
America. New Orleans (EUA), del 16 al 19
d’abril de 2008.
Participants del CED (amb pòster):
• Albert Esteve; Luis A. López i Anna
Cabré: "Union formation implications of
race and gender gaps in educational
attainment: the case of Latin America"
(sessió P1).
• Joaquín Recaño (amb Antonio López
Gay): "Who is moving in Barcelona’s
central city?: residential mobility and
migration in the sociodemographic renewal
of the urban core" (sessió P6).
• L. Alberto del Rey (amb José A.
Ortega): "Effects of internal and international migration on birth replacement: a
regional analysis in Spain, 1975-2005"
(sessió P7).

•

Assistència de Clara Cortina.

Congreso ArzillaMente: "Invecchiamento
Attivo in Europa"
Organitzat per la Xarxa Internacional Arco
Latino. Arezzo (Itàlia), 15 i 16 de maig de
2008.
Participant del CED (amb comunicació):
• Jeroen Spijker: "Causas demográficas
en el aumento de la población anciana y
cómo eso ha influido en las relaciones
familiares".

I assistència de: Xiana Bueno, Antonio D.
Cámara i Clara Cortina.
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X Col·loqui Internacional de Geocrítica:
"Deu anys de canvis al món, a la
geografia i a les ciències socials, 19992008"
Organitzat per la Universitat de Barcelona i
la revista Geocrítica. Bellaterra, del 26 al 30
de maig de 2008.

IUSSP Seminar on: "Early adulthood in
time and space: multidimensional and
multilevel perspectives"
Organitzat per la International Union for the
Scientific Study in Population (IUSSP).
París, 26 i 27 de juny de 2008.
Participants del CED (amb comunicació):

Participants del CED:
Coordinadors de sessió:
• Joaquín Recaño i Andreu Domingo:
coordinadors de la sessió "Las vicisitudes
de las migraciones contemporáneas".

L’Euroscience Open Forum 2008 (ESOF
2008): "Science for a better life"

Modera:
• Albert Esteve: moderador de la sessió
"Las vicisitudes de las migraciones contemporáneas".

Amb comunicació:
• Joaquín Recaño (amb Antonio López
Gay): "La renovación sociodemográfica de
un centro urbano maduro: perfiles migratorios y filtros residenciales en la ciudad de
Barcelona".
• Jordi Bayona i Fernando Gil Alonso: "El
papel de la inmigración extranjera en la
expansión de las áreas urbanas. El caso
de Barcelona (1998-2007)".

II Congrés Català de Geografia: "El mapa
com a llenguatge geogràfic"
Organitzat per la Societat Catalana de
Geografia. Barcelona - Vilanova i la Geltrú,
del 29 al 31 de maig de 2008.
Participants del CED (amb comunicació):
• Albert Esteve; Xavier Franch; i Joaquín
Recaño: "La relació entre població i poblament: una proposta de cartografia bivariable i anàlisi espacial. Espanya, 19862006".

4th Conference of: "Social and Economic Data"
Organitzada pel German Council for Social
and Economic Data (RatSWD). Wiesbaden
(Alemanya), 19 i 20 de juny de 2008.
Participants del CED (amb comunicació):
Albert Esteve: "Browsing IECM data on
the web: new tools for data analysis".
•

• Pau Miret i Joice Melo Vieira: "Transition to adulthood in Spain: an historical and
regional comparison".

Organitzat per l'EuroScience i la Fundació
Catalana per a la Recerca i la Innovació
(FCRI). Barcelona, del 18 al 22 de juliol de
2008.
• Assistència d’Albert Esteve en representació del CED.

15e Colloque de l’Association Internationale des Démographes de Langue
Française (AIDELF): "Démographie et
cultures"
Organitzat per l’Association Internationale
des Démographes de Langue Française.
Quebec (Canadà), del 25 al 29 d’agost de
2008.
Participants del CED (amb comunicació):
•
Daniel Devolder i Francesca Galizia:
"Former un couple et vivre sans enfants.
L'allongement de la période initiale de vie
en couple sans enfant, une étude à partir
des données des enquêtes de Fécondité
et Famille (FFS)".

International Census Microdata Conference: "Findings and Futures"
Organitzat pel Cathie Marsh Centre for
Census and Survey Research-University of
Manchester. Manchester, de l’1 al 3 de
setembre de 2008.
Participants del CED (amb comunicació):
• Albert Esteve i Luis Á. López Ruiz:
"Lessons learned from cross-national research on marital homogamy".
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First ISA Forum of Sociology: "Sociological Research and Public Debate"
Organitzat per la International Sociological
Association (ISA), l'Associació Catalana de
Sociologia i la Federación Española de
Sociología. Barcelona, del 5 al 8 de
setembre de 2008.

Sixth Meeting of the "European Network
for the Sociological and Demographic
study of Divorce"
Organitzada per la European Network for
the Sociological and Demographic study of
Divorce. Oslo (Noruega), 18 i 19 de setembre de 2008.

Participants del CED (amb comunicació):

Participant del CED (amb presentació):

• Albert Esteve i Luis A. López: "Union
formation implications of race and gender
gaps in educational attainment: the case of
Latin America".
• Albert Esteve i Edurne Jiménez:
"International migration and marriage
patterns: the case of Moroccans in Spain".
• Thaís García (amb Clara Cortina):
"Gender patterns of union formation in
Spain: the role of intermarriage in a new
immigration country".
• John MacInnes (amb Julio Pérez): "The
Reproductive Revolution and the decline of
fertility".
• Jeroen Spijker: "Current characteristics
of living arrangements following bereavement of elderly persons in Spain".

• Montserrat Solsona (amb Carles Simó):
"Unions after divorce in Spain: looking at
the process from a qualitative perspective".

IX Congreso Internacional
Asociación
Española
de
Económica (AEHE)

de la
Historia

Organitzat pel Departamento de Economía
Aplicada de la Universidad de Murcia-Área
de Historia e Instituciones Económicas.
Múrcia, del 9 al 12 de setembre de 2008.
Participant del CED (amb pòster):
• Antonio D. Cámara (amb J. M. Martínez
Carrión i altres): "Crecimiento, nutrición y
bienestar en España. La influencia de los
procesos socioeconómicos a largo plazo en
los niveles de vida biológicos y la salud".

International Seminar: "Changing transitions to marriage: gender implications
for the next generation"
Organitzat per la International Union for the
Scientific Study in Population (IUSSP).
Nova Delhi (Índia), del 10 al 12 de
setembre de 2008.
Participants del CED (amb comunicació):
• Albert Esteve, Luis Á. López Ruiz (amb
Robert McCaa): "Assortative mating patterns in the developing world".
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XI Congreso de la Población Española:
"Envejecimiento, despoblación y territorio"
Organitzat per l'Asociación de Geógrafos
Españoles-Grupo de Población. Lleó, del
18 al 20 de setembre de 2008.
Participants del CED:
Com a membres del Comitè Científic.
• Anna Cabré, Juan A. Módenes; i Joaquín Recaño.

Amb comunicació:
• Marc Ajenjo i Joan Alberich: "El efecto
de la movilidad habitual en las estructuras
sociodemográficas: una aproximación para
los municipios catalanes a partir del Censo
de 2001".
• Jordi Bayona; Fernando Gil Alonso; i
Andreu Domingo: "La inmigración internacional como elemento de reconfiguración
territorial en àreas poco pobladas: el caso
de Cataluña (1996-2006)".
• Xavier Franch; Albert Esteve; i Joaquín
Recaño: "Los modelos de poblamiento en
España (1986-2006)".
• Juan A. Módenes: "La tenencia de la
vivienda de la población rural española.
Sistema residencial en transformación".
• L. Alberto del Rey (amb Mar Cebrián):
"Un doble proceso de despoblamiento en
la España interior durante el siglo XX:
migración y pérdida de nacimientos en
Castilla y León".
• Miquel Valls; Albert Esteve; i Xavier
Franch: "Envejecimiento, despoblación y
estructuras del poblamiento rural en
España".
• Elena Vidal i Pau Miret: "Evolución
histórica de la vida laboral en España de
1976 a 2006".
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7th European Urban and Regional
Studies Conference: "Diverse Europes:
Urban and Regional Openings, Connections & Exclusions"

XI Coloquio Ibérico de Geografía: "La
perspectiva geográfica ante los nuevos
retos de la sociedad y el medio ambiente
en el contexto ibérico"

Organitzat per l'European Urban and
Regional Studies, Durham University.
Istanbul (Turquia), del 18 al 21 de
setembre de 2008.

