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EL CENTRE D’ESTUDIS DEMOGRÀFICS
El Centre d’Estudis Demogràfics, va néixer d’un conveni entre la Generalitat de Catalunya i la
Universitat Autònoma de Barcelona, que fou signat el 10 de febrer de 1984. Durant un primer
moment el CED va funcionar com un Centre dins la Universitat Autònoma de Barcelona amb el
suport econòmic de la Generalitat de Catalunya, essent regit per una comissió rectora integrada
per representants d’ambdues institucions.
A partir d’aquesta primera experiència, el 18 de gener de 1985 fou firmat un segon conveni que
inicià el procés de constitució d’un Consorci dotat de personalitat jurídica pública. Una vegada
elaborats els seus estatuts, la constitució del Consorci “Centre d’Estudis Demogràfics” fou
aprovada pels òrgans de govern de les institucions promotores i publicada en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, núm. 573 de 9 d’agost de 1985, Decret 207/1985.
El 30 d'abril de 1986 va tenir lloc la primera reunió del Consell de Govern, integrat per
representants de la UAB i de la Generalitat, que elegí com a president el Dr. Jordi Nadal i Oller i
nomenà com a directora del Centre la Sra. Anna Cabré i Pla.

Objectius
Els seus objectius principals són la recerca, la docència i la difusió del coneixement sobre temes
de població.
La recerca: estudi i seguiment sistemàtic de les pautes i tendències de la població catalana,
situada en el context espanyol i europeu.
La investigació bàsica i aplicada es concreta en l’existència de diferents línies de recerca que duen
a terme treballs per organismes de l’àmbit públic, però també 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.
El CED disposa d'una biblioteca i centre de documentació especialitzats, en els quals 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.

Consell de Govern
L’órgan superior de Govern del CED està constituït per representants de la Generalitat de
Catalunya, de la Universitat Autònoma de Barcelona i per la Directora del CED.
Són membres del Consell de Govern:
Jordi Nadal, President
Josep Grifoll, representant de la Generalitat de Catalunya
Jordi Oliveras, representant de la Generalitat de Catalunya
Ramon Juncosa, (fins el juny del 2000); Josep Camps (a partir de l’octubre del 2000),
representants de la Generalitat de Catalunya
Enric Lluch, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona
Antoni F. Tulla, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona
Anna Cabré, Directora
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Recursos Humans
El CED disposa d'un equip investigador i tècnic consolidat al llarg dels seus anys d'existència.
Aquest equip, provinent en bona part de les primeres edicions del programa d'especialització en
demografia que organitza el mateix Centre, 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.

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

Sotsdirecció
Domingo Valls, Andreu
Doctor en Sociologia per la Universitat Nacional d’Educació a Distància.
Diplomat en Mètodes i Tècniques per a l’Estudi de la Població, CED.

Gerència
Pujol Estragués, Hermínia
Màster en Gestió Pública per la UAB.
Llicenciada en Història i en Geografia per la UAB.

Personal Investigador Contractat
Ajenjo Cosp, Marc
Llicenciat en Sociologia per la UAB.
Diplomat en Estadística per la UAB.
Diplomat en Aspectes Demogràfics de la Previsió de la Demanda, CED.
Blanes Llorens, Amand
Llicenciat en Història i en Ciències Polítiques i Sociologia per la UAB.
Diplomat en Mètodes i Tècniques per a l’Estudi de la Població, CED.
Devolder Pennanguer, Daniel
Doctor en Econòmiques, especialitat de Demografia Econòmica, per l’Institut d’Estudis Polítics de
París.
González López, Maria José
Doctora en Ciències Polítiques i Sociologia per l’Institut Universitari Europeu de Florència.
Diplomada en Aspectes Demogràfics de la Previsió de la Demanda, CED.
Des de març de 2000.
Houle Boisvert, René
Doctor en Demografia i Ciències Socials per l’École des Hautes Études en Sciences Sociales.
Diplomat en Ciències Econòmiques i Demografia per la Universitat de Montreal.
Fins l’agost de 2000.
Miret Gamundi, Pau
Llicenciat en Sociologia per la UAB.
Diplomat en Aspectes Demogràfics de la Previsió de la Demanda, CED.
Des del setembre de 1999.
Módenes Cabrerizo, Juan Antonio
Doctor en Geografia per la UAB.
Diplomat en Aspectes Demogràfics de la Previsió de la Demanda, CED.
Fins el setembre de 1999.
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Pérez Díaz, Julio
Doctor en Sociologia per la Universitat Nacional d’Educació a Distància.
Diplomat en Aspectes Demogràfics de la Previsió de la Demanda, CED.
Recaño Valverde, Joaquín
Doctor en Geografia per la UB.
Diplomat en Mètodes i Tècniques per a l’Estudi de la Població, CED.
Sancho Valverde, Socorro
Llicenciada en Història per la UAB.
Diplomada en Mètodes i Tècniques per a l’Estudi de la Població, CED.
Treviño Maruri, Rocío
Llicenciada en Història i en Sociologia per la UAB.
Diplomada en Mètodes i Tècniques per a l’Estudi de la Població, CED.

Personal Investigador Associat
Kaplan Marcusán, Adriana
Doctora en Antropologia per la UAB.
Professora de l’ICESB.
Des del juny de 1999.
Mendizábal Riera, Enric
Doctor en Geografia per la UAB.
Diplomat en Mètodes i Tècniques per a l’Estudi de la Població, CED.
Professor titular del Departament de Geografia de la UAB.
Fins el desembre de 1999.
Módenes Cabrerizo, Juan Antonio
Doctor en Geografia per la UAB.
Diplomat en Aspectes Demogràfics de la Previsió de la Demanda, CED.
Professor ajudant al Departament de Geografia de la UAB.
Des de l’octubre de 1999.
Sánchez Moya, Carles
Llicenciat en Geografia per la UB.
Diplomat en Mètodes i Tècniques per a l’Estudi de la Població, CED.
Tècnic de suport UAB/CED.
Des de l’octubre de 2000 fins el juny de 2001.
Simó Noguera, Carles X.
Doctor en Demografia per la Universitat de Montreal.
Diplomat en Mètodes i Tècniques per a l’Estudi de la Població, CED.
Doctor contractat per la UAB
Fins el febrer de 1999.
Solsona Pairó, Montserrat
Doctora en Geografia per la UAB.
Diplomada en Demografia CELADE, Santiago de Chile.
Professora titular del Departament de Geografia de la UAB.
Torrents Roses, Àngels
Doctora en Geografia per la UB.
Professora titular del Departament de Geografia de la UAB.
Valls Fígols, Miquel
Llicenciat en Geografia per la UdL.
Diplomat en Mètodes i Tècniques per a l’Estudi de la Població, CED.
Tècnic de suport UAB/CED.
Des de l’abril de 2001.
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Tècnics de Suport a la Recerca
Bayona Carrasco, Jordi
Llicenciat en Geografia per la UB.
Diplomat en Mètodes i Tècniques per a l’Estudi de la Població, CED.
Des del desembre de 1999.
Brancós Coll, Inés
Llicenciada en Geografia per la UAB.
Diplomada en Mètodes i Tècniques per a l’Estudi de la Població, CED.
Des de l’octubre de 1999.
García Román, Joan
Diplomat en Estadística per la UAB.
Diplomat en Mètodes i Tècniques per a l’Estudi de la Població, CED.
Des del setembre de 2000.
Luxán Serrano, Marta
Llicenciada en Sociologia per la UPV.
Diplomada en Mètodes i Tècniques per a l’Estudi de la Població, CED.
Fins el novembre de 2000.
Menacho Montes, Teresa
Llicenciada en Matemàtiques per la Universitat de Sevilla.
Diplomada en Mètodes i Tècniques per a l’Estudi de la Població, CED.
Des de l’octubre de 1999.
Ros Navarro, Carme
Llicenciada en Geografia i Història per la UB.
Diplomada en Mètodes i Tècniques per a l’Estudi de la Població, CED.
Valls Fígols, Miquel
Llicenciat en Geografia per la UdL.
Diplomat en Mètodes i Tècniques per a l’Estudi de la Població, CED.
Des de setembre de 2000 fins el març del 2001.

Personal Tècnic i Administratiu
Abella Álvarez, Cándida
Bibliotecària.
Diplomada de l’Escola de Biblioteconomia i Documentació.
Barrientos Lima, Marisol
Auxiliar administrativa.
Tècnic especialista FP2.
Fins l’abril de 2000.
Castillo Vega, Isabel
Secretària de Direcció.
Llicenciada en Història per la UAB.
Diplomada en Mètodes i Tècniques per a l’Estudi de la Població, CED.
Des del maig de 2000 fins el juliol de 2001.
Camps Vidal, Eulàlia
Secretària de Direcció.
Llicenciada en Sociologia per la UAB.
Diplomada en Aspectes Demogràfics de la Previsió de la Demanda, CED.
Des del setembre de 2001.
Huertos Barot, Maria Àngels
Comptable.
Tècnic mig.
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Lucena Díaz, María Dolores
Auxiliar administrativa.
Tècnic especialista FP2.
Pastor Llaudet, Ruth
Auxiliar administrativa.
Tècnic especialista FP2.

Becaris
Alberich González, Joan
Llicenciat en Geografia per la UAB.
Diplomat en Mètodes i Tècniques per a l’Estudi de la Població, CED.
Becari del CED.
Des del setembre de 2001.
Bayona Carrasco, Jordi
Llicenciat en Geografia per la UB.
Diplomat en Mètodes i Tècniques per a l’Estudi de la Població, CED.
Becari del CED.
Des del setembre fins el novembre de 1999.
Brancós Coll, Inés
Llicenciada en Geografia per la UAB.
Diplomada en Mètodes i Tècniques per a l’Estudi de la Població, CED.
Becaria de la CIRIT a la UAB/CED.
Fins el setembre de 1999.
Esteve Palós, Albert
Llicenciat en Geografia per la UAB.
Diplomat en Mètodes i Tècniques per a l’Estudi de la Població, CED.
Becari del MEC a la UAB/CED.
Des del gener de 1999.
García Román, Joan
Diplomat en Estadística per la UAB.
Diplomat en Mètodes i Tècniques per a l’Estudi de la Població, CED.
Becari del CED.
Des de l’abril fins el juliol de 2000.
López Colàs, Julián
Llicenciat en Geografia per la UAB.
Diplomat en Mètodes i Tècniques per a l’Estudi de la Població, CED.
Becari del MAE al CED.
Des del gener de 1999 fins el desembre de 2001.
López Gay, Antoni
Llicenciat en Geografia per la UB.
Diplomat en Mètodes i Tècniques per a l’Estudi de la Població, CED.
Becari del CED.
Des del novembre de 2001.
Martínez Gómez, Ciro
Llicenciat en Ciències Econòmiques. Universitat del Valle (Colòmbia).
Becari del CED.
Des de l’abril 2000 fins el desembre de 2001.
Menacho Montes, Teresa
Llicenciada en Matemàtiques per la Universitat de Sevilla.
Diplomada en Mètodes i Tècniques per a l’Estudi de la Població, CED.
Becària del CED.
Des del gener fins el setembre de 1999.
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Ortega Lorenzo, Marta
Llicenciada en Periodisme per la UAB.
Diplomada en Mètodes i Tècniques per a l’Estudi de la Població, CED.
Becària de la CIRIT al CED.
Fins el desembre de 2001.
Ruiz Salguero, Magda T.
Llicenciada en Estadística. Universitat Nacional de Colombia.
Becària del CED.
Des de l’abril de 2000.
Sánchez Moya, Carles
Llicenciat en Geografia per la UB.
Diplomat en Mètodes i Tècniques per a l’Estudi de la Població, CED.
Becari del CED. Des del març al setembre de 2000.
Becari del MCYT al CED. Des del juliol de 2001.
Torner Boixet, Isaac
Llicenciat en Antropologia per la UAB.
Diplomat en Mètodes i Tècniques per a l’Estudi de la Població, CED.
Becari de la CIRIT al CED.
Des del gener de 2000.
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Línies de recerca
La recerca és portada a terme per equips de treball constituïts en funció de les propostes
presentades a les convocatòries públiques de R+D o de les demandes externes. Durant el període
1999-2001 els grups d’investigació han treballat a l’entorn de diferents línies de recerca: Estudis
històrics i territorials de la població de Catalunya; Treball, família i gènere; Migracions; Distribució
espacial de la població, i Previsions i prospectiva demogràfica.

Estudis Històrics i Territorials de la Població de Catalunya

El Grup d’Estudis Històrics de la població de Catalunya s’ha anat configurant a partir de les
activitats de recerca sobre l’estudi de la població de Catalunya des de 1787 en endavant (DGICYT
PB 90-0675, DGICYT PB 93-0912, DGES PB 96-1139 i DGI BSO 2000-0477). L’objectiu central de
l’estudi és la investigació de les pautes territorials resultants de les transformacions demogràfiques
a Catalunya durant els darrers dos-cents anys. Al voltant d’aquest projecte principal es realitzen
recerques paral•leles de reconstrucció històrica de famílies, mobilitat, migracions, nupcialitat,
fecunditat i mortalitat.
El GEHTPC ha estat reconegut com a grup de recerca consolidat pel Comissionat per a
Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya en les convocatòries de 1995/96, 1998/99 i
2000. En la darrera convocatòria amplià el nombre de components de l’equip, així com l’àmbit de
les seves recerques, canviant la seva denominació a l’afegir el terme territorial.

Distribució Espacial de la Població
Té com objectiu principal l’estudi de les interrelacions entre població i espai en un àmbit
preferentment català, però en comparació constant amb els marcs espanyol i europeu. Els
principals punts d’interès són la distribució de la població, i les diferències territorials existents pel
que fa al comportament demogràfic. Combina el seguiment de temes tradicionals de la demografia
territorial, com ara els processos de redistribució de la població, l’impacte diferencial de processos
com l’envelliment o el descens de la fecunditat, amb la incorporació d’aspectes més innovadors,
com ara l’ús temporal del territori per part de la població, les interrelacions entre mobilitat espacial,
dinàmica familiar i habitatge, o la discussió de conceptes tradicionals, com ara la separació entre
població urbana i rural.
Els canvis en l’estructuració territorial de les regions europees, entre elles Catalunya, impliquen la
necessitat de la recollida sistemàtica d’informació sobre les transformacions en el poblament i el
comportament demogràfic de gran detall espacial, de manera que sigui d’utilitat a tots els
organismes i administracions que actuen i planifiquen sobre el territori.

Família, Treball i Gènere
Té la seva gènesi en l'estudi de l'activitat laboral femenina i el comportament nupcial i reproductiu.
Posteriorment, la recerca sobre els models regionals de les estructures familiars a Espanya, des
d'una òptica transversal, obre la porta a l'enfoc biogràfic. Tracta tant les dinàmiques que
comporten la formació de famílies, com les seves estructures, sigui des d’una òptica de gènere,
sigui des d’una òptica de relacions intergeneracionals.
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Migracions
Estudia les migracions des d’una perspectiva sistemàtica, enquadrant l’actual immigració de
persones de nacionalitat estrangera tant en el seu context europeu i mediterrani, com des de la
perspectiva històrica de la immigració a Catalunya com a fenomen estructural. D’aquesta forma,
els estudis sobre la immigració, a més dels fluxes dirigits o originats a Catalunya, estenen la seva
recerca a les característiques de la població immigrada. Tenint en compte la deficiència dels
reculls estadístics sobre la població immigrada d’origen estranger, aquest grup ha ampliat la seva
aproximació metodològica al camp de l’anàlisi qualitativa, que juntament amb un seguiment de la
legislació, complementa l’anàlisi demogràfica.
L’estratègia d’aquesta línia d’investigació és una aproximació multidisciplinar i actualitzada de tots
aquells fenòmens que més directament poden afectar l’evolució dels moviments migratoris.

Previsions i Prospectiva Demogràfica
La demanda creixent, per part de les administracions públiques i de les empreses privades,
d’estudis sobre els canvis futurs en el volum i en l’estructura de la població ha comportat una
important activitat en aquesta línea de recerca.
La tasca se centra en la realització de previsions de població que posteriorment s’integren als
diferents plans d’actuació de l’Administració; per exemple les realitzades dins el marc del Pla
Territorial General de la Generalitat de Catalunya, del Pla de Salut de Catalunya, o les realitzades
per encàrrec de l’Institut d’Estadística de la Comunitat Autònoma de Madrid. Així mateix, la
necessitat de preveure l’evolució futura d’altres variables està a la base de la realització d’una
sèrie de projeccions derivades, entre les quals cal destacar aquelles que fan referència a l’evolució
futura de les pautes d’activitat de la població i de la previsió de les famílies i les llars.

Projectes R + D finançats en Convocatòries Públiques
• La transmisión académica y no académica del conocimiento demográfico y sus repercusiones
en el debate sobre las políticas familiares. Un análisis desde la perspectiva del género. (76/97-99)1
Equip: Montserrat Solsona -investigadora principal-, Rocío Treviño i Esther Sánchez (CED),
Encarnación Aracil (Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Comunidad de Madrid) i Begoña
Arregui (Universitat del País Basc) -investigadores associades-. Becària: Eva Jiménez - del CED-.
Col•laboradors: Maria do Carmo Fonseca (CEDEPLAR. Brasil), Liza Tsaliki (Universitat de
Sunderland) i Marta Luxán (CED). Instituto de la Mujer (III Plan Nacional de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico, Programa Sectorial de Estudios de las Mujeres y del Género).
L’objectiu del projecte és analitzar la posició teòrica i metodològica que ocupa el “gènere” a la
investigació demogràfica: com es transmeten els resultats d’aquesta investigació i de quina
manera això repercuteix en un debat públic sobre polítiques familiars a Espanya i a la resta
d’Europa. L’estudi es focalitza en l’anàlisi d’aquells esdeveniments que pauten la dinàmica familiar:
la constitució i la dissolució de les parelles.
La investigació es planteja a tres nivells: a) l’anàlisi de la bibliografia utilitzada en la transmissió
acadèmica del coneixement demogràfic en els estudis universitaris; b) l’anàlisi dels continguts
transmesos als mitjans de comunicació sobre el tema que ens ocupa; i c) la confecció raonada
d’una proposta de disseny d’una unitat didàctica universitària alternativa que incorpori la
perspectiva de “gènere” a l’anàlisi d’aquest fenomen.

1

Número d’ordre i període de realització del projecte.
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•

La población de Cataluña. Estudio histórico y territorial. (80/97-00).

Equip: Anna Cabré -investigadora principal-, Àngels Torrents, Roser Nicolau, Enric Mendizàbal,
Ester Sánchez, Daniel Devolder, Carles Simó, René Houle, Joaquin Recaño, Socorro Sancho,
Juan A. Módenes, Ramon Arribas. Becaris: Inés Brancós, Raquel Osàcar. Ministerio de Educación
y Cultura. Dirección General de Enseñanza Superior, Programa de Promoción General del
Conocimiento). DGES 1997-2000. PB96-1139.
Aquest projecte suposa la tercera fase d’una línia permanent d’investigació històrica i territorial
sobre la població de Catalunya. En fases anteriors s’ha constituït un banc de dades demogràfiques
a nivell municipal (942 unitats) i s’han realitzat anàlisis per al període 1787-1991. Els seus
objectius són: a) actualitzar les anàlisis mitjançant la incorporació de les dades corresponents al
període 1991-1995 i les procedents del Padró i Estadística Demogràfica de 1996; b) iniciar la
reconstrucció històrica de la població catalana entre 1600 i 1900, mitjançant una metodologia de
projecció inversa, i a partir de les dades extretes dels registres sacramentals d’una mostra de
parròquies; c) estudiar l’evolució de les llars, habitatges, famílies i característiques bàsiques del
poblament per als municipis catalans des de 1857, iniciant l’estudi de continuïtat de les entitats
inframunicipals; d) realitzar estudis específics sobre nupcialitat i sobre migracions, a escala
general i local; i e) oferir a eventuals usuaris exteriors un servei de consulta i descàrrega de dades
i elaboracions a través d’accés
electrònic via INTERNET (protocols web http-html).
•

Demografía: una cuestión de dos sexos y cuatro generaciones. (92/98-00).

Equip: Anna Cabré -direcció-, Andreu Domingo -coordinació-, Julio Pérez, Rocío Treviño, per part
del CED i amb la col.laboració del Centre de Recherches Populations et Sociétés de la Universitat
Paris X Nanterre i el Cathie Marsh Centre for Census and Suvey Research de la Universitat de
Manchester. Per part de les institucions col•laboradores: M. E. Cosio, D. Maison, A. Gauthier, de la
Universitat Paris X-Nanterre; A. Dale, C. Holdsworth i S. Heath, de la Universitat de Manchester; J.
A. Fernández Cordón, del CSIC; i L. Garrido Medina, de la UNED. Direcció General V/E/1 de la
Comunitat Europea i Direcció General d’Avaluació i Estudis del Departament de Presidència de la
Generalitat.
Aquest projecte aborda sistemàticament, en un context comparatiu europeu, la descripció i l’estudi
de les variables demogràfiques a Espanya i el seu impacte sobre la situació social. Es tracta
especialment el paper de les relacions intergeneracionals en matèria de reproducció, convivència i
solidaritat. L’estudi fou coordinat des del CED, amb associats a Madrid, París i Manchester.
L’objectiu principal de l’estudi és mostrar l’especificitat de l’evolució demogràfica en l’Europa del
sud, prenent com a exemple Espanya. Es tracta d’explicar la singularitat dels baixos nivells de
fecunditat de la regió i d’argumentar la previsió d’una evolució futura més positiva, marcant així
una posició fortament contrastada amb les previsions fins el 2050 que actualment s’utilitzen a
nivell europeu i que han estat realitzades sobre la base d’una perllongació continuista de les
tendències.
•

L'evolució del nombre i la composició de les llars i les famílies a Catalunya (1860-2026): una
perspectiva històrica, territorial i prospectiva. (93/98-99).

Investigador: Joaquin Recaño. Comissionat per Universitats i Recerca. Generalitat de Catalunya.
El projecte de recerca ofereix una visió històrica dels canvis experimentats per la família a
Catalunya en la seva dimensió territorial. El període analitzat se situa entre 1860 i 1996, i aborda
tres nivells d'anàlisi territorial: a) el conjunt dels municipis catalans; b) els agregats territorials
(comarques); i c) el conjunt de Catalunya per l'anàlisi de la dinàmica familiar que es tracta amb
l'Enquesta Sociodemogràfica de 1991.
A partir de fonts censals i padronals s'ha obtingut la següent informació: el nombre de cèdules
censals i padronals recollides als municipis catalans al llarg del període considerat; la distribució de
la població per sexe i estat civil a cadascun dels municipis. Pels diferents censos del segle XIX,
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1860 i 1877, i del segle XX, 1981 i 1991, i dels padrons de 1975, 1986 i 1996 disposem de
l'estructura per sexe i edat per a la totalitat dels municipis de Catalunya.
Aquesta informació ens ha permès tractar els següents aspectes en la recerca: l'establiment de la
dimensió mitjana de les famílies a Catalunya; l'anàlisi de la complexitat de les famílies, a partir de
la comparació entre les unitats maritals deduïdes de l'estat civil i el nombre d'unitats familiars, i
l'estudi del grau de nuclearització familiar dels municipis.
• Female Employment and Family Formation in National Institutional Contexts (FENIC’s 99).
(107/99-02).
Equip coordinat per la Universitat París X-Nanterre (França) amb la col.laboració de la Universitat
de Warwick (Regne Unit), la Universitat d’Utrecht (Països Baixos), la Universitat FriedrichAlexander de Nuremberg, la Universitat de Bielefeld (Alemanya) i el Centre d’Estudis Demogràfics.
Per part del CED hi participen Daniel Devolder –investigador principal-, M. José González, Karine
Gavino i Joan García. Comissió Europea. Vè Programa Marc. HPSE-CT-1999-00036.
La investigació té com a objectiu analitzar des d'un perspectiva comparada, les interrelacions entre
la participació de la dona en el mercat de treball i els patrons de formació familiar als països
europeus. L'estudi permet avaluar les conseqüències dels nous processos de formació i dissolució
de la família en l'oferta de mà d'obra femenina i en l'estructura de l'ocupació. Per altra banda,
també permet analitzar l'impacte dels processos de flexibilització del mercat de treball sobre la
dinàmica de la formació familiar. El projecte preveu la utilització de diferents fons d’informació
d’àmbit europeu com l'Enquesta de Població Activa (Labour Force Survey, Eurostat), l'Enquesta
d'Estructura de Salaris (Eurostat), el Pannell de Llars de la Comunitat Europea (ECHP, Eurostat) i
l’Enquesta de Fecunditat i Família (FFS) de la Comissió Econòmica per Europa de les Nacions
Unides.
• Salud reproductiva de las mujeres migrantes africanas en España: retos e implicaciones para
las actuaciones públicas socio-sanitarias. (108/00-02).
Equip: Adriana Kaplan –investigadora principal-, Montserrat Solsona i Magda Ruiz per part del
CED; Carme Coll, Bernadette Viñamata, Hildegard Maussbach per part de l’Institut Català de la
Salut. Col.laboració de Maria do Carmo Fonseca per part del CEDEPLAR (Brasil). Instituto de la
Mujer. III Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, Programa Sectorial de
Estudios de las Mujeres y del Género. EXP. 29/99.
L’objectiu principal de l’estudi és analitzar el comportament reproductiu de les dones migrants
subsaharianes, procedents de Senegal i Gambia, a Espanya. En particular es tracta de conèixer
com viuen en el nostre país i la seva experiència de maternitat, quina és la seva implicació i la dels
seus companys en aquest procés. Com accedeixen als serveis sòcio-sanitaris i també,
diagnosticar els reptes que es plantegen en la relació pacient-professional metge sanitari, a fi de
suggerir mesures concretes que puguin permetre una garantia més gran per gaudir de la salut i els
drets reproductius, en els termes proposats per la darrera Conferència Internacional de Població i
Desenvolupament (El Caire, 1994).
L’estudi se centra en els col.lectius protagonistes dels fluxes migratoris africans dels anys 90, per
contrastar la seva experiència amb la de les migrants pioneres que arrivaren al nostre país al llarg
dels anys 80.
La investigació es planteja a tres nivells: a) anàlisi de les històries biogràfiques de migració,
d’unions i de fecunditat; b) anàlisi de l’accés i la utilització dels serveis sòcio-sanitaris; c)
elaboració d’una proposta que permeti establir ponts que garanteixin no només la comunicació
entre metge i pacient, sinó la comprensió recíproca de dues formes d’entendre la salut i la
reproducció humana, les seves implicacions en la construcció de la identitat de gènere i el seu
procés d’integració social.
• Les taux d’activité en Europe du Sud vont-ils augmenter? Pronostics à partir d’une approche
socio-démographique. (112/00-01).
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Equip dirigit i coordinat pel Centre d’Estudis Demogràfics amb la col.laboració de la Facultat de
Ciències Polítiques i Sociologia de la UNED (Espanya), el Centre de Recherches Populations et
Sociétés de la Universitat París X-Nanterre, el Departament de Sociologia de la Universitat de
Toulouse-le-Mirail (França) i l’Instituto Economico ed Aziendale de la Universitat de Sássari (Itàlia).
Per part del CED hi participen Anna Cabré –direcció-, Andreu Domingo -coordinació-, Teresa
Menacho –secretaria-, Daniel Devolder, Marta Luxán, Amand Blanes, Karin Gavino, M. José
González, Pau Miret, Julio Pérez i Miquel Valls. Direcció General V de la Comissió Europea i
Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
En aquest informe s’aborda, a partir de l’anàlisi de les tendències recents de l’activitat en els
països de la Unió Europea i a Espanya, la projecció de les taxes d’activitat per a Espanya a
l’horitzó 2031, com a paradigme del que pot succeir en els països del sud de la Unió Europea.
L’informe s’ha estructurat en quatre parts diferenciades. A la primera es fa un repàs de l’activitat en
els diferets països de la Unió Europea, principalment els països del sud, amb els objectius de
determinar els elements clau per la previsió de l’activitat futura. En la segona part, s’analitzen: a)
l’estructura de la població; b) l’activitat femenina; c) l’entrada al mercat de treball i l’activitat dels
joves; d) la sortida del mercat de treball i l’activitat dels madurs i e) les migracions i la població de
nacionalitat estrangera.
En la tercera part, es procedeix a realitzar una projecció de la població, i sobre els resultats
d’aquesta, una projecció d’activitat tenint en compte l’evolució futura dels nivells d’instrucció, la
qual demostra un futur creixent de l’activitat econòmica, una transformació radical en les pautes
observades fins al moment, i un horitzó molt menys pessimista, tant pel que fa a l’evolució de la
població en general, com de l’activitat en particular.
•

Población y migraciones en Cataluña. Estudio territorial, histórico y prospectivo. (120/01-03).

