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PRESENTACIÓ

PRESENTACIÓ
El període 1995-1998 ha representat

pel Centre d’Estudis Demogràfics una etapa de

consolidació de les seves activitats i dels mitjans per a dur-les a terme. En aquest sentit,
l’esmentat període es pot entendre com la culminació de la tasca de desenvolupament
institucional iniciada l’any 1984 i el començament d’una fase de maduresa.
Pel que fa a la dotació de recursos físics el fet més notable és la inauguració l’any 1995 de la
nova seu del Centre d’Estudis Demogràfics, amb un espai i una infrastructura molt més
adequats a les seves necessitats. L’edifici de 4 plantes i 1.290 m2, dissenyat pels arquitectes
Miquel Espinet i Antoni Ubach, està situat a la part central del Campus de la Universitat
Autònoma de Barcelona, a Bellaterra. L’augment dels recursos materials ha permès la
millora de les condicions de treball i l’expansió dels recursos humans, amb un cert increment
del personal investigador però sobretot possibilitant les estades d’investigadors visitants.
L’ampliació dels grups d’investigació durant aquest període ha fet possible mantenir i
desenvolupar les línies de recerca definides en l’etapa anterior, realitzar la part més
important de la construcció del banc de dades demogràfiques de Catalunya, i endegar una
pàgina Web pròpia del Centre, que complementa i actualitza les funcions de difusió del CED.
En relació a les activitats docents del Centre, el curs 1994-95 s’inicià un programa de
Doctorat en Demografia conjuntament amb el Departament de Geografia de la Universitat
Autònoma de Barcelona. Aquest programa representa un graó superior en l’escala educativa
desenvolupada pel CED des de 1988, amb el curs de postgrau “Mètodes i Tècniques per a
l’Estudi de la Població”. La consecució del programa de Doctorat ha permès també, crear
una nova a xarxa d’estudis de població en el marc del programa ALFA de mobilitat de
postgraduats de la Comissió Europea. La xarxa, anomenada Programa d’estudis de població
ALFAPOP, agrupa 10 universitats europees i llatinoamericanes, coordinades pel Centre
d’Estudis Demogràfics i la Universitat Autònoma de Barcelona. En l’actualitat quatre dels sis
postgraduats de la xarxa provinents de diferents països llatinoamericans estan inscrits al
programa de Doctorat en Demografia.
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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 7 de març de 1986 la Universitat Autònoma de Barcelona resolgué la designació dels seus
tres representants dins el Consell de Govern del CED, professors Miquel Moragas i Spà,
Enric Lluch i Martín i Jordi Nadal i Oller, i per l'Ordre de 25 de març de 1986 foren nomenats
els tres representants de la Generalitat de Catalunya que haurien de formar part d'aquest
òrgan superior del Consorci, senyors Eduard Bonet i Guinó, Narcís Majó i Clavell i Joan
Vallvé i Ribera. El 30 d'abril de 1986 va tenir lloc la primera reunió del Consell de Govern, el
qual elegí com a president el Dr. Jordi Nadal i Oller i nomenà com a directora del Centre la
Sra. Anna Cabré i Pla.
El Centre d’Estudis Demogràfics té tres objectius principals: la recerca, la docència i la
difusió.

OBJECTIUS
- 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’actualitat en l’existència de diferents línies
de recerca que duen a terme treballs sobretot per l’àmbit públic, però també pel privat.
- La docència: a través de 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.
Les activitats principals se centren en el curs de postgrau “Mètodes i tècniques per a l’estudi
de la població”, amb una durada de 800 hores de teoria i pràctiques, i, des del curs 19941995, en el programa de Doctorat de Geografia Humana, opció Demografia, en col•laboració
amb el Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 40 crèdits.
- La difusió: amb l'organització i participació en actes públics i l'establiment de relacions i
lligams amb altres institucions afins, tant nacionals com internacionals i mitjançant les
publicacions pròpies i alienes.
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.
Des del 1997 el CED disposa de la seva pròpia plana Web a través de la qual es facilita la
difusió.
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CONSELL DE GOVERN

Els membres del Consell de Govern del Consorci durant el període 1995-1998, foren
nomenats per mitjà de Resolució de 8 de maig de 1991, per part de la Generalitat de
Catalunya, que designà la senyora Glòria Riera i Alemany i els senyors Josep Grifoll i
Guasch, i Jordi Oliveras i Prats, en substitució dels membres anteriors; i per la Resolució de
10 de juny de 1992 per part de la Universitat Autònoma de Barcelona, que designà el Dr.
Antoni Oliva Cuyàs en substitució del Dr. Jordi Maluquer de Motes i Bernet que en Resolució
anterior (28/VI/91) havia substituït al Dr. Miquel de Moragas i Spà. Mitjançant una Resolució
de 16 de desembre de 1994 es nomenà el Dr. Antoni F. Tulla i Pujol, en substitució del Dr.
Antoni Oliva i Cuyàs. Finalment, en una darrera Resolució del 29 de Juliol de 1996 el senyor
Ramon Juncosa i Ferret fou nomenat en substitució de la senyora Glòria Riera i Alemany.

L’actual Consell 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.
Composició 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, representant de la Generalitat de Catalunya, des de 1996
Enric Lluch, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona
Antoni F. Tulla, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona
Anna Cabré, Directora
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
Doctora en Geografia per la UAB. Catedràtica del Departament de Geografia de la UAB.
Gerència
Pujol Estragués, Hermínia
Master en Gestió Pública per la UAB. Llicenciada en Història i en Geografia, UAB.
Sotsdirecció
Domingo Valls, Andreu
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Doctor en Sociologia per la Universitat Nacional d’Educació a Distància. Diplomat en
Mètodes i Tècniques per a l’Estudi de la Població, CED.

Personal investigador associat
Mendizàbal Riera, Enric
Doctor en Geografia per la UB. Diplomat en Mètodes i Tècniques per a l’Estudi de la
Població, CED. Professor titular del Departament de Geografia de la UAB.
Sánchez Sánchez, Esther
Llicenciada en Geografia per la UAB. Diplomada en Mètodes i Tècniques per a l’Estudi de la
Població, CED. Professora ajudant al Departament de Geografia de la UAB.
Simó Noguera, Carles X.
Doctor en Demografia per la Universitat de Montreal
Des del juny de 1996.
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 UAB. Professora titular del Departament de Geografia de la
UAB.
Personal investigador contractat
Ajenjo Cosp, Marc
Llicenciat amb grau en Sociologia per la UAB. Diplomat en Mètodes i Tècniques per a
l’Estudi de la Població, CED.
Arribas Quintana, Ramon
Llicenciat en Geografia per la UAB. Diplomat en Mètodes i Tècniques per a l’Estudi de la
Població, CED.
Fins l’agost de 1995, actualment en excedència com a regidor a l’Ajuntament de Terrassa.
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.
Gil Alonso, Fernando
Llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona. Diplomat en Mètodes i
Tècniques per a l’Estudi de la Població, CED.
Fins el maig de 1998, actualment en excedència a la Direcció General V de la Comissió
Europea.
Módenes Cabrerizo, J. Antonio
Doctor en Geografia per la UAB. Diplomat en Aspectes Demogràfics de la Previsió de la
Demanda, CED.
Pérez Díaz, Julio
Llicenciat amb grau en Filosofia. Diplomat en Aspectes Demogràfics de la Previsió de la
Demanda, CED.
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Recaño Valverde, Joaquín
Doctor en Geografia per la UB. Diplomat en Mètodes i Tècniques per a l’Estudi de la
Població, CED.
Ros Navarro, Carme
Llicenciada en Geografia i Història per la UB. Diplomada en Mètodes i Tècniques per a
l’Estudi de la Població, CED.