Organitzat per l'Asociación de Geógrafos
Españoles (AGE), pel Departamento de
Geografía de la Universidad de Alcalá i
l’Associaçao Portuguesa de Geógrafos.
Alcalá de Henares (Madrid), de l’1 al 4
d’octubre de 2008.

Participant del CED (amb comunicació):
• Hermínia Pujol (amb A. Ortiz i Mª D.
García Ramon): "Professional career,
scientific production and status in academic Spanish geography: a gender analysis
for Catalan public universities".

Participants del CED (amb comunicació):
• Jordi Bayona i Fernando Gil Alonso:
"¿La inmigración internacional ha contrarrestado los procesos de suburbanización? Nuevas dinámicas urbanas en la
Región Metropolitana de Barcelona".

III Congreso de la Asociación Latino
Americana de Población (ALAP): "La
población de América Latina y el
Caribe: retos en torno a la desigualdad
y la diversidad"

IX Reunión Nacional de Investigación
Demográfica en México: "Poblaciones y
regiones: los retos de la diversidad"

Organitzat per l'Asociación Latino Americana de Población (ALAP). Córdoba (Argentina), del 24 al 26 de setembre de 2008.

Organitzada per la Sociedad Mexicana de
Demografía. Mérida (Mèxic), del 8 a l’11
d’octubre de 2008.

Participants del CED (amb comunicació):

Participant del CED (amb comunicació):

• Xiana Bueno i Daniela Vono: "Pautas
reproductivas e inserción laboral de las
madres latinoamericanas en Estados
Unidos y España a inicios del siglo XXI".
• L. Alberto del Rey (amb Mar Cebrián):
"La primera migración laboral en las
poblaciones rurales del sur de México:
determinantes locales, familiares e individuales".

• Omar Guerrero: "Características demográficas de los migrantes internos y de
retorno: un análisis municipal".

VII Congrés de la Coordinadora de
Centres d'Estudis de Parla Catalana
(CCEPC): "Els processos migratoris a
les terres de parla catalana. De l'època
medieval a l'actualitat"

Organitzat per la Keele University. Keele
(Regne Unit), del 25 al 27 de setembre de
2008.

Organitzat per la Coordinadora de Centres
de Parla Catalana (CCEPC), l'Institut
Ramon Muntaner, la Federació d'Instituts
d'Estudis Comarcals del País Valencià
(FIECOV), la Universitat de València i Acció
Cultural del País Valencià. València, del 16
al 18 d'octubre de 2008.

Participants del CED (amb comunicació):

Participants del CED:

• Andreu Domingo; Diana López; i L.
Alberto del Rey: "Current status and trends
of the african migration to Spain".

Amb ponència:

Beyond Plurality in the African Diaspora
Conference: "Ethnicity Congregation,
Networking and Citizenship"

• Andreu Domingo: "Els processos migratoris a la Catalunya contemporània".
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Participació a altres actes acadèmics
i/o professionals

Amb comunicació:
• Jordi Bayona i Fernando Gil Alonso:
"La diversificació de les dinàmiques migratòries a la metròpolis barcelonina: immigració estrangera i suburbanització".
• Llorenç Casanova i Marta Serra:
"Migracions internes als Països Catalans.
Perspectiva comarcal, 1988-2006".

2nd European Demography Forum:
"Better Societies for Families and Older
People"
Organitzat per la Comissió Europea.
Brussel·les (Bèlgica), 24 i 25 de novembre
de 2008.
• Assistència de Fernando Gil Alonso,
com a coautor de l'obra: Commission of the
European Communities. Demography Report 2008 (2008). Meeting Social Needs in
an Ageing Society. Brussel·les: Comissió
Europea.

International Conference: "Effects of
Migration on Population Structures in
Europe"
Organitzat pel Vienna Institute of Demography i International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA). Vienna, 1 i 2 de
desembre de 2008.
Participant del CED (amb ponència):
• L. Alberto del Rey (amb José A. Ortega): "Effects of internal and international
migration on birth replacement. A regional
analysis in Spain, 1975-2005".

2005
• Conferència d'Anna Cabré: "La població
a Catalunya: perspectives per al segle XXI"
dins el Cicle de Conferències: Perspectives
al segle XXI: Població, Societat i País,
organitzades per l’Institut d’Estudis Catalans. Barcelona, 19 de gener de 2005.

Participació de Julio Pérez a Maratones
Científicos 2005-2006: El desafío de la
eterna juventud, organitzats pel Museu
Nacional de Ciència y Tecnología. Madrid,
20 de gener de 2005.

•

• Conferència de Julio Pérez: "El viaje
cuantitativo hacia la realidad social" en el
Curs de doctorat del Departament de
Sociologia II de la Universidad del País
Vasco. Bilbao, 7 i 8 de febrer de 2005.
• Participació de Juan A. Módenes a la
taula rodona: “Población y hogares: estimación de las necesidades de vivienda” en el
Seminari Aula Barcelona: Polítiques d’habitatge en un marc metropolità, organitzat per
la Direcció General d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, 16 de
febrer de 2005.
• Conferència inaugural d’Anna Cabré:
"Història de les migracions", en la Diplomatura de Postgrau: Immigració, Interculturalitat i Salut, organitzada pel Consorci Sanitari del Maresme, la UAB, la Filial del Maresme i l’Acadèmia de les Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears.
Mataró, 18 de febrer de 2005.
• Conferència d’Anna Cabré: "Reptes
demogràfics al segle XXI" en les III Jornades d’Actualització Científica, organitzades pel CRP Vallès Occidental I, II, III, IV,
el Coordinador per a les Relacions amb
l’Ensenyament Secundari de la UAB i
l’Institut de Ciències de l’Educació de la
UAB. Bellaterra, 2 de març de 2005.
• Conferència de John MacInnes (amb
Tiziana Nazio): "New forms of old inequalities: ECHP evidence of the determinants
of time-stress in couples" al Sociology
Subject Area Seminar, organitzat per la
University of Edinburgh. Edimburgh (Regne
Unit), 9 de març de 2005.

140

Centre d’Estudis Demogràfics. Memòria 2005-2008

Difusió

• Conferència de Pau Miret: "Formació
familiar a Catalunya: la nupcialitat i la
fecunditat durant els darrers 30 anys del
segle XX" i assistència d’Andreu Domingo,
Montserrat Solsona, Pau Miret, Inés
Brancós i Clara Cortina, en el Seminari de
la Xarxa Temàtica d’Estudis sobre la
Família, organitzat per la UAB. Bellaterra, 9
de març de 2005.
• Conferència
d’Albert Esteve: "The
IPUMS international Projects", en el Cicle
de
Conferències
organitzades
pel
Netherlands Institute for Scientific Services
NIWI. Amsterdam (Països Baixos), 21 de
març de 2005.
• Assistència de Clara Cortina a les
Jornades Doctorals, organitzades pel
Departament d’Universitats, Recerca i
Societat de la Informació de la Generalitat
de Catalunya. Collbató, del 4 al 7 d’abril de
2005.
• Participació d’Amand Blanes a la taula
rodona de les Jornades: El futuro de la
población de Andalucía, organitzades per
l’Instituto de Estadística de Andalucía.
Sevilla, 7 d'abril de 2005.
• Conferència d’Anna Cabré: "Serem 8
milions?", en l'Acte de lliurament de l’Ajut a
la Recerca en Atenció Primària 2004 de la
Regió Sanitària Costa de Ponent, organitzat pel Servei Català de la Salut, Regió
Sanitària Costa de Ponent. Barcelona, 18
d’abril de 2005.
• Conferència d’Anna Cabré: "Impacte i
evolució del factor demogràfic en el negoci
químic-farmacèutic" en les Jornades de
Directius de Torremirona, organitzades pel
Grup Esteve- Laboratoris Esteve. Figueres,
20 d’abril de 2005.