Equip: Anna Cabré -investigadora principal-, Àngels Pascual, Àngels Torrents, Juan A. Módenes,
Antonio M. Solana (CED i Departament de Geografia de la UAB), Roser Nicolau (Departament
d’Economia i Història Econòmica de la UAB), Andreu Domingo, Daniel Devolder, Joaquim Recaño,
Socorro Sancho, Carme Ros, Inés Brancós (CED). Becaris: Albert Esteve i Isaac Torner.
Ministerio de Ciencia y Tecnología. Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento.
Plan Nacional I+D+I 2000-2003.BSO2000-0477.
Aquest projecte contempla la quarta fase d’una línia d’investigació històrica i territorial sobre la
població de Catalunya, que posa l’accent, en aquest nou projecte, especialment en les migracions
i la prospectiva demogràfica. Els objectius concrets són de dos tipus:
I) Estudis històrics: a) establir l’estadística de matrimonis per a cada una de les parròquies de la
Diòcesi de Barcelona (1600-1900) i analitzar els resultats en les seves vessants cronològica i
geogràfica; b) desenvolupar una metodologia de reconstrucció històrica de la població a partir de
les dades esmentades; c) realitzar un seguiment individual exploratori a partir de les dades
nominatives dels recomptes de població (“fogatges”) de 1497, 1515-16 i 1553.
II) Estudis demogràfics i territorials actuals: a) les migracions a Catalunya en les seves diferents
dimensions; b) la conjuntura demogràfica i la inflexió de la tendència des de 1996; c) prospectiva i
projeccions (població, activitat econòmica i llars).
•

Emancipació domiciliar, laboral i familiar. Joves a Barcelona, Bilbao i Liverpool, un estudi
sociodemogràfic. (130/01-02).

Equip: Pau Miret. Secretaria General de Joventut. Departament de la Presidència. Generalitat de
Catalunya. EXP. 2001/00933.
Projecte finançat en convocatòria pública.
En primer lloc, es realitza un anàlisi de tipus quantitativa centrada en les trajectòries laborals,
domiciliars i de formació de família a Catalunya. Per començar, es realitza una reconstrucció
longitudinal de les pautes emancipatòries de les diferents generacions catalanes a través de
l’Enquesta Sociodemogràfica de 1991; anàlisi que haurà de permetre comparar també l’experiència
dels joves i dels seus progenitors entrevistats. A continuació s’analitza la informació transversal
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elaborada a partir de les microdades del Cens de Població de 1991 i de les del Padró municipal
d’habitants de 1996. Finalment, es realitza una anàlisi de l’evolució de la població catalana durant
la dècada de 1990-2000 amb l’Enquesta de Població Activa. En aquesta Enquesta (vegeu INE,
2000) es demana la situació familiar de tots els membres que componen la llar, de manera que es
pot establir si els pares conviuen o no amb l’individu, si aquest es troba cohabitant amb una parella
en el moment de l’enquesta o si viu en una llar sol o amb un grup d’amics, també es recull l’estat
civil i si l’individu està seguint algun tipus d’estudi o formació.
En el segon bloc es tracta d’una explotació qualitativa d’entrevistes en profunditat que es realitzen
a la ciutat de Barcelona a 25 joves (d’entre 15 i 30 anys) i a 25 dels seus progenitors. En aquest
sentit, la creació del document final tindrà les següents tres fases: a) les entrevistes en profunditat
(definició de categories, guió i realització de la pròpia entrevista): tenint en compte que no és
l’individu entrevistat l’objecte del nostre estudi, sinó el discurs a través del qual aquest es formalitza
o la xarxa discursiva en que apareix immers com a explicitació de les seves actituds i
comportaments; b) la codificació: on el text produït es analitzat com a diàleg entre els dos actors
socials que l’han generat, entrevistador i entrevistat. Des d’aquesta perspectiva, es parla del text
com d’un continu, on tot és significatiu, i a partir del qual s’intentaran delimitar sèries discursives; i
c) el tractament informàtic: que permet sistematitzar les mencionades sèries i fer-les llegibles.
•

Trabajo y residencia como factores de las migraciones internas: un estudio comparativo
europeo. (132/01-02).

Equip dirigit i coordinat pel Centre d’Estudis Demogràfics amb la col.laboració de la Facultat de
Ciències Polítiques i Sociologia de la UNED (Espanya), el Centre d’Étude de Gestion
Démographique pour les Administrations Publiques de la Université de Louvain-la-Neuve (Bèlgica)
i l’Institut National de la Statisque et des Études Économiques de Lyon (França). Per part del CED
hi participen Juan A. Módenes –investigador principal- Marc Ajenjo i Julián López. Joan Alberich,
Antonio López –investigadors-, i Albert Sabater –tècnics de suport-. Direcció General del Treball i
Afers Socials de la Comissió Europea. VS/2001/0214
S'efectua un estudi comparatiu a nivell europeu de la mobilitat migratòria interna, considerada com
el conjunt de canvis de domicili realitzats pels residents dels estats membres de la Unió Europea
(excepte Suècia i Holanda). El projecte explora les característiques demogràfiques, familiars i,
específicament, les laborals i residencials lligades als processos de mobilitat/estabilitat migratòria.
Es considera que la mobilitat residencial és una via interessant per a copsar els processos
d'inserció/estabilitat de la població en els seus contexts residencials i socials. La font estadística
principal és el Panel de Llars de la Comunitat Europea (ECHP), una enquesta contínua que permet
introduir l'evolució temporal a nivell individual, així com disposar d'informació sobre els canvis de
domicili dels entrevistats i considerar la resta de variables socials, familiars, laborals i residencials
de l'enquesta. El període analitzat és 1994-1997. Els objectius principals són: a) anàlisi de la
intensitat i del calendari de la mobilitat migratòria interna als estats de la Unió Europea; b)
exploració del context causal, tot relacionant la mobilitat migratòria amb el sistema residencial i les
vies d'inserció laboral; i c) exploració a nivell territorial (Catalunya, Espanya; Rhône-Alpes, França i
Wallonie, Bèlgica) de la relació entre mobilitat residencial i mobilitat habitual laboral.

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

Proyecciones de población y hogares de la Comunidad de Madrid, 1996-2011. (73/96-99).

Equip: Anna Cabré i Juan Antonio Fernández Cordón –codirectors-; Marc Ajenjo, Amand Blanes,
Teresa Menacho i Joaquin Recaño, investigadors. Instituto de Estadística de la Comunidad
Autónoma de Madrid.
Estudi encarregat per l’Institut d’Estadística de la Comunitat Autònoma de Madrid, amb la política
d’oferir projeccions de població cada cinc anys, pel període 1996-2011. La investigació, consta de
dues parts. A la primera, es realitza una projecció de la població per a diferents nivells de
desagregació territorial, que inclou des del conjunt de la Comunitat Autònoma fins els municipis de
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menys de 20.000 habitants. A la segona, s’estima, per a alguns àmbits territorials, l’evolució futura
de la població activa i el nombre de llars. En relació a la projecció de les llars s’ha elaborat una
metodologia novedosa que supera algunes de les limitacions que presenten tècniques més
clàssiques de projeccions de llars, com la de les taxes de caps de família, i que permet obtenir una
major desagregació en els resultats.
• Del divorci a les famílies monoparentals: canvi en les condicions de vida i les relacions socials.
(77/97-99).
Equip: Montserrat Solsona -direcció-, René Houle, Carles Simó i Rocío Treviño. Institut Català de
la Dona. Generalitat de Catalunya.
El projecte s’articula al voltant de dos grans eixos de recerca: anàlisi de la població divorciada i
separada a Catalunya i les condicions de vida de les famílies monoparentals a Catalunya. En
relació a la població divorciada i separada, el projecte presenta una primera sociodemografia del
divorci a Catalunya basada en una explotació exhaustiva del fitxer de microdades del cens de
població de 1991 i de l’Enquesta Sociodemogràfica de 1991. Respecte a les condicions de vida de
les famílies monoparentals a Catalunya, la recerca es desenvolupa a tres nivells: a) una revisió
bibliogràfica dels estudis de monoparentalitat a Europa per tal d’esbrinar el context d’emergència
del concepte de monoparentalitat, l’evolució de les problemàtiques plantejades, les òptiques
d’anàlisi més freqüents i l’heterogeneïtat de les característiques d’aquestes famílies a nivell
europeu; b) l’anàlisi transversal del perfil sociodemogràfic comparatiu de les famílies
monoparentals i biparentals amb fills a Catalunya en base a l’explotació del fitxer de microdades
del cens de 1991; c) l’anàlisi dels determinants sociodemogràfics de la formació de famílies
monoparentals en base a la utilització de models d’anàlisis estadístic de temps discret mitjançant
regressions logístiques.
•

El poblament a Catalunya: entitats inframunicipals i població disseminada, 1857-1991. (86/9899).

Equip: Anna Cabré -direcció-, René Houle, Socorro Sancho, Carme Ros. Institut d’Estadística de
Catalunya.
Treball elaborat amb el recolzament financer de l’Institut d’Estadística de Catalunya i del Ministerio
de Educación y Cultura (DGES PB96-1139). Els principals objectius assolits són: a) informatització
de totes les dades municipals i inframunicipals que apareixen en els 11 Nomenclàtors de
Catalunya compresos entre 1857 i 1970; b) anàlisi i estudi d'una font estadística rellevant per a
l'estudi de la població i el poblament com és el Nomenclàtor; i c) introducció a la problemàtica
territorial a l'hora de treballar amb dades municipals i inframunicipals.
La metodologia que s’ha seguit ha estat: a) codificació dels municipis i de les entitats
inframunicipals; b) informatització de totes les variables contingudes en els respectius
Nomenclàtors; i c) assimilació territorial als 943 municipis de Catalunya del cens de 1991 a nivell
comarcal.
•

Evolució de la població i de les llars de Catalunya: una aplicació a la demanda d’habitatges.
(90/98-99).

Equip: Anna Cabré -direcció-, Amand Blanes, René Houle. Direcció General d’Arquitectura i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
Aquesta projecció de les llars a Catalunya a l’horitzó de l’any 2015 s’ha realitzat mitjançant el
mètode de les “proporcions de persones principals”. En aquest treball, s’ha utilitzat com a projecció
de població la de l’Institut d’Estadística de Catalunya.
Per a la realització de la projecció s’han formulat diferents hipòtesis sobre l’evolució futura de les
proporcions de persones principals, especialment en relació a les edats més joves i a les dones.
Un primer escenari ha consistit en pressuposar que aquestes proporcions es mantindran constants
al llarg de la població en estudi. Aquest escenari és merament instrumental ja que té com a finalitat
constatar quin és l’impacte dels canvis en la dinàmica poblacional sobre la formació de llars. En els
altres dos escenaris s’ha pressuposat que les proporcions de persones principals variaran els
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propers anys, augmentant en les dones i recuperant-se en els homes. La diferència fonamental
entre aquests dos escenaris rau en el grau d’augment establert en les proporcions de persones
principals en les edats joves, com a indicador del major o menor grau d’emancipació dels joves.
•

Social Protection and Integration of Migrants in the Russian Federation. (91/98-99).

Investigador: René Houle. Projecte TACIS de la Comunitat Europea. El CED hi participa per mitjà
d’un conveni de col.laboració amb la Fundació CIREM.
L’objectiu d’aquest projecte és formar el personal de la Federació Russa que tracta amb els
immigrants (en els camps de refugiats, en els punts d'entrada dels immigrants, en el Servei
Federal de Migració), tant els estrangers que provenen de fora de la Comunitat dels Estats
Independents com els russos que tornen a Rússia des de les antigues repúbliques soviètiques. El
projecte consisteix en la preparació de dos seminaris especialitzats de formació per cada tema
d'actuació i la redacció d’un document final que marca les directrius a seguir en el futur per part del
personal rus dels camps de refugiats. Els temes d'actuació són: el suport psicològic; la integració
en el mercat de treball; el treball social; la formació lingüística i l'adaptació sociocultural i la gestió.
La participació del CED se situa en l’àmbit de la formació lingüística i l'adaptació sociocultural.
• Projeccions de població dels municipis de Catalunya de més de 5.000 habitants a l'horitzó
2011. (94/99).
Equip: Amand Blanes –direcció-,
Catalunya.

Joaquin Recaño. Direcció General d’Esport. Generalitat de

El projecte té com a objectiu principal reduir el grau d'incertesa en la demanda futura dels serveis
d'instalacions esportives, estimant quina pot ser l'evolució futura del nombre d'habitants i
l'estructura de la població d'un conjunt d'unitats territorials de Catalunya entre l'any 1996 i el 2011:
municipis de més de 5.000 habitants, capitals de comarca i restes comarcals.
En aquest infome s'ha emprat com a base l'escenari tendencial de les projeccions de la població
catalana realitzades recentment per l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT). L'estructura
del treball presenta tres apartats. En el primer, s'analitzen breument aquestes projeccions, centrant
l'atenció en les hipòtesis formulades i en el principals resultats sobre l'evolució futura de la població
catalana, així com els importants canvis que es produiran en la seva estructura per edats. En el
segon, s'explica el mètode de projecció de les unitats territorials que hem emprat, i s'analitzen les
hipòtesis formulades. En el tercer apartat, es presenten i comenten els principals resultats
obtinguts en relació a l'evolució del nombre d'habitants i les seves característiques en el període
1996-2011, així com en els municipis de més de 5.000 habitants, capitals de comarca i restes
comarcals.
•

Evolució de la població i de l’ocupació del territori a la Vall de Boí. (95/99).

Investigador: Enric Mendizàbal. Diputació de Lleida.
Estudi de les característiques demogràfiques de la Vall de Boí, encarregat per la Diputació de
Lleida en el marc de la candidatura d’aquesta vall i de les seves esglésies romàniques com
enclaus Patrimoni de l’Humanitat.
En el primer apartat s’estudien les característiques demogràfiques de la població de la Vall de Boí.
En el segon apartat s’assenyalen els canvis ocorreguts en el territori de la Vall de Boí a causa de
les transformacions econòmiques tant d’àmbit local (Vall de Boí o Alt Pirineu) com de l’àmbit global
(la instauració a tot el món del sistema econòmic de mercat), i que han fet passar la Vall de Boí de
ser un territori rural i agrari a esdevenir un territori urbà i de lleure i serveis. En el tercer apartat es
mostra un dels aspectes més interessants de la Vall de Boí: la permanència durant més de mil
anys dels mateixos nuclis de poblament, malgrat tots els canvis assenyalats en els dos apartats
anteriors.
•

Informe demogràfic de la població estrangera a la província de Barcelona. (96/99).

Equip: Andreu Domingo –direcció- Andreu Domingo i Inés Brancós. Diputació de Barcelona.
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Aquest informe s'emmarca dins l'Atles de recursos sobre immigració de la província de Barcelona
elaborat per la Diputació de Barcelona. En el projecte s'exploten i analitzen les sèries estadístiques
referents a la població de nacionalitat estrangera resident a la província de Barcelona. Per una
banda, es presenten dades de la població enregistrada en l'Estadística de Població de 1996 per
nacionalitat, sexe, edat, nivell d'instrucció i relació amb l'activitat econòmica; i per l’altra, dades
sobre sol.licituds de permisos de treball per a 1997, per nacionalitat, sexe, dependència laboral,
tipus de permís; sector d'activitat i professió. Finalment es mostren les sèries estadístiques que fan
referència als permisos de residència des de 1981 a 1996 (pels anys censals i padronals).
• Els canvis que vénen: nombre, educació i activitat econòmica del jovent català. Un estudi
territorial a l'horitzó 2011. (97/99).
Equip: Juan A. Módenes i Julián López. Direcció General de Joventut. Generalitat de Catalunya.
L’informe elaborat ofereix els resultats principals i les conclusions del treball “Els joves catalans al
2011: El canvis que vénen”, realitzat a demanda de la Secretaria General de Joventut de la
Generalitat de Catalunya. L’estudi consta de dues parts: en la primera s’analitza l’evolució del
nombre, l’educació i l’activitat del jovent català en els primers anys de la dècada dels 90; en la
segona, a partir dels resultats obtinguts, l’educació i l’activitat dels joves entre 15 i 29 anys a
l’horitzó 2011.
Les dades estadístiques utilitzades han estat subministrades per l’Institut d’Estadística de
Catalunya i són una explotació dels resultats del Cens de Població de 1991 i de l’Estadística de
Població de 1996.
•

Projecccions de població del municipi de Gavà. (98/99).

Investigador: Juan A. Módenes. Societat Pla de Carat S. L.
La projecció de la població de Gavà s'ha realitzat mitjançant el mètode clàssic dels components,
que consisteix en determinar el comportament futur dels diferents components que afecten el
creixement d'una població -és a dir, mortalitat, fecunditat i migracions-, per integrar-los
posteriorment en el conjunt de la projecció.
Com a conclusió, podem afirmar que la població de Gavà continuarà creixent però a un ritme
inferior a l’actual en cas que les tendències evolutives no variïn excessivament respecte les
actuals. El creixement demogràfic està assegurat pel creixement natural. A més, el nombre de llars
continuarà augmentant en tots els supòsits migratoris i d’evolució de les taxes de cap de llar.
•

Valoració de serveis. Plaça cívica UAB. (99/99).

Equip: Marc Ajenjo –direcció-, Marc Ajenjo, Meritxell Perramon i Hug Llàcer. Vila Universitària S.A
Estudi de mercat encarregat per l’empresa Vila Universitària S.A. amb la finalitat de conèixer
diferents aspectes del funcionament dels serveis de la Plaça Cívica, així com altres serveis que
aquesta empresa ofereix. El treball es va dividir en tres parts, elaborant-se un qüestionari per a
cada una d’elles: a) opinió i valoració de la Comunitat Universitària. Es volia conèixer l’opinió del
personal docent i el d’Administració i Serveis (PAS) sobre la instal·lació, els serveis i la imatge que
es té de la Vila Universitària; b) opinió i valoració del centre de serveis de la Plaça Cívica. Centrada
només sobre els usuaris de la Plaça Cívica, s’avaluava tant la freqüència d’ús de cada servei com
la qualitat d’aquests i c) estudi de l’opinió i el nivell d’acceptació del comerç virtual. L’objectiu era
respondre a la pregunta de quants estudiants utilitzarien el comerç virtual si els comerços de la
Plaça Cívica oferissin aquest servei.
•

Aplicacions de models de projeccions de població i llars a Catalunya. (100/99-02).

Equip: Amand Blanes, Daniel Devolver i Teresa Menacho. Direcció General d’Ordenació del
Territori i Urbanisme. Generalitat de Catalunya.
Les projeccions de població constitueixen una eina bàsica en la tasca planificadora de les
administracions públiques. En aquest sentit, la Direcció General d'Ordenació del Territori per a
l'elaboració dels Plans Territorials de Catalunya va fer l'encàrrec d'un programa específic que
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permetés als seus tècnics realitzar projeccions de població i llars sobre la base dels sistemes
territorials utilitzats en aquests plans. Atesa la superposició de diferents nivells territorials, i la
necessitat de que els resultats fossin coherents entre els diferents nivells, es va construir un
sistema de projecció multiregional, que combinava diferents enfocaments metodològics. Un dels
avantatges del programa és que permet ampliar les àrees de projecció, així com modificar la
distribució territorial de les inicialment implementades; és a dir, és un sistema obert a les
necessitats del client. Un aspecte clau a l'hora de dissenyar el programa va ser l'ús que se'n faria i
qui l'utilitzaria, per aquest motiu es va optar per desenvolupar un software adequat a la finalitat,
amigable per l'usuari i relativament senzill d'utilitzar per tècnics no especialitzats en demografia.
•

Continuïtat territorial i denominació dels municipis de Catalunya (1497-1996). (101/99).

Equip: Anna Cabré -direcció-, Carme Ros i Inés Brancós. Institut d’Estadística de Catalunya.
Treball elaborat amb el recolzament financer de l’Institut d’Estadística de Catalunya i del Ministerio
de Educación y Cultura (DGES PB96-1139). Es presenta l'evolució de la continuïtat territorial dels
municipis i/o localitats existents a Catalunya des del Fogatge de l'any 1497 fins l'últim Padró
d'habitants del 1996, a partir de tres blocs: a) presentació d'una matriu on estan compreses totes
les localitats catalanes, existents des del Fogatge de 1497 fins l'últim Padró d'Habitants de 1996,
ordenades alfabèticament i comarcalment. En aquesta matriu s'observa la continuïtat territorial de
les 2.990 localitats històricament aparegudes en el mapa municipal català i el canvis territorials
soferts pels 944 municipis existents l'any 1996; b) evolució de la població de fet de Catalunya
assimilada al mapa municipal i comarcal de l'any 1991, des del fogatge de 1497 fins el cens de
població de 1991, tenint en compte, que la població dels fogatges no són habitants, sinó veïns; c)
informatització de les dades corresponents als fogatges de població de 1497, 1515 i 1553.
• Territorialització dels ritmes de formació de llars de Catalunya, projeccions fins a l’any 2016.
(102/99).
Equip: Amand Blanes –direcció-, René Houle i Teresa Menacho. Direcció General d’Arquitectura i
Habitatge. Generalitat de Catalunya.
Les llars constitueixen una unitat bàsica d'anàlisi de comportament per a múltiples aspectes de la
vida social i econòmica. La projecció de la seva evolució futura és determinant per la tasca
planificadora de les administracions públiques i les empreses. En aquest sentit, la Direcció General
d'Arquitectura i Habitatge va encarregar la realització d'una projecció de les llars a Catalunya a
l'horitzó de l'any 2016 i amb una desagregació territorial per comarques. La projecció es va
realitzar mitjançant el mètode de les "proporcions de persones principals", prenent com a base les
projeccions de població comarcals de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Es van formular tres
escenaris d'evolució futura de les proporcions de persones principals, que es diferencien
bàsicament pel que fa a l'emancipació dels joves i les proporcions de llars encapçalades per
dones.
•

Valoració dels serveis oferts als residents de la Vila Universitària. Curs 98/99 (103/99), Curs
99/00 (114/00), Curs 00/01 (131/01).

Equip: Marc Ajenjo –direcció-, Albert Esteve, Meritxell Perramón i Joan García. Vila Universitària
S.A
L’objectiu de l’enquesta és copsar l’opinió que sobre la Vila Universitària tenen els seus residents.
Cada any s’han fet un grup d’enquestes amb la finalitat de conèixer les mancances que poden
tenir tant els habitatges de la Vila com el seu entorn. Per això s’envia un qüestionari a una mostra
aleatòria de vilatans, fent un seguiment minuciós per aconseguir un major nombre de respostes. A
part de les preguntes de caire més personal, la resta són d’opinió, interessant-se per: la qualitat de
l’allotjament, les condicions de convivència, la qualitat dels serveis residencials, els serveis
comercials i l’opinió en un sentit ampli. En aquest treball, el Centre d’Estudis Demogràfics
s’encarrega d’assessorar sobre l’elaboració del qüestionari, de determinar la grandària mostral, de
l’explotació dels qüestionaris, i de la comparació del resultats amb els obtinguts en les anteriors
versions de l’enquesta.
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•

El advenimiento de la madurez de masas. (104/99-00).

Equip: Anna Cabré -direcció- i Julio Pérez. Servei d'Estudis de “la Caixa”.
L’objecte principal d’aquest treball és posar de manifest el procés, la manera i les conseqüències
de l’arribada a la vellesa de la major part dels efectius inicials de cada generació en la societat. El
treball se centra en el cas d’Espanya, en com ha evolucionat la seva mortalitat fins a fer possible la
supervivència generalitzada en edats avançades, examinar els efectes d’aquesta evolució sobre la
reproducció de les generacions i sobre el sistema demogràfic en general. Proposa una reflexió de
les conseqüències d’aquests canvis sobre les relacions entre les persones i sobre la seva
significació en les societats avançades.
•

El professorat del sistema universitari català. Evolució recent i projecció a l'horitzó 2020.
(105/99).

Equip: Anna Cabré -direcció-, Marc Ajenjo i Amand Blanes. Comissionat per Universitats i Recerca.
Generalitat de Catalunya.
Estimació de fins a quin punt arribarà l’envelliment de la població docent universitària per a poder
contestar a la pregunta de quínes hauran de ser, a curt i mitjà termini, les despeses destinades al
professorat universitari. Dintre d’aquesta premissa s’emmarquen les projeccions del professorat del
sistema universitari català i de les diferents universitats a l’horitzó del curs 2020-2021, que tenen
com a objectiu principal, no tant determinar el nombre de docents, sinó la seva estructura per
edats.
En funció d’aquests objectius el treball consta de tres parts: anàlisi de l’evolució recent del
professorat del conjunt del sistema universitari i de cadascuna de les set universitats públiques per
separat; projecció de l’estructura per edats del conjunt i de cada universitat; i avaluació del cost
actual i del cost futur del sistema universitari en conjunt.
•

Comparative Study of Low Fertility and Family Policy in Developed Countries. (106/99-00).

Equip: Andreu Domingo -direcció-, Pau Miret, Rocío Treviño i René Houle. The Imperial Gift
Foundation Boshi-Aiikukai (Aiiku Association for Maternal Health and Welfare).
L’informe consta de quatre apartats. En el primer es realitza una presentació sintètica de l’evolució
de la fecunditat a Espanya, des de 1975 fins a 1995. La tendència descoberta es relaciona amb
l’evolució de la nupcialidad, i s’estudia la funció explicativa de l’activitat i el nivell d’instrucció. El
segon capítol tracta de l’evolució de la política familiar a Espanya, amb una contextualització
històrica del moment en què s’han donat les diferents mesures polítiques. El tercer capítol analitza
les actituds i opinions al voltant de la fecunditat i la família, així com de la repartició de rols dins de
la llar. El quart capítol comprèn algunes recomanacions polítiques per afavorir la recuperació de la
fecunditat. Finalment, es presenta un recull bibliogràfic i un annex.
•

Easy scapegoats: “Sans papiers” immigrants in Europe (109/00).

Equip coordinat per la Fundació Freudenberg Stiftung de Weinheim (Alemanya) amb la
col.laboració de la Fondation Roi Baudouin de Brussel.les (Bèlgica), el Centre d’Étude de l’Ethnicité
et des Migrations de l’Université de Liège (Bèlgica), la Fondazione Cariplo per le Iniziative e lo
Studio sulla multietnicità de Milà (Itàlia), la Fondaziones de Ricerca Istituto Carlo Cattaneio de
Bolonya (Itàlia), la Kölner Netzwerk de Colònia, la Opferperspektive, Beratung für Opfer
rechtsextremer Gewalt in Brandenburg de Postdam (Alemanya), la Fundació Serveis de Cultura
Popular de Barcelona, la Fundació Alicante Acoge, d’Alacant i el Centre d’Estudis Demogràfics
(Espanya). També hi participen ONGs d’Espanya, Alemanya, Bèlgica i Itàlia. Per part del CED hi
participen Andreu Domingo i Adriana Kaplan. Direcció General V de la Comissió Europea.
En el projecte es recull per a cadascun dels països, un informe sobre la situació legal dels sense
papers, la situació socioeconòmica, el treball d’assistència desenvolupat per les ONG’s (apartat
que inclou entrevistes en profunditat amb 12 organitzacions representatives), així com les
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principals recomanacions per a la lluita contra l’exclusió social. Com a resum de l’informe s’han
publicat les propostes finals sorgides del debat entre les diferents institucions participants en el
projecte, recollides a JURADO, Teresa (Ed.). 2000 Easy Scapegoas: “Sans papiers” Immigrants in
Europe, FREUNDENBERG STIFTUNG, ISBN 3-00-007369-8.
•

Els moviments migratoris dels joves a Catalunya des de 1991: un estudi territorial. (110/00).

Equip: Joaquin Recaño, Juan A. Módenes –investigadors principals- i Carlos Sánchez. Direcció
General de Joventut. Generalitat de Catalunya.
Es presenten els principals resultats del treball que el Centre d’Estudis Demogràfics ha realitzat per
a l’Observatori Català de la Joventut de la Generalitat de Catalunya sobre els moviments migratoris
dels joves dins de Catalunya. El període analitzat és el primer quinquenni dels anys noranta i la
font de dades principal utilitzada ha estat l’Estadística de Variacions Residencials. S’ha considerat
la mobilitat diferencial segons l’edat i el sexe del jove, així com l’estructura territorial interna dels
fluxos a partir dels municipis d’origen i de destinació. Finalment s’ha intensificat l’anàlisi de les
característiques individuals del migrant jove (edat, sexe, estat civil, nivell d’estudis, relació amb
l’activitat, i mida del municipi de destinació) a partir de la informació del Cens de 1991.
•

Projeccions de població per transports metropolitans de Barcelona. (111/00).