Sancho Valverde, Socors
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.
Villarías Ortiz, M. Ángeles
Llicenciada en Geografia per la UAB. Diplomada en Mètodes i Tècniques per a l’Estudi de la
Població, CED.
Des del desembre de 1997 fins el març de 1998.
Becaris
Brancós Coll, Inés
Llicenciada en Geografia per la UAB. Diplomada en Mètodes i Tècniques per a l’Estudi de la
Població, CED.
Domínguez García, Saray
Llicenciada en Sociologia per la UPN. Diplomada en Mètodes i Tècniques per a l’Estudi de la
Població, CED.
Des del maig de 1997 fins el desembre de 1998.
Gonzalvo Cirac, Margarita
Llicenciada en Història per la URV. Diplomada en Mètodes i Tècniques per a l’Estudi de la
Població, CED.
Fins l’octubre de 1996.
Gusi Xiberta, Montserrat
Llicenciada en Ciències Econòmiques. Diplomada en Mètodes i Tècniques per a l’Estudi de
la Població, CED.
Des del maig de 1997 fins el desembre de 1998.
Houle, René
Doctor en Demografia i Ciències Socials per l’École des Hautes Études en Sciences
Sociales. Master en Demografia per la Universitat de Montreal. Diploma de primer cicle en
Ciències Econòmiques i Demografia per la Universitat de Montreal.
Des del març de 1996.
Jiménez Julià, Eva
Llicenciada en Geografia per la UAB. Diplomada en Mètodes i Tècniques per a l’Estudi de la
Població, CED.
Fins el maig de 1998.
Luxán Serrano, Marta
Llicenciada en Sociologia per la UPV. Diplomada en Mètodes i Tècniques per a l’Estudi de la
Població, CED.
Muñoz Ramírez, F. Manuel
Llicenciat en Geografia per la UB. Diplomat en Mètodes i Tècniques per a l’Estudi de la
Població, CED.
Fins el desembre de 1996.
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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.
Des del gener de 1998.
Osàcar Andreu, Raquel
Llicenciada en Ciències Polítiques i Sociologia per la UAB. Diplomada en Mètodes i
Tècniques per a l’Estudi de la Població, CED.
Des del gener de 1996 fins el desembre de 1997.
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Pascual Ruiz, Jordi
Llicenciat en Geografia per la UB. Diplomat en Mètodes i Tècniques per a l’Estudi de la
Població, CED.
Fins el juny de 1997.
Tordera Roca, Núria
Llicenciada en Geografia per la UAB. Diplomada en Mètodes i Tècniques per a l’Estudi de la
Població, CED.
Fins el desembre de 1995.
Personal tècnic i administratiu
Abella Álvarez, Cándida
Diplomada de l’Escola de Biblioteconomia i Documentació. Bibliotecària.
Barrientos Lima, Marisol
Tècnic especialista FP2. Auxiliar administrativa.
Des del febrer de 1995.
González Granados, M. Àngels
Llicenciada en Ciències de la Informació. Tècnic Publicacions.
Fins el setembre de 1998.
Cusidó Vallverdú, T. Antònia
Llicenciada en Geografia i Història per la UB. Diplomada en Mètodes i Tècniques per a
l’Estudi de la Població, CED. Coordinadora docent.
Fins l’octubre de 1998.
Gago Rius, Teresa
Tècnic mig. Secretària de Direcció.
Fins l’abril de 1997.
Huertos Barot, Maria Àngels
Tècnic mig. Comptable.
Izquierdo Conejo, Maria José
Tècnic especialista FP2. Auxiliar administrativa.
Fins el setembre de 1995.
Lucena Díaz, María Dolores
Tècnic especialista FP2. Auxiliar administrativa.
Pastor Llaudet, Ruth
Tècnic especialista FP2. Auxiliar administrativa.
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Les actuals línies de recerca són portades per diferents grups d'investigació: el Grup
d'Estudis Històrics de la Població de Catalunya (GEHPC), el Grup d'Estudis Territorials de la
Població (GETP), el Grup Família, Treball i Gènere (GFTG), el Grup de Migracions (GM) i el
Grup de Previsions i Prospectiva Demogràfica (GPPD). Aquests equips s’han creat i
consolidat en funció de les investigacions realitzades al CED i dels seus objectius generals
de recerca i docència.

GRUPS D’INVESTIGACIÓ

1. Estudis Històrics 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 i DGES PB 96-1139). 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 GEHPC fou reconegut com a grup de recerca consolidat pel Comissionat per a
Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya en les convocatòries de 1995, 1996 i
1998.
Projectes:

• Mapping European Family and Household Patterns. (53/94-95).
Equip: Anna Cabré, Àngels Torrents i Daniel Devolder del CED. Projecte finançat per la
Comissió Europea: Programa Capital Humà i Mobilitat.
Aquest projecte es realitza en diferents Centres de recerca europeus amb la finalitat de
portar a terme un treball útil per a la presa de decisions públiques i de formar al mateix
temps a joves investigadors.
El projecte és dissenyat per a la millora de la qualitat de la informació disponible sobre la
família i l'estructura de les llars a Europa, el seu paper en el desenvolupament econòmic i en
el manteniment de l'Estat del Benestar.
Els principals objectius són:
a) Construir una base de dades estandarditzada de la família i les llars a Europa.
En aquest punt la recerca segueix tres etapes:
- La investigació de les bases conceptuals de les diferents classificacions utilitzades a la
Unió Europea.
- L'harmonització dels diversos esquemes classificatoris.
- La producció de dades comparables sobre llars i formes familiars.
b) Mesurar i interpretar els impactes econòmics i socials dels canvis esdevinguts en els
processos de formació i dissolució de les llars.
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Aquí els temes centrals són quatre:
- El paper de la família i la llar en obstaculitzar o promoure moviments en el mercat de treball
entre els diferents països.
- El paper de la família en la perpetuació o l'atenuament de les desigualtats socials a través
de l'esforç fet en les diferents generacions.
- L'anàlisi dels canvis a llarg termini dins la família i les estructures de les llars a Europa.
- Les pautes de comportament dels joves i la gent gran: marxant de casa i vivint sols en les
diferents regions europees.
c) Desenvolupar noves tècniques i metodologies de recerca.
S'utilitzen dades longitudinals i transversals.
Els centres espanyols coordinen la recerca sobre els canvis a llarg termini de la família i de
les llars així com el seguiment de les pautes de residència dels joves i els grans al sud
d'Europa.

• La població de Catalunya 1787-1991. Estudi territorial. (57/94-97).
Equip: Anna Cabré -investigadora principal-, Àngels Torrents, Enric Mendizàbal, Esther
Sánchez, Socors Sancho, Ramon Arribas, Carme Ros, Daniel Devolder. Becaris: Juan
Antonio Módenes, Fernando Gil, Francisco Manuel Muñoz. Subdirecció General de
Promoció de la Investigació. Servei de Projectes d’Investigació i Infrastructura. Ministeri
d’Educació i Ciència (PB93-0912).
El projecte s'inscriu en una línia de recerca permanent que s'inicià amb el projecte DGICYT
PB90-0675 i continua fins l'any 1997 amb el projecte DGICYT PB93-0912-C02-01. Es tracta
d'un estudi sobre la població de Catalunya des de 1787 fins 1991 i, més concretament, de
les pautes territorials que apareixen en les transformacions demogràfiques durant els darrers
dos-cents anys. Els objectius que es plantejava l'equip en aquestes dues primeres fases
eren la constitució d'un banc de dades estadístic i cartogràfic, l'avaluació de la qualitat de les
dades i eventual correcció de les mateixes, l'elaboració d'un banc bibliogràfic, la revisió
bibliogràfica, la constitució d'una tipologia territorial i l'anàlisi explicativa, realitzats tant per
membres de l'equip com per investigadors externs i visitants. Temptativament, es proposava
també explorar la qualitat i disponibilitat dels arxius parroquials a Catalunya i la realització
d'un inventari dels mateixos, de cara a fases successives de l'estudi.
L'objectiu de constitució d'un gran banc de dades estadístic, cartogràfic i bibliogràfic per a tot
el període històric amb disponibilitat de Censos de població es va assolir al llarg de 1996, al
haver-se incorporat al mateix dades estadístiques demogràfiques i socioeconòmiques de
recomptes pertanyents a la primera meitat del segle XIX que no havien estat contemplades
en els inicis del projecte.
En relació a l'inventariat d'arxius parroquials, es va concloure una primera fase corresponent
a la relació dels llibres sacramentals dipositats en els arxius diocesans, la qual cosa
representa haver assolit una part important de l'objectiu inicial.
En finalitzar l’any 1997 es va completar el treball d’homogeneïtzació de variables i la posada
al dia del banc bibliogràfic. A partir del darrer trimestre del mateix any, es va col•locar el banc
de dades històric en la Web del Centre d’Estudis Demogràfics, a l’abast de totes les
persones interessades en el tema.
L'amplitud dels objectius del projecte ha generat nombroses publicacions d'ordre molt divers,
en forma d'articles, capítols de llibre, ponències i comunicacions a Congressos.
En data 12 de desembre del mateix any es publicà la resolució del projecte “La población de
Cataluña: estudio histórico y territorial” (DGES PB 96-1139), que és continuació de la línia de
recerca iniciada amb els dos projectes anteriors sobre la població de Catalunya a partir de
1787.

• La reconstrucción de las poblaciones del pasado: aspectos comparativos entre la
población española y la de Inglaterra y Gales. (69/96-97).
Investigadora: Àngels Torrents. Ministeri d’Educació i Cultura.
d’Investigació Científica i Ensenyament Superior (DGICYES) PR95-411.

21

Direcció

General

Recerca

L´objectiu principal que es persegueix en comparar la població històrica d´Espanya i les
d´Anglaterra i el País de Gal•les és descobrir les afinitats o les diferències del comportament
demogràfic de les esmentades poblacions durant els segles XVII, XVIII i XIX.
La informació bàsica s´ha obtingut de la comparació de fonts d´origen divers:
a) arxius parroquials, censos, padrons, el registre civil, "bills of mortality" i dades procedents
de les "poor law".
b) tesis i memòries d´investigació i altres materials inèdits.
c) material bibliogràfic procedent de biblioteques especialitzades com la del Cambridge
Group for the History of Population and Social Structure i la del Centre d´Estudis
Demogràfics.