Seminari de Julio Pérez: "Envelliment
Demogràfic", en el Curs d’Expert Universitari en Estadística Pública, organitzat pel
Centro Andaluz de Prospectiva de la Universidad de Sevilla. Sevilla, 21 d’abril de
2005.
•

Conferència de Rocío Treviño: "Dinámica de la monoparentalidad en España" i
assistència d’Andreu Domingo, Montserrat
Solsona, Pau Miret i Clara Cortina, en el
Seminari de la Xarxa Temàtica d’Estudis
sobre la Família, organitzat per la Universitat de Barcelona. Barcelona, 28 d’abril de
2005.
•

• Participació d’Andreu Domingo com a
conductor del seminari 1: “Les migracions
en el capitalisme globalitzat. El lloc de
l’economia catalana en el context actual”,
en el Cicle sobre Les implicacions
econòmiques de la immigració estrangera a
Catalunya: reflexions entorn a la productivitat de l’economia catalana, organitzat per
la Fundació Jaume Bofill, Barcelona, 29
d’abril de 2005.
• Conferència d’Anna Cabré: "Entrar a la
universitat al 2005, reflexions des de la
demografia" en l'Acte de lliurament d’Orles
als alumnes de batxillerat, organitzat per
l’IES “Ciutat de Balaguer”. Balaguer, 6 de
maig de 2005.
• Conferència de Julio Pérez: "La población dependiente: presente y futuro" en la
Jornada: Salud y Sociedad, organizada per
la Secció de Cièncias de la Salut de Eusko
Ikaskuntza (Sociedad de Estudios Vascos).
Bilbao, 6 de maig de 2005.
• Conferència de Joaquín Recaño: "L’evolució demogràfica i socioeconòmica de
Castellbisbal fins a l’any 2004 i la projecció
de Castellbisbal a l’horitzó 2019" en el Cicle
de Conferències organitzat per l’Ajuntament
de Castellbisbal. Castellbisbal, 18 de maig
de 2005.
• Assistència d’Hermínia Pujol, com a
representant del Grup d'Estudis de
Geografia i Gènere de la UAB, al XII
Encuentro de Centros de Documentación
de Mujeres y de Grupos Universitarios de
Trabajo en temas de Género, organitzat pel
Centro de Documentación "María Zambrano" i l'Instituto de la Mujer de la Junta de
Andalucía. Sevilla, del 2 al 4 de juny de
2005.
• Conferència d’Albert Esteve: "Comparaisons Internationales à partir de Microdonnés des Recensements" a Les Lundis
de l’INED, organitzats per l’Institut National
d’Études Démographiques. París (França),
6 de juny de 2005.
• Conferència d’Anna Cabré: "Nuevos
horizontes demográficos en Espanya" a les
II Jornades sobre Immigració i Negoci
Bancari, organitzades pel Departament de
Recursos Humans de “La Caixa”. Barcelona, 9 de juny de 2005.
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• Participació de Julio Pérez com a
ponent a la taula rodona: "La transición
demográfica y riesgos de exclusión de los
mayores" de les Jornades-Taller: La Acción
Humanitaria y la Exclusión Social en los
Países Desarrollados. Madrid, 10 de juny
de 2005.
• Participació
d’Hermínia Pujol, en
representació del Centre d'Estudis Demogràfics, a Institutional Evaluation Programme. Balance of Research in the Institutes
related to Facultat de Lletres of UAB.
Academic Staff and Researchers, organitzat per l'European University Association.
Bellaterra, 14 de juny de 2005.
• Conferència de Joaquín Recaño: "El
origen geográfico de la inmigración de
Viladecans durante los años 1950-1975" en
el Cicle de Conferències organitzat per
l’Ajuntament de Viladecans. Viladecans, 21
de juny de 2005.
• Conferència d’Anna Cabré: "Cambios de
horizonte en el futuro de la población", en el
Curs Economía de la población y demografía, organitzat per la Universidad de
Oviedo. Oviedo, 4 de juliol de 2005.
• Conferència d’Anna Cabré: "Europa en
un mundo globalizado" i participació a la
taula rodona: "Demografía e Inmigración",
de l'Escola d’Estiu Rosario Acuña: “Nosotras y Nuestras Libertades: El Mundo que
Queremos”, organitzada per l’Ajuntament
de Gijón. Gijón, 5 de juliol de 2005.
• Conferència d’Anna Cabré: "El Reto
Demográfico Español" en el Programa de
BECAS LIDER (IV Edició), organitzat per la
Fundación Carolina i el Grupo Santander.
Madrid, 6 de juliol de 2005.
• Conferència plenària d’Anna Cabré a les
Jornades d’Economia Laboral, organitzades pel Departament d’Anàlisis Econòmic
Aplicat de la Universitat d’Alacant. Alacant,
12 de juliol de 2005.

Assistència d’Anna Cabré al Seminari:
"La reforma de la seguridad social en
tiempos de estabilidad y cecimiento económico", organitzat per la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Santander, del 18
al 22 de juliol de 2005.

•

• Conferència d’Anna Cabré: "Entrar en la
universidad el 2005. Reflexiones desde la
demografía", en el Seminari: La Universidad que nos espera, organitzat per la Universidad de Vigo i la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Villagarcía de
Arousa (Pontevedra), del 5 al 9 de
setembre de 2005.
• Conferència d’Anna Cabré: "Nuevos
horizontes demográficos para el siglo XXI"
a la IV Escuela Internacional de Verano:
“Reinventando el Estado de Bienestar
¿nuevas políticas para iguales objetivos?
organitzada per la UGT-Asturias. Avilés
(Asturias), del 12 al 16 de setembre de
2005.
• Conferències-col·loqui de Julio Pérez:
"L'envelliment de la població, una onada de
canvis imparables" i "La nova gent gran:
una autèntica revolució social", en el
Programa Universitat a l'Abast, organitzat
per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
en col·laboració amb la UAB. Cerdanyola
del Vallès, 17 i 26 de setembre de 2005.
• Assistència d’Anna Cabré i Socorro
Sancho a la Jornada sobre el futur dels
fons estructurals i de cohesió, organitzada
pel Consell de Treball Econòmic i Social de
Catalunya (CTESC). Barcelona, 19 de
setembre de 2005.
• Assistència de Clara Cortina, Joan García i Maria Parnau al Curs de modelit-zació
estadística bàsica amb SPSS (v. 13),
organitzat pel Servei d’Estadística de la
UAB. Bellaterra, del 19 al 22 de setembre de
2005.
• Conferència d’Andreu Domingo: "La migració extra comunitària a Europa" a La nova immigració i les nacions sense estat a
Europa: reptes i solucions, organitzada per
l’Assamblea de la Conferència de Nacions
sense Estats a Europa. Barcelona, 30 de
setembre de 2005.
• Conferència d’Anna Cabré: "El valor de
la immigració" a les II Jornades Ernest
Lluch, organitzades per la Fundació Ernest
Lluch, l’Ajuntament de Torroella de Montgrí
i Can Quintana. Torroella de Montgrí, 1
d’octubre de 2005.

• Participació de Julio Pérez amb la lliçó:
"La demografía, presente y futuro", en el
Màster en Direcció d’Institucions Sanitàries,
organitzat per la Fundació Doctor Robert.
Barcelona, 17 i 29 d’agost de 2005.
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• Visita dels alumnes del Programa
Mètodes i Tècniques per a l'Estudi de la
Població (16a. edició) a l'Idescat on, Mireia
Fa-rré i Josep Anton Sánchez (Idescat)
impartiren la conferència: "Estadístiques de
base censal i aprofitament estadístic dels
registres administratius. Una avaluació de
les xifres de població de Catalunya".
Barcelona, 19 d’octubre de 2005.
• Conferència inaugural d’Anna Cabré:
"Família i educació. Reflexions des de la
demografia" a la XIII Escola de Pares. Curs
2005-2006, organitzada per l’Ajuntament de
Castellar del Vallès. Castellar del Vallès, 20
d’octubre de 2005.
• Conferència d’Anna Cabré: "Demografia
i immigracions. Perspectiva global del segle
XXI" en el Cicle de conferències, organitzades per l'Aula d’Extensió Universitària Gent
Gran d’Osona. Vic, 26 d’octubre de 2005.
• Conferència de John MacInnes: "The
demographic background to the work-life
balance debate in Europe" a l'Institut für
Höhere Studien. Vienna (Àustria), 7 de
novembre de 2005.

Conferència d’Albert Esteve: "IPUMSEurope:
Confidentialy
measures
for
licensing and disseminating restrictedaccess census micro-data extracts to
academic users" al Eurostat Work Session
on Statistical Data Confidentiality, organitzada per la United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). Ginebra
(Suïssa), del 9 a l’11 de novembre de 2005.
•

• Conferència d’Anna Cabré: "Personas y
culturas en los procesos migratorios" en el
Foro Hispano-Británico: La cultura y el
fenómeno migratorio actual, organitzat per
la Fundación Hispano-Británica. Madrid, 14
de novembre de 2005.
• Conferència d’Anna Cabré: "Els canvis
demogràfics a les ciutats catalanes. L’estructura actual de la població catalana i els
reptes de govern local" a la Jornada Diàleg
de Cultures al Municipi, organitzada pel
Consorci Localret i l’Ajuntament de Tortosa.
Tortosa, 16 de novembre de 2005.
• Assistència d’Andreu Domingo, Montserrat Solsona, Pau Miret, Rocío Treviño i
Clara Cortina en el Seminari de la Xarxa
Temàtica d’Estudis sobre la Família,
organitzat per la Universitat de Barcelona.
Barcelona, 23 de novembre de 2005.