Equip: Amand Blanes –direcció-, Marc Ajenjo i Teresa Menacho. Transports Metropolitans de
Barcelona.
L'objecte d'aquest estudi és el d'oferir a l'Entitat Metropolitana de Transports (EMT) unes
projeccions de població, distribuïdes per edat i sexe a l’horitzó de l'any 2011, pels 18 municipis del
seu àmbit d'actuació, a més dels deu districtes de la ciutat de Barcelona. Aquestes projeccions
constitueixen un input bàsic en la tasca de planificació de l'EMT, al reduir el grau d'incertesa sobre
el comportament futur de la població.
L'estudi s'ha estructurat en tres parts. A la primera, s'analitzen les tendències demogràfiques
recents a l'EMT, tant en relació als ritmes de creixement de la població i la seva distribució
territorial, com als canvis en les estructures de població. A la segona part, s'explicita la metodologia
utilitzada per a la projecció dels diferents nivells territorials, així com les hipòtesis que s'han
formulat sobre el comportament futur de la mortalitat, la fecunditat i les migracions, a partir dels
resultats de l’anterior anàlisi de tendències. Finalment, a la tercera part, es presenten els principals
resultats obtinguts, considerant bàsicament dos aspectes: per un costat, l'evolució i els ritmes de
creixement o decreixement de la població i, per l'altre, els importants canvis que es produiran en
les estructures per edat.
•

Tendències recents i futures de la població de Begues. (113/00).

Equip: Amand Blanes –direcció-, Marc Ajenjo. Ajuntament de Begues.
El municipi de Begues va tenir un important creixement de la població a partir de mitjans dels anys
vuitanta, que va repercutir sobre la demanda de béns i de serveis a nivell municipal. En aquest
context, les autoritats del municipi tenien una preocupació sobre quins podien ser els canvis
demogràfics futurs, motiu pel qual ens van encarregar la realització d'una projecció de població.
Aquesta projecció, que comprèn el període 1996-2011, es va realitzar mitjançant el mètode clàssic
dels components. Degut a l'escassa grandària poblacional d'aquest municipi l'anàlisi de les
tendències i la formulació de les hipòtesis es van centrar en les migracions, utilitzant per a la
mortalitat i la fecunditat les del conjunt de Catalunya. Es varen formular dues hipòtesis
diferenciades de migracions, una que mantenia els nivells dels darrers anys i una altra que era més
restrictiva. Els resultats van mostrar que els creixements poblacionals es mantindrien durant tot el
període projectat, però amb una menor intensitat i amb una tendència a la desacceleració,
produint-se també importants canvis en l'estructura per edats de la població de Begues.
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•

Tractament i anàlisi de dades municipals i inframunicipals de Catalunya: Nomenclàtor de 1860.
(115/00).

Equip: Anna Cabré –direcció-, Carme Ros, Miquel Valls, Isaac Torner. Institut d’Estadística de
Catalunya.
Treball elaborat amb el recolzament financer de l’Institut d’Estadística de Catalunya i del Ministerio
de Educación y Cultura (DGES PB96-1139). Ha consistit en la catalogació del Nomenclàtor de
1860, la informatització i codificació de totes les dades municipals i inframunicipals de Catalunya
que apareixen en l'esmentada font.
•

La mobilitat a Catalunya en relació amb les xarxes viàries. (116/00-01).

Equip: Marc Ajenjo -direcció-, Ciro Martínez, Albert Sabater i Núria Canalejas. Fundació Castellet
del Foix.
Aquesta és una recerca en la qual es tracta de forma exhaustiva el conjunt d’estudis sobre la
mobilitat a Catalunya tenint en compte aquells aspectes que es relacionen amb l’accessibilitat de la
xarxa viària.
Aquest objectiu general s’ha tractat a través de 4 punts generals: en primer lloc, s’ha recopilat les
recerques, publicacions i altres materials científics que fan referència al conjunt de la mobilitat
(mobilitat obligada i mobilitat no obligada); en segon lloc, s’ha creat un directori d’investigadors de
diferents disciplines que s’han interessat pel fenomen de la mobilitat; en tercer lloc el que s’ha
portat a terme ha estat un repàs exhaustiu de les fonts existents a Catalunya que permeten l’anàlisi
de la mobilitat obligada i, també, de la mobilitat no obligada; i finalment s’ha considerat l’estat de la
qüestió sobre la mobilitat obligada així com, també, de la mobilitat no obligada amb un resum dels
avanços aportats per investigacions fetes a Catalunya i algunes de les més importants realitzades
a nivell internacional.
•

Migracions internacionals i població jove de nacionalitat estrangera a Catalunya. (117/00-01).

Equip: Andreu Domingo –direcció-, Inés Brancós i Jordi Bayona. Direcció General de Joventut.
Generalitat de Catalunya.
L’informe presenta una descripció dels moviments migratoris i de les característiques dels joves de
nacionalitat estrangera empadronats al 1996. En primer lloc, s’analitza l’impacte de la legislació
vigent sobre la visibilitat estadística de la població objecte d’estudi. En segon lloc, s’analitzen els
moviments migratoris protagonitzats per joves de nacionalitat estrangera i amb destinació a
Catalunya durant el període 1988-1997, tant els provinents directament de l’estranger, com dels
que vénen de la resta d’Espanya. En el tercer capítol, amb les dades cedides per l’Institut
d’Estadística de Catalunya sobre l’Enquesta de població annexa al Padró de 1996, s’analitzen les
principals característiques de la població entre 15 i 29 anys per nacionalitats: sexe, edat, nivell
d’instrucció i activitat. A la quarta i cinquena part, s’ha analitzat l’estructura de la llar on resideixen
els joves de nacionalitat estrangera. Com a conclusions es presenten les relacions entre el projecte
migratori i l’estructura de la llar, i el paper singular dels joves immigrats en el procés que els portarà
a entrar en la vida adulta.
•

Les previsions de població a Catalunya i les seves aplicacions territorials. (118/00-02).

Equip: Amand Blanes –direcció- i Julio Pérez. Fundació Castellet del Foix.
L'objectiu de l’estudi és analitzar les projeccions realitzades a Catalunya, incidint especialment en
els aspectes metodològics i en els seus nivells de fiabilitat. Aquesta anàlisi esdevé un pas previ per
intentar establir quines són les línies de recerca metodològica futures sobre projeccions i/o
agrupacions de municipis. El focus primordial d'interès d'aquesta recerca seria el de desenvolupar
un quadre metodològic on es consideressin algunes variables exògenes a la població: el
planejament urbanístic i el mercat de l'habitatge, o l'accessibilitat a la xarxa de comunicacions.
Com a objectius específics del projecte destaquen: recopilar les projeccions de població
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realitzades a Catalunya d'ençà 1975; revisar les metodologies existents sobre les projeccions
d'àrees petites; estudiar alguns casos concrets a Catalunya; així com la formulació de línies de
recerca metodològica.
•

Poblament, habitants, habitatges i llocs. (119/00-01).

Equip: Juan A. Módenes –direcció- i Carlos Sánchez. Fundació Castellet del Foix.
L’objectiu principal és abordar l’anàlisi dels estudis sobre poblament efectuats a Catalunya sobre
els següents temes: distribució de la població, nombre i característiques dels habitatges i evolució
del sistema de poblament de Catalunya, considerant com a variable geogràfica fonamental
l'accessibilitat i la dinàmica de la xarxa viària. La recerca efectuada a Catalunya ha estat
comparada amb les principals línies de recerca internacional. Aquests objectius s’han traduït en la
redacció d’un informe i l’elaboració de sengles bases bibliogràfiques, catalana i internacional, sobre
el tema. Una selecció de les bases de dades, específicament comentada, apareix com a
bibliografia de l’informe.
•

Habitatge i població de nacionalitat estrangera a la ciutat de Barcelona. (121/01).

Equip: Andreu Domingo -direcció- i Jordi Bayona. Patronat Municipal de l'Habitatge. Ajuntament de
Barcelona.
En aquest treball es realitza una primera aproximació a l’habitatge en el qual resideix la població de
nacionalitat estrangera al municipi de Barcelona. Es parteix de l’estudi dels fluxos de població
estrangera a la ciutat, en el període 1988-1999, i de l’evolució i de la distribució espacial dels
estocs de població en els anys 1991, 1996 i 2001. Per l’any 1996 també es presenta l’estructura de
la llar on resideix població de nacionalitat estrangera, com a primera aproximació a l’estudi de
l’ocupació de l’habitatge. Aquest conjunt de dades es relacionaran, de forma indirecta, amb les
característiques de l’habitatge de la ciutat, a un nivell inframunicipal. Així doncs, es parteix de
l’elaboració d’una tipologia de barris de Barcelona en relació amb la població de nacionalitat
estrangera que hi resideix.
•

Projeccions de població infantil (0-6 anys) per les zones dels Centres d'atenció precoç.
(122/01).

Equip: Amand Blanes -direcció- i Marc Ajenjo. Unió Catalana de Centres de Desenvolupament
Infantil i Atenció Precoç.
L’objectiu d’aquest treball ha estat la projecció de la població infantil, edat a edat –de 0 a 6 anys–
en funció del sexe de les zones d’atenció de Catalunya a l’horitzó de l’1 de gener de 2011.
Encara que amb excepcions importants, la divisió territorial que comporten aquestes zones
d’atenció té bastant a veure amb la divisió comarcal de Catalunya. Aquest cert paral·lelisme entre
comarca i zona d’atenció ha condicionat la metodologia de la projecció en el sentit que s’ha
respectat, en la mesura del possible, la projecció comarcal duta a terme per l’Institut d’Estadística
de Catalunya (IDESCAT), concretament en el seu escenari tendencial. Quan ha calgut descendir a
un nivell inferior al comarcal, és a dir per les zones d’atenció que divideixen comarques, s’ha optat
per estimar la població a 1 de gener de 1999 tenint en compte la població del padró de 1996, els
naixements entre 1996 i 1999, així com les defuncions i les variacions residencials entre aquests
dos anys.
•

Análisis del Padrón Contínuo de la Comunidad de Madrid. (123/01).

Equip: Amand Blanes, Teresa Menacho i Joan García. Instituto de Estadística de la Comunidad
Autónoma de Madrid.
La implantació d'un nou sistema de gestió del Padró d'Habitants, impulsada per l'INE, amb la
finalitat de disposar de dades actualitzades anualment sobre el volum i l'estructura per edats de la
població dels municipis d'Espanya, va motivar que l'Instituto de Estadística de la Comunidad
Autónoma de Madrid plantegés la realització d'un estudi que permetés analitzar la qualitat i la
coherència d'aquesta font a la Comunidad de Madrid. L'objectiu principal era determinar quina
població calia emprar com a denominador a l'hora de calcular els diferents indicadors demogràfics,

30

Recerca

la població del Padrón Contínuo o la població estimada a partir dels fluxos del moviment natural i
migratori. A més, aquest estudi també va permetre analitzar el grau d'adequació de les hipòtesis
formulades a les darreres projeccions de població de la Comunidad de Madrid, per tal de constatar
quins seran els aspectes claus a l'hora de formular les noves projeccions de població en base al
cens de 2001.
•

El sistema territorial de la mobilitat migratòria dels joves a Catalunya: un model. (124/01).

Investigador: Joaquim Recaño. Direcció General de Joventut. Generalitat de Catalunya.
El treball té com a objectiu realitzar una anàlisi territorial de les característiques
sociodemogràfiques i la mobilitat migratòria dels joves a Catalunya durant la segona meitat dels
anys noranta, a partir d'una classificació dels municipis amb característiques socials, econòmiques
i demogràfiques similars.
En el primer capítol, es descriuen les fonts i la metodologia emprades i es realitza una
caracterització sociodemogràfica i econòmica dels municipis catalans orientada a la interpretació
de les diferències territorials existents entre el jovent. El segon capítol es dedica a fer una anàlisi
territorial de les característiques sociodemogràfiques dels joves catalans des de la perspectiva dels
agregats territorials construïts en el primer capítol. En el tercer capítol, es finalitza la recerca
aplicant la tipologia dels municipis que ha estat dissenyada per a l'estudi de la mobilitat migratòria
interna dels joves a Catalunya.
•

Interrelació entre variables demogràfiques i variables mediambientals. Demografia, poblament,
mobilitat i modes de vida. Variables d’interès pel mediambient i el desenvolupament
sostenible. (125/01).

Equip: Juan A. Módenes –direcció- i Joan Alberich. Departament de Medi Ambient. Generalitat de
Catalunya.
Des del punt de vista de la demografia i dels estudis de població, podem identificar quatre grans
variables que afecten la relació entre població i medi ambient, d’una manera directa i quotidiana,
en contextos territorials com ara el nostre: les estructures i les dinàmiques demogràfiques, la
distribució residencial de la població, la mobilitat espacial i els modes de vida i de treball. El
projecte se centra en l’anàlisi teòrica i metodològica de les interrelacions entre les variables
demogràfiques amb les grans àrees d’atenció mediambiental, a partir de les contribucions
científiques al tema i les experiències existents d’anàlisis similars. També delimita aquells elements
d’atenció especial que poden guiar la definició d’actuacions en relació amb el foment del
desenvolupament sostenible dins de Catalunya.
•

Migracions internacionals i població de nacionalitat estrangera a Catalunya: un diagnòstic.
(126/01).

Equip: Andreu Domingo -direcció- i Inés Brancós. Direcció General d'Avaluació i Estudis.
Departament de la Presidència. Generalitat de Catalunya
L'objectiu de l'informe és el de mostrar una panoràmica descriptiva de la realitat de la immigració a
Catalunya, de les dificultats i els límits del seu estudi, i presentar el futur dels moviments migratoris
internacionals a Catalunya.
L'informe s'organitza en els següents apartats: a) borrositat estadística i visibilitat social: la
construcció estadística de la immigració estrangera, on es presenten les principals fonts per a
l'estudi dels fluxos i dels estocs de la població de nacionalitat estrangera; b) evolució dels
moviments migratoris a Catalunya de 1988 a 1999, on es caracteritzen els fluxos enregistrats en
l'EVR d'acord a les variables de sexe, d'edat, de nacionalitat i de l'any en que s'ha produït el
moviment migratori; c) el perfil sòcio-demogràfic de la població estrangera a Catalunya. Després
de constatar l'increment produït tant a Espanya com a Catalunya en l'estoc de la població de
nacionalitat estrangera entre 1975 i 2000, així com la variació en la seva composició, s'analitzen
les dades de l'Estadística de Població annexa al Padró de 1996. A partir d’aquí s’estructura la
població per edat, sexe, nacionalitat, país d'origen, estat civil, la seva distribució territorial, el nivell
d'instrucció, la relació amb l'activitat i l'estructura de les llars on habiten; d) elements demogràfics
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per a la previsió de l'evolució futura de la migració internacional a Catalunya on, una vegada
repassats alguns exercicis realitzats en l'estimació dels fluxos d'immigració futurs a Espanya, es
mostren quins són els principals elements demogràfics a tenir en compte alhora de fer previsions i
de copsar quines seran les tendències futures en les migracions internacionals a Catalunya; i e)
elements per a la reflexió des de Catalunya, on s'apunten, en qualitat de conclusions, idees i
elements a tenir presents en relació al fenomen de la immigració internacional i de l'assentament
de la població de nacionalitat estrangera a Catalunya.
•

Explotació i anàlisi dels qüestionaris d'opinió sobre el Centre de Serveis de la Plaça Cívica i
sobre la Vila Universitària. (127/01).

Equip: Marc Ajenjo i Joan García. Vila Universitària S.A.
Per encàrrec de l’empresa Vila Universitària SA, s’ha dut a terme l’explotació i l’anàlisi de dos
qüestionaris que la mateixa empresa s’havia encarregat d’administrar.
L’objectiu del primer, Opinió i valoració del centre de serveis de la Plaça Cívica, era conèixer
l'opinió i la valoració que sobre la Plaça Cívica fan els seus usuaris, és a dir, les persones
vinculades a la Universitat Autònoma ja sia com a estudiants, professors, personal d’administració,
o altres. Des que la Plaça Cívica està en funcionament, és el segon cop que se’n fa una valoració,
obtenint en ambdues uns resultats més que acceptables.
El segon, Opinió i valoració de la Vila Universitària, era el primer cop que es duia a terme, i
l’objectiu ha estat copsar l’opinió del conjunt de la Comunitat Universitària sobre la instal·lació, els
serveis i la imatge que es té de la Vila Universitària; una imatge que, malgrat en termes generals
és bastant positiva, té algunes llacunes importants.
• Estudi sobre la població legal i l'ús real i temporal del territori. Metodologia i indicadors per a
un estudi de casos. ( 128/01-02).
Equip: Marc Ajenjo -direcció- i Albert Sabater. Departament de Política Territorial i Obres
Públiques. Generalitat de Catalunya.
L’objectiu principal d’aquesta recerca és el d’estudiar la població legal i l’ús real que es fa del
territori català a través de la quantificació i la caracterització dels falsos empadronats.
Des d’aquesta perspectiva aquest és un treball que entronca clarament amb aquells estudis que
analitzen l’ús quotidià i esporàdic del territori tot considerant la població estacional. En aquest sentit
el principal propòsit d’aquesta recerca no ha estat veure només quina és la població estacional en
contraposició a la població registrada sinó constatar com una important part de la població
empadronada en un municipi, en realitat i pels seus comportaments, la podem considerar com a
estacional.
• Dades per l'estudi de l'evolució i la dinàmica de la població de Catalunya: 1975-1985.
(129/01).
Equip: Anna Cabré -direcció-, Carme Ros i Miquel Valls. Institut d'Estadística de Catalunya.
Treball elaborat amb el recolzament financer de l’Institut d’Estadística de Catalunya i del Ministerio
de Ciencia y Tecnología (BSO2000-0477). Ha consistit en la catalogació i la informatització al
nivell territorial més desagregat possible de totes les taules pertanyents a Catalunya i existents en
les següents fonts estadístiques: el Padró de 1975 i el Cens de Població de 1981, el Moviment
Natural de Població des de 1975 fins 1985 i l'Estadística de Variacions Residencials des de 1962
fins 1985. D'aquesta manera s'ha pogut completar el buit d'informació de les principals dades
demogràfiques que tenia el banc de dades del CED entre 1975 i 1985.
•

Característiques sociodemogràfiques dels joves a la Vall d’Aran. (133/01).

Equip: Pau Miret. Consell General de la Val d’Aran.
Aquest informe presenta les característiques sociodemogràfiques de la població de 15 fins a 29
anys, resident a la Vall d’Aran, a partir de l’Estadística de Població del 1996.
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Com a característiques de la població jove destaquem: a) estructura de la població per edat:
respecte a Catalunya, es constata una major presència de població entre 25-29 anys i una menor
de joves d’entre 15 i 24 anys, ja que els primers tenen un component immigratori molt important; b)
el nivell d’instrucció dels joves: un major nivell d’instrucció de la població de 20-24 anys respecte a
la de 25-29 anys, i de les dones respecte als homes; c) la relació amb l’activitat: es destaca
respecte a Catalunya, per una major taxa d’ocupació, taxa que és més elevada com major és
l’edat; d) l’emancipació juvenil: té lloc seguint la transició des de la posició de fill o filla fins a la de
component d’una parella, observant-se una forta implantació de la cohabitació fora del matrimoni
entre els joves; e) coneixement de l’aranès i del català: finalment, es fa una anàlisi del
coneixement de la llengua aranesa i del català, destacant-ne que el domini del català és major que
el de l’aranès, i que la població coneix millor qualsevol de les dues llengües com més jove és.
Com a principal conclusió destaca la importància de la immigració en l’anàlisi de la població jove a
la Val d’Aran. Aquesta variable immigratòria influencia tota la resta de factors estudiats.
•

La mobilitat obligada per treball i l’accessibilitat: una primera aproximació. (134/01).

Equip: Marc Ajenjo i Juan A. Módenes. Autopistes, S.A.
S'analitza la incidència que les autopistes i vies ràpides tenen sobre les comarques catalanes que
són creuades per una autopista de l'empresa ACESA. El tema estudiat ha estat la mobilitat
espacial de la població per motius laborals, perquè expressaria empíricament la potencialitat
teòrica de mobilitat que ofereix la xarxa viària. Els indicadors analitzats són, per una banda, el grau
d'obertura de la població ocupada resident i dels llocs de treball localitzats i, per d'altra, la distància
mitjana dels desplaçaments. Els resultats indiquen que la presència de vies ràpides va unida a un
grau més elevat d'obertura de la mobilitat.
•

Análisis del componente de migraciones en las proyecciones de población de la Comunidad
de Madrid. (135/01-02).

Equip: Daniel Devolder i Andreu Domingo. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.
Estudi del comportament diferencial de la fecunditat dels estrangers residents a Madrid comparat
amb el dels espanyols, així com l’estudi de les diferències en la mortalitat infantil, la mortalitat per
homicidi i el potencial de reagrupament. Les dades de l’estudi provenen del Padró contínu de l’any
1999 i del Moviment Natural de la Població de 1996 a 1998. És un estudi previ per ajudar a la
formulació d’hipòtesis de les futures projeccions de població de la Comunitat de Madrid.
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Altres projectes de recerca
Tesis Doctorals
• Albert Esteve Palós
El nomenclàtor: una font per a l'estudi de la
morfologia del poblament. Catalunya 18871998.
Direcció: Anna Cabré Pla
Universitat Autònoma de Barcelona, 5 de
juliol de 2000.

• Marta Luxán Serrano
Nupcialidad y fecundidad en la Comunidad
Autónoma Vasca.
Direcció: Anna Cabré Pla
Universitat Autònoma de Barcelona, 30
d’octubre de 2000.
• M. José González López
The Interplay between Occupational Career
and Family Formation in Spain.
Direcció: Montserrat Solsona Pairó
European University Institute (Florència), 19
d’octubre de 2001.

• Mariana Paredes Delacroze
Fecundidad, maternidad y construcción
social de la identidad femenina: notas para
un estudio en Uruguay.
Direcció: Montserrat Solsona Pairó
Universitat Autònoma de Barcelona, 8 de
juliol de 1999.

• Julio Pérez Díaz
Transformaciones sociodemográficas en
los recorridos hacia la madurez. Las
generaciones españolas, 1906-1945.
Direcció: Anna Cabré Pla
Universitat Nacional d’Educació a Distància,
14 de desembre de 2001.

• Magda Ruíz Salguero
La anticoncepción a finales del siglo XX. El
caso de España.
Co-direcció: Anna Cabré Pla i Montserrat
Solsona Pairó
Universitat Autònoma de Barcelona, 12 de
juliol de 2000.

Memòries de doctorat

• Ciro Martínez Gómez
Evolución de la movilidad y areas de relación
migratoria interna en Colombia.
Direcció: Anna Cabré Pla
Universitat Autònoma de Barcelona, 14 de
juliol de 2000.

• Julián López Colás
La migración nupcial en las dinámicas
demográficas de la región metropolitana de
Barcelona, 1975-1994.
Direcció: Anna Cabré Pla
Universitat Autònoma de Barcelona, 17 de
juny de 1999.

• Maria Franch Batllori
Característiques sòcio-demogràfiques de la
mobilitat a l'àrea urbana de Girona. Les
dones i els homes, un fet diferencial.
Direcció: Enric Mendizábal Riera
Universitat Autònoma de Barcelona, 29 de
setembre de 2000.

• Marta Ortega Lorenzo
Telenovel.les i canvi demogràfic: revisió
teòrica i aproximació al cas català.
Direcció: Montserrat Solsona Pairó
Universitat Autònoma de Barcelona, 17 de
juny de 1999.

• Luís Alberto del Rey Póveda
Tipologías familiares en zonas rurales: el
caso del sotavento veracruzano, México.
Co-direcció: André Quesnel i Anna Cabré Pla
Universitat Autònoma de Barcelona, 26 de
març de 2001.

• Viviana Andrea Masciadri
Tendencias recientes en la constitución y
disolución de las uniones en Córdoba y
Argentina: elementos para un estudio sobre
la transmisión intergeneracional de la
inestabilidad de las uniones.
Co-direcció: Andreu Domingo Valls i
Montserrat Solsona Pairó
Universitat Autònoma de Barcelona, 22 de
juny de 2000.

• Verónica de Miguel Luken
Aproximación a la geografía familiar de los
nacidos y los residentes en Andalucía.
Direcció: Joaquín Recaño Valverde
Universitat Autònoma de Barcelona, 25 de
setembre de 2001.
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Estades al CED
Professors i investigadors visitants
• Dolores López
Doctora en Sociologia per la Universitat de Navarra.
Institut de Ciències per a la família. Departament de Sociologia, Demografia i Estadística.
Recerca: Determinantes sociodemográficos del envejecimiento.
Estada: des del gener fins l’abril de 1999.
• Sónia Catasús
Doctora en Ciències Econòmiques. Universitat de La Havana.
Directora del Centro de Estudios Demográficos (CEDEM).
Recerca: Dinámica familiar en Demografía. Reproducción para evitar los sesgos de género.
Estada: des de l’abril de 1999 fins el gener de 2000.
• Mª Isabel Baltar
Doctora en Geografia. Universitat de Campinhas (Brasil).
Recerca: As mulheres e as politicas sociais: estudos sobre questoes da saúde reprodutiva e
sobre questoes da saúde & trabalho.
Durant la seva estada fou escollida Secretària Executiva de la Rede Nacional Feminista de
Saúde e Direitos Reprodutivos del Brasil, pel període 2001 – 2003.
Estada: des del gener fins el desembre de 2000.
•
Maria do Carmo Fonseca
Doctora en Demografia Social. Fordham University. New York. USA.
Professora de la Universitat Federal de Minas Gerais (Brasil).
Recerca: El desarollo de la cooperación entre España y América Latina en materia de estudios
de la población: propuestas para la docencia y la investigación predoctoral y postdoctoral.
Durant la seva estada fou invitada per la UNFPA (United Nations Population Programe Fund)
com a part de l’equip d’avaluació del IV Programa de Cooperació entre el govern d’Angola i la
UNFPA.
Estada: des del maig de 2001.

Becaris del Programa ALFAPOP
•
Viviana A. Masciadri
Llicenciada en Psicologia. Universitat Nacional de Córdoba (Argentina).
Estada: des de l’agost de 1998 fins el juny de 2000.
•
Olga Rojas
Llicenciada en Sociologia. UNAM (México).
Estada: des de l’agost de 1998 fins el març de 2000.
• Ciro Martínez
Llicenciat en Ciències Econòmiques. Universitat del Valle (Colombia).
Estada: des de l’agost de 1998 fins el març de 2000.
•
Magda T. Ruíz
Llicenciada en Estadística. Universitat Nacional de Colombia.
Estada: des de l’agost de 1998 fins el març de 2000.
• Leonor Paz
Llicenciada en Geografia. Universitat de Cauca Popayán (Colombia).
Estada: des de l’octubre de 1998 fins el juny de 2000.
• Rodolfo Rubio
Llicenciat en Ciències Econòmiques. Universitat Baixa Califòrnia (México).
Estada: des del setembre de 1998 fins el juny de 2001.
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Becaris del Programa ERASMUS / SÒCRATES
• Muriel Moisy
Universitat Paris X-Nanterre (França)
Estada: des del setembre fins el novembre
de 1999.
• Silvia Merola
Universitat Roma “La Sapienza” (Itàlia)
Estada: des del febrer fins el juliol de 1999.
•

Universitat Paris X-Nanterre (França)
Estada: des de l’octubre fins el desembre
de 2000.
•
Lorise Moreau
Universitat Paris X-Nanterre (França)
Estada: des del novembre de 2000 fins el
maig de 2001.

Karine Gavino

Becaris del Programa MARIE CURIE
•
Karine Gavino
Universitat Paris X-Nanterre (França).
Estada: des del gener fins el desembre de
2001.

• Katrin Golsh
Universitat de Bielefeld. (Alemanya)
Estada: des del setembre fins el desembre
de 2001.

•
Hendrik E. Delger
Universitat de Nijmegen (Holanda).
Estada: des del gener fins el juliol de 2001.

•
Pascal Sebille
Universitat de Paris X-Nanterre. (França)
Estada: des del setembre de 2001.

•
Julie Esther Marfany
Universitat Cambridge (Gran Bretanya).
Estada: des del gener fins el maig de 2001.

•
Muriel Moisy
Universitat Paris X-Nanterre. (França)
Estada: des del juny de 2001.

• Jamal El Makrini
Universitat Catholique de Lovain (Bèlgica).
Estada: des del març fins el juliol de 2001.

•
Robert Serek
Warsaw School of Economics. (Polònia).
Estada: des de l’octubre de 2001.