• La población de Cataluña. Estudio histórico y territorial. (80/97-00).
Equip: Anna Cabré -investigadora principal- Àngels Torrents, Roser Nicolau, Enric
Mendizàbal, Ester Sánchez (CED i Departament de Geografia de la UAB) Daniel Devolder,
Carles Simó, René Houle, Joaquim Recaño, Socors Sancho, Juan A. Módenes, Ramon
Arribas (CED). Becària: Inés Brancós. DGES (Dirección General de Enseñanza Superior,
Programa de Promoción General del Conocimiento). 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 17871991. En aquest nou projecte de tres anys ens proposem: 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 que s’extrauran 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).

• El moviment natural de la població de Catalunya. (81/97-98).
Equip: Anna Cabré -direcció-, René Houle, Carme Ros, Teresa A. Cusidó, Montserrat Gusi.
Institut d’Estadística de Catalunya.
Aquest projecte se situa en el context de l'estudi històric de la població de Catalunya.
L’objectiu ha estat realitzar la catalogació i la informatització de la informació sobre
naixements i matrimonis a Catalunya continguda en les publicacions del Moviment Natural
de la Població Española (MNP). És un treball sistemàtic en què es fa el recull de les dades
en tots els àmbits territorials i temporals (anual, mensual, trimestral) disponibles. El període
cobert correspon a tot el que és anterior al 1975.

• El poblament a Catalunya: entitats inframunicipals i població disseminada, 1857-1991.
(86/98-99)
Equip: Anna Cabré -direcció-, Socorro Sancho, Carme Ros, Teresa A. Cusidó i Montserrat
Gusi. Institut d’Estadística de Catalunya.
Aquest treball emana de l'objectiu núm. 4 del projecte "La población de Cataluña: estudio
histórico y territorial" (DGES PB96-1139). Els principals objectius a assolir són:
1)Informatització de totes les dades municipals i inframunicipals que apareixen en els 11
Nomenclàtors de Catalunya compresos entre 1857 i 1970 . 2) Anàlisi i estudi d'una font
estadística rellevant per a l'estudi de la població i el poblament com és el Nomenclàtor; i
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3)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.
La principal tasca realitzada ha estat la informatització de totes les dades municipals i
inframunicipals que apareixen en els Nomenclàtors llevat de les corresponents al
Nomenclàtor de 1860; i, d’altra banda, la Catalogació de l'evolució de les diverses variables
que contenen cadascun dels nomenclàtors.

• Dades i indicadors de la població d’Espanya entre 1960 i 1996. (85/98).
Equip: Fernando Gil -direcció- i Carles Nogueira. Ergo Advanced Research, S. A.
Es tracta d’una presentació de les principals tendències demogràfiques observades des de
1960 fins al 1996, amb projeccions a diferents horitzons segons els fenòmens observats.
L’informe consta d’un apartat dedicat a l’evolució de l’estructura de la població i de les llars,
per al conjunt d’Espanya i per Comunitats Autònomes. En un segon apartat se sintetitzen els
indicadors corresponents a la nupcialitat, la fecunditat i la mortalitat, també amb detall
regional i per al conjunt espanyol.

2. Estudis Territorials de la Població
Aquest Grup estudia les interrelacions entre població i espai en un àmbit preferentment
català, però en comparació constant amb els marcs espanyol i europeu. La distribució de la
població, però també les diferències territorials existents pel que fa al comportament
demogràfic, són els principals punts d’interès. El grup 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 de nous aspectes 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 els canvis 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.
Projectes:

• El procés de desconcentració urbana a Ciutat Vella, 1859-1992: De la ciutat industrial al
centre històric. (41/93-95).
Equip: Anna Cabré -direcció- i Francisco Manuel Muñoz. Departament de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. Pla Territorial Metropolità de Barcelona.
La investigació proposa una revisió de les idees d'Ildefons Cerdà al voltant del lligam
densitat-mortalitat urbanes a la Barcelona de mitjans del segle XIX a partir de l'anàlisi
exhaustiva i la cartografia de les dades estadístiques recollides al volum II de la "Teoría
General de la Urbanización".
Amb la informatització de les dades referides a habitants, superfície i defuncions, s’ha
procedit al càlcul de tres indicadors bàsics de densitat i dos indicadors de mortalitat. Aquests
indicadors s’han calculat per a diferents escales territorials (districte urbà, barri, carrer i illa).
A la segona part de la investigació, s'ha continuat amb el càlcul d'indicadors, en aquest cas
només de densitat, per als moments següents: 1900, 1930, 1950, 1970, 1991. Finalment,
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s'han calculat les taxes de creixement acumulatiu, tant pel que fa als habitants com als
habitatges per als períodes: 1859-1900, 1900-1930, 1930-1950, 1950-1970 i 1970-1991.
Tant l'actualització successiva dels indicadors com la cartografia dels resultats han exigit una
tasca de reconeixement territorial de les unitats administratives en cada moment, de forma
que l'indicador en qüestió sempre es referís a la mateixa unitat territorial. Aquest problema
ha estat una constant pel que fa a la representació cartogràfica a escala de barri, perquè els
canvis en les delimitacions han estat freqüents al llarg del segle.
S’evidencia la necessitat de posar en qüestió el lligam directe entre densitat i mortalitat
urbanes pel que fa a la seva traducció territorial. Les desigualtats quant a la mortalitat s'han
de relacionar més amb les diferències socioeconòmiques entre la població que no pas amb
el valor assolit per l'indicador de densitat.

• Anàlisi sociològica entorn de l'habitatge a Catalunya, Andalusia, València i el País Basc de
l'any 1980 al 1994. (55/94-95).
Equip: Anna Cabré -direcció-, Inés Brancós, Marta Luxán, Esther Sánchez. Institut d'Estudis
Autonòmics.
L'estudi, planteja la descripció i l’anàlisi de les transformacions esdevingudes des de 1980
en la dinàmica de la constitució familiar i en l'estructura familiar de la població, tant a
Catalunya com a les Comunitats Autònomes de Madrid, Andalusia, País Basc i País
Valencià. Es posa particular atenció en els aspectes d'interès des del punt de vista de la
política de l'habitatge, això permet, relacionar de manera explicativa la constitució familiar del
període estudiat amb la situació del mercat de l'habitatge i amb les polítiques que l'afecten , i
també preveure interaccions futures.
Analitzant els resultats s'observa que s'ha donat una disminució en la intensitat de la
nupcialitat acompanyada per un augment de l'edat mitjana al matrimoni; durant l'últim
decenni, s'ha reduït la intensitat de formació de famílies, principalment en els grups d'edat
més joves; la representació cartogràfica de l'evolució de l'indicador família/habitatge familiar
mostra l'existència "d'habitatge sobrant" principalment en àrees turístiques (segona
residència) i en àrees fortament emigratòries (habitatges desocupats).

• Influència de les migracions intermunicipals sobre l’estructura socioeconòmica de la
població de la Regió Metropolitana de Barcelona. (60/94-96).
Equip: Anna Cabré -direcció-, Ramon Arribas -coordinació-, Juan A. Módenes, Esther
Sánchez -investigadors-. Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya. Pla Territorial Metropolità de Barcelona.
En aquest informe s’aprofundeix en una anàlisi dinàmica de la població i del poblament per
aclarir la complexitat de relacions territorials del sistema metropolità. L’objectiu és explorar
les evolucions de les característiques socioeconòmiques de la població i de les de l’habitatge
en relació amb els canvis físics del poblament. Concretament, s’ha realitzat una anàlisi de
les migracions intermunicipals a l’interior de la Regió Metropolitana de Barcelona sobre
l’estructura per edats, de les grandàries familiars, de les categories socioprofessionals i dels
nivells de renda.
S’ha confeccionat una base de dades d’indicadors municipals socioeconòmics, demogràfics i
de mobilitat residencial, la qual ha posat de manifest la selectivitat demogràfica i territorial
dels fluxos migratoris metropolitans, i com aquests influeixen sobre l’estructura de la població
i, lentament, sobre l’estructura social territorial, ja que s’apunta la tendència a una
segregació de les destinacions migratòries en funció de l’edat i de la categoria
socioeconòmica.

• Explotació de l'Enquesta Sòcio-demogràfica: dades de mobilitat de la població de
Barcelona als anys vuitanta. (75/ 97).
Investigador: Juan Antonio Módenes. Gabinet d'Estudis de Joan Ràfols i Esteve.
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Explotació de les dades de mobilitat residencial que ofereix l'Enquesta Sòciodemogràfica de
1991, realitzada per l’Institut Nacional de Estadística. L'àmbit territorial és el municipi de
Barcelona i les variables tractades han estat les variables demogràfiques clàssiques: sexe i
edat. El marc temporal abasta la dècada dels vuitanta. L'objectiu bàsic era la quantificació
dels canvis d'habitatges efectuats per la població enquestada, la relació amb les variables
demogràfiques esmentades i la diferenciació dels moviments segons la destinació, sobretot
distingint entre moviments dintre del municipi i cap a l'exterior.