• Conferència d’Anna Cabré: "El sistema
català de reproducció", en el Cicle de
Conferències, organitzades pel Club Tomás
de Mercado de Barcelona. Barcelona, 24
de novembre de 2005.
• Assistència d’Andreu Domingo en el
Seminari Migració marroquina i desenvolupament: dinàmiques de migració internaexterna i el rol dels migrants a la societat
civil local i transnacional, organitzat pel
Grup Emergent sobre Relacions transnacionals i migracions Euro-Mediterrànies.
Bellaterra, 25 de novembre de 2005.
• Conferència de John MacInnes: "Identifying the British" a la Labour Force Survey
Users Group, organitzat per la Royal
Statistical Society. Londres (Regne Unit),
26 de novembre de 2005.
• Participació de Julio Pérez amb la lliçó:
"Políticas de población en el siglo XX y
situación actual", en el Màster en Relacions
Internacionals, organitzat per l’Institut
d’Estudis Internacionals. Barcelona, 14 de
desembre de 2005.
• Conferència d’Anna Cabré: "Presentació
i trajectòria del CED. Política de captació
d’investigadors", en la Trobada d’investigadors catalans fora de Catalunya, organitzada per la Direcció General de la Recerca
(DURSI) de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 28 de desembre de 2005.

2006
• Assistència a porta tancada d’Anna
Cabré a l'Acte Cooperación y Libertad.
Encuentro Catalunya-España de académicos e intelectuales, organitzat per la Universitat Pompeu Fabra i la Fundació Carles Pi
i Sunyer. Barcelona, 13 i 14 de gener de
2006.
• Participació de Joan García i assistència
d’Albert Esteve al Curs Integrated European Census Microdata, organitzat pel
Minnesota Population Center. Minnesota
(EUA), del 16 al 21 de gener de 2006.
• Conferència d’Anna Cabré: "Reflexions
sobre l’evolució demogràfica mundial del
segle XX”, en el Cicle de conferències “Els
grans debats de l’era de la informació i la
comunicació”, organitzat pel Centre Català
d’Anàlisi i Informació Internacional (CCAII).
Girona, 25 de gener de 2006.
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• Conferència magistral d’Anna Cabré:
"Noves tendències demogràfiques, nous
reptes pel món sanitari", en el Cicle de
conferències organitzat pel Departament de
Docència de l’Hospital de Sant Pau.
Barcelona, 27 de gener de 2006.
• Assistència d’Anna Cabré i Andreu
Domingo en el IV Cicle de Seminaris sobre
Migracions, organitzat pel Grup de Recerca
sobre Migracions (GRM). Bellaterra, 6 de
febrer de 2006.
• Conferència d’Anna Cabré: “Ciutat i
país: reflexions sobre la demografia” i
assistència d’Ainhoa Alustiza, Xiana Bueno,
Antonio D. Cámara, Eulàlia Camps, Clara
Cortina, Andreu Domingo, Laia Ferrer, Joan
García, Fernando Gil Alonso, Antonio
López Gay, Maria Parnau, Hermínia Pujol,
Jeroen Spijker, Anna Turu, Miquel Valls i
Elena Vidal, en l'Acte de Lliurament dels
Premis de la Societat Barcelonesa d’Amics
del País. Barcelona, 14 de febrer de 2006.
• Conferència d’Andreu Domingo: “Familia
y hogares de la población estranjera en
España 2001: la diversidad territorial”, en el
Seminari “Población, Espacio y Sociedad”,
organitzat pel Departament de Sociologia II
de la Facultat de Ciències Polítiques i
Sociologia de la Universidad Complutense
de Madrid. Madrid, 15 de febrer de 2006.
• Participació d’Anna Cabré a la tertúlia
”Gent del nord, gent del sud”, en el Cicle de
xerrades vinculades a la revista Escola
Catalana, organitzades per Òmnium
Cultural. Barcelona, 16 de febrer de 2006.

Assistència d’Anna Cabré i Andreu
Domingo en el IV Cicle de Seminaris sobre
Migracions, organitzat pel Grup de Recerca
sobre Migracions. Bellaterra, 6 de març de
2006.
•

• Participació d’Anna Cabré com a
moderadora del Taller 1 “Ciències Socials i
Humanitats” i de la Sessió Plenària i,
assistència d’Albert Esteve a les Jornades
La Nova Política Europea d’R+D i el 7è
Programa Marc d’R+D (2007-2013),
organitzat per la Direcció General de la
Recerca (DURSI) de la Generalitat de
Catalunya. Universitat Rovira i Virgili,
Tarragona, 17 de març de 2006.
• Conferència d’Anna Cabré: “Evolució de
les estructures familiars a Catalunya”, en el
Cicle de conferències organitzades pel
Casal Artesà d’Hostafranchs. Barcelona, 18
de març de 2006.
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• Seminari de Susana Martínez: "La
feminización de la inmigración en Italia", en
el Cicle de Seminaris organitzat per
l'Instituto Universitario de Estudios e
Desenvolvimento Galego (IDEGA) i la
Universidad de Santiago de Compostela.
Santiago de Compostela, 24 de març de
2006.
• Assistència de Fernando Gil Alonso a la
Trobada d’investigació i de formació universitària en immigració estrangera a Catalunya. Barcelona, 30 de març de 2006.
• Conferència d’Anna Cabré: “Nova fase,
vell model? La immigració en el creixement
demogràfic a Catalunya”., en la Cinquena
edició dels Cursos d’Estiu de Sabadell
Universitat, organitzada per l’Associació
Sabadell Universitat. Sabadell, 3 de maig
de 2006.
• Assistència de Llorenç Casanova, Pere
Forte, Xiana Bueno, Pere Fabrés, Omar
Guerrero, Susana Martínez, Antonio López
Gay, Jordi Bayona, Fernando Gil Alonso i
Albert García, en el IV Cicle de Seminaris
sobre Migracions, organitzat pel Grup de
Recerca sobre Migracions (GRM). Bellaterra, 6 de maig de 2006.
• Conferència d’Anna Cabré: “Perspectives demogràfiques” a l'Acte de lliurament
del premi “Marcel Brú i Turull” d’Enginyeria
Ambiental, organitzat per l'Escola Tècnica
Superior d’Enginyers, Camins, Canals i
Ports de la Universitat Politècnica de
Catalunya. Barcelona, 10 de maig de 2006.
• Conferència d’Anna Cabré i Amand
Blanes: “Demografia i planejament territorial. Problemes?”, en el Cicle de Conferències: Població, equipaments i planejament
territorial, organitzat per l’Associació Catalana de Ciència Regional. Barcelona, 24 de
maig de 2006.
• Conferència d’Anna Cabré: “Immigrants
a Catalunya”, en el Cicle de Conferències:
“Conviure amb altres pobles”, organitzat
per la Regidoria de Cultura i Festes de
l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès.
L’Ametlla del Vallès, 26 de maig de 2006.
• Assistència d’Albert Esteve en el
Working Group Meeting: EPROS European
Plan for Research in Official Statistics,
organitzada per la Comissió Europea.
Luxemburg, 1 i 2 de juny de 2006.
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• Ponència d'Amand Blanes: “L'evolució
recent i perspectives demogràfiques del
total i dels àmbits més sigificatius de la
regió metropolitana: Barcelona i els principals centres urbans metropolitans així com
els totals de la 1a i 2a corones" a les
Jornades sobre la regió metropolitana de
Barcelona i el Pla Territorial Metropolità,
organitzades per l'Aula Barcelona-Fundació
CIDOB. Barcelona, 8 i 9 de juny de 2006.
• Assistència d’Anna Turu i Joan García,
a l'acte sobre el Dia de l’Estadística 2006,
organitzat per I’Idescat. Barcelona, 22 de
juny de 2006.