Estades pre-doctorals
• Luís Alberto del Rey
Llicenciat en Sociologia.
Universitat de Salamanca.
Estada: des del gener fins el març de 2001.
• Santi Guash
Llicenciat en Geografia.
Universitat Autònoma de Barcelona.
Estada: des del febrer fins el juny de 2001.
• Verónica de Miguel
Llicenciada en Matemàtiques.
Universitat de Màlaga.
Estada: des del març fins el setembre de 2001.
•
Ainhoa Alustiza
Llicenciada en Sociologia.
Universitat del País Basc.
Estada: des de l’octubre de 2001.

•
Patrícia M. Fonseca
Llicenciada en Veterinària.
Universitat Nacional de Minas Gerais,
Brasil.
Estada: des de l’octubre de 2001.
•
Noélia Cámara
Llicenciada en Sociologia.
Universitat Pública de Navarra.
Estada: des del desembre de 2001.
• Margarita R. Medina
Llicenciada en Economia.
Universitat de Bogotà, Colombia.
Estada: des del desembre de 2001.
•
Marta Merino
Llicenciada en CC. Polítiques i Sociologia.
Universitat Autònoma de Barcelona.
Estada: des del desembre de 2001.
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Visites al CED
•
Rolando García
Director CEDEM, La Havana, Cuba.
17 i 18 de juny de 1999.

•
Begoña Arregui
Universitat del País Basc.
2 de novembre de 2000.

•
Honorable Conseller Ignasi Ferreres
Departament de Treball.
Lliurament de Diplomes del curs MTEP 98.
7 de juliol de 1999.

•
M. Eugenia Cosío
Universitat Paris X – Nanterre.
2 de novembre de 2000.

•
Peter Laslett
Group for the History of Population and
Social Structure (Regne Unit).
Reunió informal amb diversos investigadors
del CED.
13 i 14 de setembre de 1999.
20 de novembre de 2000.
•
G. Javier Cabrera
CEDEM, Universidad de La Habana.
25 al 31 de gener de 2000.
•
Grup d’estudiants de l’Escola del Carme
Sabadell.
Rebuts per Julio Pérez.
29 de maig de 2000.
•
André Quesnel
Institut de Recherches pour le
Développement, Paris.
26 de juny de 2000
26 al 28 de març de 2001.
•
Eva Bernhardt
Demografiska Avdelningen Stockolms
Universitet.
28 de juny de 2000.
•
Inés Alberdi
Universidad Complutense de Madrid.
2 de novembre de 2000.

•

Grup d’alumnes del Departament de
Geografia.
Rbuts per Hermínia Pujol
2 d’octubre de 2001.
•
Consell Senior de Premià de Mar
15 de març de 2001.
•
Sophie Debroe
University of Southampton.
7 i 8 de maig de 2001.
•
Zoe Matthews
University of Southampton.
21 al 23 maig de 2001.
•
Honorable Conseller Andreu MasColell
Departament d'Universitats, Recerca i
Societat de la Informació.
• Sr. David Serrat
Director General de Recerca.
• Dr. Jordi Nadal
President del Consell de Govern del CED.
• Sr. Josep Grifoll
Membre del Consell de Govern del CED.
10 de desembre de 2001.
• Clare Holdsworth
Universitat de Liverpool.
19 de desembre de 2001.
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Estades a l’estranger dels investigadors del CED
•
Fernando Gil
Estada a la Comissió Europea, DG Ocupació i Afers Socials, Unitat E-1, com a Expert Nacional
Détaché (END).
Estada: des de l’abril de 1998.
•
René Houle
Estada a Moscú, en relació al projecte “Social Protection and Integration of Migrants in the
Russian Federation”, projecte TACIS de la Comunitat Europea, en col.laboració amb la
Fundació CIREM.
Estada: 15, 16 i 17 de febrer de 1999.
Estada: 7, 8 i 9 d’abril de 1999.
• Andreu Domingo
Estada a Luján (Argentina) on imparteix un curs sobre “Investigación sociodemográfica en
nupcialidad” dins del Màster sobre població organitzat pel Departament de Sociologia de la
mateixa Universitat. Assistència com a relator a la sessió dedicada a “Formació de la parella i
reproducció” dins del V Congreso de la Asociación de Estudios de la Población Argentina.
Estada: octubre de 1999.
•
Albert Esteve
Estada a la Universitat de Minessota (Estats Units) en relació al projecte “Integrated Public Use
of Microdata Series International” IPUMS.
Estada: des del gener de 2001.
•
Àngels Torrents
Estada a la Universitat de Minessota (Estats Units) en relació a l’aprenentatge de la tècnica
d’Invest Projection per tal d’aplicar-la a un projecte sobre sèries temporals.
Estada: des de l’octubre fins el desembre de 2001.

DOCÈNCIA I FORMACIÓ

DOCÈNCIA I FORMACIÓ
El Programa de Postgrau “Mètodes i tècniques per a l’estudi de la població”, de 850 hores de
durada, que organitza el CED des de l’any 1988, ha continuat impartint-se durant els anys 1999,
2000 i 2001. La col.laboració entre el Centre d’Estudis Demogràfics i el Departament de Treball
de la Generalitat de Catalunya, amb el concurs financer del Fons Social Europeu, ha estat molt
positiva i ha possibilitat el desenvolupament fins ara de les 13 edicions del programa.
“Mètodes i tècniques per a l’estudi de la població” és un programa de formació de demògrafs
professionals, que s’estructura en cursos, conferències, seminaris temàtics i pràctiques
d’investigació individutalitzades. Les classes són impartides per professors i investigadors
vinculats al Centre d’Estudis Demogràfics (CED), a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
i a la Universitat de Barcelona (UB). Les conferències i seminaris del programa apleguen un bon
nombre de professionals, d’investigadors i de professors relacionats amb els diferents aspectes
dels estudis de població. Les pràctiques es desenvolupen sota la tutoria d’investigadors del CED
en el marc dels diferents equips de treball d’investigació existents al Centre.
Les pràctiques professionals que s’ofereixen en finalitzar el curs, des de l’edició de 1992-1993,
han permès establir una xarxa estable de col.laboració entre diverses institucions i organismes,
públics i privats (consells comarcals, ajuntaments, centres d’estudis, fundacions,…), amb la
finalitat d’acostar els alumnes a la dimensió professional de la seva formació tècnica i donar les
primeres passes cap a una inserció laboral.
En el curs 1994-1995 s’inicià un programa de doctorat amb el Departament de Geografia de la
Universitat Autònoma de Barcelona, el Doctorat en Geografia Humana –opció Demografía- amb
40 crèdits. A partir del curs 1998-99 passà a denominar-se Doctorat en Demografia i homologà
els crèdits exigits als dels altres programes equivalents amb 32 crèdits. Aquest programa de
Tercer Cicle és biennal i ofereix un ventall d’assignatures opcionals i obligatòries. Les classes
son impartides a l’edifici del CED per professors que hi són vinculats i també per professors
convidats de reconegut prestigi d’altres universitats.
Des del 1995 es porten a terme uns seminaris de formació interns, de caràcter regular, en els
quals intervenen, a més dels investigadors de la casa, professors i investigadors de reconegut
prestigi, de diferents universitats i centres de recerca tant nacionals com internacionals.
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Postgrau en Mètodes i Tècniques per a l’Estudi de la Població (MTEP)
Es relacionen a continuació els continguts de programa MTEP des del curs 1999 fins el 2001,
així com del seu professorat, ponents, conferenciants i alumnat.
Curs 1999 XI Edició. Coordinació: Socorro Sancho Valverde
A. Cursos (608 hores)
1. Fonts de dades demogràfiques (38 hores)
Fonts de dades demogràfiques, econòmiques i socials. (T.A. Cusidó)
Les enquestes demogràfiques (M. Luxán)
2. Tècniques auxiliars de la demografia (126 hores)
Tècniques d'anàlisi estadística (M. Ajenjo)
Pràctiques d’estadística, SPSS Plus (Macintosh) (R. Houle)
Anàlisi estadística avançada (M. Ajenjo)
Tractament automàtic de la informació demogràfica (I. Brancós / J. López)
Estudis de camp (J. Padilla)
3. Metodologia demogràfica (140 hores)
Anàlisi demogràfica (A. Cabré / J. Recaño)
Models demogràfics i mètodes indirectes (R. Houle)
Previsions demogràfiques (J. Recaño)
4. Fenòmens demogràfics (72 hores)
Mortalitat (A. Blanes)
Teories i anàlisi de les migracions (À. Pascual / A. M. Solana)
Fecunditat (D. Devolder)
Nupcialitat (A. Domingo / P. Miret)
5. Estructures demogràfiques (41 hores)
Poblacions estrangeres (A. Domingo)
Estructures i dinàmiques familiars (R. Treviño)
Demografia i gènere (M. Solsona)
Envelliment demogràfic (J. Pérez)
6. Demografia regional (77 hores)
Població del món (E. Mendizàbal)
Població d'Espanya (E. Sánchez)
Població de Catalunya (R. Arribas)
Població i territori (J. A. Módenes)
7. Economia i història de la població (58 hores)
Història i teories econòmiques de la població (R. Nicolau)
Introducció a la demografia històrica (S. Sancho / C. Ros)
Fonts per a l’estudi de la demografia històrica (À. Torrents)
8. El sector públic (56 hores)
Polítiques de població al segle XX (J. Pérez)
Tractament i anàlisi d’informació local (J. Arderiu)
Auditories ambientals (P. Baizán)
Eines i tècniques en la recerca de feina (C. Florencio)
B. Conferències i seminaris temàtics (59 h.)
C. Pràctiques d'investigació (183 h.)
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Curs 2000 XII Edició. Coordinació: Socorro Sancho Valverde
A. Cursos (594 hores)
1. Fonts de dades demogràfiques (32 hores)
Fonts de dades demogràfiques, econòmiques i socials. (T.A. Cusidó)
Les enquestes demogràfiques (M. Luxán)
2. Tècniques auxiliars de la demografia (151 hores)
Tècniques d'anàlisi estadística (P. Miret)
Pràctiques d’estadística, SPSS Plus (Macintosh) (R. Houle)
Anàlisi estadística avançada (M. Ajenjo)
Tractament automàtic de la informació demogràfica (J. López/T. Menacho/A. Esteve)
Estudis de camp (J. Padilla)
3. Metodologia demogràfica (109 hores)
Anàlisi demogràfica (A. Cabré / M. Ajenjo)
Previsions demogràfiques (J. Recaño)
4. Fenòmens demogràfics (65 hores)
Mortalitat (A. Blanes)
Teories i anàlisi de les migracions (A. M. Solana)
Fecunditat (D. Devolder)
Nupcialitat (P. Miret)
5. Estructures demogràfiques (51 hores)
Poblacions estrangeres (A. Domingo)
Estructures i dinàmiques familiars (R. Treviño)
Demografia i gènere (M. Solsona)
Envelliment demogràfic (J. Pérez)
Anàlisi de l’activitat (M.J. González)
6. Demografia regional (66 hores)
Població del món (I. Brancós)
Població d'Espanya (A.M. Solana)
Població de Catalunya (R. Arribas)
Població i territori (J. A. Módenes)
7. Economia i història de la població (30 hores)
Història i teories econòmiques de la població (R. Nicolau)
Banc de dades històric de Catalunya (C. Ros)
8. Sector Públic (19 hores)
Polítiques de població al segle XX (J. Pérez)
Tractament i anàlisi d'informació local (J. Arderiu)
9. Mòduls complementaris (18 hores)
Eines i recerca de feina (C. Florencio)
Mòdul de medi ambient (T. Prunera)
B. Conferències i seminaris temàtics (46 h.)

C. Pràctiques d'investigació (210 h.)
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Curs 2001 XIII Edició. Coordinació: Socorro Sancho Valverde
A. Cursos (565 hores)
1. Fonts de dades demogràfiques (30 hores)
Fonts de dades demogràfiques, econòmiques i socials. (T.A. Cusidó)
Les enquestes demogràfiques (M. Luxán)
2. Tècniques auxiliars de la demografia (146 hores)
Tècniques d'anàlisi estadística (M. Ruíz)
Pràctiques d’estadística, SPSS Plus (Macintosh) (R. Houle)
Anàlisi estadística avançada (M. Ajenjo)
Tractament automàtic de la informació demogràfica (J. López/T. Menacho/J. García/J.
Bayona)
Estudis de camp (J. Padilla)
3. Metodologia demogràfica (119 hores)
Anàlisi demogràfica (A. Cabré / M. Ajenjo)
Previsions demogràfiques (J. Recaño)
4. Fenòmens demogràfics (82 hores)
Mortalitat (A. Blanes)
Teories i anàlisi de les migracions (A. M. Solana)
Fecunditat (D. Devolder)
Nupcialitat (P. Miret)
5. Estructures demogràfiques (58 hores)
Poblacions estrangeres (A. Domingo)
Estructures i dinàmiques familiars (R. Treviño)
Demografia i gènere (M. Solsona/C. Fonseca)
Envelliment demogràfic (J. Pérez)
Anàlisi de l’activitat (M.J. González)
6. Demografia regional (60 hores)
Població del món (I. Brancós)
Població d'Espanya (A.M. Solana)
Població de Catalunya (R. Arribas)
Població i territori (J. A. Módenes)
7. Economia i Història de la població (24 hores)
Història i teories econòmiques de la població (R. Nicolau)
8. Sector públic (24 hores)
Polítiques de població al segle XX (J. Pérez)
Tractament i anàlisi d'informació local (J. Arderiu)
9. Complements (18 hores)
Eines i tècniques en la recerca de feina (M. Figueras)
Mòdul de medi ambient (RBS Asesores)
B. Conferències i seminaris temàtics (34 h.)
C. Pràctiques d'investigació (235 h.)
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Conferències i seminaris temàtics dels programes MTEP
1999
• 8 d'abril
Arachu Castro: "Cesàries, esterilitzacions, canvi de la fecunditat i drets reproductius a
Mèxic".
•

12 i 15 d'abril
Inés Brancós: "L’adopció internacional d’infants".

•

22 d'abril
Diego Ramiro i Alberto Sanz: "La mortalidad de la infancia en la España interior, siglos XIX y
XX".

•

26-28 d'abril
Adriana Kaplan: "Tècniques etnogràfiques i mètodes qualitatius".

•

6 de maig
René Houle: "Tècniques demogràfiques i sociolingüística".

•

13 de maig
Dolores López: "El envejecimiento de la población en la UE".

•

20 de maig
Carme Ros: "Les famílies menestrals a Igualada, segles XVII i primera meitat del XVIII".

•

1 i 3 de juny
Julio Pérez: "Las generaciones de 1906-1946. Trayectorias vitales y situación a la madurez"

•

18 de juny
Rolando García: "La evolución histórica de la mortalidad en Cuba".

•

23 de juny
Juan Guillermo Figueroa: "Aproximación ética a los derechos reproductivos en la
experiencia de los varones".

•

6 de juliol
Marta Luxán: "La nupcialitat en la Comunitat Autonòma d'Euskadi".

•

7 i 14 de setembre
Julián López: "Las migraciones nupciales a partir del MNP".

•

9 de setembre
Robert E. McCaa: "Integración global de censos en la era del www. Una propuesta".

•

16 i 21 de setembre
Marta Ortega: "Telenovel.les i canvi demogràfic".

•

18 d'octubre
Magda Ruíz: "La anticoncepción en España".

•

19 i 21 d'octubre
Sonia Catasús: "Género y conducta reproductiva en Cuba. Su comportamiento en el
contexto latinoamericano".

•

21 d'octubre
Viviana Masciardi: "La transmisión intergeneracional de la inestabilidad en las uniones".

•

25 d'octubre
Olga Rojas: "Paternidad y vida familiar en México".

•

27 d'octubre
Ciro Martínez, "Las migraciones internas en Colombia, 1973-93".
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•

28 d'octubre i 3 de novembre
Rodolfo Rubio: "Migraciones en la frontera México-USA"

•

19 de novembre
Leonor Paz: "Educación y fecundidad en México y Colombia".

2000
•

5 de juliol
Albert Esteve: “El nomenclàtor: una font per a l’estudi de la morfologia del poblament.
Catalunya 1887-1998”.

•

12 de juliol
Magda Ruíz: “La anticoncepción a finales del siglo XX. El caso de España”

•

14 de juliol
Ciro Martínez: “Evolución de la movilidad y àreas de relación migratoria interna en
Colombia”.

•

24, 26 i 28 de juliol
Julio Pérez: “Esperança de vida en salut”

•

7 i 14 de setembre
Adriana Kaplan: ”Tècniques etnogràfiques i mètodes qualitatius”.

•

2 d’octubre
A. Miquel.Solana: “Treball, mobilitat i assentament de la població: el cas del Baix Empordà”.

•

16 d’octubre
Carme Ros: ”Les famílies menestrals a Mataró”.

•

30 d’octubre
Marta Luxán: “Nupcialidad y fecundidad en la Comunidad Autónoma Vasca”.

•

13 de novembre
Rocío Treviño: “Estructura y dinámica de la monoparentalidad en España”.

•

20 de novembre
Peter Laslett: “The world we have lost further explored”.

•

27 de novembre
Amand Blanes: “L’evolució de la mortalitat a Espanya, 1960-1991”.

•

11 de desembre
Pau Miret: “La nupcialitat a Espanya durant el segle XX”.

•

18 de desembre
M. José González: “Les relacions entre la formació de la família i la carrera professional de
les dones a Espanya”.

2001
•

10 de juliol
Amand Blanes, Anna Cabré i Andreu Domingo: “Aumentarán las tasas de actividad en la
Europa del sur?: pronósticos desde una aproximación sociodemográfica”.

•

3 i 12 de setembre
Carlos Sánchez: “Recerca i tractament bibliogràfic”.

•

3 i 5 de setembre
Àngels Torrents i Miquel Valls: “Els arxius sagramentals: localització i estat de conservació”.

•

7 i 14 de setembre
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Carme Ros: “Banc de dades històriques de Catalunya”.
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•

14 de setembre
Àngels Pascual: “Teoria i anàlisi de les migracions”.

•

20 de setembre
Verónica De Miguel: “Aproximación a la geografia familiar de los nacidos y residentes en
Andalucía”.

•

8 de novembre
Joaquim Capellades: “El cens de població de 2001”.

•

11 i 13 de desembre
Pedro Puig: “L’anàlisi multivariable de dades: regressió logística”.

•

20 i 21 de desembre
Adriana Kaplan: “Tècniques etnogràfiques i mètodes qualitatius”.

Conferenciants
Relació de ponents de les conferències i seminaris dels programes MTEP
•

Blanes, Amand. Centre d’Estudis Demogràfics.

•

Brancós, Inés. Centre d’Estudis Demogràfics.

•

Cabré, Anna. Centre d’Estudis Demogràfics i Departament de Geografia. Universitat
Autònoma de Barcelona.

•

Castro, Arachu. Harvard Center for Population and Development Studies (EUA).

•

Capellades, Joaquim. Institut d’Estadística de Catalunya.

•

Catasús, Sonia. Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Havana (Cuba).

•

De Miguel, Verónica. University of Manchester.

•

Domingo, Andreu. Centre d’Estudis Demogràfics.

•

Esteve, Albert. Centre d’Estudis Demogràfics i Minnesota Populate Center (EUA).

•

Figueroa, Juan Guillermo. El Colegio de México (Mèxic)

•

García Quiñones, Rolando. Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La
Havana (Cuba).

•

González, M. José. Centre d’Estudis Demogràfics.

•

Houle, René. Fundació Ciutat de Viladecans.

•

Kaplan, Adriana. Universitat Ramon Llull i Centre d’Estudis Demogràfics.

•

López, Dolores. Instituto de Ciencias para la Familia. Departamento de Sociología,
Demografía y Estadística. Universidad de Navarra.

•

López, Julián. Centre d’Estudis Demogràfics.

•

Luxán, Marta. Centre d’Estudis Demogràfics i Universitat del País Basc.

•

McCaa, Robert. University of Minessota (EUA)

•

Martínez, Ciro. Departamento Nacional de Estadística. Bogotá (Colombia).

•

Masciardi, Viviana. Universidad Nacional de Córdoba (Argentina).

•

Miret, Pau. Centre d’Estudis Demogràfics.

•

Ortega, Marta. Centre d’Estudis Demogràfics.
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•

Pascual, Àngels. Departament de Geografia. Universitat Autònoma de Barcelona.

•

Paz, Leonor. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. México DF (Mèxic).

•

Pérez, Julio. Centre d’Estudis Demogràfics.

•

Puig, Pedro. Departament de Matemàtiques. Universitat Autònoma de Barcelona.

•

Ramiro Fariñas, Diego. Cambridge Group for the History of Population and Social Structure
(Regne Unit).

•

Rojas, Olga. El Colegio de México (Mèxic)

•

Ros, Carme. Centre d’Estudis Demogràfics.

•

Rubio, Rodolfo. El Colegio de la Frontera Norte. Tijuana (Mèxic)

•

Ruiz, Magda. Asociación Probienestar de la Familia Colombiana. Bogotá (Colòmbia).

•

Sánchez, Carles. Centre d’Estudis Demogràfics.

•

Sanz Gimeno, Alberto. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Universidad
Complutense de Madrid.

•

Solana, A. Miguel. Departament de Geografia. Universitat Autónoma de Barcelona.

•

Torrents, Àngels. Centre d’Estudis Demogràfics i Departament de Geografia. Universitat
Autònoma de Barcelona.

•

Treviño, Rocío. Centre d’Estudis Demogràfics.

•

Valls, Miquel. Centre d’Estudis Demogràfics.

Professorat
Relació del professorat dels programes MTEP
• Ajenjo, Marc. Centre d'Estudis Demogràfics i Departament de Sociologia. Universitat
Autònoma de Barcelona.
• Arderiu, Jordi. Institut Municipal de Promoció Econòmica. Ajuntament de Mataró.
• Arribas, Ramon. Ajuntament de Terrassa.
• Baizán, Pau. Max Planck Institut for Demographic Research. Rostok (Alemanya).
• Blanes, Amand. Centre d'Estudis Demogràfics.
• Brancós, Inés. Centre d'Estudis Demogràfics.
• Cabré, Anna. Centre d'Estudis Demogràfics i Departament de Geografia de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
• Cusidó, Teresa. Centre d'Estudis Històrics Internacionals. Universitat de Barcelona.
• Devolver, 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
• Florencio, Carme. CFM, Recursos Humanos y Comunicación.
• Houle, René. Centre d’Estudis Demogràfics i Fundació Ciutat de Viladecans.
• López, Julián. Centre d'Estudis Demogràfics.
• Luxán, Marta. Centre d’Estudis Demogràfics i Departament de Sociologia. Universitat del País
Basc.
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• Mendizàbal, Enric. Centre d'Estudis Demogràfics i Departament de Geografia de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
• Miret, Pau. Centre d'Estudis Demogràfics.
• Módenes, Juan A. Centre d'Estudis Demogràfics i Departament de Geografia de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
• Nicolau, Roser. Departament d’Economia i d’Història Econòmica de la Universitat Autònoma
de Barcelona.
• Padilla, Jordi. Institut Català de la Mediterrània d’Estudis i Cooperació.
• Pascual, Àngels. Departament de Gegrafia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
• Pérez, Julio. Centre d'Estudis Demogràfics.
• Prunera, Toni. RBS Asesores.
• Recaño, Joaquin. Centre d'Estudis Demogràfics.
• Ros, Carme. Centre d'Estudis Demogràfics.
• Sánchez, Esther. Fundació “la Caixa”.
• Sancho, Socorro. Centre d'Estudis Demogràfics.
• Solana, Miquel A. Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
• Solsona, Montserrat. Centre d'Estudis Demogràfics i Departament de Geografia de la
Universitat Autònoma de Barcelona.
• Torrents, Àngels. Centre d'Estudis Demogràfics i Departament de Geografia de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
• Treviño, Rocío. Centre d'Estudis Demogràfics.

Alumnes
Relació d’alumnes dels programes MTEP
Curs 1999
• De Carlos Martínez, Cristina
Geografia (UAB/97)

• Montiel Armas, Israel
Ciències Polítiques (UAB/97)

• Esteve Palós, Albert
Geografia (UAB/98)

• Perramón Colet, Meritxell
Sociologia (UAB/98)

• García Román, Joan
Estadística (UAB/98)

• Roca Saquero, Roger
Estadística (UAB/98)

• Guerrero Vila, Emma
Història (UAB/99)

• Sánchez Canut, Sònia
Sociologia (UAB/98)

• Llàcer Palanca, Hug
Sociología (UAB/99)

• Sánchez Moya, Carlos
Geografia (UAB/98)

• Mallorquí Ruscadella, Núria
Econòmiques (UAB/99)

• Subirà Arola, Núria
Antropologia (UAB/98)

• Martín Rodríguez, Laura
Geografia (UAB/99)

• Valls Fígols, Miquel
Geografia (UdL/97)

• Menacho Montes, Teresa
Matemàtiques (UdS/91)

Curs 2000
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• Alberich González, Joan
Geografia (UAB/01)
• Alustiza Galarza, Ainhoa
Sociologia (U.País Basc/00)

Història (UAB/98)
• Torner Boixet, Isaac
Antropologia (UAB/98)

• Amiel Barris, Natàlia
Geografia (UAB/00)
• Barranco Brasó, Laura
Geografia (UAB/00)
• Cámara Izquierdo, Noelia
Sociologia (U. Pública de Navarra/00)
• Canalejas Pintado, Núria
Sociologia (UB/00)
• Carmona Cañellas, David
Geografia (UAB/99)
• Casamayor Aubareda, Pere
Sociologia (UAB/00)
• Cortina Trilla, Clara
Ciències Polítiques (UAB/01)
• Del Rey Poveda, Luís Alberto
Sociologia (U. de Salamanca/95)
• Figueras Agustí, Marc
Econòmiques (UB/99)
• Gandoy Vilardebó, Cristina
Antropologia (UAB/01)
• García Baños, Sònia
Geografia (UAB/00)
• Gonzalo Martí, Àngel
Geografia (UB/99)
• Guasch Guardis, Santi
Geografia (UAB/01)
• Gumà Lao, Jordi
Estadística (UAB/99)
• Insausti Garmendia, Enara
Sociologia (U. País Basc/99)
• López Gay, Antoni
Geografia (UB/99)
• Merino Tejada, Marta
Ciències Polítiques (UAB/99)
• Moral García, Alícia
Estadística (UAB/98)
• Pérez Núñez, Lídia
Estadística (UAB/99)
• Sabater Coll, Albert
Geografia (UAB/00)
• Serrano Mirón, Isabel
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Curs 2001
• Bastardas Ferrer, Sandra
Geografia (UAB/01)
• Bustillo Merino, Victoria E.
Geografia i Història (UNED/97)
• Cucurella Grifé, Ariadna
Geografia (UAB/01)
• Florit Ponce, Maria Isabel
Geografia (UB/00)
• Hidalgo Molina, Joan Manel
Geografia (UAB/02)
• Juan Badia, Mireia
Ciències Polítiques (UAB/01)
• Martorell Amer, Victòria E.
Educació Social (UAB/99)
• Navarro Evangelista, Elena
Geografia (UAB/01)
• Planas Vilafranca, Marta
Geografia (UAB/00)
• Ponsa Vilamajó, Gemma
Sociologia (UAB/00)
• Porcel Montané, Oriol
Geografia (UAB/02)
• Royo Adell, David
Estadística (UAB/99)
• Ruíz Del Olmo, Guillermina
Història (UAB/94)
• Santos Durán, Mònica
Geografia (UAB/01)
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Tercer cicle en Demografia
Es relacionen a continuació els continguts, professorat i alumnes del programa de Doctorat que
imparteix el CED en col.laboració amb el Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de
Barcelona.
En el curs 1998-1999 s’anomenà “Doctorat en Geografia Humana. Opció Demografia”. Però a
partir del curs 2000-2001 passa a constituir-se en “Programa de Doctorat en Demografia”,
depenent del Departament de Geografia.