3. Família, Treball i Gènere
El Grup de Recerca 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. En l’actualitat aquest grup treballa en dues línies paral•leles,
tractant 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.
Projectes:

• Explotació i anàlisi de l’Enquesta Sòciodemogràfica corresponent a Andalusia. (50/93-95).
Equip: Montserrat Solsona -direcció-, Rocío Treviño i Marc Ajenjo. Institut d’Estadística
d’Andalusia.
L'objectiu general del projecte ha estat l’explotació de l'Enquesta Sociodemogràfica per
Andalusia basada en els quatre grans apartats tractats en el qüestionari: la llar i la família,
les migracions i la mobilitat residencial, els estudis i la biografia i la situació actual d'activitat,
comparant els resultats amb els publicats per l'INE pel conjunt de l'estat.
S’ha elaborat un informe analític on s’exposen les conclusions més importants que s'han
extret i un volum de taules on hi ha una explotació molt més exhaustiva de l'Enquesta
Sòciodemogràfica exposant les tabulacions de major interès en l'àmbit d'Andalusia.

• Immigració femenina, integració laboral i comportament demogràfic a Catalunya: un estudi
de les biografies a partir de l'Enquesta Sociodemogràfica de 1991. (51/93-95).
Equip: Montserrat Solsona -investigadora principal-, Rocío Treviño, Marc Ajenjo i Eva
Jiménez. Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT).
L'objecte fonamental del projecte ha estat analitzar les interrelacions entre el procés de
constitució familiar i la integració laboral de les dones a Catalunya, tot diferenciant les
migrants i les no migrants, des d'una perspectiva biogràfica a partir de l'explotació de les
dades de la cinta magnètica de l'Enquesta Sociodemogràfica.
Aquest objectiu fonamental s'ha concretat en l'anàlisi de l'experiència migratòria, laboral i
demogràfica de la generació femenina de 1941-50, principal protagonista del segon gran
allau immigratori produït a Catalunya els anys 60. Es tracta d'esbrinar el comportament
diferencial entre migrants i no migrants en relació al calendari i intensitat de la nupcialitat i
fecunditat. Dins d'aquesta generació s'han seleccionat quatre subgrups analítics: dos no
migrants, les dones nascudes a Andalusia que mai han realitzat un moviment migratori fora
de la comunitat i les dones nascudes a Catalunya que tampoc han fet cap moviment de
sortida de la comunitat; i dos mòbils, les dones nascudes a Andalusia i residents el 1991 a
Catalunya i les dones nascudes a altres regions de l'Estat i també residents a Catalunya el
1991.

25

Recerca

• Estructures familiars a Espanya a principis dels noranta. (56/94-95).
Equip: Montserrat Solsona i Rocío Treviño. Institut de la Dona.
Aquest treball s'inscriu en el marc d'una actualització i complementació de l’estudi sobre les
estructures familiars a Espanya realitzat pels components de l'equip amb les dades del cens
de 1981, publicat pel Ministerio de Asuntos Sociales. Els principals objectius plantejats són
l'anàlisi territorial de les estructures familiars a Espanya segons el cens de 1991 en el
context de l'Europa Comunitària. En concret, es tracta d’analitzar la continuïtat o
discontinuïtat per al 1981 de la geografia de les estructures familiars observada deu anys
enrera i els factors sociodemogràfics determinants d'evolució.
L'exploració del perfil sociodemogràfic dels components dels diferents tipus de llar es
presenta com la principal eina disponible per tal d'esbrinar si les transformacions familiars
observades s'inscriuen en el quadre de transformacions familiars pròpies de la Segona
Transició Demogràfica, en el sentit d’expressar una desinstitucionalització dels
comportaments familiars.

• Estudi de la fecunditat de Catalunya a partir de les dades del cens de 1991. (61/95-96).
Equip: Joaquín Recaño i Marta Luxán. Institut d'Estadística de Catalunya.
El projecte es proposa fer un estudi de la fecunditat de Catalunya a partir dels censos de
població, especialment del cens del 1991. L’estudi, dividit en dos parts, fa primerament una
anàlisi de les diferents característiques sociodemogràfiques (any de naixement, edat, estat
civil, lloc de naixement, nacionalitat) i de les socioeconòmiques (nivell d’instrucció, categoria
socioprofessional, tipus d’activitat). La segona part es dedica a l’anàlisi de les variacions
territorials de la fecunditat.
Un dels aspectes més interessants i innovadors a nivell metodològic és considerar que els
censos són enquestes retrospectives que mesuren la descendència assolida per una
generació a una edat determinada, fet que permet disposar d’una mida de la fecunditat
alliberada dels efectes de la mortalitat i les migracions, la qual es pot creuar amb altres
variables socioeconòmiques.

• Jubilació i vida activa. (62/95).
Investigador: Julio Pérez. Direcció General de Formació d'Adults. Departament de Benestar
Social de la Generalitat de Catalunya.
Aquest treball fa una introducció a la determinació social del significat de les diverses etapes
del cicle vital, així com una revisió de les transformacions socials i demogràfiques recents
que modifiquen la importància de la jubilació com a trànsit a la vellesa tot explorant les
possibilitats que les esmentades transformacions socials han introduït per a poder gaudir
d’una vellesa plena i allunyada dels tristos tòpics sobre aquesta etapa de la vida.
Es fa especial atenció a les característiques de les generacions que actualment es troben a
les portes de la jubilació, concloent que es tracta de gent amb un perfil ben diferent al de les
generacions recentment jubilades, especialment respecte a la seva trajectòria familiar i
laboral. Aquest fet, juntament amb les actuals condicions socials pel que fa a les relacions de
suport i solidaritat entre generacions, permeten assegurar als imminents jubilats la
possibilitat d’explorar aquesta nova etapa de la vida amb interès i bones perspectives.

• Gender Inequality and the European Regions. (68/95-98).
Investigadora: Montserrat Solsona. Xarxa coordinada per Simon Duncan (London School of
Economics i University of Bradford). European Science Foundation.
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L' objectiu d'aquesta xarxa és l'anàlisi comparativa de les desigualtats de gènere en les
regions europees en l'àmbit de: mercat de treball, família, cultura, sexualitat, violència i estat
de benestar.
La metodologia seguida ha estat la realització de seminaris monogràfics on els membres de
la xarxa presenten els resultats de la seva pròpia recerca. Els resultats del treball dut a terme
durant tres anys es reuniran en el llibre Gender, Economy and Culture: the European Union
que publicarà l'editorial anglesa UCL Press, a principis de 1999. Montserrat Solsona i M.
José González estan redactant el capítol 3: "Households and families: changing living
arrangements and gender relations".

• Family Change and the Welfare State in Europe: long-term developments, new challenges
and institution-building. (70/96-97).
Equip coordinat per Gerhard Feigenbutz de la Universität Mannheim: Rocio Treviño (CED).
DG X12 Science, Research and Development. European Commission. TMR Programme.
FMRX-CT 96-0027.
Aquest és un projecte internacional dirigit per Peter Flora (Centre For European Centre
Research, University of Mannheim), Sheila Kamerman i Alfred Kahn (Columbia University
School of Social Work, New York). Participen més de 40 investigadors de 18 països
europeus i dels Estats Units i Canadà. La institució coordinadora d’aquest macro projecte és
el Centre For European Centre Research, de la University of Mannheim (MZES) i el
coordinador executiu d’aquesta és Thomas Bahle. L’equip espanyol està coordinat per el
professor Lluís Flaquer, de la Universitat Autònoma de Barcelona.
El projecte es finança amb diversos fons nacionals però, també, compta amb un suport de la
Comissió Europea, que mitjançant el "Training and Mobility Programme for Young
Researchers (TMR)", finança la participació en el mateix de 30 joves investigadors de tot
Europa. El TMR va començar al novembre de 1996 i té previst la seva finalització el
setembre de 1999. Els participants del TMR han de desenvolupar els seus treballs a través
d’estances en els centres i universitats de fora del seus propis països de residència.
L’objectiu del projecte és l’anàlisi comparativa dels canvis familiars i de les polítiques socials
de les societats occidentals industrialitzades des de la meitat del segle XX. La legislació
familiar, les polítiques socials, les estructures familiars, l’ocupació i la distribució dels
ingressos són les àrees prioritàries d’anàlisi dels equips científics dels països participants.
Els resultats finals de la investigació seran publicats per l’ Oxford University Press en 7
volums i cada volum contindrà l’anàlisi de les polítiques socials del grup de països que
comparteixen un similar model de Welfare State. En segon lloc, es pretén desenvolupar una
base de dades molt detallada de les mesures concretes de política familiar i política social
posades en marxa en aquest període de temps. En tercer lloc, el projecte pretén la provisió
de les eines conceptuals i empíriques necessàries per avançar en l’anàlisi comparativa de la
família i del Welfare State a Europa.