Conferència d’Anna Cabré: “Demografia
i sostenibilitat”, en el Curs: Desenvolupament i sostenibilitat. Dos móns compatibles?, organitzat per la Universitat Rovira i
Virgili. Tarragona, 28 de juny de 2006.
•

Assistència becada de Susana Martínez
en el Curs: La situación socioeconómica y
laboral en España: Impacto y retos de la
inmigración, organitzat per la Universidad
Internacional Menéndez y Pelayo. Santander, del 10 al 12 de juliol de 2006.
•

• Conferència d’Anna Cabré: “Cambios
demográficos y sociales: el problema de la
atención a las personas en situación de
dependencia” a la trobada: La situación de
los servicios sociales en España. La ley de
promoción de la autonomía personal y de
atención a las personas en situación de
dependencia, organitzada pel Consejo
Económico y Social (CES). El Escorial, 13 i
14 de juliol de 2006.
• Conferència d’Andreu Domingo “Algunas reflexiones sobre la globalización
demográfica”, en el Curs d’Estiu Economía
de la población y demografía, organitzat
per la Universidad de Oviedo. Oviedo, 14
de juliol de 2006.
• Assistència convidada d’Anna Cabré en
el Seminari: Seguridad Social: protección y
cohesión social, organitzat pel Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales i la Universidad
Internacional Menéndez y Pelayo. Santander, del 17 al 19 de juliol de 2006.
• Assistència d’Albert Esteve en el Curs:
Spatial Analysis in the Social Science
Curriculum: Enhancing Under-graduate
Learning, organitzat pel Center for Spatially
Integrated Social Science. Santa Barbara
(EUA), del 31 de juliol al 5 d'agost de 2006.

• Conferència d’Anna Cabré: "Demografía
y universidad”, en el Curs d’Estiu: La universidad que nos espera, organitzat per la
Universidad Internacional Menéndez y Pelayo. Vilagarcía de Arousa, del 4 al 6 de
setembre de 2006.
• Participació d’Inés Brancós a la Jornada
de posada en comú del treball dels actors
del procés d’elaboració de la futura Llei
d’Infància de Catalunya, organitzada pel
Departament de Benestar i Família de la
Generalitat de Catalunya. Barcelona, 18 de
setembre de 2006.
• Lliço inaugural d’Anna Cabré: “Demografia i Universitat”, en l'Acte d'Inauguració
del Curs Acadèmic 2006-2007 de la Universitat Rovira i Virgili. Tarragona, 21 de
setembre de 2006.
• Conferència d’Andreu Domingo: “El
boom de la immigració internacional a
Catalunya: reptes de futur” a L’Acolliment
Lingüístic. Segona Jornada de presentació
de materials i experiències, organitzada per
la Secretaria de Política Lingüística de la
Generalitat de Catalunya. Girona, 22 de
setembre de 2006.
• Participació de Juan A. Módenes a la
taula rodona "Movilidad residencial", en el
Seminari: La vivienda en espacios metropolitanos, organitzat pel Centro de Estudios
Andaluces. Sevilla, 27 de setembre de
2006.
• Participació
d’Anna Cabré en la
presentació del llibre “La Vall de Tenes, 25
anys fent escola (1980-2005)” de Carme
Badía. Santa Eulàlia de Ronçana, 29 de
setembre de 2006.
• Conferència d’Anna Cabré: “Demografía
y Universidad”, en l'Acte d'Inauguració del
Curs Acadèmic de la Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Santiago de Compostela. Santiago
de Compostela, 4 d’octubre de 2006.
• Assistència d’Inés Brancós en la
Presentació de la nova Llei d’infància de
Catalunya, organitzada pel Departament de
Benestar i Família de la Generalitat de
Catalunya. Barcelona, 9 d’octubre de 2006.
• Participació d’Anna Cabré i Andreu
Domingo en el Taller d'Innovació amb
professionals de TV3 i Catalunya Ràdio
sobre immigració, organitzat per la
Cooporació Catalana de Ràdio i Televisió.
Barcelona, 10 octubre de 2006.
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• Conferència de Jordi Bayona: “Immigració, estructures de la llar i habitatges” a
la IX Setmana d’Estudis Urbans "Habitatge
i societat: noves demandes, nous instruments", organitzada per la Universitat de
Lleida, l’Ajuntament de Lleida i els Col·legis
Oficials d’Arquitectes i Arquitectes Tècnics
de Lleida. Lleida, 18 d'octubre de 2006.

• Conferència d’Andreu Domingo: “El
boom de la immigració internacional a
Catalunya: reptes de futur”, a la Jornada
d’acolliment lingüístic a les Terres de
l’Ebre, organitzades per la Secretaria de
Política Lingüística de la Generalitat de
Catalunya. Tortosa, 1 de desembre de
2006.

• Assistència d’Albert Esteve a la Reunió
informativa: “Research Infrastructures in
FP7”. Brussel·les (Bèlgica), 27 d’octubre de
2006.

• Conferència d’Andreu Domingo: “Atur i
immigració” en l'Acte de lliurament dels
premis Jaume Pinyol, atorgats per la
Fundació Un sol món de la Caixa de
Catalunya. Barcelona, 14 de desembre de
2006.

• Assistència de Joan García a l'Acte de
presentació de l’Eina d’Actualització del
Currículum de Recerca Via Web, organitzat
per l’Àrea d’Investigació i Desenvolupament
i la Unitat de Gestió de Dades. Bellaterra, 8
de novembre de 2006.
• Assitència de Julian López Colàs en el
Seminari sobre els procediments disponibles per a l'obtenció de Projeccions de
població a nivell municipal, organitzat per
l'Institut d'Estadística de Catalunya. Barcelona, 8 de novembre de 2006.

Conferència
de
Joaquín
Recaño
“Quants serem?”, en el Cicle de conferències: Visions de la ciència, organitzades per
la Direcció de Promoció de Cultura Científica i Biblioteques de Barcelona. Barcelona,
20 de novembre de 2006.
•

Participació de Montserrat Solsona (com
a autora d’un dels capítols del llibre) a
l'Acte de Presentació del llibre "Immigració i
Ciutadania. Reptes de la Catalunya del
segle XXI", de la Fundació Pere Ardíaca.
Barcelona, 29 de novembre de 2006.
•

• Conferència d’Anna Cabré: “Els aspectes demogràfics del canvi global” a la Jornada sobre Canvi Global: Efectes i Estratègies de Gestió, organitzada pel Centre de
Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals.
Barcelona, 30 de novembre de 2006.
• Conferència d’Andreu Domingo: “Borrosidad estadística y visibilidad social: la
inmigración internacional en España, 19962006”, en el Cicle de conferències sobre
immigración internacional, organitzades per
l’Institut d’Anàlisi Econòmica de la UAB i el
Consell Superior d’Investigacions Científiques. Bellaterra, 30 de novembre de 2006.
• Assistència de Julio Pérez a la Conferència: Towards a multi-age society: The
cultural dimensions of age policies, organitzada per UNESCO /MOST, EUNICBrussels, AGE and EESC. Brussel.les
(Bèlgica), 30 de novembre de 2006.
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• Conferència de Julio Pérez: "Envelliment, demografia i salut”, en el Seminari
del Curs d'Infermeria de les Escoles Universitàries Gimbernat. Sant Cugat del Vallès,
14 i 19 de desembre de 2006.

2007
• Participació
d’Anna Cabré en el
Programa Vicens Vives. Edició 2007:
Lideratges i comprimís cívic. Diàleg sobre
En quin món i en quin país vivim,
organitzat per ESADE. Barcelona, 19 de
gener de 2007.
• Conferència d’Anna Cabré: “Context
migratori a Catalunya, qui som els catalans
de segle XXI?" en el Cicle de
conferències:
“Què
sabem
de
la
immigració?” a Els Dijous a l’Òmnium,
organitzat per Òmnium. Barcelona, 24 de
gener de 2007.
• Conferència Inaugural d’Andreu Domingo: “Històries recents de la migracions” a
la Diplomatura de Postgrau Immigració,
interculturalitat i salut, organitzada per
l’Hospital de Mataró, UAB i l’Acadèmia de
Ciències Mèdiques de Catalunya, Mataró,
26 de gener de 2007.
• Participació de Julio Pérez a la taula
rodona: "Nuevas perspectivas en la promoción de la autonomía personal y la
atención a las personas con dependencia"
a la II Convenció les veus de la gent gran
a Barcelona, organitzada per l'Ajuntament
de Barcelona. Barcelona, 1 de febrer de
2007.
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• Participació de Montserrat Solsona
amb els cursos: “WS Readings in English
(English Cultural Semiotics)”; “WS I Feminist Theory and Documentary Film Studies" i amb les Conferències-Seminaris:
"Divorces and separations in Spain. Before, the legal process and after”; “Separation and divorce from a gender perspective
in Spain in the European context: A research in progress”, en el Programa de
Postgrau “Women’s Studies”, organitzat
per la Josai International University.
Togane-shi, Chiba-ken (Japó), de l’1 al 14
de febrer de 2007.
• Seminari de John MacInnes i Julio
Pérez: “The Reproductive Revolution” al
Department of Sociology de la University
of Edinburgh. Edimburg (Regne Unit), 7 de
febrer de 2007.
• Conferència de Joaquín Recaño: “La
movilidad geográfica de la población
extranjera: de fenómeno emergente a
factor estructural de las migraciones
internas en España" en el Seminari
organitzat per l’Institut d’Anàlisi Econòmic.
Bellaterra, 8 de febrer de 2007.
• Conferència d’Anna Cabré: “Demografía, población y ciudad” en el Màster en
Intervenció i Gestió Ambiental: Persona i
Societat del Postgrau: Anàlisi i Intervenció
social i ambiental: entorns urbans, comunitat i sostenibilitat, organitzat per la UB i la
UAB. Barcelona, 12 de febrer de 2007.
• Participació de Julio Pérez impartint el
Curs: “Sociología y demografía del envejecimiento”, en el Postgrau de Direcció i
Gestió de Centres Geriàtrics, organitzat
per l’Institut de Sociologia i Psicologia
Aplicades. Barcelona, 12, 19 i 26 de febrer
de 2007.
• Conferència d’Anna Cabré: “Els habitants de la Garriga d’aquí a cent anys” a
l'Aula de la Universitat a l’Abast, organitzada per la Fundació Martí l’Humà. La Garriga, 13 de febrer de 2007.
• Participació de Julio Pérez a la taula
rodona: "La demanda de las personas con
dependencia", de la Conferència Ley de la
dependencia: Oportunidades para el sector privado en la implantación de la Ley,
organitzada per Antares Consulting. Madrid, 14 de febrer de 2007.