Programa de Tercer Cicle
Bienni 1998-2000
Coordinació: Abel Albet i Montserrat Solsona
Cursos (32 crèdits)
Continguts fonamentals
Àrea 1
Anàlisi demogràfica I (A. Cabré/ 4 crèdits)
Àrea 3
Demografia econòmica I (D. Devolder/2 crèdits)
Demografia econòmica II (R. Nicolau/2 crèdits)
Demografia regional I (J. Recaño/ 2 crèdits)
Demografia regional II (E. Mendizábal/2 crèdits)
Demografia social I (M. Solsona/3 crèdits)
Demografia social II (À. Pascual/ 3 crèdits)
Dinàmica de poblacions (F. Muñoz/2 crèdits)
Continguts metodològics
Àrea 2
Metodologia demogràfica I (D. Devolder/ 3 crèdits)
Metodologia demogràfica II (M. Solsona/ 2 crèdits)
Mètodes per a l'anàlisi històrica de la població (À. Torrents/2 crèdits)
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Curs 2000 - 2001
Coordinació: Àngels Torrents i Gemma Cànoves
Cursos (25 crèdits)
Continguts fonamentals
Dinàmica de poblacions (D. Devolver/ 3 crèdits)
Anàlisi demogràfica (A. Cabré/ 4 crèdits)
Demografia urbana ( J.A. Módenes/ 3 crèdits)
Demografia regional (A. Domingo/ 3 crèdits)
Demografia econòmica (R. Nicolau/ 3 crèdits)
Demografia Social. Aproximació qualitativa a l’estudi de la mobilitat (À. Pascual/ 3 crèdits)
Continguts metodològics
Mètodes per a l’anàlisi històrica de la població (À. Torrents/ 3 crèdits)
Metodologia demogràfica (M. Solsona/ 3 crèdits)

Curs 2001 - 2002
Coordinació: Àngels Torrents i Juan Antonio Módenes
Cursos (21 crèdits)
Continguts fonamentals
Anàlisi demogràfica (A. Cabré/ 3 crèdits)
Dinàmica de poblacions (M. Solana/ 3 crèdits)
Demografia urbana ( J.A. Módenes/ 3 crèdits)
Demografia regional (M. do Carmo Fonseca/ 3 crèdits)
Demografia econòmica (R. Nicolau/ 3 crèdits)
Demografia social. (M. Solsona/ 3 crèdits)
Continguts metodològics
Mètodes per a l’anàlisi històrica de la població (J. Recaño/ 3 crèdits)
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Alumnes

Curs 2000-2001

Curs 1998-1999

• Alustiza Galarza, Ainhoa
Sociologia (U.País Basc/00)

• De Miguel Luken, Verònica
Matemàtiques (U. Màlaga/96)
• Díez Aparicio, Sonia
Geografia (UAB/97)
• Esteve Palòs, Albert
Geografia (UAB/98)
• Martínez Gómez, Ciro
Econòmiques (CELADE/76)
• Masciadri, Viviana Andrea
Psicologia (Universitat Nacional de Còrdova,
Argentina/89)
• Menacho Montes, M. Teresa
Matemàtiques (U. Sevilla/91)
• Rondon Guarin, Elsa O.
Diplomada en Treball Social (U. N. de
Colòmbia/92)
• Rubio Salas, Rodolfo
CC. Econòmiques (U. A. Baixa Califòrnia/90)
• Ruiz Salguero, Magda T.
Estadística (CELADE/75)
Curs 1999-2000
• Bayona Carrasco, Jordi
Geografia (UB/98)
• del Rey Poveda, Luís Alberto
Sociologia (U. Salamanca/95)
• Galup de Lacanal, Carles
Biologia (UAB/95)
• Sánchez Moya, Carlos
Geografia (UAB/98)
• Torner Boixet, Isaac
Antropologia (UAB/98)
• Valls Fígols, Miquel
Geografia (UdL/97)

• Amiel Barris, Natàlia
Geografia (UAB/00)
• Cámara Izquierdo, Noelia
Sociologia (U. Pública de Navarra/00)
• Canalejas Pintado, Núria
Sociologia (UB/00)
• Casamayor Aubareda, Pere
Sociologia (UAB/00)
• García Baños, Sònia
Geografia (UAB/00)
• Insausti Garmendia, Enara
Sociologia (U. País Basc/99)
• López Gay, Antoni
Geografia (UB/99)
• Mallorquí Ruscalleda, Núria
Ciències Econòmiques (UAB/99)
• Medina Vargas, Margarita Rosa
Economia (U.Bogotá J.T. Lozano/77)
• Merino Tejada, Marta
Ciències Polítiques (UAB/99)
• Permanyer Ugartemendia, Iñaki
Matemàtiques (UPC/97)
• Sabater Coll, Albert
Geografia (UAB/00)
Curs 2001-2002
• Gonzalo Martí, Angel
Geografia (UB/99)
• Guash Guardis, Santi
Geografia (UAB/01)
• Jiménez Novoa, Silvia Mónica
Treball Social (PUC Perú/95)
• Nebot Mañà, Andreu
Economia (UPF/00)
• Ponsa Vilamajó, Gemma
Sociologia (UAB/00)
• Roldán Ortega, John Jairo
Universidad Distrital Fº. J. de Caldas
Ing. catastral i geodèsia (Bogotá/95)
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Seminaris interns
Periòdicament el personal investigador del CED organitza 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.
1999
•
Carme Ros. Investigadora del CED.
“Transmissió generacional de l’ofici i estratègies matrimonials de les famílies menestrals d’Igualada
a l’època Moderna”
7 de gener
• Julián López. Investigador del CED.
“La migración nupcial en las dinámicas demográficas de la Región Metropolitana de Barcelona.
1975-1994”
14 gener
• Ramon Arribas. Ajuntament de Terrassa.
“Població i poblament per entitats inframunicipals de població de la Regió Metropolitana de
Barcelona. 1950-1991”
21 gener 1999
• Amand Blanes. Investigador del CED.
Presentació de la tesi que tracta sobre mortalitat a Espanya
28 gener
• Marta Ortega. Becària del CED.
"Telenovel.les i demografia. Revisió teòrica i aproximació al cas català"
18 de febrer
• Arachu Castro. Harvard Center for Population and Development Studies (EUA).
“Cesàries, esterilitzacions, canvi de la fecunditat i drets reproductius a Mèxic”
8 d'abril
• Diego Ramiro-Fariñas i Alberto Sanz. Universitat Complutense de Madrid.
“La Mortalidad de la Infancia en la España Interior, siglos XIX y XX”
22 d'abril
• Rolando García. Director del Centro de Estudios Demográficos de La Habana, Cuba.
“La evolución histórica de la mortalidad en Cuba”
18 de juny
• Juan Guillermo Figueroa. El Colegio de México, Mèxic.
“Una aproximación ética a los derechos reproductivos en la experiencia de los varones”
23 de juny
• Robert E. McCaa, Universitat de Minnesota, Estats Units.
"Integración global de censos en la era del www. Una propuesta"
7 de setembre
2000
• G. Javier Cabrera. Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana.
"Los estudios sobre población, medio ambiente y desarrollo en el Centro de Estudios
Demográficos de la Universidad de La Habana"
26 de gener
• Juan A Módenes i Julián López. Investigador i becari del CED.
Presentació del treball elaborat per a la Secretaria General de Joventut, "Els canvis que vénen:
nombre, educació i activitat econòmica del jovent català. Un estudi territorial a l'horitzó 2.010"
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24 de febrer
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• Olga Rojas. Becària ALFAPOP.
"Paternidad y vida familiar en la ciudad de México"
7 de març
• Andreu Domingo, Pau Miret, Julio Pérez i Marc Ajenjo. Investigadors del CED.
Presentació del treball “Una qüestió de dos sexes i quatre generacions”
18 de maig
• Anna Cabré. Directora del CED.
Presentació de les activitats en curs del CED
* Propostes de programes docents
* Projectes de recerca
* Reestructuració del Banc de Dades
* Presentació a convocatòries públiques
25 de maig
• Julián López, Becari del CED.
"La residencia secundaria en España. Estudio territorial y prospectivo de su uso y tenencia".
13 de novembre
• Peter Laslett, Universitat de Cambridge.
"Ageing and social transformation: prospecs for the Twenty First Century"
20 de novembre
• Julio Pérez. Investigador del CED.
"Las generaciones españolas 1906-1945: estudio sociodemográfico de sus recorridos hacia la
madurez"
27 de novembre
• Mª Isabel Baltar. Universitat de Campinhas (Brasil).
"Las mujeres y las políticas sociales: estudio sobre cuestiones de la salud reproductiva"
4 de desembre
• Albert Esteve. Becari del CED.
“El nomenclàtor: una font per a l’estudi de la morfologia del poblament. Catalunya 1887– 1998”
11 de desembre
• Amand Blanes. Investigador del CED.
“Análisis demográfico de los patrones de mortalidad de la población española, 1911 – 1997”
18 de desembre
2001
• Pau Miret. Investigador del CED.
"Primonupcialidad en España durante el siglo XX, análisis transversal y comportamientos
generacionales"
8 de gener
• Carme Ros. Investigadora del CED.
" Estratègies familiars i mobilitat social dels menestrals a Catalunya durant els segles XVII-XIX".
29 de gener
• M. José González. Investigadora del CED.
" Les relacions entre la formació familiar i la carrera ocupacional de les dones a España"
22 de gener
• Rocio Treviño. Investigadora del CED.
"Estructura y dinámica de la monoparentalidad en España"
5 de febrer
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• Hendrik Delger. Universitat de Nijmegen (Holanda). Pograma Marie Curie.
" Nuptiality and fertility in the Netherlands round the year 1800"
26 d’abril
• Julie Marfany. Universidad de Cambridge. Pograma Marie Curie.
"Creixement demogràfic i industrialització a Catalunya, 1700-1850: el cas d'Igualada"
3 de maig
• Jamal El Makrini. Universidad Católica de Lovaina (UCL Bèlgica). Pograma Marie Curie.
"Démographie du Maroc: état des lieux, tendances et perspectives de changements"
17 de maig
• Katrin Golsh. Universitat de Bielefeld. Pograma Marie Curie.
“Labour Market Insecurity and the Transition to Adulthood in Spain”
13 de desembre
• Karine Gavino. Universitat Paris X Nanterre (França), Pograma Marie Curie.
“Formació familiar de les dones professionals: un estudi comparatiu d’Espanya, França i
Anglaterra”
20 de desembre
• Maria José González i Daniel Devolder. CED.
Projecte FENIC’s: “Female employment and family formation in national and Institutional contexts”
20 de desembre
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DIFUSIÓ
Bona part de la recerca que es realitza al CED és posada 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 de documents de treball (working papers) a
càrrec del propi centre. El personal investigador participa també en revistes nacionals i
estrangeres, en obres conjuntes o bé en publicacions individuals.
La difusió de la recerca es complementa amb la participació en congressos, jornades, simposis,
cursos, cicles de conferències i altres reunions de caràcter acadèmic o tècnico-professional. El
CED organitza, o bé col•labora periòdicament en l’organització de trobades de caire científic a
diferents nivells, aquesta actitivitat sol estar relacionada amb la vinculació del personal
investigador a diferents associacions i entitats professionals.
Des de 1997 el CED disposa de la seva pròpia plana Web a Internet a través de la qual es facilita
la difusió a diferents nivells.
Finalment, el Centre acull cada any la visita de diversos grups d’estudiants interessats pels treballs
que realitzem.

Publicacions
Edició pròpia
Documents de Treball. “Papers de demografia”
1999
Núm. 148. Carlos Welti.
Los procesos demográficos en México en la época del neoliberalismo.
Núm. 149. M. Eugenia Cosío-Zabala.
Les deux modèles de transitions démographiques en Amérique Latine et les inégalités sociales: le
malthusianisme de pauvreté.
Núm. 150. María Cristina Cacopardo.
Jefas de hogar de ayer y de hoy en la Argentina.
Núm. 151. Sonia Catasús.
Género, patrones reproductivos y jefatura de núcleo familiar por color de la piel en Cuba.
Núm. 152. Olga Rojas.
Paternidad y vida familiar en la Ciudad de México: un acercamiento al papel desempeñado por los
varones en el proceso reproductivo.
Núm. 153. Ciro Martínez.
Métodos de estimación del tamaño y fluctuaciones temporales de poblaciones locales: una
aplicación orientada a la planeación para el área metropolitana de Bogotá.
Núm. 154. Viviana Masciadri.
La transmisión generacional de la inestabilidad de las uniones: marco para el diseño de una
investigación.
Núm. 155. Leonor Paz.
Educación y Fecundidad en México y Colombia.
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Núm. 156. Magda Ruiz.
Reflexiones para el proyecto de investigación “La anticoncepción en España a finales del siglo XX”.
Núm. 157. Juan Carlos Albizu-Campos.
Mortalidad y supervivencia en Cuba en la década de los noventa.
Núm. 158. Valeria López.
Población boliviana en el Cinturón Verde de Córdoba: condiciones de vida e interacción con el
medio natural.
Núm. 159. Celina Añaños.
Unión consensual y asistencia escolar en la población de 15-39 años en Argentina (1960-1991).
Núm. 160. Pascal Sebille.
Avances teóricos y metodológicos de las historias de vida en México: la Encuesta Demográfica
Retrospectiva.
Núm. 161. Noemí Lorca.
Continuidades y discontinuidades espaciales de la estructura de los hogares en la provincia de
Córdoba (Argentina).
Núm. 162. Anna Cabré i Juan A. Módenes.
Aspectos demográficos de las necesidades de vivienda en Valencia y su Area Metropolitana.
Núm. 163. Daniel Devolder.
Hajnal's European Mariage Pattern and the Evolution of Agrarian Structures.
Núm. 164. Andreu Domingo i Inés Brancós.
Población femenina de nacionalidad extranjera en la Provincia de Barcelona.
Núm. 165. Joaquín Recaño.
Internal migration of return: from the individual to the familiar dimension.
Núm. 166. Juan A. Módenes.
Residential mobility, household dynamics and location choice in Barcelona area.
2000
167. Juan A. Módenes i Julián López.
Análisis territorial de los jóvenes catalanes, 1991-2011: número, educación y actividad.
168. Pau Miret.
Jóvenes solteros en casa de sus padres. España, 1991.
169. Joaquim Recaño.
La dimensión familiar de los movimientos migratorios de jóvenes en España a principios de la
década de los noventa.
170. Juan A. Módenes.
Movilidad residencial y dinámica familiar de los adultos jóvenes urbanos en los ochenta.
171. Anna Cabré.
La familia como encrucijada entre lo demográfico y lo laboral.
172. Andreu Domingo i Inés Brancós.
Entre el flujo y el stock: el análisis demográfico de las migraciones internacionales y de la
población de nacionalidad extranjera en España.
173. René Houle.
Integration of migrants and refugees in local communities: problems and policies.
174. Julio Pérez.
Envejecimiento y esperanza de vida en salud.
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175. Adriana Kaplan.
Consequences of a global adult educational strategy: the case of rural african migrant women in
Spain.
176. Magda Ruiz.
La anticoncepción en España según la encuesta de Fecundidad y Familia de 1995.
177. Joaquim Recaño.
La immigració al Baix Llobregat. L'onada migratòria dels anys seixanta.
178. Shuzhuo Li i Chuzhu Zhu.
Gender Differences in Child Survival in Rural China: A County Study.
179. Andreu Domingo, Inés Brancós i Jordi Bayona.
Joven y marroquí en Cataluña: una situación singular.
180. Mª José González.
Partnership formation in the context of women's growing educational attainment.
181. Marta Ortega i Montserrat Solsona.
Demografía, cambio familiar y telenovelas. De la realidad a la representación y viceversa.
182. Julio Pérez.
La feminización de la vejez.
2001
183. Anna Cabré.
Immigració i Estat del Benestar.
184. René Houle, Montserrat Solsona i Rocío Treviño.
Divorcio y trayectorias familiares post-ruptura ¿un fenómeno nuevo? .
185. Andreu Domingo.
Entre la nostalgia de la utopía y la nostalgia de la tradición: algunas reflexiones sobre la formación
de la pareja en Cataluña.
186. Ciro L. Martínez.
El uso de los microdatos censales: una aplicación a la migración interna en Colombia.
187. Carme Ros i Socorro Sancho.
La movilidad geográfica y socioprofesional de los artesanos de la Catalunya de los siglos XVII y
XVIII. Un estudio local comparativo.
188. Inés Brancós i Andreu Domingo.
Migracions, de reemplaçament o complementàries?
189. Joaquín Recaño i Francisco Muñoz.
Homogeneización y modelización por sexo y edad de las series históricas de matrimonios de
España (1900-1974).
190. Anna Cabré.
La demografia i el futur del sistema de pensions.
191. Àngels Torrents.
Els arxius sacramentals de les parròquies de l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf.
192. Ciro L. Martínez.
Variables de clasificación geográfica según los censos colombianos entre 1964 y 1993.
193. Juan A. Módenes.
Habitatge i característiques socials i demogràfiques: elements per una comprensió de la mobilitat
residencial a l'Àrea Barcelonina.
194. Joaquín Recaño.
Time-series analysis of a parameterised internal migration schedule.
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195. Pau Miret, Noelia Cámara i Ainhoa Alustiza.
Evolución de la actividad en España según grupos de edad y sexo, 1940-2000. El nivel de
instrucción y la situación familiar como variables explicativas.
196. Julio Pérez.
¿Cómo ha mejorado tanto la vejez en España?
197. Magda Ruiz.
Aspectos demográficos de la infertilidad.
198. Rodolfo Rubio.
Redes sociales y mecanismos de apoyo en la migración de mexicanos a Estados Unidos: datos de
una encuesta de flujos.
199. Jamal El Makrini.
Le genre et la santé des enfants : Possibilités d'analyse à partir de l'EDS'95 de l'Egypte.
200. Julie Marfany.
Migración e industrialización en Cataluña a mediados del siglo XIX: Igualada, 1847-59.
201. Henk E. Delger.
An investigation into local variations of demographic behaviour in rural Netherlands about 1800.

Edició aliena
Participació en obres col.lectives
1999
AJENJO, M. i BLANES, A. 1999. “La població de Catalunya”, a: Fundació Jaume Bofill (eds.).
Informe per a la Catalunya del 2000: Societat, Economia, Política, Cultura. Barcelona: Editorial
Mediterrània, pp. 19-39.
CABRÉ, A. 1999. “L’envelliment demogràfic: conquesta i reptes per al proper segle”, a: Recull de
Ponències del Seminari “El dret de les persones d’edat. Una societat per a totes les edats”.
Barcelona: Associació per a les Nacions Unides Catalunya, pp. 9-12.
DEVOLDER, D. 1999. “Determinantes de los parámetros biográficos en las poblaciones europeas
del pasado”, a: Gónzalez, M. i Zárraga, K., (eds.). IV Congreso de la Asociación de Demografía
Histórica. Pensamiento demográfico, coyuntura y microanálisis. Bilbao: Servicio de Ediciones de la
Universidad del País Vasco, vol. II, pp. 75-106.
DOMINGO, A. i OSÁCAR, R. 1999. “Población inmigrada extranjera en España: borrosidad
estadística y visibilidad social”, a: Escartín, M. J. i Vargas, M. D. (eds.). La inmigración en la
sociedad actual. Una visión desde las ciencias sociales. Alicante: Librería COMPAS, pp. 91-126.
DOMINGO, A. 1999. “Visibilitat estadística i població estrangera”, a: Roque, M. À. (dir.). Dona i
migració a la Mediterrània occidental. Barcelona: Institut de la Dona i Institut Català de la
Mediterrània, pp. 249-260.
GIL, F. 1999. “Un estudio de la dinámica migratoria a partir del estado civil de las generaciones
femeninas españolas nacidas entre 1897 y 1921”, a: Gónzalez, M. i Zárraga, K., (eds.). IV
Congreso de la Asociación de Demografía Histórica. Pensamiento demográfico, coyuntura y
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Relacions externes
Xarxes
Pel que fa als seus lligams internacionals amb d’altres institucions, el CED pertany, des del 1993, a
una xarxa de centres de docència i investigació en Demografia, la European Network of Training
Programmes in Population Studies, integrada per institucions de França, Regne Unit, Itàlia, Països
Baixos, Portugal i Grècia, un total de quinze institucions, sis de les quals –entre elles el CEDformen part a la vegada del programa Erasmus/Sòcrates de la Comissió Europea de mobilitat
d’estudiants.
Amb la col.laboració d’alguns membres d’aquesta xarxa, es constituí un nou entramat que engloba
també institucions d’Amèrica Llatina, dins el programa Alfa de la Comissió Europea. Aquesta nova
xarxa per a la mobilitat de postgraduats, Programa d’Estudis de Població ALFAPOP, integra
algunes de les institucions que actuen com a representants del Programa Latinoamericano de
Actividades de Población (PROLAP), que té afiliats a cinquanta centres de catorze països de l’àrea
llatinoamericana.
Finalitzat el projecte ALFAPOP a mitjans del 2000, prengué el relleu, al final del mateix any, un
altre projecte de mobilitat de postgraduats, es tracta del Programa Marie Curie de la Comissió
Europea, pel qual el CED ha estat dessignat com a “Marie Curie Training Site” amb el projecte
titulat “Demography, family and spatial redistribution. A Southern European perspective”, que
comporta l’estada de postgraduats europeus en període de realització de les seves tesis al llarg del
trieni 2001-2003.
A nivell nacional, el Grup d’Estudis Històrics i Territorials de la Població de Catalunya, forma part
de la xarxa temàtica d’Estudis sobre la Família i Parentiu de la Universitat de Barcelona, en la qual
hi participen grups de recerca de la Universitat Roviri i Virgili, de la Universitat Autònoma de
Barcelona i de la Universitat Pompeu Fabra.
També pertany al Grup d'Interès Espanyol en Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva.
Aquest Grup va néixer el 1996 com a òrgan de difusió i foment del coneixement dels temes de
població, desenvolupament i salut reproductiva i, espai de diàleg i reflexió sobre les accions a
emprendre per assegurar el compliment dels compromisos adoptats a les Conferències
Internacionals de El Cairo (1994) i Beijing (1995).
Finalment, cal destacar els convenis vigents de col.laboració que el CED ha signat amb l’Institut
d’Economia i Geografia del Consell Superior d’Investigacions Científiques i amb la Universitat de
Buenos Aires.

Associacions professionals a les quals pertany el personal del CED
•

Asociación de Demografía Histórica (ADEH)

•

Asociación de Geógrafos Españoles (AGE) Grupo de Población.

•

Asociación Universitaria de Estudios de las Mujeres (AUDEM)

•

Associació Catalana de Gestió Pública (ACGP)

•

Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya (AGPC)

•

Association Internationale des Démographes de Langue Française (AIDELF)
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•

Comité International de Coopération dans les Recherches Nationales en Démographie
(CICRED)

•

European Association for Population Studies (EAPS)

•

European Network for Housing Research (ENHR)

•

Institut d’Estudis Penedesencs (IEP)

•

International Geographical Union (IGU) Study Group on Gender.

•

International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP)

•

Population Association of America (PAA)

•

Sociedad Mexicana de Demografía (SOMEDE)

•

Società Italiana di Demografia Storica (SIDES)

•

Societat Catalana de Geografia (SCG)

•

Société de Démographie Historique (SDH)

Grups de treball o consulta dels quals és membre el personal del CED
•

Comissió Científica Assessora de l’Exposició Barcelona SEGLE XXI: Mosaic de Cultures.

•

Comissió d’Estudi sobre la Política d’Immigració a Catalunya, aprovada el 15 de març pel
Parlament de Catalunya.

•

Comissió d’Experts per a la Unió Europea sobre les Mutilacions Genitals Femenines a Europa.

•

Comissió d’Investigació del Comité Inter-Africà sobre practiques tradicionals que afecten la
salut de dones i nens.

•

Comissió de Treball i Afers Socials del Senat, sobre la nova Llei de Famílies Nombroses.

•

Comité Assessor Científic Internacional pels Estudis Africanistes.

•

Consell Acadèmic de l’Institut de la Comunicació (InCom). Universitat Autònoma de Barcelona.

•

Consell Assessor de Catalunya avui i Grup 13 de Catalunya Demà. Departament de
Presidència de la Generalitat de Catalunya.

•

Consell Assessor de la Col.lecció d’Estudis Socials de “la Caixa”. Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona.

•

Consell Assessor de la Revista Idees. Centre d’Estudis de Temes Contemporanis.
Departament Presidència. Generalitat de Catalunya.

•

Consell Assessor de l’Observatori Català de la Joventut. Secretaria General de Joventut.
Generalitat de Catalunya.

•

Consell Assessor del Pla Integral de Suport a les Famílies. Departament de Benestar Social.
Generalitat de Catalunya.

•

Consell Assessor de l’Institut Català de la Mediterrània d’Estudis i Cooperació.

•

Consell Assessor per el Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS).

•

Consell Científic de la revista Estudios Migratorios. Editada pel Consell de Cultura Gallega.

•

Consell de Redacció de la revista Medi Ambient: Tecnologia i Cultura. Editada pel Departament
de Medi Ambient. Generalitat de Catalunya.
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•

Consell de Redacció de la revista Papers de Sociologia. Editada pel Departament de
Sociologia. Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia. Servei de Publicacions.

•

Equip de Sensibilització sobre les Mutilacions Genitals Femenines a Espanya (EQUIS)

•

Fòrum Consultiu de l’Agenda 21 de Catalunya. Departament de Medi Ambient. Generalitat de
Catalunya.

•

Grup d’Estudis de Geografia i Gènere (UAB).

•

Patronat de la Fundació Castellet del Foix.

•

Seminari d’Estudis de la Població del Pais Valencià.

Biblioteca i centre de documentació.
La Biblioteca del Centre d'Estudis Demogràfics és la més important a 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 bibliografia el més completa possible sobre
demografia espanyola i internacional. Conté un total de 7.790 volums registrats i 84 col·leccions de
revistes especialitzades. Al final del any 2000 s’aconseguí una subvenció específica del Ministerio
de Educación Cultura y Deporte per a l’adquisició de fons de dades i fons bibliogràfics per un total
de 3.365.000 PTA.

Descripció del fons
•

Catalogació mitjançant fitxes, amb registre d’entrada
• Nombre total de fitxes enregistrades: 5.540

•

Llibres
• Nombre de llibres enregistrats: 7.790

•

Revistes
• Col·leccions de revistes: 84
• Números de revista enregistrats: 4.438

•

CD-ROM i altres supports multimedia
• POP-LINE 1983-2000
• MED-LINE 1996-2002
• Diversos (Anuaris, Estadístiques, Congressos, etc.): 30

•

Altres
• DIPÒSIT DE L’ADEH de llibres i revistes
• Durant el període 1995-1998, el CED va acollir la seu de l’ADEH. Com a tal va acollir
tot l’intercanvi en aquests anys. Aquests fons vam quedar en la Biblioteca:
• Documentació dels congressos organitzats per l’ADEH
• Llibres: 45
• Col·leccions de revistes: 33
• DOCUMENTACIÓ DE CONGRESSOS: 392
• IUSSP
• AIDELF
• EAPS
• AGE
• ADEH
• CHAIRE QUETELET
• DIVERSOS: Sociologia, Urbanisme, etc.
• TESIS I MEMÒRIES DE INVESTIGACIÓ: 95
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•

MICROFITXES
• UNITED NATIONS – DEMOGRAPHIC YEARBOOK 1949-1982
• INE
• MNP 1858-1956
• CENSOS 1857-1940
• NOMENCLÀTOR 1858-1940
• DEMOGRAPHY (Revista) Vol 1 (1964) – Vol 11 (1974)
• WORLD FERTILITY SURVEY (9 països)

•

ALTRES
• Recull de premsa amb notícies relacionades amb temes demogràfics
• Memòries de Recerca de la UAB i d’altres Centres d’Investigació

Serveis de la biblioteca
•
•

La Biblioteca és oberta per als membres de la comunitat científica i universitària.
Horari

DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES
•
•
•
•
•
•
•
•

MATÍ
9:00-14:00
9:00-14:00
9:00-14:00
9:00-14:00
9:00-14:00

TARDA
15:00-19:30
15:30-19:30
15:00-19:30
15:30-19:30
15:00-18:00

Per facilitar la difusió i recerca de materials la Biblioteca elabora un butlletí electrònic mensual
que inclou les referències bibliogràfiques dels llibres entrats a la base de dades durant aquest
període.
Es disposa d'una lectora-reproductora de microfitxes.
No hi ha servei de préstec.
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 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 mundials en matèria de població.
A través de la xarxa informàtica de la Universitat Autònoma de Barcelona, sistema Gopher, es
pot accedir als fons de totes les biblioteques de la UAB.
A través de la xarxa informàtica Internet es pot accedir a la resta de biblioteques a nivell
internacional que estan connectades a aquesta xarxa.
A petició de l'usuari, es podran proporcionar, sempre d'acord amb la normativa vigent,
reproduccions del material de la Biblioteca.

Usuaris per procedència
Geografia
Antropologia
Resta de Lletres
Educació
Comunicació i Periodisme
Sociologia i Ciències Polítiques
Econòmiques i Dret
Ciències
Altres
Total
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794
134
217
16
19
64
13
20
110
1.387
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Banc de Dades
El Banc de Dades del Centre d’Estudis Demogràfics té una doble finalitat. En primer lloc la de
poder servir com a referència en l’àmbit de les dades històriques de caràcter demogràfic a
Catalunya, per totes les escales territorials per les quals es disposa de dades. Per dades
històriques entenem aquelles que fan referència a dades anteriors a 1975, diferenciant entre les de
caire més recent referents a tot el segle XX, i les que pertanyen a la segles anteriors. L’altra
finalitat és la de fer una recopilació exhaustiva de les dades necessàries en l’àmbit de l’anàlisi
demogràfica, per tal de facilitar la tasca de qualsevol investigador en el tema. En aquest sentit
també s’inclouen algunes dades d’Espanya anteriors a 1975, així com les dades de Catalunya i
Espanya per a dates des de 1975 en endavant.