• La formación de la familia y el trabajo de la mujer en Gran Bretaña y España. (71/96-97).
Equip: Anna Cabré -direcció-, Joaquín Recaño, Rocío Treviño i Julio Pérez, pel Centre
d'Estudis Demogràfics; i Angela Dale -direcció-, Clare Holdsworth, Sue Heath i Pau Miret, pel
Cathie Marsh Center for Census and Survey Research. Ministeri d’Educació i Cultura. HB950064.
L'objectiu principal d'aquest projecte de col•laboració entre el Centre d'Estudis Demogràfics i
el Cathie Marsh Center for Census and Survey Research ha estat el de portar a terme una
anàlisi comparativa del procés de formació de la família i de les seves relacions amb el
treball laboral de la dona a Espanya i a la Gran Bretanya.
El seu principal interès ha estat no només el seu aspecte científic sinó també el seu aspecte
relacional, de col•laboració i d'intercanvi, tant de coneixements com de mètodes de treball i
exploració de les fonts estadístiques disponibles en ambdós països.
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S’ha volgut, d’una banda, estudiar les característiques dels procés de formació familiar a la
Gran Bretanya i dels canvis demogràfics implícits, així com de les implicacions que tenen les
característiques de participació laboral de la dona en la configuració d'aquestes pautes i, per
l'altra, adquirir experiència en l'anàlisi de les "Samples of Anonymised Records SARS" i del
"National Child Developemnt Study NCDS", dues de les fonts estadístiques principals per a
l'anàlisi de la família a la Gran Bretanya, tot intercanviant informació sobre mètodes d'anàlisi
que permetin un tractament comparatiu de la informació estadística dels respectius països.
La finalitat proposada d'aquest treball ha estat la d'establir un marc interpretatiu comú en
l'anàlisi de les dades angleses i espanyoles que permeti perfilar algunes conclusions en
relació al disseny de polítiques públiques d'intervenció.

• Parelles de fet i llars sense nucli a Catalunya. (74/97).
Equip: Anna Cabré, Andreu Domingo, Marta Luxán i Julio Pérez. Departament de Justícia de
la Generalitat de Catalunya.
Aquest informe presenta un resum dels aspectes sociodemogràfics sobre la situació de les
unions estables de les parelles que no poden o no volen accedir al matrimoni i d’altres
models convivencials sense relació afectiva de parella ni constituir una unitat familiar.
L’anàlisi s’ha efectuat bàsicament a través de l’explotació de les taules demandades a
l’Institut d’Estadística de Catalunya extretes del Cens de 1991, i l’explotació de l’Encuesta
Sociodemográfica (ESD), realitzada el mateix any 1991 per l’Instituto Nacional de
Estadística. L’informe consta d’un primer apartat metodològic, seguit d’un primer capítol
dedicat a les parelles de fet, on es presenten els efectius, l’estat civil, l’estructura de la llar i
familiar, el nivell d’instrucció, la relació amb l’activitat, la durada de les unions i la
descendència. En el segon capítol es presenten els efectius, l’estructura per sexe i edat,
l’estat civil i la relació de parentiu dels membres de les llars sense nucli o grups
convivencials. A l’annex es poden trobar les preguntes referides a les parelles de fet que
varen aparèixer a l’Estudi del Centre d’Investigacions Sociològiques núm. 2248 “Barómetro
de Mayo”.

• 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).
Equip: Montserrat Solsona -investigadora principal- Rocio Treviño i Esther Sánchez -per part
del CED-, Encarnación Aracil i Begoña Arregui -investigadores associades-. Becària: Eva
Jiménez - del CED-. Col•laboradores durant l’any 1997: Maria do Carmo Fonseca -del
CEDEPLAR (Brasil)-, Liza Tsaliki -de la Universitat de Sunderland- i Marta Luxán -del CED-.
Instituto de la Mujer.
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 focalitzarà 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: 1) l’anàlisi de la bibliografia utilitzada en la
transmissió acadèmica del coneixement demogràfic als estudis universitaris; 2) l’anàlisi dels
continguts transmesos als mitjans de comunicació sobre el tema que ens ocupa; i 3) 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.

• 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 Rocio Treviño. Institut
Català de la Dona.
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- 1a Part: Informe analític de la població divorciada i separada a Catalunya (entregat el
1997).
L’objectiu del projecte és presentar una primera sociodemografia del divorci a Catalunya en
base a una explotació exhaustiva del fitxer de microdades del cens de població de 1991 i del
de l’Enquesta Sociodemogràfica de 1991. L’informe s'estructura en tres parts, cada una de
les quals vol respondre a un dels objectius principals de l'estudi: en la primera part, es tracta
de conèixer quina ha estat l'evolució del divorci a Catalunya en el context espanyol i europeu
des de la seva legalització l'any 1981; la segona part presenta el perfil sociodemogràfic de la
població divorciada i separada al 1991; i en l’última part es tracten els factors determinants i
les conseqüències de la dissolució de les unions.
La incidència del divorci a Catalunya és alta en el context de l'Estat Espanyol però és baixa
en el marc europeu i l’evolució històrica dels processos de divorci/separació mostra una
clara tendència creixent des de 1981 fins a l'actualitat, tret de l'any 1992, en què es registra
una lleugera disminució de processos. El perfil sociodemogràfic de la població que el 1991
estava divorciada respon a un nivell d'instrucció més alt que el de la població casada i a una
millor posició en el mercat de treball. Ara bé, com més joves són les generacions menys
clares són les diferències entre la població casada i divorciada. Pel que fa als factors
determinants del divorci hi ha una relació positiva entre la probabilitat de dissoldre una unió i
les següents circumstàncies: edat precoç al primer matrimoni; parelles no tradicionals pel
que fa a la diferència d'edat entre esposos o a la seva jerarquia segons nivell d'instrucció; i
llarga experiència laboral de les dones al llarg del cicle vital. Finalment, des del punt de vista
de la reorganització familiar, després d’un divorci s’observen grans diferències entre dones i
homes.
- 2a Part: Condicions de vida de les famílies monoparentals a Catalunya.
L’objectiu del projecte es presenta a tres nivells: 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;
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;i, per últim, 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.

• Viure sol, viure en família. (78/97).
Investigadora: Montserrat Solsona. Institut d’Estudis Metropolitans de Barcelona
L’objectiu d’aquest projecte és la redacció d’un informe sobre les formes familiars a la Regió
Metropolitana de Barcelona en el marc de la redacció de l’informe general de l’Enquesta
Metropolitana de Barcelona. La recerca es realitza mitjançant l’explotació de les variables
contingudes a la Base de Dades de l’Enquesta Metropolitana relacionades amb el tema de
l’estructura familiar.

• Demografia i família a Catalunya. (82/97-99).
Equip: Anna Cabré -direcció- i Andreu Domingo, coordinador dels grups d’investigació del
CED. Direcció General d’Estudis i Avaluació. Generalitat de Catalunya.
El projecte contempla la publicació de diferents treballs del CED que abasten una
panoràmica de l’evolució demogràfica de Catalunya. Els dos primers volums són:
1- Dinàmiques demogràfiques a Catalunya a les portes del segle XXI
Anna Cabré, Juan Antonio Módenes i Amand Blanes.
En aquest volum es considerarà el moment actual com a punt d’inflexió de certes tendències
de la població catalana, reflexionant sobre les interrelacions entre variables exteriors i
variables internes poblacionals per a l’evolució futura dels fenòmens demogràfics. Així, un
cop presentades les tendències de conjunt de la dinàmica demogràfica a Catalunya, se’n
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farà una anàlisi territorial des dels darrers vint anys, per avançar el futur dels comportaments
demogràfics i les tendències territorials.
2- Residents i usuaris: de la població empadronada a la població real
Enric Mendizàbal i Marc Ajenjo.
L'objectiu principal d'aquest llibre és analitzar l’estacionalitat de la població de Catalunya.
Això vol dir, saber com va canviant el nombre de la població al llarg de l'any, així com establir
amb quines de les activitats més fonamentals (treball, vacances, aprovisionament de béns,
estudi, lleure) que realitzen els individus està relacionat aquest canvi. Aquest objectiu es
basa en el concepte de persona/dia, entenent per això el promig de persones que hi ha en
un municipi durant un dia.

• Demografía: una cuestión de dos sexos y cuatro generaciones. (92/98-99)
Equip: Per part del Centre d’Estudis Demogràfics, institució coordinadora del projecte: Anna
Cabré -direcció-, Andreu Domingo -coordinació-, Julio Pérez, Rocio Treviño; per part de les
institucions col•laboradores: M. E. Cosio, D. Maison, A. Gauthier, de la Universitat Paris XNanterre; 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.
Aquest projecte es proposa abordar 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 tractarà especialment el paper de les relacions intergeneracionals en
matèria de reproducció, convivència i solidaritat. L’estudi es coordinarà des del CED, amb
associats a Madrid, París i Manchester. Es realitzarà entre el desembre de 1998 i el
desembre de 1999.
L’objectiu principal de l’estudi ‘es mostrar l’especificitat de l’evolució demogràfica en l’Europa
del sud, prenent com a expemple 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
en el futur, 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 continuïsta de les tendències.