• Conferència de John MacInnes: “Patterns of time-use in Spain: gender, employment and parenthood”, a la Universidad de
Santiago de Compostela. Santiago de
Compostela, 16 de febrer de 2007.
• Assistència de Montserrat Solsona i
Laia Ferrer a les Jornades Tècniques
sobre Polítiques de Salud Sexual i Reproductiva a l'Àfrica, celebrades en el marc
del programa VITA de Cooperació al
Desenvolupament de la Salut a Àfrica i
organitzades per l'Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament, l'AECI i
el Grup d'Interès Espanyol en Població,
Desenvolupament i Salut Reproductiva.
Barcelona, del 27 de febrer al 3 de març
de 2007.
• Conferència d'Anna Cabré: “Demografía i immigració. Perspectives globals pel
segle XXI” en el Cicle de Conferències
organitzades per l’Aula d'Extensió Universitària per a la Gent Gran de Sant Cugat
del Vallès. Sant Cugat del Vallès, 6 de
març de 2007.
• Conferència d'Anna Cabré i Julián
López Colás: “La Seu d'Urgell en la fase
expansiva de la dinàmica demogràfica”, en
el Cicle CONEC. Quants serem al 2016?,
organitzat per l’Ajuntament de la Seu
d’Urgell. La Seu d’Urgell, 7 de març de
2007.
• Seminari d'Andreu Domingo: “Demografia i immigració” en el Curs de Postgrau
sobre "Ciutadania i Immigració: la gestió
de la diversitat cultural", organitzat per la
Universitat Pompeu Fabra i l'Institut d'Educació Contínua. Barcelona, 19 de març de
2007.
• Conferència d’Anna Cabré: “Demografia i dona”, en el Cicle de conferències "El
menú de l'escriptor. Avui assaig", organitzat pel Servei Municipal de Biblioteques.
Girona, 20 de març de 2007.
• Conferència d'Anna Cabré: “El paper
de la dona en el Sistema Català de
Reproducció”, en el Dia Internacional de la
Dona. 2007 Any Europeu per a la Igualtat
d’Oportunitats: “Europa contra les desigualtats”, activitats organitzades per l’Ajuntament de Sabadell. Sabadell, 21 de març
de 2007.
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• Presentació a càrrec de Jordi Bayona i
Miquel Valls (autors de l’estudi), en l'acte
de Presentació de l’estudi “La immigració
al Bages, la població estrangera i la seva
relació amb el mercat de treball”,
organitzat pel Consell Comarcal del Bages. Manresa, 11 d’abril de 2007.
• Conferència d’Anna Cabré: “Història
dels moviments demogràfics a Catalunya”,
en el marc de les activitats organitzades
pel Taller d’Història de Celrà. Celrà, 20
d’abril de 2007.
• Participació de Montserrat Solsona impartint el curs: “Expert universitaire santé
sexuelle et reproductive”, en el marc del
Curs: Expert Universitaire Santé Sexuelle
et Reproductive (Universidad Internacional
de Andalucía i la Cheikh Anta Diop University. Mbour (Senegal), 30 d’abril de
2007.
• Conferència d’Anna Cabré: “Demografia i migracions. Perspectiva global pel
segle XXI” en el Cicle de conferències de
l’Associació Aula "Endavant Sant Martí",
organitzat pel Casal Sant Martí. Barcelona,
2 de maig de 2007.
• Conferència de Jordi Bayona: “Anàlisis
territorial de la población extranjera:
apuntes sobre la segregación y concentración en ámbitos urbanos, el caso de la
ciudad de Barcelona” en el Cicle de Conferències organitzat per l'Institut d’Anàlisi
Econòmica. Bellaterra, 3 de maig de 2007.
• Participació de Joaquín Recaño en el
Curs “Análisis demográfico y proyección
de las migraciones”, organitzat per l'Instituto Nacional de Estadística. Madrid, del 7 al
9 de maig de 2007.
• Conferència d’Anna Cabré: “La immigració: una oportunitat per al progrés de
l’empresa a la Taula rodona "Immigració =
motor de l'economia, a quin cost?" organitzada per la Fundació Empresa i Progrés.
Barcelona, 9 de maig de 2007.
• Conferència d’Anna Cabré: “Dona i
recerca”, en el Cicle de Conferències "Les
cares de la nostra ciència", organitzat per
la Universitat Pompeu Fabra. Barcelona,
15 de maig de 2007.
• Participació de Montserrat Solsona en
el curs: “Dinàmica i estructures familiares”,
en el marc del Curs “Estadístiques Demogràfiques i Socials”, del I Màster Universitari en Estadística Pública (Curs d’Expert
Universitari), organitzat per la Universidad
de Sevilla. Sevilla, 18 de maig de 2007.
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• Participació de Julio Pérez amb el seminari: “Envejecimiento demográfico” en el
Curs "Experto Universitario en Estadística
Pública", organizat pel Centro Andaluz de
Prospectiva. Sevilla, 19 de maig de 2007.
• Conferència de Julián López: “Las proyecciones demográficas: utilidad, análisis y
evaluación”, en el Màster Oficial de "Gestión y Validación Urbana. Instrumentos
cuantitativos de análisis urbano y territorial", organitzat per la Universitat Politècnica de Catalunya. Barcelona, 23 de maig
de 2007.
• Conferència d’Andreu Domingo: ”Estructuras familiares y reagrupación familiar
de la población estrangera en España”, en
el Seminari organitzat pel Dipartimento per
lo Studio delle Società Mediterranee. Università degli Studi di Bari. Bari (Itàlia), 23
de maig de 2007.
• Conferència d’Anna Cabré: “Reflexiones sobre la demografía en el siglo XXI:
retos globales, retos locales?” en el Cicle:
“Ciencia para el planeta sustentable” en el
marc de l’Any de la Ciència, organitzat pel
Consello da Cultura Galega i la Secretaría
Galega de I+D. Santiago de Compostela,
30 de maig de 2007.
• Conferència d’Anna Cabré: “Nous canvis demogràfics, nous reptes i com afecten
als col·lectius més febles", organitzada per
la Federació d'Associacions, Entitats i Comissions d'Hostafrancs (FAECH). Barcelona, 11 de juny de 2007.
• Participació de Marc Ajenjo com a
docent en el Curs “Métodos estadísticos
avanzados aplicado al estudio de la
migraciones” organitzat per la Universidad
de A Coruña. A Coruña, 13 de juny de
2007.
• Conferència de Julio Pérez: “Canvis demogràfics i envelliment de la població” a
les Sessions de formació per comandaments territorials de policia i bombers de
Catalunya. Mollet del Vallès, 13 de juny de
2007.
• Conferència d’Anna Cabré: “Canvis demogràfics i la seva implicació en els patrons de salut i familiars” a les Sessions de
formació pel personal sanitari de l’Hospital
Parc Taulí. Sabadell, 20 de juny de 2007.
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• Conferència d’Anna Cabré: ”El sistema
catalán de reproducción” en el Seminari
organitzat pel Dipartimento per lo Studio
delle Società Mediterranee. Università
degli Studi di Bari. Bari (Itàlia), 22 de juny
de 2007.
• Conferència d’Anna Cabré: “Demografía del envejecimiento” en el Tercer Curs
Internacional de Geriatria organitzat per
l’Institut de l’Envelliment de la UAB; Université Paul Sabatier, Toulouse (França);
UCLA Multicampus Program in Geriatric
Medicine and Gerontology, Los Ángeles
(EUA); Bedfordshire and Hertfordshire
Postgraduate Medical School i la University of Luton, Luton (Regne Unit). Barcelona,
28 de juny de 2007.
• Conferència d’Anna Cabré: “El factor
demográfico en el análisis de la vivienda”,
en el Curs d’Estiu: "El mercado de la
vivienda", organitzat per la Universidad de
Oviedo, Vicerectorado de Extensión Universitaria y Relaciones Internacionales.
Oviedo, 16 de juliol de 2007.
• Participació de Brenda Yépez en el
Taller: Uso de la Información Sociodemográfica para el Fortalecimiento del Poder
Comunal (Projecte Població i Desenvolupament), organitzat pel Ministerio de Ciencia y Tecnología. Coro (Veneçuela), del 30
de juliol a l’1 d’agost de 2007.