Estructura i contingut del banc de dades
La informatització de les dades s'ha estructurat en dos blocs diferenciats:

Dades històriques
Catalunya4
Les dades dels censos i padrons de Catalunya des del recompte de 1717-18 fins el Padró de l'any
1975 al nivell territorial més desagregat possible que, generalment, és el municipal. Les principals
dades es refereixen tan al volum de població com a l’estructura per diverses variables d’interès
demogràfic: sexe, edat, nivell d’instrucció, naturalesa, entre d’altres.
Les dades referents als Naixements i els Matrimonis, les quals formen part del Moviment Natural
de la Població amb la desagregació territorial màxima i la temporalitat disponible (anual, trimestral i
mensual). Les principals dades es refereixen als volums totals d’esdeveniments així com a les
característiques dels parts, en el cas dels naixements, i dels cònjuges en el dels matrimonis.
Per a estudis d'evolució en el temps s'han reconstituït les principals sèries històriques del MNP
(naixements i matrimonis) dels segles XIX i XX, per cada província i pel conjunt de Catalunya. Com
a subproductes s’han obtingut una relació de continuïtat dels termes municipals en el temps i
l’espai.
També s’han informatitzat totes les dades corresponents als Nomenclàtors de 1858, 1860, 1873,
1877, 1888, 1900, 1910, 1920, 1930, 1940, 1950, 1960 i 1970, per l’àmbit de Catalunya.
Pel que fa a les Variacions Residencials, s’han obtingut les dades disponibles pel període de 1962
a 1985, per migrants classificats per província de procedència i destinació, incloent destinacions i
procedències de l’estranger, estrangers residents a Espanya i bases consulars a Espanya. En
aquest cas s’ha treballat a nivell de les províncies espanyoles donat l’interès que hi ha en la
mesura de tots els moviments migratoris.

Espanya
Les dades d’estructura de la població pel total nacional referents als cens de 1900 i tots els
compresos entre 1930 i 1970, així com les del Padró de 1965. En el cas del cens de 1970, el Banc
de Dades disposa d’una informació més extensa en relació a l’activitat i el nivell d’instrucció.
La majoria de dades demogràfiques d'Espanya que han estat incorporades al Banc de Dades
s’han extret de les publicacions dels Censos de l'INE que formen part de la nostra biblioteca.
Aquestes dades s’han introduït per a la realització de diversos treballs d’investigació (tesis i
tesines) duts a terme en el CED, i posteriorment han estat incorporades al nostre Banc de Dades.
4

La recopilació, informatització i catalogació de la gran majoria de dades referents a Catalunya, i
de les dades històriques en particular, ha estat possible gràcies al recolzament financer de l'Institut
d'Estadística de Catalunya i del Ministeri d'Educació i Cultura, mitjançant diversos convenis de
col·laboració.
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Dades actuals
Catalunya
Les dades dels Padrons de 1975 i de 1986 i dels Censos de 1981 i de 1991 també han estat
incorporades al Banc de Dades amb una desagregació territorial municipal, comarcal i provincial,
així com les del conjunt de Catalunya. Estan informatitzades una part considerable de les dades
publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya referides als recomptes de població
anteriorment especificats. Aquestes dades ens han estat proporcionades, en la seva majoria, en
suport magnètic per l'IEC. De forma sistemàtica s'intenta completar les dades municipals
publicades amb la informació referida a aquells municipis de tamany territorial més petit que no
estan inclosos en les publicacions.
Les dades publicades per l'Instituto Nacional de Estadística, referents al Padró de 1975 i al Cens
de 1981.
Pel que fa a les dades de Moviment Natural de la Població, s’ha informatitzat la part més important
i bàsica de les dades publicades entre 1975 i 1985. S’inclouen dades de defuncions, naixements i
matrimonis, a escala provincial, de capitals de província i municipis de més de 100.000 o de més
de 10.000 habitants, segons els casos.
Gràcies a una petició feta i atesa per l’IDESCAT, vam aconseguir una important sèrie de dades a
escala municipal de molt diversa naturalesa. Tot i que aquesta informació es pot trobar a la pàgina
web del propi institut (www.idescat.es), la necessitat de tenir completa la informació per tots els
municipis catalans, ens va fer sol·licitar les dades que consideràvem d’interès socio-demogràfic,
mitjançant una petició general. Els principals temes que es van considerar són: característiques
generals de la població resident, dades referents als fenòmens demogràfics, tant del moviment
natural de la població com relatius als moviments migratoris i de mobilitat obligada, informació
sobre les llars, dels habitatges i les seves característiques principals, així com algunes dades
referents a l’estructura econòmica dels municipis.
A partir de diversos projectes portats a terme en el CED s’han obtingut una sèrie de dades més
específiques, que també han estat incorporades al Banc de Dades.

Espanya
La majoria de dades demogràfiques d'Espanya que han estat incorporades al Banc de Dades
pertanyen a les publicacions de l'INE que formen part de la nostra biblioteca.
Una de les principals informacions que s’han incorporat són les estructures per sexe i edat de la
població espanyola, que s’utilitzen com a denominadors de les taxes i d’altres indicadors en
l’anàlisi demogràfica.
En relació a les dades de Moviment Natural de la Població, es disposa actualment d’una important
quantitat de dades a escala provincial i de capitals de província des de 1975 fins a l'actualitat. Les
dades més recents s’han obtingut a través del banc de dades TEMPUS que l’INE presenta en la
seva pàgina web (www.ine.es).
En els darrers anys, l’INE proporciona les seves publicacions en suport magnètic, la qual cosa
suposa una important millora de cara a la seva utilització per part dels investigadors interessats.
D’aquesta manera, al banc de dades s’ha anat incorporant la següent informació en disquet: Padró
de 1996, Padró Continu des de 1998, MNP des de 1996, Defuncions segons la causa de mort des
de 1994, Evolució de la fecunditat a Espanya 1970-1994, EPA des del primer trimestre de 1999,
Enquesta de Pressupostos Familiars des del tercer trimestre de 1997, Projeccions de la població
de Espanya calculades a partir del Cens de Població de 1991, i altres productes referents a
l’evolució de la població espanyola des de 1970.
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Organització del Banc de Dades
El Banc de Dades s'ha organitzat en funció dels diferents temes, àmbits territorials i períodes de
referència temporal.
S'ha dut a terme un procés de normalització dels fitxers del Banc de Dades, amb la finalitat de
donar-los un format estàndard que faciliti el tractament de les dades. Aquesta normalització s'ha fet
en tres aspectes: agrupació de les dades en funció de les seves característiques, per tal de
construir sèries històriques i per homogeneïtzar la informació del mateix tipus; transformació del
format tradicional al de format per a taula dinàmica, que facilita el tractament informàtic de les
dades; i codificació de les variables, per tal de controlar les diferents categories i evitar els
problemes derivats de l'ús de literals.

Fitxers de microdades
L’explotació de bases de dades originals de les diferents fonts estadístiques permet dissenyar
qualsevol investigació d’una forma més àmplia, sense haver-se de supeditar als criteris de la
informació publicada, la qual potser no s’ajusta a l’interès de l’estudi. Aquesta explotació es
constata com una tendència clarament en augment en els centres de recerca.
Per aquest motiu, en el CED s’han adquirit una sèrie de fitxers de microdades d’interès general per
a la investigació demogràfica, en l’àmbit de Catalunya, Espanya i Europa. Aquestes fonts bàsiques
han permès que les investigacions portades a terme pel personal investigador hagin estat molt més
ajustades a les necessitats de l’estudi en qüestió, així com elevar les possibilitats de la pròpia
anàlisi demogràfica a partir de tècniques més avançades.
L’esmentada adquisició de fitxers s’ha fet per diverses vies. En alguns casos, els projectes han
requerit fitxers particulars proporcionats per la pròpia institució o organisme que encarregava
l’estudi, com és el cas de determinades comunitats autònomes; en d’altres, pels projectes de caire
territorial, l’IDESCAT ens ha proporcionat diferents bases de dades com a organisme estadístic
principal de l’Administració Pública; per últim, altres fitxers s’han adquirit a l’INE o a l’EUROSTAT,
pel seu interès general en multitud de projectes i investigacions del CED.

Peticions ateses
Com a centre de referència en demografía, al CED arriben diverses peticions o consultes sobre
dades demogràfiques, a les quals es respon ja sigui facilitant les dades demandades o bé indicant
si estan disponibles en algun altre punt d’informació.
Les peticions provenen tant d’organismes oficials com d’institucions i d’empreses privades, així
com, en alguns casos, d’estudiants o investigadors particulars. La majoria arriben per via e-mail
(demog@ced.uab.es)
En general, les demandes són força concretes, i corresponen a dades que no són fàcils de trobar a
través dels canals usuals. La majoria fan referència a comarques o municipis de Catalunya, però
en altres casos corresponen a Espanya i d’altres països del món. En particular, també s’atenen
algunes peticions d’explotacions molt concretes dels fitxers de microdades que tenim al Banc de
dades del CED, per projectes que es fan en ajuntaments o altres organismes de l’administració
catalana.

Plana Web
La plana Web del Centre d'Estudis Demogràfics (http://www.ced.uab.es) està organitzada en deu
seccions diferents que comprenen: una presentació del Centre, informació sobre la docència
realitzada, el personal, la relació de títols de Papers de Demografia (en format pdf i de lliure accés
els dels ùltims tres anys), els seminaris que s'organitzen, el banc de dades -ja esmentat-, un accés
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de consulta directa als fons de la biblioteca del Centre, un apartat per a les notícies d'actualitat
demogràfica i un darrer apartat consistent en un directori d'altres servidors d'interès demogràfic.
Actualment, les dades històriques estan en procés d'introducció perquè puguin ser consultades a
partir de la xarxa Internet. Ja es pot accedir a les dades censals històriques referides a Catalunya a
través de la Web (en forma de fitxers EXCEL comprimits) pel període 1857-1975. Properament
s’afegiran les dades històriques de naixements i matrimonis, així com les dels nomenclàtors.
Aprofitant la informació del propi banc de dades, s’ha incorporat a la web, un accés directe a una
sèrie de dades bàsiques referents a les diferents comarques catalanes, i als totals de Catalunya i
Espanya, que poden servir com a referència. Són dades d’estructura i evolució de la població, i
moviment natural i migratori, que s’acompanyen dels gràfics corresponents.
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Congressos, seminaris i reunios professionals
Organització de congressos i seminaris
1999
Seminari General de la Red de Estudios de Población ALFAPOP: “Temas de Población
Latinoamericanos”.
Aquesta activitat s’inscriu dins els actes de celebració del XVè aniversari de la creació del CED.
Bellaterra, del 8 al 12 de febrer.
Participació com a ponents de:
• Carlos Welti. Institut d’Investigacions Socials-UNAM.
“Transformaciones demográficas en México en los años recientes”.
• Maria Cristina Cacopardo. Universitat Nacional de Luján.
“Jefas de hogares de ayer y de hoy en Argentina”.
• Sonia Catasús. CEDEM. Universitat de La Havana.
“Género, comportamiento reproductivo y jefatura familiar en Cuba, según el color de la piel”.
• Maria do Carmo Fonseca. CEDEPLAR. Universitat Federal de Minas Gerais.
“Parto cesáreo y esterilización femenina en Brasil. Asociación perversa o ausencia de política
eficaz”.
• M. Eugenia Cosío. Universitat de París X-Nanterre.
“El malthusianismo de pobreza en América Latina”.
• Norma Cabrera. Universidad de San Carlos de Guatemala.
“Demografía, investigación y desarrollo en Guatemala”.
Comunicacions dels postgraduats:
• Olga Rojas. “Paternidad y vida familiar en la Ciudad de México: un acercamiento al papel
desempeñado por los varones en el proceso reproductivo”.
• Ciro Martínez. “Métodos de estimación del tamaño y fluctuaciones temporales de poblaciones
locales: una aplicación orientada a la planeación para el área metropolitana de Bogotá”.
• Viviana Masciadri. “La transmisión generacional de la inestabilidad de las uniones: marco para
el diseño de una investigación”.
• Leonor Paz . “Educación y fecundidad en México y Colombia”.
• Magda Ruiz. “Reflexiones para el proyecto de investigación. La anticoncepción en España a
finales del siglo XX”.
• M. Ángeles Villarías. “Cambio familiar y relaciones de género. De la realidad a la
representación”.
• Juan Carlos Albizu. “Mortalidad y supervivencia en Cuba en la década de los noventa”.
• Elsa García. “Estatuto de la mujer y dinámicas familiares en México: los aportes de la
ENPLAF95”.
• Valeria López. “Población boliviana en el Cinturón verde de Córdoba: condiciones de vida y
uso del territorio”.
• M. Celina Añaños. “Evolución del estado conyugal en los 15-39 años en Argentina”.
• Pascal Sebille. “Migración de la población y estructura de los hogares en México. Historias de
vida”:
• Noemí Lorca. “Continuidades y discontinuidades regentes en la estructura de los hogares en
Córdoba (Argentina)”.
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Organització de reunions professionals
Trobada seminari “Transformacions en el sistema hereditari català”. Organitzada per la Xarxa
Temàtica: Estudis sobre Família. Centre d’Estudis Demogràfics. Bellaterra, 28 d’abril. de 1999
Participació d’Anna Cabré amb la conferència Consideracions sobre la transició demogràfica i la
continuïtat del sistema hereditari català.
Reunions de treball celebrades al CED en el marc del projecte: Demografía: una cuestión de dos
sexos y cuatro generaciones.
Participants:
•
Juan A. Fernández Cordón
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
8 - 24 de març de 2000.
2 – 5 de maig de 2000 .
• Maria Eugenia Cosío
Universitat París X – Nanterre.
10 – 14 de febrer de 2000.
26 – 29 de juny de 2000 .
Reunions de treball celebrades al CED en el marc del projecte: Les taux d’activité en Europe du
Sud vont-ils augmenter? Pronostics à partir d’une approche socio-démographique.
• Maria Eugenia Cosío
Universitat París X – Nanterre.
28 – 31 d’octubre de 2000.
5-10 de setembre de 2000 .
• Luís Garrido
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
20-22 de juny de 2000.
• Lucia Pozzi
Universitá di Sassari, Istituto Economico ed Aziendale.
12 – 16 de febrer de 2001.
24 - 28 de març de 2001 .
7 - 24 de maig de 2001.
• Stephanie Toutain
Université Toulouse-Le Mirail.
13 – 16 de febrer de 2001.
14 – 26 de maig de 2001.
Curs ‘ECHP and panel data analysis’ celebrat al CED en el marc del projecte FENIC’s
9 – 12 d’octubre de 2001
•
Curs impartit pels professors Peter Elias i Gaelle Pierre (Institute for Employment
Research, University of Warwick, Coventry, England).
Participants: Teresa Menacho (CED), Joan García (CED), María José González (CED), Elisabet
Almeda (UPF), Olivier Thevenon (Nanterre), Tiziana Nazio (Bielefeld), Muriel Golmuth (NanterreCED), Stephanie Steinmetz (Erlangen), Frank Hedler (Erlangen), Karine Gavino (CED), Mònica
Badia (Loughborough University) i Katrin Golsch (Bielefeld-CED).
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Participació en congressos
19985
First Workshop on Household and Community dynamics: an Euroasian approach of
mobility in past socieities.
Venècia, 18-22 de maig.
Organitzat per l’European Science Fondation Scientific Network
Participants:
• Daniel Devolder amb la ponència “Some demographic aspects of family structure and
inheritance pattern: results form a microsimulation model”
XIV Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España.
Barcelona, 15-18 de setembre.
Organitzat per l’Asociación de Archiveros de la Iglesia en España.
Participants:
• Àngels Torrents com assistent.
1999
I Congrés de les Dones de Barcelona.
Barcelona, 15 i 16 de gener.
Organitzat pel Consell de les Dones de Barcelona, Ajuntament de Barcelona.
Participants:
• Hermínia Pujol en els àmbits Transformem la ciutat donant valor a la participació de les dones”
i “L'espai urbà, el temps i les dones.
III Congrés Català de Sociologia: La desigualtat a Catalunya. Cal un nou contracte social?
Lleida, 20 i 21 de març.
Organitzat per l’Associació Catalana de Sociologia i l’Institut d’Estudis Catalans.
Participants:
• Juan A. Módenes amb la comunicació “Relacions socioterritorials i mobilitat residencial a l’àrea
de Barcelona”, dins del grup de treball Estructura social i canvi al territori, coordinat per la Dra.
Anna Alabart.
• René Houle, Montserrat Solsona, Carles Simó i Rocío Treviño amb les comunicacions “Els
factors sòcio-econòmics i familiars de les ruptures d'unions a Catalunya i Espanya” i “Les famílies
monoparentals”.
I Congreso de AUDEM, Los Estudios de Mujeres y las Políticas Universitarias.
Granada, 26-28 d’abril.
Organitzat per l’Asociación Universitaria de las Mujeres de España (AUDEM).
Participants:
• Marta Luxán i Montserrat Solsona amb la comunicació "Docencia, Demografía y Género. Una
propuesta de siete unidades didácticas alternativas sobre uniones fecundidad y familia"
Salute e malalttia fra '800 e '900 in Sardegna e nei paesi dell'Europa Mediterranea.
Alghero-Sassari, 3-5 de juliol.
Organitzat per la Società Italiana di Demografia Storica (SIDES), Societé de Démographie
Historique (SDH), Asociación de Demografia Histórica (ADEH) i European Association For
Population Studies (EAPS).
Participants:
• Carme Ros com assistent.
5

Activitats no incloses en la memòria 1995-1998
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European Population Conference.
La Haia (Holanda), del 30 d’agost al 3 de setembre.
Organitzat per European Association for Population Studies (EAPS ), International Union for the
Scientific Study of Population (IUSSP), Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI),
Statistics Netherlands (SN) i Netherlands Demographic Society (NVD).
Participants:
• Anna Cabré com a coordinadora de la sessió A5 Contraception and abortion.
• Daniel Devolder com a organitzador de la sessió Contraception and abortion i amb la
presentació de la ponència “Effects on the European late mariage pattern on kinship. A study using
a microsimulation model”.
• Joaquin Recaño amb la comunicació “Migrations internes de retour: approche individuelle et
approche familiale” .
• Juan A. Módenes amb la comunicació “Residential mobility, household dynamics and location
choice in Barcelona area”.
• René Houle, Montserrat Solsona, Carles Simó i Rocío Treviño amb la comunicació “First
Unions Disruption in Spain: Socio-Demographic Determinants”.
Congrés Household and Family in Past Time: New Approaches, New Horizons.
Palma de Mallorca, 8-11 de setembre.
Organitzat per la Universitat de les Illes Balears i la University of Essex.
Participants:
• Anna Cabré com a moderadora de la sessió 2 i Àngels Torrents com assistent al congrés.
Seminari “Women in the Labour Market in Changing Economies: Demographic Issues".
Roma (Itàlia), 22-24 de setembre.
Organitzat per la International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP).
Participants:
• René Houle i Montserrat Solsona amb la comunicació “Women's Employment: a Determinant
Factor or a Consequence of Union Dissolution in Spain?”
V Congreso de la Asociación de Estudios de la Población Argentina.
Luján, 6-9 d’octubre.
Organitzat per l’Associació d’Estudis de la Població Argentina.
Participants:
• Andreu Domingo com a relator en la sessió Formación de la pareja y reproducción
Social Science History Association. 1999 Annual Meeting.
Fort Worth (Texas), 11-14 de novembre .
Organitzada per la Social Science History Association.
Participants:
• Daniel Devolder amb la ponència “Hajnal's European Mariage Pattern and the Evolution of
Agrarian Structures in Western Europe from the Fifteenth to the Eighteenth centuries” dins la
sessió Family strategies revisited I: Land transmission and families in rural societies.
Seminar on Educational Strategies, Families and Population.
Ouagadougou (Burkina Faso), 15-19 de novembre.
Organitzat pel CICRED.
Participants:
• Adriana Kaplan amb la ponència “Consequences of a global adult education strategy: the case
of rural african migrant women in Europe”.
2000
II Congreso Nacional de Familias Numerosas.
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Madrid, 5 de febrer .
Congrés nacional organitzat per la Federación Española de Familias Numerosas.
Participants:
• Anna Cabré amb la conferència “Demografía y Familia en España”
VII Congreso de la Población Española. Juventud, la edad de las opciones.
Madrid, 29-31 de març.
Congrés nacional organitzat pel Departament de Geografia Humana de la Universidad
Complutense de Madrid i el Grupo de Población de la Asociación de Geógrafos Españoles.
Participants:
• Anna Cabré amb la ponència inaugural “Formas de convivencia, nupcialidad y fecundidad”
• Fernando Gil amb la comunicació “La incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo. El
caso de España en el contexto de la Unión Europea”.
• Pau Miret amb la comunicació “Soltería residencialmente dependiente en España en el censo
de 1991”.
• Juan A. Módenes amb les comunicacions “Análisis territorial de los jóvenes catalanes, 19912011: número, educación y actividad” dins la sessió Formación y empleo i “Movilidad residencial y
dinámica familiar en los adultos jóvenes urbanos en los 80” dins la sessió Problemáticas sociales.
• Julio Pérez amb la comunicació "La formación en las generaciones 1901-1945, jóvenes que
también lo fueron".
• Joaquin Recaño amb la comunicació “La dimensión familiar de los movimientos migratorios
internos de los jóvenes en España a principios de los años noventa” i com a relator de la sessió
Formas de convivència, nupcialidad y fecundidad.
European Social Science History Association Congress.
Amsterdam, 5 i 7 d’abril.
Congrés internacional organitzat per l’European Social Science Association.
Participants:
• Daniel Devolder, com a organizador de la taula rodona sobre “Hajnal’s European Mariage
Pattern Revisited” i relator de la sessió sobre Early Fertility Patterns.
IV Congreso de Inmigración Africana: las migraciones a debate.
Almería, 6, 7 i 8 d’ abril.
Organitzat pel Laboratorio de Antropología Social y Cultural de la Universidad de Almería, y el
Comité Español de UNICEF.
Participants:
• Andreu Domingo i Inés Brancós, amb la ponència “Entre el flujo y el stock: el análisis
demográfico de las migraciones internacionales y de la población de nacionalidad extranjera en
España”.
II Congrés Catalá d’Obstetrícia i Ginecologia.
Barcelona, 24 de maig .
Organitzat per la Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia.
Participants:
• Anna Cabré amb la conferència inaugural “Demografia i reproducció a Catalunya a les portes
del segle XXI”.
XXIII Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.
Barcelona, 8 de juny .
Organitzat per la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.
Participants:
• Julio Pérez amb la ponència "Envejecimiento y esperanza de vida activa".
IV European Feminist Research Conference.
Bolònia (Itàlia), del 28 de setembre a l’1 d’octubre.
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Organitzat per The Women’s Documentation Centre and Library in association of Institutions for
Feminist Education and Research in Europe (AOIFE), and the European Thematic Network of
Women’s Studies (ATHENA).
Participants:
• Montserrat Solsona, Marta Ortega i Liza Tsaliki amb la comunicació “Telenovelas and
Demography: First Thoughts on the Representation of Family Changes in Poble Nou”.
II Congreso sobre la Inmigración en España: España y las migraciones internacionales en el
cambio de siglo.
Madrid, 5, 6 i 7 d’ octubre.
Organitzat per la Universidad Pontificia de Comillas y la Fundación Ortega y Gasset.
Participants:
• Andreu Domingo, Inés Brancós i Jordi Bayona, amb la ponència “Joven y marroquí en
Cataluña: una situación singular”.
• Adriana Kaplan amb la comunicació “Integración social, identidad étnica y género. Salud
sexual y reproductiva de las mujeres migrantes africanas en España: retos e implicaciones”.
XVI Setzè Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana.
Barcelona, 29 d’ octubre.
Organitzat per l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears.
Participants:
• Anna Cabré amb la conferència inaugural “Evolució de la natalitat Nord-Sud”.
VIII Congreso Estatal de Planificación Familiar.
Madrid, 16 de novembre.
Congrés nacional organitzat per la Federación de Planificación Familiar de España y la Asociación
de Planificación Familiar de Madrid
Participants:
• Anna Cabré com a ponent dins el Plenari 1 “Salud sexual y reproductiva en el año 2000:
falacias y retos”.
Congreso Female Genital Mutilation in Europe.
Brussel.les, 29 de novembre.
Congrés internacional organitzat pel Parlament Europeu.
Participants.
• Adriana Kaplan amb la ponència “Female Genital Mutilation among africant women in Spain”.
Convegno de la Società di Demografia Storica. La demografia storica italiana al passagio
del millennio.
Bolònia (Itàlia), 21, 22 i 23 de novembre.
Congrés internacional organitzat per la Società di Demografia Storica.
Participants:
• Soco Sancho i Carme Ros, amb la comunicació "La movilidad geográfica y socioprofesional de
los artesanos de la Cataluña de los siglos XVII y XVIII. Estudio local comparativo".
Congreso Internacional Año 1000, Año 2000. Dos Milenios en la Historia de España.
Madrid, 12-15 de desembre.
Organizat per la Sociedad España Nuevo Milenio.
Participants:
• Anna Cabré amb la ponència “La familia en el siglo XXI” dins la Secció 8 Sociedad y Espacio.
2001
Forum on Female Genital Mutilations: strenghtening efforts for a future without FGM.
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London, UK, 18 a 20 de febrer.
Organitzat per FORWARD.
• Adriana Kaplan amb la ponència “Female Genital Mutilations in Spain: between identity and
stigmatisation”.
5th International Conference on traditional practices affecting the health of women and
Children, Inter African Committtee.
Dar-es-Salaam, Tanzania, del 19 al 25 de febrer.
Organitzat per Inter African Committee.
• Adriana Kaplan amb la ponència “Female Genital Mutilations in Spain: analysis and
perspectives”.
XXXVII Jornada Internacional de la Societat Catalana de Pediatria.
Barcelona, 22 de febrer .
Congrés internacional organitzat per la Societat Catalana de Pediatria.
Participants:
• Anna Cabré amb la conferència extraordinària “El futur de la Pediatria des d’una perspectiva
demogràfica: infants i adolescents als inicis del segle XXI”.
Anual Meeting of the Population Association of America.
Washington, 29-31 de març.
Organitzat per la Population Association of America
Participants:
• Joaquin Recaño i Marta Roig amb la comunicació “Internal migration and the intergenerational
transmission of inequalities: the effect of origin on higher education in Spain”.
VI Congreso de la Asociación de Demografía Histórica.
Castelo Branco, Portugal, 18-20 d’abril.
Organitzat per l’Asociación de Demografía Histórica (ADEH).
Participants:
• Julio Pérez amb la comunicació “La nupcialidad de las generaciones españolas 1906-1945 en
la Encuesta Sociodemográfica de 1991”.
• Àngels Torrents com a comentarista de la sessió La transición demográfica en España y
Portugal desde la prespectiva de la familia y del individuo
• Joaquín Recaño organitzador de la sessió paral.lela El papel de las redes migratorias en los
procesos de migración interna i presentació de la comunicació “Homogenización de las series
españolas de matrimonios por edad, sexo y estado civil (1900-1974)”.
Quatrièmes Journées Scientifiques du Réseau Démographie de l’Agence Universitarie de la
Francophonie.
Louvain-la-Neuve, Bélgica, 29 de maig a 1 de juny.
Organitzat per l’Agence Universitaire de la Francophonie.
Participants:
• Fernando Gil, juntament amb Costas Fotakis participació amb la comunicació “Le marché
européen de l’emploi sous l’angle de l’évolution démographique”.
Foro Internacional Mujeres y Derechos. Inmigrantes marroquíes, ablación genital femenina,
trabajo rural, género y pobreza.
Donostia, 1-3 de juny.
Organitzat per Haurralde Fundazion.
Participants:
• Maria do Carmo Fonseca amb la ponència “Salud reproductiva de las mujeres de Angola en
situación de guerra y pobreza”.
European Population Conference 2001.
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Helsinki, 7-9 de juny.
Organitzat per la European Association for Population Studies (EAPS). The Family Federation of
Finland and The Demographic Society of Finland.
Participants:
•
Juan A. Módenes amb la comunicació “Residential mobility in Spain: spatial and social
differences”, dins de la sessió D1 Regional demographic change and policy.
• Pau Miret amb la comunicació “Are households and family constitution patterns in Europe
related to the educational and activity structure?: the case of Spain, Finland, and Belgium”.
• Fernando Gil amb la comunicació “An example of applied demography at the EU level:
developing scenarios to analyse the feasibility and implications of the employment targets set at
the Lisbon European Council”.
• Joaquín Recaño amb les comunicacions “Time Series analysis of a parameterised internal
migration schedule” i juntament amb Marta Roig amb la comunicació, ”Internal migration: the
influence of origin on educational attainment in Spain”
The History of the World Population in the Second Milenium.
Florència, 28 al 30 de juny.
Organitzat per la Societat Italiana de Demografia Histórica SIDES i la IUSSP
Participants:
• Àngels Torrents com assistent.
I Congreso Profesional de Politólogos y Sociólogos.
Madrid, 5 de juliol.
Organitzat pel Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología
Participants:
• Anna Cabré al III Plenari amb la conferència “Los retos demográficos y el fenómeno de la
inmigración”.
XXIV Congrés Internacional de la Població.
Salvador-Bahia, 18 al 24 d’agost.
Organitzat per la International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP).
Participants:
• Anna Cabré com a membre del Consell de la IUSSP i del Comité d’organització.
• Maria do Carmo Fonseca amb les següents activitats: presentació de la comunicació “Gender
and Family in Angola in a Situation of National War” en la sessió organitzada per Mr. Barney
Cohen The demography of vulnerable populations. Sessions especials: presentació de les
comunicacions “Female Sterilization in Latin America: Gross National Perspectives”, “Male
Involucrement in Reproductive Health: an assessment”, “Reproductive health and acess to Public
Services for health in Belo Horizonte”, “Determinants of Reproductive and Sexual Behavior
Amongst Adolescents of Northeast and Southeast of Brasil”, “A Cervix Cancer Prevention Exam
Study Under Perspective of the Clients of Four Health Centers of DISAO in Belo Horizonte-MGBrasil”.
• Pau Miret amb la comunicació “Are household and family constitution patterns in Europe
related to the educational and activity structure?: the case of Spain, Finland, Belgium and Hungary”
• Fernando Gil amb la comunicació “An example of applied demography at the EU level:
developing activity and employment scenarios to analyse the implications of the employment
targets set at the Lisbon European Council”
VII Congreso Español de Sociología.
Salamanca, 20, 21 i 22 de setembre.
Organitzat per la Federación Española de Sociología.
Participants:
• René Houle, Montserrat Solsona i Rocío Treviño amb la comunicació "Divorcio y trayectorias
familiares post-ruptura ¿un fenómeno nuevo?".