4. Migracions
El grup de Migracions estudia les migracions des d’una perspectiva sistèmica, 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.
Projectes:

• Condicions de vida de la població immigrant d’origen africà i llatinoamericà a la Regió
Metropolitana de Barcelona. (54/94-95).
Equip: Andreu Domingo i els investigadors assignats per l'Institut d’Estudis Metropolitans de
Barcelona. Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona.
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Els objectius de l'estudi són: 1) contextualitzar les condicions de vida dels immigrants
estrangers d'origen africà i llatinoamericà a la Regió Metropolitana de Barcelona, en el marc
de les propostes ja presents a l'Enquesta Metropolitana de Barcelona; i 2) aportar aquells
elements nous, específics de les tècniques qualitatives per a una major comprensió de les
condicions de vida d'aquesta població i que permetran posteriors estudis, sigui quina sigui la
tècnica utilitzada, gràcies a un esforç de conceptualització.
Els grans temes tractats són: 1) la història migratòria; 2) les característiques familiars i
relacionals; 3) l’habitatge, mobilitat i percepció del territori; 4) el treball, condicions
econòmiques i formes de consum; 5) l’educació i la llengua; i 6) els hàbits culturals i la
identitat.
Aquest treball utilitza com a mètode l’ entrevista en profunditat, a partir de les categories que
perfilaven les persones immigrades: l'origen, el sexe, l'any i la situació. Per tal de
complementar la diversitat de les persones entrevistades, es considera la seva distribució
territorial en els municipis de la Regió Metropolitana, el tipus d'activitat i la situació familiar.
Les entrevistes semidirectives són gravades en la seva totalitat, transcrites i informatitzades.
Les raons per migrar i les característiques estructurals de la migració no es diferencien
d'altres moviments migratoris recents en la història de la Regió Metropolitana. Malgrat tot,
diversos factors han convergit en dificultar les condicions de vida d’aquests treballadors i
treballadores estrangeres i de les seves famílies. Factors legals, factors propis de tot procés
migratori -com les respectives situacions familiars-, les condicions de treball, l'accés a
l'habitatge restringit, el marc legal i els prejudicis de la població autòctona. Factors
d'imprevisió, factors, en fi, de desconeixement sobre la identitat, que han possibilitat
discursos i accions racistes i xenòfobes.

• Aspectes demogràfics de la immigració estrangera a les comarques barcelonines (63/9596).
Equip: Andreu Domingo i Inés Brancós. Diputació de Barcelona (Promoció de Benestar
Social Probens).
L'informe presenta les principals fonts estadístiques per a l'estudi del tema. Descriu el perfil
sociodemogràfic de la població immigrada resident a les comarques barcelonines, així com
la seva distribució territorial (amb dades desagregades a nivell comarcal, municipal i, més
específicament, pel municipi de Barcelona, per districtes). Analitza variables com la
nacionalitat, el sexe, l'edat i l'activitat laboral dels residents estrangers, tractant també altres
col•lectius d'origen forani com són els estudiants estrangers, els que han fet ús de la figura
del reagrupament familiar i els asilats. Temporalment es descriu l'evolució del fenomen
d'ençà l'any 1975 tot i que l'anàlisi se centra en l'any 1994.
A partir de les dades que s'han treballat, s'observa que entre la població immigrada d'origen
estranger, la provinent dels països de la Unió Europea té un pes molt important. La resta,
presenta un ventall de situacions molt divers que es pot unificar per la tendència al
creixement que, en el cas marroquí, ha estat espectacular en els últims anys.

• Fluxos demogràfics entre Catalunya i l'exterior, 1988-1994. (64/95-96).
Investigador: Joaquín Recaño. Institut d'Estudis Autonòmics.
L'estudi es proposa conèixer les característiques dels intercanvis demogràfics entre
Catalunya, la resta d'Espanya i l'estranger, en els períodes 1988-90 i 1992-94, en les
diferents subbalances que defineixen les principals variables dels intercanvis migratoris:
sexe, edat, estat civil, nivell d'instrucció i lloc de naixement. Els dos períodes analitzats són
molt interessants perquè permeten en un espai reduït de temps fer un estudi comparatiu de
dues fases del cicle econòmic i per tant realitzar una anàlisi dels efectes de la conjuntura
econòmica sobre els intercanvis demogràfics.
Els objectius del treball són: a) descriure els fluxos d'entrada i sortida de Catalunya en
termes absoluts i relatius, situant-los en el context històric, remarcant les diferències
existents en el tipus de migració a partir de l'anàlisi de les característiques
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sociodemogràfiques de cadascun dels corrents; b) establir els intercanvis de Catalunya amb
cadascuna de les comunitats autònomes, en termes de sexe, edat, estat civil, nivell
d'instrucció i de les característiques dels llocs d'origen i de destinació; c) comparar els dos
moments del cicle econòmic establerts amb anterioritat, 1988-90 i 1992-94, i les semblances
en cadascuna de les subbalances definides per a les variables estudiades; d) realitzar un
estudi particularitzat dels intercanvis amb l'estranger a partir de les últimes dades
disponibles.
El treball té com a nucli principal d'informació una explotació específica de les variacions
residencials (altes i baixes padronals) que contenen informació de les migracions efectuades
pels individus amb origen (emigracions a la resta d'Espanya) o destinació Catalunya
(immigracions de la resta d'Espanya i l'estranger). L'explotació va ser sol•licitada a l'Institut
d'Estadística de Catalunya (IEC). Una de les principals conclusions del treball és la forta
relació trobada entre conjuntura econòmica i migracions. Les immigracions de la resta
d'Espanya registren una davallada en el període de crisi econòmica i un increment en la fase
d'expansió econòmica, especialment intensa entre els joves. Les emigracions eren molt més
independents del cicle econòmic. Les immigracions de l'estranger mostren també una forta
independència de les fases econòmiques i estan en constant creixement al llarg del període
estudiat.

• Integración de la población inmigrada de origen africano y latinoamericano y de su
descendencia en Cataluña. Escenarios prospectivos para el horizonte 2006. (72/96-97).
Equip: Andreu Domingo i Lluís Recolons (dirs.), i Raquel Osàcar. Direcció General de Treball
i Migracions del Ministeri de Treball i Afers Socials.
Aquest informe consta de dues parts: en la primera es fa un repàs a la situació demogràfica
de la immigració estrangera de 1975 a 1996 i en la segona es presenten els escenaris
prospectius a l’horitzó 2006 que poden incidir sobre la integració de la població immigrada
estrangera d’origen africà i sobre la seva descendència.
En l’apartat demogràfic es revisen les fonts estadístiques utilitzades i es fa una presentació
del perfil sociodemogràfic de la població estrangera resident a Catalunya, amb un primer
capítol destinat a establir una panoràmica de la immigració estrangera a Catalunya i a
Espanya des de 1975 fins l’any 1995 i un segon capítol on es descriu el perfil de la població
estrangera resident als municipis de les províncies de Barcelona (1994), Girona (1996) i
Tarragona (1996) amb dades cedides per les respectives subdelegacions del govern a
Catalunya. Les característiques registrades són: la nacionalitat, el sexe i l’edat. En l’apartat
prospectiu es fa un resum de la immigració estrangera d’origen africà a Catalunya per a l’any
1996, del qual es parteix per a establir l’evolució de la immigració estrangera per a diferents
escenaris prospectius. Les variables en què s’ha centrat l’establiment d’aquests escenaris en
el procés migratori són: el treball, l’habitatge (i el veïnat), l’educació i la sanitat. A continuació
es presenten quatre escenaris prospectius per a l’any 2006 a partir de la combinació de les
hipòtesis establertes per a cadascuna de les variables assenyalades.

• Social Protection and Integration of Migrants in the Russian Federation (91/98-99).
Investigador: René Houle. Projecte TACIS de la Comunitat Europea.
Aquest projecte es desenvolupa amb col•laboració amb la Fundació CIREM de Barcelona. El
seu objectiu 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 preparar una sèrie de dos seminaris especialitzats de
formació per cada tema d'actuació i de redactar un document final que marqui les directrius a
seguir en el futur per part del personal rus dels camps de refugiats. Els temes d'actuació són:
a) el suport psicològic; b) la integració en el mercat de treball; c) el treball social; d) la
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formació lingüística i l'adaptació sociocultural i e) la gestió. La participació del CED se situa
en el tema de la formació lingüística i l'adaptació sociocultural.