Participació d’Amand Blanes a les
Jornades Edad y Vida, organitzades per
Caves Raimat. Raïmat, 13 de setembre de
2007.

•

• Conferència d’Andreu Domingo: “Demografía e integración social de la población extranjera en España” a les Jornades
sobre Immigració, organitzades per Creu
Roja Espanyola. Barcelona, 8 d’octubre de
2007.
• Participació de Luís Á. López en el
Curs: Desarrollo de aplicaciones de difusión con Redatam+SP, organitzat per
CELADE. Santiago de Chile (Xile), del 15
al 26 d’octubre de 2007.
• Assistència de Laia Ferrer en el
Workshop: “Online multilingual demographic dictionary”, organitzat per la CNFUIESP (París) / UNPD (Nova York). París
(França) del 17 al 19 d’octubre de 2007.
• Participació de Clara Cortina a la Conferència Europea “Fewer, older, more diverse”, organitzada pel British Council.
Berlín (Alemanya) del 17 al 19 d’octubre
de 2007.

• Participació d’Albert Esteve en l'Acte de
Presentació del llibre “Informe sobre las
economías del Mediterraneo”, organitzat
per l'Istituto di Studi sulle Società del
Mediterraneo i l’Institut Italià de Cultura de
Barcelona. Barcelona, 24 d’octubre de
2007.
• Conferència d’Andreu Domingo: “La
internacionalització de la immigració a
Catalunya, perspectiva demogràfica” en el
Cicle: La nova immigració, organitzat per
Òmnium Cultural de Badalona. Badalona,
30 d’octubre de 2007.
• Conferència d’Andreu Domingo: “Análisis de la juventud inmigrante en España”
en les Jornadas sobre la Juventud inmigrante, organitzades pel Departamento de
Bienestar Social del Gobierno de Navarra.
Pamplona, 23 de novembre de 2007.
• Participació d’Antonio López Gay, (com
a premiat) i assistència d’Anna Cabré i
Joaquín Recaño (directors de la Tesi
Doctoral premiada), Marc Ajenjo, Jordi
Bayona, Eulàlia Camps, Clara Cortina,
Teresa A. Cusidó, Albert Esteve, Joan
García, Julián López Colás, Juan A.
Módenes, Socorro Sancho, Jeroen Spijker
i Fernán Vejarano, en l'Acte de lliurament
del Premi Anual Tesis Doctorals 2007
atorgat pel Consell de Treball, Econòmic i
Social de Catalunya. Barcelona, 26 de
novembre de 2007.
• Presentació a càrrec d’Anna Cabré i
d’Andreu
Domingo
en
l'Acte
de
Presentació
de
la
Nadala
2007:
“Immigració. Les onades immigratòries en
la Catalunya comtemporànea”, obra
coordinada pel Centre d’Estudis Demogràfics, per encàrrec de la Fundació Lluís
Carulla. Barcelona, 12 de desembre de
2007.

2008
• Conferència d’Anna Cabré: "El sistema
català de reproducció: nova temporada",
en el Curs del II Congrés Català de
Geografia, 2007-2008, organitzat per la
Societat Catalana de Geografia. Barcelona, 16 de gener de 2008.
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• Seminari de Joaquín Recaño: "Las
migraciones internas de la población
extranjera en España. Factores sociodemográficos e implicaciones territoriales",
en el Curs Demografía, actividad y geografía, organitzat per la Fundación BBVA i
Instituto Valenciano de Investigaciones
Económicas (IVIE). Madrid, 24 de gener
de 2008.
• Conferència d'Andreu Domingo: "Onades migratòries a Catalunya: una perspectiva sociodemogràfica", en el Curs Nou
alumnat, nou currículum i nova immersió
lingüística, organitzat per la Universitat de
Vic. Vic, 16 de febrer de 2008.

Seminari de Joaquín Recaño: "Factores
espaciales y medioambientales de la mortalidad en la Barcelona de finales del siglo
XIX" en el IV Curso de Postgrado del
CSIC: "Demografía y Estadística aplicada
a la Salud", organitzat per l'Instituto de
Economía, Geografía y Demografía-CSIC.
Madrid, 19 de febrer de 2008.
•

Conferència d’Andreu Domingo: "La
inmigración en España", organitzada per la
Fundación Carolina. Barcelona, 27 de
febrer de 2008.
•

• Seminari de John MacInnes: "Where
have all the babies gone?' Using the GHS
to look at 'desired' and realised fertility in
the UK", organitzat per la General Household Survey User Meeting, Royal Statistical Society London. Londres, 6 de març
de 2008.
• Seminari de John MacInnes: "A Population Policy for Scotland?", organitzat per
l’Economic and Social Research Council
en el marc del Festival of Social Science
2008. Edimburg (Regne Unit), 12 de març
de 2008.
• Conferència d’Antonio D. Cámara:
"Longterm Trends in Height in Spain:
Recent Findings and Implications for Economic History", organitzada per l’Institute
for Social Research - Population Studies
Center (ICPSR) de la University of Michigan. Michigan (EUA), 18 de març de 2008.
• Conferència de Joaquín Recaño: "La
evolución de la población. Historia y
proyecciones de futuro", en el Curs Especialista en Estudios Sociales de la Población. Historia, Docencia e Investigación",
organitzat per la Universidad de Castilla La Mancha. Albacete, 7 d’abril de 2008.
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• Conferència d’Amand Blanes: "De la
transición epidemiológica a las perspectivas de futuro en España", en el Curso de
Postgrado del CSIC: "Demografía y Estadística aplicada a la salud", organitzat per
l’Instituto de Economía, Geografía y Demografía-CSIC. Madrid, 16 d'abril de 2008.
• Conferència d’Albert Esteve: "El proyecto IPUMS: la integración de microdatos
censales a escala internacional", en el
Máster en Estudios Latinoamericanos
(Curso 2007-2008), organitzat per la Universidad de Salamanca. Salamanca, 24
d’abril de 2008.
• Conferència d'Andreu Domingo: "Desigualtat i complementarietat: migracions
internacionals a Catalunya", en el Cicle
"Condicions de vida i desigualtats econòmiques en un entorn de globalització",
organitzat per la Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Girona. Girona, 29 d'abril de 2008.
• Ponència d'Anna Cabré i Juan A. Módenes: "Què es pot esperar de la demanda?" a la Jornada "Habitatge i futur. Alternatives al canvi de cicle", organitzada per
l’Associació de Promotors de Barcelona
(APCE). Barcelona, 19 de maig de 2008.

Participació d'Anna Cabré i Juan A. Módenes
a la Jornada "Habitatge i futur.
Alternatives al canvi de cicle".

• Presentació de Luis Á. López Ruiz:
"Uniones conyugales y distancia social en
América Latina", en el Taller "IPUMS América Latina II", organitzat pel Minnesota
Population Center de la University of
Minnesota. Ciudad de Panamá (Panamà),
del 2 al 5 de juny de 2008.
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• Ponència d'Andreu Domingo: "Les llars
amb estrangers a Catalunya: la perspectiva
demogràfica", a les Jornades de Treball:
"Pacte Nacional per a la Immigració,
perspectiva des de les dones", organitzades per l'Institut Català de les Dones i per
la Secretaria per a la Immigració de la
Generalitat de Catalunya. Barcelona, 5 i 6
de juny de 2008.
• Ponència de Marc Ajeno i Amand Blanes: "Les formes familiars i de convivència
de la població inmigrada", a la Jornada
sobre "Condicions de Vida de la Població
Immigrada a Catalunya", organitzada per la
Fundació Jaume Bofill i l'Institut d'Estudis
Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Barcelona, 11 de juny de 2008.
• Conferència d'Anna Cabré: "Algunes
reflexions sobre els reptes demogràfics del
segle XXI", organitzada per Creu Roja de
Catalunya. Barcelona, 11 de juny de 2008.
• Conferència inaugural d’Anna Cabré
"Els nous escenaris de població, quines
reflexions obliguen a fer?", en el Curs "Què
cal fer davant les noves polítiques socials?", organitzat per la Fundació Universitat de Girona, Innovació i Formació. Girona,
19 de juny de 2008.
• Presentació del llibre d’Andreu Domingo: Descenso literario a los infiernos demográficos. Distopía y población, a càrrec
d’Anna Cabré. Barcelona, 14 de juliol de
2008.