87

Difusió

V World Congress of Perinatal Medicine.
Barcelona, 23-27 de setembre.
Organitzat la Fundació CIDOB amb el suport del Grup d’Interès Espanyol en Població,
Desenvolupament i Salut Reproductiva (GIE).
Participants:
•
Maria do Carmo Fonseca en la taula rodona sobre Reproduction and Human Rights. The
Right to equity in Reproductive Health.
• Anna Cabré com a presentadora del llibre del Sr. Jyoti Shankar Singh “Un nuevo consenso
sobre población. Balance y propuestas en el umbral del siglo XXI”.
VII Congrés de Pensament Premis 30 d’octubre.
València, 24 d’octubre.
Organitzat per Edicions 3i4 i la Fundació Ausiàs March.
Participants:
• Anna Cabré en la taula rodona Globalització de l’economia i efectes socials.
Simposio sobre Género, desarrollo y salud reproductiva.
Barcelona, 12-13 de novembre.
Organitzat pel Gabinet d’Integració Europea i Solidaridat de la Diputació de Barcelona.
Participants:
•
Maria do Carmo Fonseca amb la conferència “Políticas de población y género del FNUAP en
Angola”.

Participació en altres actes acadèmics i professionals
Participació en programes docents, cursos, cicles de conferències i altres reunions professionals.
1999
•
África en Cuba: tradición y modernidad.
Organitzat per la Casa de África. L’Havana (Cuba), del 4 al 8 de gener. Participació d’Adriana
Kaplan amb la comunicació La construcción de la identidad de género en las mujeres africanas.
•
Aula de Debat “Cicle Present i Futur del Món Laboral”.
Organitzat per Associació Les Xemeneies. Barcelona, 24 de febrer. Participació d’Anna Cabré
amb la ponència Demografia i Treball.
• Curs adreçat a estudiants Erasmus comunitaris sobre la realitat catalana.
Organitzat per l’Oficina de Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Bellaterra, 11 de març. Participació de Juan A. Módenes amb la conferència La població de
Catalunya.
•
XII Simposi de la Societat Catalana de Contracepció.
Organitzat per la Societat Catalana de Contracepció i l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de
Catalunya i de Balears. Barcelona, 19 i 20 de març. Participació d’Anna Cabré dins la sessió
Demografia i anticoncepció en el nostre entorn amb la conferència magistral Reflexions sobre
demografia i anticoncepció.
•
Presentació a Espanya de l’Informe d’Amnistia Internacional sobre les “Mutilacions Genitals
Femenines: una qüestió de Drets Humans”.
Organitzat per Amnistia Internacional. Barcelona, 22 de març. Participació d’Adriana Kaplan amb
la conferència Las Mutilaciones Genitales Femeninas: estrategias para su erradicación.
•
Foro Gogoa.
Organitzat per la Universitat Pública de Navarra. Pamplona, 24 de març. Participació d’Adriana
Kaplan amb la conferència Mujeres: Interculturalidad y Relaciones de Género.
•

Xerrada-col.loqui.
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Organitzada per l’Associació Espanyola de Directius. Barcelona, 8 d’abril. Participació d’Anna
Cabré amb la xerrada La fi dels joves. Reflexió des d’un punt de vista demogràfic.
• I Cicle de Conferències sobre les Dones Africanes.
Organitzat per Emakume Internazionalistak. Bilbao, del 27 al 29 d’abril. Participació d’Adriana
Kaplan amb la conferència Ritos femeninos en la vida de las mujeres africanas.
•
Conferència adreçada als alumnes de l’assignatura “Migracions i mobilitat”, professor A.
Miguel Solana, del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Bellaterra, 28 d’abril. Impartida per Juan A. Módenes amb el títol Mobilitat i migracions a la regió
metropolitana de Barcelona.
•
Seminari “Els drets de les persones d’edat”.
Organitzat per l’Associació per a les Nacions Unides-Catalunya. Barcelona, 29 i 30 d’abril.
Participació d’Anna Cabré amb la ponència L’envelliment demogràfic: conquesta i reptes per al
proper segle.
• Curs de “Geografia i Història de Catalunya”.
(Curs d’actualització científica i didàctica per al professorat de Ciències Socials d’Educació
Secundària). Organitzat per la Direcció General d’Ordenació Educativa de la Generalitat de
Catalunya. Girona, 4 de maig. Participació d’Anna Cabré amb la ponència Població i perspectiva
de futur.
• Seminari “Per un Estat del Benestar a favor dels joves. Noves prestacions a Catalunya i
Espanya”.
Organitzat per l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona. Barcelona, 5 de maig.
Assistència de Juan A. Módenes i de Marta Luxán. Participació de Pau Miret amb la ponència
Joves, família i estat del benestar a la Gran Bretanya.
• Jornades “Esperances i riscos del desenvolupament de les infraestructures: de la cultura a
l’economia. El cas del Camp”.
Organitzades per la Universitat Catalana d’Estiu. Reus, 6 i 7 de maig. Participació d’Anna Cabré
amb la ponència Evolució demogràfica i canvis socials.
• Jornada professional “La demanda de viviendas para el próximo futuro en Valencia y su área
metropolitana”.
Organitzada per l’Asociación Provincial de Promotores Constructores de València. València, 19 de
maig. Participació d’Anna Cabré i Juan A. Módenes amb la ponència Aspectos demográficos de
las necesidades de vivienda en la Comunidad Valenciana.
• Cicle de conferències.
Organitzat per Reus Solidari. Reus, 20 maig. Participació d’Andreu Domingo amb la conferència
Migracions Internacionals a Europa.
• Delphi Barcelona: “Salut 2010”.
Barcelona, 20 de maig. Assistència d’Anna Cabré a la sessió inicial com a experta del Panell de
Consultors per a l’Anàlisi Prospectiva sobre problemes de salut i punts crítics de demanda a la
ciutat de Barcelona. Període 2000-2010.
• VII Universitat d’Estiu de la Dona. “El segle de les dones a la Mediterrània”.
Organitzada per l’Institut Català de la Dona. Barcelona, 16, 17 i 18 de juny. Participació d’Anna
Cabré en la taula rodona Les dones: política i societat.
• Grup de Treball ”Interafrican Committee on Traditional Practices affecting the Health of
Women and Children”. Dakar (Senegal), del 21 al 25 de juny. Participació d’Adriana Kaplan.
•
Jornada professional “Línies de futur en la demanda d’habitatge”.
Organitzada per l’Associació de Promotors Constructors d’Edificis de Barcelona. Barcelona, 8 de
juliol. Participació d’Anna Cabré i de Juan A. Módenes amb la ponència La demografia, la població
i les llars a Catalunya en els propers 20 anys.
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• Curs “La família i les seves transformacions”.
Dins el programa Els Juliols de la UB. Organitzat per la Universitat de Barcelona. Barcelona, 14 de
juliol. Participació d’Anna Cabré amb la ponència Demografia i relacions intergeneracionals.
•
Relaciones interculturales en la Unión Europea.
Organitzat per la Universitat dels Estudis de Florència. Florència (Itàlia), del 17 al 24 de juliol.
Participació d’Adriana Kaplan amb la comunicació Ser mujer: Tradiciones africanas en Europa.
•
“Ici et ailleurs. Femmes agents de changement face aux mutilations sexuelles”.
Organitzat per GAMS. Brussel.les (Bèlgica), 25 i 26 de setembre. Assistència d’Adriana Kaplan.
•
“III Jornada sobre la Societat Civil: de l’Estat del Benestar a la Societat del Benestar”.
Organitzada per ESADE i la Fundació Grup Set. Barcelona, 30 de setembre. Participació d’Anna
Cabré en el debat sobre La solidaridad primaria: familia, asociaciones de vecinos.
•
Jornades “Cruïlles decisives del futur mediterrani”.
Organitzades per l’Institut Català de la Mediterrània. Barcelona, 4 d’octubre. Participació d’Anna
Cabré en la taula rodona Continuïtat i canvi a la demografia catalana, celebrada amb motiu de la
publicació del seu llibre El sistema català de reproducció.
•
II Jornades Catalanes de Fisioteràpia en Geriatria.
Organitzades per l’Escola de Fisioteràpia Blanquerna (URL). Barcelona, 15 d’octubre. Participació
de Julio Pérez amb la ponència Els efectes de l’envelliment demogràfic.
•
Cicle de conferències “Els límits del món”.
Organitzades pel Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Barcelona, 18 d’octubre.
Participació d’Anna Cabré amb la ponència Demografia: perspectives de creixement i
desequilibris, dins la sessió Els límits de la realitat: què podem esperar?.
•
Jornada de Treball “Les dones i el repte del nou mil.leni”.
Organitzada pel Departament de Benestar Social de l’Ajuntament de Vic en col.laboració amb el
Centre d’Estudis Interdisciplinars de la Dona de la Universitat de Vic. Vic, 28 d’octubre.
Participació d’Anna Cabré amb la ponència Demografia i societat dins la taula rodona Reflexions
sobre la igualtat d’oportunitats.
• Cicle d’Activitats de “l’Aula Oberta a Sants”.
Organitzades per Aula Oberta a Sants. Barcelona, 18 de novembre. Participació d’Anna Cabré
amb la conferència La singularitat demogràfica de Catalunya.
•
“Foro de los 90. Pensar el siglo XXI”.
Organitzat per l’Aula d’Estudis Avançats de l’Obra Social i Cultural de CajaMurcia. Múrcia, 25-26
de novembre. Participació d’Anna Cabré amb la conferència 6000 millones de personas ante un
nuevo milenio.
•
Seminari “Món Rural a Catalunya: Evolució i factors de canvi”.
Organitzat pel Grup d’Investigació “Món rural: evolució i factors de canvi”. Universitat de Vic. Vic,
29 de novembre. Participació d’Anna Cabré amb la ponència Demografia i món rural.
• Jornadas sobre “Comunicación y Género “.
Organitzades per l'Associació d'Estudis Històrics de la Dona, Universitat de Màlaga. Màlaga, 1-3
de desembre. Participació de Marta Ortega amb la comunicació Telenovelas y Demografía.
Revisión Teórica y aproximación al caso catalán.
•
Jornada científica “International Comparative Workshop on Social Inequality and HomeOwnership”.
Organitzada per la Bremen University. Bielfield (Alemanya) 3 i 4 de desembre. Participació d’Anna
Cabré i Juan A. Módenes amb la comunicació Couple’s age, social status, female work and homeownership diffusion in Spain.
•
“Primeres Jornades de les Dones a Mollet del Vallès: Cap a nous models de vida quotidiana i
de participació col•lectiva de les dones per al nou mil.leni”.
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Organitzades per la Regidoria de la Dona i Igualtat i les Associacions de Dones de Mollet. Mollet
del Vallès, 11 de desembre. Participació d’Anna Cabré en la taula rodona Cap a un model de vida
quotidiana per a les dones.
•
XV Jornada Tècnica.
Organitzada per l’Associació del Pla Estratègic de Barcelona 2000. Barcelona, 14 de desembre.
Assistència de Juan A. Módenes amb la ponència Realitat, projectes i estratègies per facilitar la
mobilitat de persones i de mercaderies a la Regió Metropolitana de Barcelona
•
Jornada “El repte d’un nou espai social emergent: la gent gran, realitat i problema”.
Organitzada pel Centre Internacional de Premsa de Barcelona. Barcelona, 15 de desembre.
Participació d’Anna Cabré amb la conferència L’evolució demogràfica: el 2010 hi haurà a
Catalunya més vells que joves?.
• Conferència “Les projeccions de població: el cas de Catalunya”.
Adreçada als alumnes de batxillerat humanístic de l’Escola Pia de Calella (Maresme). Calella,16
de desembre. Impartida per Juan A. Módenes.
2000
• I Recontre de Jeunes Chercheurs Français “Démographie: nouveaux champs, nouvelles
recherches”.
Organitzat pel Centre de Recherche de Populations et Sóciétés. Université de Paris-X. Nanterre,
11 i 12 de gener. Assistència de Hermínia Pujol i Joaquín Recaño com a representants del Centre
d’Estudis Demogràfics.
• Mestratge de Gerontologia Social de la Universitat de Barcelona.
Organitzat per la Universitat de Barcelona. Barcelona, 14 i 20 de gener. Participació de Julio Pérez
com a relator.
• The Futures Project Conference.
Organitzat per el IPTS (Institute for Prospective Technological Studies). Brussel.les, 10 i 11 de
febrer. Participació de Fernando Gil com a expert a les sessions Employment Map i Financing the
social bill.
• Curs d’actualització del Professorat d’Eduació Secundària: Geografia i Història de Catalunya.
Organitzat pel Departament d’Ensenyament, Generalitat de Catalunya. Barcelona, 22 de febrer.
Participació d’Anna Cabré amb la ponència Població i perspectiva de futur.
• Curs de Postgrau en Comunicació Intercultural III. Curs 1999-2000: “Aprofundiment en l’estudi
dels fets migratoris i les relacions interètniques”.
Organitzat pel Grup de Mestres d’Osona i pel Department d’Antropologia de la Universitat de
Barcelona. Vic, 23 de febrer i 1 de març. Participació d’Inés Brancós amb la ponència La població
estrangera a Catalunya al tombant del segle XX.
• Cicle de conferències del programa d’Activitats de la Gent Gran.
Organizat per la Fundació “la Caixa”. Girona, Barcelona, Tarragona i Lleida, 9, 16, 17 i 23 de
febrer. Saragossa, 16 de març. Andorra la Vella, 4 de maig. Donosti, 1 de juny. Granada 30
d’octubre. Participació d’Anna Cabré amb la conferència Preparem-nos a viure cent anys!
• Curs sobre “Población y desarrollo”.
Organitzat pel Centre Internacional de Documentació de Barcelona (CIDOB). Barcelona, 2, 3, 9 de
febrer i 2 de març. Participació d’Andreu Domingo com a docent.
• Seminari sobre “Mutilaciones Genitales en Francia”.
Organitzat per l’Unitat de Malalties Tropicals / Drassanes. Barcelona, 20 de febrer. Participació
d’Adriana Kaplan com a coordinadora.
•

5è Cicle de Conferències de l’Aula d’Ecologia.
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Organitzat pel CREAF. Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona, 29 de febrer. Participaciò
d’ Anna Cabré amb la conferència Demografia i migracions al segle XXI: què és raonable
preveure?.
• Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran d’Osona.
Organitzada per AFOPA, Aules Gent Gran. Vic, 1 de març. Participació d’Anna Cabré amb la
conferència Els reptes del segle XXI.
• Col.loqui-dinar al Rotary Club.
Organitzat pel Rotary Club Barcelona-Pedralbes. Barcelona, 2 de març. Participació d’Anna Cabré
amb la conferència Passat i futur de la demografia.
• Màster Arquitectura: crítica i projecte "Territorios Fronterizos".
Organitzat pel Departament de Projectes Arquitectònics i la Fundació Politècnica de Catalunya de
la Universitat Politècnica de Catalunya. Barcelona, 2 de març. Participació de Juan A. Módenes
amb el seminari Nomadismo (los cambios residenciales en el área de Barcelona)
• Curs “Pensament geogràfic i organització del territori”.
Organitzat pel Departament de Geografia Humana de la Universitat de Barcelona. Barcelona, 7 de
març. Participació de Juan A. Módenes amb la conferència Movilidad residencial en la Región
Metropolitana de Barcelona, dins de l’assignatura “Processos demogràfics a les aglomeracions
urbanes”, impartida per la professora Isabel Pujadas.
• Presentació del llibre Teories de Catalunya. Guia de la societat catalana contemporània, de
Francesc Roca.
Organitzada per Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 9 de març. Participació d’Anna Cabré com a
presentadora del llibre juntament amb M. Àngels Roque i Marina Subirats.
• “Canvis demogràfics i polítiques locals”.
Organitzat per l’Ajuntament de Granollers. Granollers, 10 de març. Participació d’Anna Cabré amb
la conferència Canvis demogràfics i polítiques locals.
• Cicle de Conferències sobre “La cultura catalana a finals de segle XX”.
Organitzat per Òmnium Cultural de Mataró. Mataró, 16 de març. Participació d’Anna Cabré amb la
conferència Nadius, immigrants i mestissos.
• Jornada de treball sobre “Les projeccions territorials de població de Catalunya”.
Organitzada per l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT). Barcelona, 16 de març.
Assitència de M. Teresa Menacho i de Joaquín Recaño.
• Inmigración y Demografía en España “Retos cosmopolitas en Catalunya”.
Organitzat per l’Associació Cultural Dar El Farah. L’Hospitalet de Llobregat, 17 de març.
Participació d’Anna Cabré en la taula rodona.
• Cicle de Conferències sobre “Vellesa i Vida Quotidiana”.
Organitzat per la Caixa de Terrassa. Terrassa, 20 de març. Participació d’Anna Cabré amb la
conferència Repensem la vellesa. Reflexions des de la demografia.
• VI Jornadas sobre “Mujer y Envejecimiento”.
Organitzat per l’Asociación Multidisciplinaria de Gerontología (AMG). Santiago de Compostela, del
23 al 25 de març. Participació d’Anna Cabré amb la conferència inaugural La mujer que envejece.
• Reunió “From Young to Old Demographic Structure”.
Organitzada per la Comissió de Població de la Unió Geogràfica Internacional (UGI-IGU
Commission on Population and the Environment). Madrid, 29 de març. Participació de Fernando
Gil amb la ponència Las consecuencias del envejecimiento en la viabilidad de los sistemas
públicos de pensiones en la Unión Europea.
•

Jornada de Reflexió i Debat sobre “La condición de extranjero”.
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Organitzada per ESADE i la Facultat de Dret. Barcelona, 6 d’abril. Participació d’Anna Cabré amb
la conferència Las tendencias de población en la Unión Europea y su entorno: su influencia sobre
las migraciones, i assistència d’Inés Brancós.
• Jornada “Una mirada des del 2000. 12 hores d’acció i reflexió sobre el nostre segle i el que
ve”.
Organitzada per Matriu/matras, la SCCFF i els Amics d’Onofre Parés. Barcelona, 8 d’abril.
Participació d’Anna Cabré amb la conferència La demografia del futur.
• Seminari Europeu sobre “Familia y Flexibilidad Laboral”.
Organitzat per la Dirección General de Acción Social del Menor y de la Familia, del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales. Madrid, del 11 al 12 de maig. Participació d’Anna Cabré amb la
conferència La conciliación de la vida laboral y las responsabilidades familiares, con especial
mención a la Ley 39/99, de 5 de noviembre.
• II Col•loqui Internacional de Geocrítica “Innovación Desarrollo y Medio Local: dimensiones
sociales y espaciales de la innovación”.
Organitzat per la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. Barcelona, 15 i
16 de maig. Participació de Mª Isabel Baltar, com a coordinadora de la taula rodona Innovació i
participació ciutadana.
• Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de Poblenou. Curs 1999-2000.
Organitzat per l’Associació Aula “Endavant Sant Martí”. Barcelona, 17 de maig. Participació d’Anna
Cabré amb la conferència Els reptes del segle XXI.
• Círculo de Economía.
Organitzat pel Círculo de Economía. Barcelona, 18 de maig. Participació d’Anna Cabré a la taula
rodona Mobilitat, demografia i ocupació.
• Curs sobre “Antropología de la Salud y Desarrollo Comunitario en África y América Latina”.
Organitzat per la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona i l’Hospital Clínic de
Barcelona dins el Programa de Doctorat/Màster de Medicina Tropical i Salut Internacional, 18 de
maig. Participació d’Adriana Kaplan com a coordinadora.
• Seminari sobre “Immigració i Salut a Catalunya”.
Organitzat per l’Hospital de Mataró. Barcelona, 21 de maig. Participació d’Adriana Kaplan amb la
conferència Procesos migratorios: procesos de salud y enfermedad.
• Jornada sobre “Continuïtats en el sistema català de parentiu”.
Organitzada per la Xarxa Temàtica sobre Família i Parentiu. Barcelona, 22 de maig. Participació
d’Àngels Torrents amb la ponència La família troncal a Catalunya: comparació de les estructures
familiars catalanes en els censos de 1860 i de 1981.
• Seminari sobre “Immigració i Salut”.
Organitzat per l’Escola d’Infermeria Sant Joan de Déu. Barcelona, 25 de maig. Participació
d’Adriana Kaplan amb la conferència La salud de la población migrante subsahariana en España.
• Seminari Internacional EZA “La xarxa social i la piràmide de població (Seguretat Social:
persones en actiu i jubilades)”.
Organitzat pel Centre d’Estudis Europeus per a la Formació dels Treballadors (CEEFT).
Barcelona, 9 de juny. Participació d’Anna Cabré amb la ponència Els reptes demogràfics en el
món del treball i de la protecció social.
• X Aniversari de la Delegació de Barcelona de la SECOT.
Organitzat per la Junta Directiva de Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT).
Barcelona, 14 de juny. Participació d’Anna Cabré dins la taula rodona ¿Cuál será la edad de
jubilación en el futuro?.
•