5. 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 motivà
l’articulació d’un grup de recerca especialitzat en previsions de població.
La tasca d’aquest grup s’ha centrat, sobretot, 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 que actualment s’estan realitzant 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:

• Mercat matrimonial, constitució familiar i migracions: anàlisi històrica i prospectiva. (52/9395).
Equip: Anna Cabré -investigadora principal-, Andreu Domingo, Pau Miret i Jordi Pascual.
Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT).
Aquest és un projecte propi del Centre d'Estudis Demogràfics, finançat paral•lelament pel
Comissionat per a Universitats i Recerca, durant el període 1994-1995.
Els temes desenvolupats en aquesta recerca han estat els següents: a) exploració
exhaustiva de la bibliografia internacional sobre la qüestió; b) estudi de diversos exemples
del passat recent d'estats europeus, i c) estudi (a nivell provincial i regional espanyol) de les
repercussions, en matèria de nupcialitat i migracions, dels desequilibris d'efectius entre els
dos sexes, experimentats per les generacions nascudes durant els anys trenta d'aquest
segle.
La metodologia emprada ha estat sempre l'anàlisi agregada a partir de les estadístiques
oficials publicades per l'INE i Eurostat.
Els principals resultats mostren com el mercat matrimonial va reaccionar a la conjuntura
amb: a) un refermament del paper dels homes com a demandants i el paper de les dones
com a objecte de demanda; b) una elevada coherència amb els models de nupcialitat
tradicional de les regions espanyoles, i c) una consolidació de la diferenciació del territori
entre les àrees que aconsegueixen resoldre els seus desequilibris i territoris que els
agreugen.

• Previsions de la població escolar del municipi de Ripollet. (58/94-95).
Equip: Amand Blanes i Jordi Pascual. Ajuntament de Ripollet.
L'objectiu del treball ha estat la previsió dels efectius de població en edat escolar (0-18 anys)
del municipi des del moment de realització del treball fins l'any 2021. Es tracta d'un treball de
demografia aplicada a una realitat territorial concreta i un horitzó temporal raonable.
S’ha utilitzat una projecció demogràfica a partir del mètode dels components: tot realitzant
les hipòtesis de mortalitat i fecunditat, així com una hipòtesi de migracions, atès que el
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municipi forma part de la Regió Metropolitana de Barcelona i gaudeix de fluxos migratoris
notables.
Els resultats mostren com la població menor de 18 anys evolucionarà en dues fases. En la
primera, fins a la meitat del quinquenni 1996-2000, el nombre d'efectius en edat escolar
experimenta una davallada a causa de la caiguda del nombre de naixements en els anys
precedents. A partir de l'any 2000 la combinació d'un seguit de factors actuen positivament
sobre la natalitat i redunden en un increment continu dels efectius menors de 18 anys.

• Població i activitat a Espanya. Anàlisi i perspectives. (59/94-95).
Equip: Amand Blanes, Julio Pérez i Fernando Gil. Servei d'Estudis de la Caixa d'Estalvis i
Pensions de Barcelona.
Es tracta d’un projecte destinat a la publicació d’un llibre de temàtica molt àmplia sobre les
interrelacions entre, per una banda, l’estructura i la dinàmica poblacional i, per altra, el
mercat laboral.
Consta de tres capítols: el primer fa un repàs general a l’evolució històrica dels principals
indicadors demogràfics i a la seva situació actual, en el benentès que es tracta de variables
bàsiques per a la comprensió de l’evolució de l’oferta de treball; el segon examina la relació
amb l’activitat de la població espanyola, des de la dècada dels seixanta, segons diverses
categories estructurals com l’edat o el sexe, així com la manera en què poden afectar a
fenòmens com la nupcialitat i la fecunditat (especialment en el cas de l’activitat i l’ocupació
femenina, per la profunda interrelació existent entre la trajectòria familiar i reproductiva i la
trajectòria laboral); el tercer, de caràcter prospectiu, dibuixa diferents escenaris futurs a partir
d’una projecció de la població activa realitzada fent servir el mètode de components.
Les conclusions relativitzen el pes excessiu atorgat freqüentment als factors demogràfics en
la previsió de l’evolució futura de l’oferta de treball en el mercat laboral i, en general, en
l’explicació de l’actual situació social i econòmica. Una bona mostra la trobem en l’escassa
activitat femenina encara existent. D’ altra banda, en el mercat laboral és tant o més
important l’evolució de la demanda, és a dir, de la situació pel que fa a les activitats
productives i a l’economia en general; de la mateixa manera, el disseny de la redistribució
dels recursos generats depèn molt més de factors polítics i ideològics que dels demogràfics.
• Proyección de los hogares. España 1990-2030. (65/96).
Equip: Joaquín Recaño. Departament d’Economia Aplicada. Universitat Autònoma de
Barcelona.
Aquest projecte té com a objectiu realitzar una projecció del conjunt de les llars espanyoles
entre l'any 1991 (data 31 de desembre de 1990) i l'any 2030. La tasca està lligada a un
projecte de recerca finançat per la DGYCIT sobre la estructura de l'estalvi i el consum de les
famílies espanyoles del qual era el màxim responsable el Dr. Josep Oliver i Alonso,
catedràtic d'Economia Aplicada de la UAB. Es tracta per tant, d'un suport tècnic.
La projecció de llars s’ha efectuat mitjançant la metodologia coneguda com a headship rate
(taxes de caps de llar) i s’ha realitzat a partir de la projecció de la població espanyola
publicada per l’Institut de Demografia del CSIC, pels anys 1991-2030. Les taxes de cap de
llar s’han projectat per generació per a assegurar la coherència dels moments. L'estructura
de les llars que s’ha utilitzat procedia dels censos de població de 1970, 1981 i 1991. Per
obtenir la població que viu en cadascuna de les llars segons l'edat del cap de família s’han
estimat uns coeficients de repartiment a partir de la Enquesta de Pressupostos familiars de
l'any 1991.
Els resultats d'aquesta projecció han estat els següents : a) el nombre de llars per sexe i
edat del cap de família; b) la població que viu en família segons el sexe i l'edat del cap de
família.
Les dades són de naturalesa quinquennal, amb estimacions de llars i de població cada cinc
anys.
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• Valoració dels serveis de la Vila Universitària. Curs 95-96. (66/96).
Equip: Marc Ajenjo -direcció-, Iu Adell i Julián López. Vila Universitària, S. A.
L’objectiu del projecte ha estat donar recolzament tècnic a l’Enquesta d’opinió i valoració
dels serveis oferts als residents de la vila universitària que l’empresa Vila Universitària SA va
realitzar als ocupants dels pisos de la vila durant el curs 1995-1996. L’enquesta anava
dirigida a tots els residents, ja fossin estudiants, professors, PAS o altres. El recolzament
tècnic se centra en l’assessorament en l’elaboració del qüestionari, i en el buidat i posterior
explotació dels qüestionaris recollits.
L’assessorament en l’elaboració del qüestionari ha consistit en revisar l’esborrany que ells
mateixos havien dissenyat, mentre que per a l’explotació de les dades s’ha utilitzat el paquet
estadístic per a ciències socials, SPSS.