Anna Cabré durant l'Acte de presentació del llibre
d'Andreu Domingo

Conferència de Pau Miret: "Joves, génere i família", en el Curs d’Estiu "Joventut,
crítica?", organitzat per la Universitat d'Alacant. Alacant, 15 de juliol de 2008.

•

• Conferència d’Anna Cabré: "Reflexiones sobre los cambios demográficos
recientes en relación a las políticas
públicas dirigidas a las familias", en el
Curs d’Estiu "La Seguridad Social en la
nueva situación social y económica: Sostenibilidad, Seguridad y Confianza", organitzat per la Secretaría de Estado para la
Seguridad Social, Ministerio de Trabajo e
Inmigración i la Universidad Internacional
Menéndez y Pelayo (UIMP). Santander,
17 de juliol de 2008.
• Conferència d’Antonio D. Cámara: "Initial results on trends in health and disability
in the UK and Spain", organitzada pel
Institute for Social Research-Population
Studies Center (ICPSR) de la University of
Michigan. Michigan (EUA), 22 de juliol de
2008.
• Assistència de Diana López i Xiana Bueno al Curs "Inmigrant Integration", organitzat pel International Max Planck Research
School for Demography (IMPRSD) i el Center for Economic Demography, Lund University. Lund (Suècia), del 18 al 29 d’agost
de 2008.
• Assistència d’Anna Cabré i Antonio D.
Cámara a les Jornades de debat: "Sistemes sanitaris: salut i riquesa", organitzades
per l’Associació d’Amics de la UAB. Barcelona, 6 d’octubre de 2008.
• Conferència inaugural d'Anna Cabré:
"Vivir 100 años", en el II Encuentro del
Voluntariado de Manos Amigas del grupo
de Mayores de Telefónica, organitzat per
l’Asociación Grupo de Mayores de Telefónica. Fundación Telefónica. Barcelona, 14
d’octubre de 2008.
• Presentacions d'Inés Brancós "L'adopció internacional a Catalunya. Un nou fenomen demogràfic?"; Montserrat Solsona
"Trajectòries familiars després del divorci";
Jeroen Spijker "Atlas de indicadores de
divorcio y postdivorcio en Europa: edad,
género y territorio"; i Rocío Treviño
"Hogares de familias reconstituidas y
equidad de género: ¿nuevas paradojas?", a
les Jornades sobre: "Noves famílies, noves
maternitats, noves paternitats", organitzades pel Grup d’Estudis sobre Família i
Parentiu-Universitat de Barcelona. Barcelona, 15 i 16 d’octubre de 2008.
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• Assistència d’Andreu Domingo i Diana
López en el Fòrum Gestió de la immigració
i la diversitat al Québec i al Canadà, organitzat per la Fundació CIDOB i la Secretaria per a la Immigració de la Generalitat de
Catalunya. Barcelona, 22 i 23 d'octubre de
2008.

Participació d’Anna Cabré a la taula rodona Els Serveis socials del segle XXI: La
innovación al servei de les persones,
organitzada per Caixa Sabadell en motiu
del seu 150è aniversari. Sadadell, 29 d’octubre de 2008.
•

• Conferència de Montserrat Solsona: "Els
12 Drets Sexuals i Reproductius", en la
Jornada sobre Drets sexuals i reproductius,
organitzada per l’Associació de Planificació
Familiar de Catalunya i Balears. Barcelona,
26 de novembre de 2008.
• Participació d'Andreu Domingo a la
Taula rodona "Venim del nord, venim del
sud... Quina és la realitat sociodemogràfica
de Catalunya?" de, Els dijous de l'Òmnium,
organitzada per Òmnium Cultural. Barcelona, 27 de novembre de 2008.

Participació d'Anna Cabré a la Sessió
de treball "Prospectiva socioeconòmica.
Preveure per actuar", organitzada per
l'Observatori de Desenvolupament Local de
Vilanova i la Geltrú. Vilanova i la Geltrú, 5
de novembre de 2008.

• Assistència d'Inés Brancós, Daniel Devolder, Andreu Domingo i Hermínia Pujol a
la Jornada sobre "L'avaluació dels Centres
de Recerca", organitzada pel Ministerio de
Ciencia e Innovación i l'Agència de Gestió
d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Barcelona, 28 de novembre de 2008.

• Conferència d’Amand Blanes (en representació d’Anna Cabré): "Algunes reflexions sobre la demografia catalana, viscuda des de Sabadell", en motiu de la inauguració de la nova seu de la Fundació
Bosch i Cardellach. Sabadell, 6 de novembre de 2008.

• Conferència de Daniel Devolder: "Los
factores de la infecundidad involuntaria", en
el V Curso de Postgrado del CSIC: "La
salud de la Población: Análisis demográfico
y estadístico", organitzat per l’Instituto de
Economía, Geografía y Demografía-CSIC.
Madrid, 3 de desembre de 2008.

• Conferència de Pau Miret "Formación
de la pareja en la España actual: modelos
de género", i de Montserrat Solsona "El
divorcio en España. Una aproximación
demográfica", en el Máster en "Igualdad de
Género en Ciencias Humanas, Sociales y
Jurídicas" (assignatura 1: Familia y fecundidad: trayectoria laboral y educativa de la
mujer), organitzat pel CSIC. Madrid, 17 i 18
de novembre de 2008.

• Ponència de Pau Miret: "Presentació de
l'Enquesta de Joventut" a la Sessió sobre
l'Enquesta de la Joventut de Catalunya,
organitzada per l'Institut d'Estadística de
Catalunya. Barcelona, 5 de desembre de
2008.

•

• Participació d'Anna Cabré a la Taula
rodona: "Dones, homes i oportunitats socials", en el programa: Els cursos del museu: Dones vs. Homes: Cervell i intel·ligència, organitzats per l’Obra Social. Fundació
la Caixa. Barcelona, 24 de novembre de
2008.
• Conferència d'Amand Blanes: "De las
hipótesis a las metodologías en las proyecciones de mortalidad. Una revisión histórica
y comparativa", en el V Curso de Postgrado
del CSIC: "La salud de la población: análisis demográfico y estadístico", organitzat
per l’Instituto de Economía, Geografía y
Demografía-CSIC. Madrid, 26 de novembre
de 2008.

152

• Conferència d'Antonio D. Cámara i Jeroen Spijker: "Evolución generacional de la
estatura en la España del siglo XX", en el V
Curso de Postgrado del CSIC: "La salud de
la Población: análisis demográfico y estadístico", organitzat per l’Instituto de Economía, Geografía y Demografía-CSIC. Madrid, 11 de desembre de 2008.
• Conferència d'Andreu Domingo: "Dinàmica de la migració internacional a Espanya: immigració estrangera i reagrupament familiar", en el Curs "Demografia Urbana i Migracions" del Màster en "Estudis
Territorials i de la Població-Demografia", organitzat pel Centre d'Estudis Demogràfics i
pel Departament de Geografia de la UAB.
Bellaterra, 18 de desembre de 2008.
• Conferència de Julián López Colás:
"Projectar la demanda residencial en l'àmbit
local", en el Curs "Demografia Urbana i
Migracions" del Màster en "Estudis Territorials i de la Població-Demografia", organitzat pel Centre d'Estudis Demogràfics i
pel Departament de Geografia de la UAB.
Bellaterra, 18 de desembre de 2008.
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• Assistència de Juan A. Módenes, com a
representant de la UAB, a la Sessió Plenària del Consell de l'Habitatge Social de Barcelona, organitzada pel Consell de l'Habitatge Social de Barcelona de l'Ajuntament
de Barcelona. Barcelona, 18 de desembre
de 2008.
• Conferència de Julián López Colás:
"Previsió demogràfica de demanda d'habitatge principal", en el Curs "Política de Sól
i Habitatge", del Màster de "Gestió i Valoració Urbana", organitzat per l'Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona
(UPC). Barcelona, 19 de desembre de
2008.

Centre d'Estudis Demogràfics. Memòria 2005-2008

153