Presentació pública “Els joves catalans en el 2011: els canvis que vénen”.
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Presentació pública i a la premsa de l'estudi encarregat per l'Observatori Català de la Joventut, a
la seu de l'esmentat organisme. Barcelona, 15 de juny. A càrrec de Juan A. Módenes i Julián
López.
• Simposi sobre “Demografía y cambio social”.
Organitzat per la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Madrid. Madrid,
20 de juny. Participació d’Anna Cabré dins la taula rodona Cambios en la familia y cambios en el
mercado de trabajo. Fecundidad. Conciliación, vida laboral / vida privada. Actitudes de los
jóvenes. Atención a los dependientes.
• Conferències a la Llibreria Blanquerna de Madrid.
Organitzades pel Delegat del Govern de la Generalitat a Madrid i la Llibreria Blanquerna. Madrid,
20 de juny. Participació d’Anna Cabré amb la conferència Las lógicas del nuevo comportamiento
demográfico español.
• Rede Nacional Feminista de Saúde e Direitos Reproductivos.
Organitzada per Rede Nacional Feminista de Saúde e Direitos Reproductivos. Atibaia. Sao Paulo,
20 de juny. Participació de Mª Isabel Baltar da Rocha com a coordinadora de la taula rodona
Conjuntura Internacional e Nacional e suas Repercussoes na Área da Saúde e Direitos das
Mulheres.
• Jornada de Reflexió de Responsables Acadèmics i de Gestió.
Organitzada per la Fundació Blanquerna (Universitat Ramon Llull). Barcelona, 22 de juny.
Participació d’Anna Cabré amb la ponència Inflexió demogràfica i universitat: els reptes.
• Seminari “Female Genital Mutilation in Europe”.
Organitzat pel International Center for Reproductive Health. Hospital University. Gant. Bèlgica, 22 i
23 de juny. Participació d’Adriana Kaplan com a investigadora-relatora.
• Cataluny@ S.XXI
Programa de Televisió Cataluny@ s.XXI”, dirigit per en Manuel Campo-Vidal, Canal 33 (Televisió
Autonòmica de Catalunya). Barcelona, 28 de juny. Participació d’Anna Cabré al programa
Emigración: Pateras o cinco Estrellas.
• Catalunya pluricultural: “Salut i Immigració”.
Organitzat per l’Acadèmia de Ciències Mèdiques. Seu d’Urgell, 29 de juny. Participació d’Adriana
Kaplan amb la conferència Estructura familiar en el proceso migratorio.
• XVI Cursos d’Estiu de la Universidad de Cantabria.
Organitzat per la Universidad de Cantabria. Santander, 30 de juny. Participació d’Anna Cabré amb
la conferència inaugural El futuro de la inmigración en España. Reflexiones desde la demografía.
• Trobades del GIGE.
Organitzades pel Grup Informal de Geografia i Gènere. Bellaterra, 30 de juny. Participació de Mª
Isabel Baltar amb la conferència La salud de las mujeres y los movimientos sociales en Brasil – el
caso de la Rede Saúde.
• Curs d’estiu “Els reptes demogràfics del nou mil.lenni: som 6.000 milions”.
Organitzat per la Universitat de Barcelona dins el programa Els Juliols de la Universitat de
Barcelona. Barcelona, 7 de juliol. Participació d’Anna Cabré amb la conferència Els reptes
demogràfics del futur.
• Jornades per a la “Integració, la convivència i la ciutadania”.
Organitzades per la Universitat d’Estiu de Terrassa i l’Ajuntament de Terrassa. Terrassa, 11 de
juliol. Participació d’Anna Cabré amb la conferència Immigració i Estat del Benestar dins les
sessions Immigració i Ciutadania.
• Seminari sobre “La Seguridad Social del 2000 cien años después”.
Organitzat per la Universitat Internacional Menéndez y Pelayo i la Secretaria d’Estat de la
Seguretat Social. Santander, 18 de juliol. Participació d’Anna Cabré amb la conferència Sistema
público de pensiones y evolución demográfica: algunas reflexiones.
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• Curs d’Estiu de la Universitat d’Adeje.
Organitzat per la Universidad de La Laguna. Tenerife, 19 de juliol. Participació d’Anna Cabré, dins
el programa “Movilidad y migración en Canarias”, amb la conferència Funciones económicas y
sociales de la inmigración en la población receptora. El caso de Cataluña.
• Seminari Aula inmobiliaria: “Cómo incorporar la vivienda de alquiler en el negocio inmobiliario”.
Organitzat per APCE-BCN (Associació de Promotors Constructors d'Edificis de Barcelona).
Barcelona, 19 de juliol. Participació de Juan A. Módenes amb la conferència Necesidades de
vivienda en régimen de arrendamiento: análisis de la demanda.
• Curs d’Estiu “L’Union Européenne face à ses défis démographiques”.
Organitzat per l’Institut Universitaire Internacional Luxembourg. Luxemburg, 27 de juliol.
Participació d’Anna Cabré amb la conferència Les idées de M. Vandellós.
• Simposio Nacional de Estadística 2000, Censos, Encuestas y Sistemas de Información
Estadística.
Organizat per la Universidad Nacional de Colombia. Islas de San Andrés. Colombia, del 1 al 3
d’agost. Participació de Ciro Martínez amb el document El uso de los microdatos censales. Una
aplicación al análisis de las migraciones con los censos colombianos i de Magda Ruiz amb la
conferència inaugural ¿Censos o encuestas?. El caso de los estudios socio-demográficos .
• Seminari sobre “Desnatalidad, envejecimiento e inmigración. Los grandes desafíos de la
población española”.
Organitzat per la Universidad Menéndez y Pelayo. Santander, 7 a l’11 d’agost. Participació d’Anna
Cabré amb la conferència La nueva familia española ¿ irá a más? Reflexiones de un cambio de
siglo, i en les taules rodones “¿Es necesaria una política demográfica en España?” i “La nueva
familia española: familia y familias en España”. D’Andreu Domingo amb la conferència La
formación de la pareja en España: representación y experimentación, i en dues taules rodones
sobre “¿Es necesaria una política demográfica en España?” i “La nueva familia española: familia y
familias en España”.
• Seminari sobre “Género y Demografía”.
Organitzat per l’Associació Internacional de Sociologia. Madrid, 4 de setembre. Participació de
Julio Pérez amb la comunicació La feminización de la vejez.
• V Setmana de Teologia “La Immigració també un problema teològic?”.
Organitzada per la Facultat de Teologia de Catalunya i la Unió de Religiosos de Catalunya.
Barcelona, 6 de setembre. Participació d’Anna Cabré amb la conferència Processos migratoris
que han influït en la configuració de la Catalunya actual.
• V Jornades “Innovació a l’etapa d’educació infantil”.
Organitzades per l’Institut de Ciències de l’Educació (UAB). Barcelona, 6 de setembre. Participació
d’Anna Cabré amb la conferència Perspectives demogràfiques i l’educació infantil.
• Curso de Formación para el profesorado de Enseñanza Secundaria. “Consecuencias
demográficas de la globalización económica en el fin de siglo”.
Organitzat per la Universidad Menéndez y Pelayo. Santander, 14 de setembre. Participació d’Anna
Cabré amb la conferència Mujeres protagonistas de los cambios demográficos.
• Annual Seminar 2000. “Low Fertility, Families and Public Policies”.
Organitzat per l’European Observatory on Family Matters, l’Austrian Institute for Family Studies, el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas i la Consejería de Economía y Hacienda de la
Junta de Andalucía. Sevilla, 15-16 setembre. Participació d’Anna Cabré en la taula rodona Round
table on research needs and next steps to be taken i d’Andreu Domingo com relator a la Sessió 4
The rationale for having children.
• Conferència al Centre de Cultura Contemporània.
Organitzada pel Centre de Cultura Contemporània. Barcelona, 18 de setembre. Participació de
Joaquin Recaño amb la conferència La demografía catalana, una realidad singular.
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• Seminari sobre “La Movilidad Geográfica”.
Organitzat pel Consejo Económico y Social. Barcelona, 21 de setembre. Participació d’Anna
Cabré amb la conferència Demografía y movilidad geográfica.
• Jornada sobre “Anàlisi econòmica i social de la immigració”.
Organitzada per la Societat d’Estudis Econòmics. Barcelona, 21 de setembre. Participació
d’Andreu Domingo amb la conferència L’activitat i la immigració estrangera.
• Curs d’Antropologia de la Salut.
Dins el Programa de Doctorat/Màster de Salut Internacional i Medicina Tropical. Organitzat per la
Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona, 2 d’octubre. Participació d’Adriana
Kaplan com a coordinadora.
• Congreso de los Diputados. Convocatòria d’experts.
Organitzat per la Comisión No Permanente del Pacto de Toledo. Madrid, 4 d’octubre. Participació
d’Anna Cabré dins la convocatòria de personalitats expertes en la matèria amb l’exposició
Valoración de los resultados obtenidos por la aplicación de las recomendaciones del Pacto de
Toledo.
• Seminari “Àfrica s’escriu en femení”.
Organitzat per la Universitat Pompeu Fabra. Barcelona, 16 d’octubre. Participació d’Adriana
Kaplan amb la conferència Mujeres africanas y salud.
• XVIII Reunión Científica de la Sociedad Española de Epidemiología.
Organitzada per la Sociedad Española de Epidemiología. Madrid, 17 d’octubre. Participació de Mª
Isabel Baltar da Rocha, a la taula espontània “Salud sexual reproductiva en los países en
desarrollo. Cooperación internacional y género” amb la presentació Algunas cuestiones sobre la
salud reproductiva de las mujeres en Brasil.
• Postgrau en “Enfermeria en salud comunitaria”.
Organitzat per l’Escola Universitària d'Infermeria de la Creu Roja de Terrassa. Terrassa, octubredesembre. Participació d’Amand Blanes amb la ponència Demografia.
• Seminario conmemorativo del Centenario de la Seguridad Social.
Organitzat per la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social. Madrid, 18 d’octubre. Participació
d’Anna Cabré amb la ponència El Estado de Bienestar y las pensiones públicas ante los cambios
demográficos.
• Jornadas de debate sobre “Empleo, inmigración y estado de bienestar”.
Organitzades per la Fundación de Estudios de Economia Aplicada (FEDEA). Sevilla, 23 d’octubre.
Participació d’Anna Cabré en la taula rodona Empleo, Inmigración y Estado del Bienestar: un reto
europeo.
• II Jornada Gerontológica “Calidad de vida y Calidad de Servicio en la atención a personas
mayores”.
Organizada per Recursos Asistenciales de Pamplona. Pamplona, 25 d’octubre. Participació de
Julio Pérez amb la ponència Envejecimiento poblacional y dependencia. Una perspectiva desde la
necesidad de cuidados.
• Post-Grau en Gerontologia Social.
Organitzat per l’Institut de Sociologia i Psicologia Aplicades (I.S.P.A.) de Barcelona. Barcelona, 27
d’octubre. Participació de Julio Pérez com a relator.
• Jornades per a la igualtat d’oportunitats i responsabilitats a la vida familiar i professional
Àgor@2000.
Organitzades per l’Institut Català de la Dona. Barcelona, 28 d’octubre. Participació d’Anna Cabré
amb la conferència inaugural.
• Seminari “Easy Scapegoats: sans papiers immigrants in Europe”.
Organitzat per la Fundació Freudenberg Stiftung (Weinheim). Mannheim, 29 d’octubre. Assistència
d’Andreu Domingo com a representant espanyol i d’Adriana Kaplan com a investigadora-relatora.
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• Els Dimarts de Xera.
Organitzats pel Grup Xera. Barcelona, 31 d’octubre. Participació d’Anna Cabré amb la xerrada
Serem Centenàries?
• Foro Mundial de “Mujeres contra la Violencia”.
Organitzat per Fundación Reina Sofía para el Estudio de la Violencia. València, 5 de novembre.
Participació d’Adriana Kaplan com a investigadora.
• Curs de Postgrau “Treball social i educatiu amb immigrants”.
Organitzat per la Fundació Pere Tarrés. Barcelona, 7 i 9 de novembre. Participació d’Andreu
Domingo amb la conferència Perfils sòcio-demogràfics de la població de nacionalitat estrangera.
• Simposio sobre “Género, desarrollo y salud reproductiva”.
Organitzat per CAPS. Barcelona, 8 de novembre. Participació de Mª Isabel Baltar da Rocha amb
la ponència Universidad y Comunidad: el programa de Estudios en Salud reproductiva y
Sexualidad i coordinació del taller “Como construir y mantener las redes de mujeres”.
• Seminari sobre “Demografia, Inmigración y Movilidad territorial”.
Organitzat pel Círculo Cultural de Valdediós. Valdediós, 11 de novembre. Participació d’Anna
Cabré amb la ponència El futuro de la natalidad española.
• 25è Aniversari de la Revista Perspectiva Escolar.
Organitzat per la Revista Perspectiva Escolar. Barcelona, 14 de novembre. Participació d’Anna
Cabré amb la conferència Més infants i més diversos? Reflexions sobre l’escola dels anys que
vénen.
• Jornades sobre “Una mirada de gènere a la Llei d’asil i estrangeria”.
Organitzades per la Comissió de Dones Advocades de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
Barcelona, 17 i 18 de novembre. Participació d’Andreu Domingo amb la ponència Demografia i
migració i d’Adriana Kaplan amb la conferència Derechos humanos, tradición e identidad: el caso
de las mutilaciones genitales femeninas entre la población africana en España.
• Cicle de conferències sobre “La població de Catalunya”.
Organitzat per la Universitat a l’Abast (UAB). Sabadell, 21 de novembre. Participació de Julio
Pérez amb la conferència Implicacions del canvi en l’estructura per edats i de Juan A. Módenes
amb la conferència Nous processos de distribució territorial de la població.
• Programa anual de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Menorca.
Organitzat per l’Acadèmia de Cièncias Mèdiques de Menorca. Menorca, 23 de novembre.
Participació d’Anna Cabré amb la conferència Serem centenaris?
• Eurocongrés 2000 dels espais occitans i catalans.
Organitzat per la Societat dels Espais Occitans i Catalans. Toulouse, 24 de novembre.
Participació de Juan A. Módenes amb la ponència Estructura territorial dels fluxos migratoris a
l’àrea metropolitana de Barcelona i d’Àngels Torrents com representant del Centre d’Estudis
Demogràfics.
• Mestratge de Gerontología Clínica de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Organitzat per la UAB. Barcelona, 25 de novembre. Participació de Julio Pérez com a relator.
• 2nes. Xerrades sobre la Gent Gran.
Organitzades per Consell Sènior de Premià de Mar. Premià de Mar, 27 de novembre. Participació
d’Anna Cabré amb la xerrada Envelliment i Demografia.
• Presentació del llibre Comentaris al codi de família, a la llei d’unions estables de parella i a la
llei de situacions convivencials d’ajuda mútua, de Joan Egea.
Organitzat per la Universitat Pompeu Fabra. Barcelona, 28 de novembre. Participació d’Anna
Cabré com a presentadora del llibre.
•

Jornada “Personas mayores ante el Tercer Milenio”.
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Organitzada per la Fundació “la Caixa” i la Junta d’Andalucía. Granada, 30 de novembre.
Participació d’Anna Cabré amb la conferència ¿Estamos preparados para vivir cien años?.
• Curs de formació sobre “Les polítiques d’immigració a Catalunya”.
Organitzat per l’Institut Català de la Mediterrània. Barcelona, 30 de novembre. Participació
d’Andreu Domingo amb la conferència La immigració al sud d’Europa, noves situacions i
perspectives.
• Jornadas Municipales sobre el Plan Gerontológico de Gipuzkoa.
Organitzades pel Departament de Benestar Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Donosti, 14
de desembre. Participació de Julio Pérez amb la ponència El reto gerontológico del envejecimiento
demográfico.
2001
• Jornada “Barcelona i la gent gran”.
Organitzada per l’Ajuntament de Barcelona. Barcelona, 30 de gener. Participació de Julio Pérez
amb la conferència La gent gran té molt futur.
• Jornades “Temps, Treball i Gènere”.
Organitzades pel grup de Recerca Consolidat Treballs, Institucions i Gènere de la Universitat de
Barcelona, Barcelona, 1 i 2 de febrer. Participació de Montserrat Solsona com a relatora de la
sessió sobre Desenvolupament humà i gènere.
• Primeres Jornades “Calidad de Vida en Personas Mayores”.
Organitzades per la Universidad de València i la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Castelló, 20
de febrer. Participació de Júlio Pérez amb la conferència ¿Seremos centenarios?.
• Segona Tertúlia-Debat sobre Urbanisme “L’extensió urbana. Ciutat i densitat”.
Organitzada per l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya. Barcelona, 22 de febrer.
Participació de Juan A. Módenes en la taula rodona.
• Curs de Formació Contínua Expert/a Universitàri/a en Gènere i Igualtat d’Oportunitats.
Organitzat per la Universitat de Granada i l’Instituto de la Mujer. Granada, 23 de febrer.
Participació de Montserrat Solsona en el seminari Feminismo y política reproductiva.
• Seminari sobre “Extensió urbana i evolució de les formes urbanes: morfologies urbanes
emergents”.
Organitzat per l’Institut d’Estudis Territorials. Universitat Pompeu Fabra. Barcelona, 1 de març.
Assistència de René Houle.
• Eurocongrés 2000 dels espais occitans i catalans.
Tercer seminari del col.loqui sobre l’extensió urbana: “Anàlisi comparativa de les polítiques, les
eines i les pràctiques d’ordenació del territori i urbanisme a Midi-Pyrénées i a Catalunya”,
Barcelona, 1 de març. Participació de Juan A. Módenes com assistent a la conferència Extensió
urbana i evolució de les formes urbanes: morfologies urbanes emergents.
• Actes Commemoratius-Dia Internacional de la Dona.
Organitzats per l’Ajuntament de Sabadell (Programa Home-Dona) i la Universitat Oberta de
Catalunya. Sabadell, 2 de març. Participació de Montserrat Solsona en la conferència Reptes i
oportunitats de les dones del segle XXI. Reflexions de la demografia.
• Seminari Límits.
Organitzat pel Col.legi d’Arquitectes de Catalunya. Barcelona, 8 de març. Participació d’Anna
Cabré en la taula rodona Identitat i límit.
• Jornades “Dona i Salut”.
Organitzades per l’Institut Català de la Salut, Direcció d’Atenció Primària, Ciutat Vella, Unitat de
Malalties Tropicals, importades i vacunació internacional i ACSAR. Barcelona, 9 de març.
Participació d’Andreu Domingo amb la conferència Mujer y migración internacional: una
prespectiva sociodemográfica.
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• Seminario de “Investigación para la Paz”.
Organitzat pel Centro Pignatelli. Saragossa, 9 i 10 de març. Participació d’Anna Cabré amb la
ponència Inmigración y demografía: reflexiones sobre una relación compleja.
• Seminari sobre “Project Management per a directius i técnics”.
Organitzat per la Organización y desarrollo empresarial, S.A. Barcelona, del 13 al 20 de març.
Assistència de René Houle.
• Presentació del núm. 8 de la Revista Idees. Concert d’Idees per al Segle XXI.
Organitzat per Idees. Revista de temes contemporanis. Barcelona, 14 de març. Participació
d’Anna Cabré amb Ramon Folch, Carlos Obeso, Alfred Bosch, Jorge Wagensberg i Carles Duarte.
• Jornades de l’Associació de Dones del Berguedà
Organitzades per l’Associació de Dones del Berguedà. Berga, 16 de març. Participació d’Anna
Cabré amb la conferència Les dones protagonistes dels canvis demogràfics.
• L’Aula de la Gent Gran.
Organitzada per l’Aula Oberta de la UAB. Vilanova i la Geltrú, 16 de març. Participació d’Andreu
Domingo amb la conferència Demografia i Migracions a la Mediterrània.
• Escola d’Hivern del PSC. “El futur de l’Europa social”.
Organitzada pel Partit dels Socialistes de Catalunya. Tarragona, 17 de març. Participació d’Anna
Cabré en la taula rodona L’evolució demogràfica, envelliment, immigració i salut.
• Presentació del llibre Las Mujeres Jóvenes en España de Inés Alberdi.
Organitzada pel Servei d’Estudis de “la Caixa” i la Llibreria Blanquerna (Madrid). Madrid, 19 de
març. Participació d’Anna Cabré com a presentadora, juntament amb Enrique Gil Calvo.
• Programa de televisió “Los Desayunos de TVE”.
Organitzat per Televisió Espanyola. Madrid, 20 de març. Entrevista a Anna Cabré.
• Jornades de diversitat cultural “Mediterrània mosaic de cultures”.
Organitzades per l’I.E.S. Dómènech i Montaner. Reus, 23 i 24 de març. Assistència d’Inés
Brancós.
• Aula d’extensió universitària CIC de la Gent Gran. Curs 2000 – 2001.
Organitzada per l’Associació CIC. Barcelona, 26 de març. Participació d’Anna Cabré amb la
ponència Els canvis demogràfics. Influència en la Gent Gran.
• III Jornada de Reflexió i Debat “Europa: un continent en construcció”.
Organitzada pel Departament de la Presidència. Barcelona, 27 de març. Participació d’Anna Cabré
a l’exposició sobre Població de Catalunya/Europa i posterior taula rodona.
• XI Jornades d’Estadística. Comunitats Autònomes.
Organitzades per Los Institutos de Estadística de las Comunidades Autónomas. Zamora, 28-30 de
març. Participació d’Andreu Domingo amb la ponència Estadística y flujos migratorios en España.
• II Festa Intercultural.
Organitzada per Grups de recerca i actuació sobre minories culturals i treballadors estrangers
GRAMC i l’Ajuntament de Platja d’Aro. Platja d’Aro, 31 de març. Participació d’Àngels Torrents
amb la ponència La mirada que ens mira.
• Programa de ràdio “L’hora del pati”.
Organitzat per Ràdio Associació de Catalunya (RAC-1). Barcelona, 4 d’abril. Entrevista a Anna
Cabré el periodista, Albert Om.
• Programa de televisió “Bon dia Catalunya”.
Organitzat per Televisió de Catalunya (TV3). Barcelona, 17 d’abril. Entrevista a Anna Cabré.
•

Cicle de conferències de la Fundació “la Caixa”.
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Organitzat per la Fundació “la Caixa” i la Direcció General de Serveis Socials del Govern de
Canàries. Santa Cruz de Tenerife i La Palma de Gran Canària, 19 i 20 d’abril. Participació d’Anna
Cabré amb la conferència ¿Estamos preparados para vivir cien años?.
• Programa “Postgrau en estudis sobre la joventut”.
III Mòdul “La condició juvenil avui”. Organitzat pel Departament de Geografia i Sociologia de la
Universitat de Lleida. Lleida, 20 d’abril. Participació de Juan A. Módenes amb la conferència
Joventut i tendències geogràfiques.
• Jornada sobre “Nueva Ley de Extranjería. Soluciones a las nuevas demandas de personal y
contratación de extranjeros”.
Organitzada per l’Asociación para el Progreso de la Dirección (APD). Barcelona, 24 d’abril.
Participació d’Anna Cabré amb la conferència El mercado de trabajo. Necesidades de las
empresas de mano de obra.
• Cicle de conferències “La Ciència al Carrer”.
Organitzat per la Regidoria de Ciutat del Coneixement de l’Ajuntament de Barcelona. Barcelona,
24 d’abril. Participació d’Anna Cabré amb la conferència La professió de demògraf.
• Jornades “Diàleg Intercultural”.
Organitzades per l’Associació per a les Nacions Unides i la Facultat de Pedagogia de la
Universitat de Barcelona. Barcelona, 27 d’abril. Participació d’Andreu Domingo amb la conferència
Dinàmiques demogràfiques i moviments migratoris.

100

Difusió

•

Jornada “Per l’educació en el nou espai social”.

Organitzada per l’Associació d’Amics de la UAB. Barcelona, 4 de maig. Participació d’Anna Cabré
dins la sessió “Convivència” amb la ponència Educació i demografia.
• Aules d’Extensió Universitària per a la Gent Gran.
Organitzades per la Universitat de Barcelona. Barcelona, 8, 10, 15, 21 i 31 de maig. Participació
d’Amand Blanes amb la conferència L’evolució demogràfica a Catalunya i a Espanya.
• Jornada sobre “Demografía y mercado laboral. ¿Cómo gestionar la diferencia?”.
Organitzada per la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), Barcelona 10 de maig.
Participació d’Anna Cabré amb la conferència Hipótesis demográficas y perspectivas
macroeconómicas que afectan al mercado laboral.
• Programa de televisió “Vía lliure”.
Organitzat per Televisió de Catalunya (TV3). Barcelona, 16 de maig . Entrevista a Anna Cabré per
part del filòsof Josep M. Terricabras.
• Conferència a la “Casa de Cultura de Sant Cugat del Vallès”.
Organitzada per la Casa de Cultura. Sant Cugat del Vallès, 16 de maig. Participació d’Anna Cabré
amb la conferència Aires nous a la demografia. El paper de la dona.
• Cicle de conferències a “l’Escola Aula”.
Organitzat per Escola Aula. Barcelona, 17 de maig. Participació d’Anna Cabré amb la conferència
Les lògiques del comportament reproductiu a Espanya.
• Curs 2000-2001 Aula d’Extensió Universitària.
Organitzat per l’Associació Aula d’Extensió Universitària. Barcelona, 17 de maig. Participació
d’Anna Cabré amb la conferència Potser serem centenaris?.
• Jornada sobre “El fet residencial de la gent gran. Habitatges i serveis per a la gent gran.
Alternatives i propostes”.
Organitzada per la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya (FATEC), Barcelona, 24
de maig. Participació d’Anna Cabré amb la conferència L’envelliment de la població de Catalunya.
• “Àfrica Urbana: Reinventant la ciutat”.
Organitzat pel Centre de Cultura Contemporànea de Barcelona CCCB. Barcelona, 31 de maig i 2
de juny. Assistència de Montserrat Solsona.
• Jornada sobre immigració “Contratación y Formación”.
Organitzada per la Federació d’Indústries de la Construcció i la Fusta de Comissions Obreres. en
col.laboració amb l’Institut Gaudí de la Construcció. Barcelona, 1 de juny. Participació d’Andreu
Domingo amb la conferència Inmigración y medidas de empleo.
• Cicle de taules rodones “Per a qui innovem en el món immobiliari?”.
Organitzat per la Universitat Internacional de Catalunya. Barcelona, 12 de juny. Participació
d’Anna Cabré en la taula rodona L’usuari, un interlocutor més.
•
Jornades sobre “Justicia y Multiculturalidad”.
Organitzades pel Consejo General de Poder Judicial. Madrid, 12 de juny. Participació d’Adriana
Kaplan amb la ponència Mutilaciones Genitales Femeninas: integración versus estigmatización.
• Seminari sobre Despoblació.
Organitzat per la presidència sueca de la Unió Europea. Lycksele, Suècia, 12 i 13 de juny.
Participació de Fernando Gil com a representant de la DG Empleo y Asuntos Sociales.
• Conferència a l’Aula d’Humanitats, Cultura i Salut de l’Hospital Vall d’Hebrón.
Organitzada per la Comissió Promotora del Comitè d’Ètica Assistencial Cultura i Salut de l’Hospital
Universitari Vall d’Hebrón. Barcelona, 20 de juny. Participació d’Anna Cabré amb la conferència
Demografia: els canvis que vénen.
•

Reunió sobre “Divorci i recomposicions familiars”.
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Organitzada per la Xarxa Temàtica Estudis sobre la Família i Parentiu. Barcelona, 20 de juny.
Participació de Rocío Treviño amb la ponència Algunas líneas para una sociodemografía del
divorcio en Cataluña y en España.
• Seminari “Noves Estructures Familiars. Interrogants i Respostes”.
Organitzat per l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears. Barcelona, 20 de juny.
Participació de Montserrat Solsona amb la conferència Parlem de separació i dels canvis en les
formes de convivència des de la demografia.
• Jornada sobre “Política Familiar”.
Organitzada per l’Instituto de Política Familiar y la Fundación Cánovas del Castillo, Madrid, 21 de
juny. Participació d’Anna Cabré en la taula rodona Demografía: luces y sombras. Situación de
contexto. Puntos de debate: inmigración y envejecimiento.
• Debat a la Fundació Agrícola Catalana.
Organitzat per la Fundació Agrícola Catalana, Barcelona, 2 de juliol. Participació d’Anna Cabré en
el debat Reflexions sobre la situació i perspectives de la distribució de la població catalana.
• Curs d’Estiu de la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid.
Organitzat pel Consejo Económico y Social. El Escorial, 4 de juliol. Participació d’Anna Cabré amb
la conferència La evolución demográfica española en relación con el empleo: el factor de las
inmigraciones.
• Escuela Internacional de Gerontología.
Santiago de Compostela, 3 i 4 de juliol. Participació de Julio Pérez en el curs El envejecimiento
demográfico y sus consecuencias sociales y sanitarias .
• Reunió “Guia per l’ús dels indicadors socials”.
Organitzada pel Consell d’Europa. Estrasburg, 5 i 6 de juliol. Participació de Fernando Gil com a
representant de la Comissió Europea.
• Reunió “Los movimientos migratorios en el siglo XXI: aspectos económicos y demográficos”.
Organitzada per la Fundación para la Modernización de España. Madrid, 6 de juliol. Participació
d’Anna Cabré en el debat Reflexiones sobre movimientos migratorios en el siglo XXI: aspectos
económicos y demográficos.
• Curs d’Estiu “Inmigración: mercado de trabajo y protección social”.
Organitzat per la Universidad Complutense de Madrid y el Consejo Económico y Social. Madrid, 4
de juliol. Participació d’Anna Cabré amb la conferència La evolución demográfica española en
relación con el empleo: el factor de las inmigraciones.
• Sessió informativa “Avaluació de l’entorn i grans tendències: Nivells de població desitjables
per a la RMB en una perspectiva 2005-2015”.
Organitzada pel Consell Executiu del Pla Estratègic de Barcelona. Sitges, 23 de juliol. Participació
de Juan A. Módenes com a tècnic convidat.
• Curs d’Estiu “Los efectos de la inmigración en la sociedad española”.
Organitzat per la Universitat Complutense de Madrid. El Escorial, 26 de juliol. Participació d’Anna
Cabré amb la conferència La inmigración, clave del sistema complejo de reproducción
demográfica.
• Curs Extraordinari d’Estiu “La lucha contra la despoblación todavía necesaria. Políticas y
estrategias sobre la despoblación de las áreas rurales en el siglo XXI”.
Organitzat per la Universidad de Zaragoza. Jaca, 12 de setembre. Participació d’Anna Cabré amb
la conferència Las políticas demográficas como estrategias para combatir la despoblación de las
áreas rurales en España: algunas reflexiones.
• Inauguració del curs Acadèmic 2001-2002.
Organitzada per la Delegació Territorial d’Ensenyament. Lleida, 13 de setembre. Participació
d’Anna Cabré amb la conferència Reptes demogràfics del s.XXI.
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• 8a Conferència del Consell Consultiu de la Gent Gran d’Osona “L’atenció a la gent gran. Un
repte del nou segle”.
Organitzada per AFOPA. Aules Gent Gran. Vic, 28 de setembre. Participació d’Anna Cabré amb la
conferència La gent gran en la societat actual i futura.
• Inauguració del curs 2001-2002.
Organitzada per les Aules Sènior de Mataró d’extensió universitària i de difusió cultural. Mataró, 2
d’octubre. Participació d’Anna Cabré amb la Lliçó Acadèmica Els reptes demogràfics i familiars del
s. XXI
• Debat “L’envelliment de la població i l’estat del benestar: conflicte o esperança?”.
Organitzat per l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona. Barcelona, 5 de novembre.
Assistència de Julio Pérez.
•
1ª Jornada sobre “Demografía y Familias Numerosas”.
Organitzada per 3 y más. Asociación de Familias Numerosas de Aragón. Saragossa, 17 de
novembre. Participació d’Anna Cabré amb la conferència Demografía y familias numerosas.
•
Jornades “Polítiques per a la sostenibilitat del sistema de pensions”.
Organitzades pel Grup Parlamentari Català (Convergència i Unió). Barcelona, 23 de novembre.
Participació d’Anna Cabré en la taula rodona Perspectives al voltant de la sostenibilitat del sistema
de la protecció social.
•
Fòrum “Pobles: Tecnologia i sostenibilitat. El territori i la tecnologia”.
Organitzat per l’Ajuntament de Callús. Callús, 28 de novembre. Participació d’Anna Cabré en la
taula rodona Ciutat difusa, ruralia confusa?.
•
Curs “El mercat laboral i les dones immigrants”.
Organitzat per l’Escola Universitària del Maresme. Mataró, 29 de novembre. Participació d’Anna
Cabré en l’acte de cloenda Algunes reflexions sobre la dona en la immigració.
•
Jornades sobre “Immigració estrangera i món local”.
Organitzades pel Consell Comarcal del Baix Llobregat. Sant Boi de Llobregat, 30 de novembre.
Participació d’Anna Cabré amb la ponència El model demogràfic de Catalunya.
•
Reunió del Consell Assessor i Comitè de Notables i Seminari Euromediterrani “Idees per
Impulsar el Procés de Barcelona”.
Organitzat per l’Institut Català de la Mediterrània d’Estudis i Cooperació. Barcelona, Palau de la
Generalitat, 30 de novembre i 1 de desembre. Assistència d’Anna Cabré com a experta convidada.
•
Jornades sobre el Mapa Escolar de la Ciutat de Barcelona.
Organitzades pel Consell Escolar Municipal. Barcelona, 11 de desembre. Participació d’Anna
Cabré amb la conferència Els canvis urbanístics i els moviments de població de la ciutat:
incidència en l’àmbit de l’educació.
•
Màster Bussines Administration.
Organitzat per ESADE. Barcelona, 20 de desembre. Participació d’Anna Cabré en l’acte de
cloenda amb la conferència Natalitat i mercat laboral: algunes reflexions.
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