• Projecció de la població de Sant Feliu de Llobregat. (67/96).
Investigador: Amand Blanes. Segura / Lahosa Associats.
La variable poblacional és determinant per estimar la demanda futura de béns i serveis. La
consultora Segura/Lahosa Associats estava realitzant el pla d’instal•lacions esportives del
municipi de Sant Feliu de Llobregat i va sol•licitar al CED la realització d’una previsió de
població per sexe i edat, amb l’objectiu d’analitzar l’impacte que la variable poblacional podia
exercir sobre la futura demanda d’instal•lacions esportives.
L’objectiu d’aquesta investigació ha estat la previsió de l’evolució futura de la població de
Sant Feliu de Llobregat, així com dels canvis en l’estructura per sexe i edat.
La previsió s’ha realitzat mitjançant el mètode clàssic dels components, és a dir, projectant
l’evolució futura més previsible de la mortalitat, la fecunditat i les migracions, prenent com a
punt de referència les recents tendències de la seva evolució i considerant l’impacte que els
plans d’urbanisme vigents al municipi podien exercir sobre els efectius d’immigrants.
Els resultats han mostrat que, encara que en els propers anys continuarà el creixement de la
població del municipi, es produirà una modificació important en l’estructura de la població per
sexe i per edat com a resultat del descens de la natalitat dels darrers anys, la qual cosa serà
determinant en la demanda d’equipaments esportius.
• 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, Tere Menacho i Joaquin Recaño. Institut d’Estadística de la Comunitat de Madrid.
L’Institut d’Estadística de la Comunitat Autònoma de Madrid, amb la política d’oferir
projeccions de població cada cinc anys, ha encarregat al Centre d’Estudis Demogràfics les
corresponents al període 1996-2011. La investigació, que s’extén també als exercicis 1997 i
1998, 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 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.
A l’any 1996 es varen realitzar les diferents operacions de tractament i tabulació de la
informació facilitada per l’Institut d’Estadística de la Comunitat de Madrid i es va constituir
una base de dades demogràfiques.
En aquest exercici també s’han formulat les hipòtesis sobre el comportament futur dels
fenòmens demogràfics que afecten al creixement de la població madrilenya. Aquestes
hipòtesis s’han basat en una anàlisi prèvia de les tendències recents de la mortalitat, la
fecunditat i les migracions de la Comunidad de Madrid i de les seves sis grans zones
geogràfiques. L’ús d’una metodologia de projecció multirregional ha provocat la necessitat,
en alguns casos, de formular hipòtesis diferenciades a nivell territorial, com per exemple en
la fecunditat i sobretot en les migracions. Un cop formulades les hipòtesis de futur, s’han
calculat els inputs necessaris per a la realització de la projecció.
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Durant l’any 1997 s’han realitzat les projeccions prèvies del conjunt de la Comunitat de
Madrid i de les sis grans zones geogràfiques: Municipi de Madrid, Corones Metropolitanes
Nord, Est, Sud i Oest, i Municipis No Metropolitans. Aquests primers resultats s’han discutit
amb els responsables tècnics de l’Institut de Demografia, reformulant-se amb alguns casos
les hipòtesis de partida. Al concloure l’any es van trametre les projeccions definitives de les
sis grans zones geogràfiques de la Comunitat. Tanmateix, es van començar a realitzar els
treballs previs per tal de projectar els districtes de la ciutat de Madrid i els municipis majors
de 20.000 habitants.
Al darrer any del projecte, 1998, es va concloure la projecció de població dels districtes de la
ciutat de Madrid i dels municipis majors de 20.000 habitants. També es va realitzar,
mitjançant una metodologia específica i adequada per a la projecció d’àrees petites, la
desagregació territorial dels municipis que al Padró de 1996 tenien entre 2.000 i 20.000
habitants. Un cop finalitzada la projecció de població per a tots els nivells territorials de
desagregació es va redactar l’informe final, destinat a una publicació, i es van transmetre a
l’Institut de Demografia de la Comunidad de Madrid els fitxers amb els principals resultats,
per la seva distribució en format CD-ROM.
El segon semestre de l’any 1998 es va dedicar a establir la metodologia per la projecció de
la població activa i de les llars. En relació a la projecció de les llars s’ha elaborat una
metodologia novedosa que supera algunes de les limitacions que presenten tècniques mes
clàssiques de projeccions de llars, com la de les taxes de caps de família, i que permet
obtenir una major desagregació en els resultats. Un cop establerta aquesta metodologia s’ha
realitzat la projecció de la població activa i de les llars per al conjunt de la Comunitat
Autònoma, restant encara la projecció dels àmbits territorials més desagregats.
• Valoració de serveis de la Vila Universitària. Curs 96/97. (79/97).
Equip: Marc Ajenjo -direcció-, i Edith Coromines. Vila Universitària, S.A.
El projecte forma part de l'anàlisi anual que realitza l'empresa Vila Universitària SA per a
avaluar l'opinió i la valoració que fan els residents dels pisos de la Vila Universitària de
diferents aspectes del seu allotjament: qualitat de l'allotjament, condicions de convivència,
qualitat dels serveis residencials i comercials, etc.
Aquesta anàlisi consisteix en donar recolzament tècnic a l'Enquesta que dissenya l'empresa
per als residents, ja siguin estudiants, professors, PAS o altres, i que consisteix en
l'assessorament en l'elaboració del qüestionari (revisar un esborrany ja dissenyat) i en el
buidat i posterior explotació (extracció dels resultats més rellevants amb l'ajut del paquet
estadístic per a ciències socials SPSS).
• Evolució de l'alumnat de la Universitat Autònoma de Barcelona, 1990-2008. (83/97- 98).
Equip: Anna Cabré -direcció-, Daniel Devolder, Enric Mendizàbal i Montserrat Gusi.
Universitat Autònoma de Barcelona.
Objectius. Estudi encarregat pel Vicerectorat d'Economia i Administració de la Universitat
Autònoma de Barcelona per fer una previsió fins el curs 2008-2009 dels estudiants que
cursaran els seus estudis en aquesta universitat. Aquesta previsió permet fa una estimació i
valoració del contingent d'alumnes que estudiaran a la UAB en els propers anys i veure de
quina manera afectarà a aquesta universitat i als seus centres el descens demogràfic de les
generacions futures d'estudiants.
Metodologia. Es fa una previsió per etapes. Primer, dels factors purament demogràfics amb
una previsió a nivell comarcal dels efectius, mitja de joves amb edat d'entrar a la Universitat
fins a l'any 2008. Aquesta previsió demogràfica es converteix en un segon moment en una
previsió de la demanda d'estudis, classificada per Universitat i per centres. En un tercer pas
es fa una simulació del procés d'assignació dels estudiants a cada un dels centres i els
resultats d’aquesta simulació dóna el total d'estudiants assignats a cada carrera fins l’any
2008. Finalment es calcula els efectius d'estudiants presents a la UAB multiplicant els
assignats cada any per un quadre de duració dels estudis.
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Resultats. El descens demogràfic a partir de l’any 1993 està compensat per l’augment de la
propensió a estudiar dels joves i els efectius previstos de joves que volen entrar a la
universitat l’any 2008 és el mateix que el de l’any 1993, malgrat que els efectius totals de
joves amb edat d'entrar en la universitat baixarà un quaranta-quatre per cent relativament a
l’any 1993. Per carreres universitàries, la previsió destaca el manteniment de les titulacions
amb una orientació mes professional i el descens de les més tradicionals i més generalistes
(lletres, matemàtiques, física).
• Evolució futura de la població de Rubí. (84/97-98).
Equip: Enric Mendizàbal i Amand Blanes. Ajuntament de Rubí.
L'objectiu d'aquest treball és el d'elaborar unes projeccions de població del municipi de Rubí
a l'horitzó 2011, ja que l'Ajuntament necessita aquesta informació per a realitzar el Pla
General d'Ordenació Urbana (PGOU). No només s'ha projectat la població, sinó que també
s'han projectat les llars, ja que un dels principals temes del PGOU de Rubí és la de fer
reserva de sòl urbanitzable per a construir habitatges. En aquesta projecció s'han proposat
dos escenaris: un amb migracions nul•les, i un altre amb unes migracions similars a les
ocorregudes el 1994, mantenint en ambdós casos la mateixa evolució de la fecunditat, la
mortalitat i, pel que fa a la projecció de les llars, les mateixes proporcions d'emancipació de
la llar parental per part de la població jove. Com és obvi, l'escenari amb migracions suposa
un major increment de població i de llars que l'escenari sense migracions, però en ambdós
casos, tant la població com les llars sembla que augmentaran fins l'horitzó temporal del
2011.

• Valoració dels serveis de la Vila Universitària. Curs 97/98. (87/98)
Equip: Marc Ajenjo -direcció-, Montse Gusi i Saray Domínguez. Vila Universitària, SA.
Aquest projecte forma part de l'avaluació que, des de fa tres anys, l'empresa Vila
Universitària, SA fa dels serveis que ofereix als residents de la vila universitària. Aquest
serveis fan referència tant a la qualitat de l'allotjament, com als serveis residencials i
comercials.
Des del Centre d'Estudis Demogràfics es dóna recolzament tècnic a la "Enquesta d'opinió i
valoració dels serveis oferts als residents de la Vila Universitària", que consisteix en
l'assessorament en l'elaboració del qüestionari (revisió d'un primer esborrany del
qüestionari), en el buidat posterior, i en l'explotació exhaustiva dels qüestionaris recollits
(extracció dels resultats més rellevants amb l'ajut del paquet estadístic SPSS).

• Projecció de la població de El Prat del Llobregat. (88/98).
Equip: Amand Blanes -direcció-, i René Houle. Plages SL Serveis de Gestió
L’objectiu d’aquesta investigació, encarregada per la consultora Plages SL, és la realització
d’una projecció de població, desagregada per sexe i edat quinquennal, del municipi d’El Prat
de Llobregat, com a input per la realització del pla d’instal•lacions esportives d’aquest
municipi.
La projecció de població s’ha realitzat mitjançant el mètode clàssic dels components, que
consisteix en projectar de forma independent el comportament futur dels fenòmens
demogràfics que afecten al creixement d’una població -mortalitat, fecunditat i migracions-,
per aplicar-los posteriorment a una població de partida desagregada per sexe i edat.
De l’anàlisi dels resultats de la projecció es desprèn que els propers anys continuarà el
creixement de la població d’aquest municipi, encara que no amb unes taxes molt elevades, i
paral•lelament es produirà una important modificació de la seva estructura per edats, com a
resultat dels descens de la natalitat als darrers anys i com a conseqüència, també, dels
fenòmens d’inèrcia que presenten les estructures poblacionals. En aquest sentit, per tant, en
termes de demanda de béns esportius seran més importants les modificacions en la
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piràmide poblacional que els propis ritmes de creixement de la població d’El Prat del
Llobregat.
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• Proyecciones de población y de composición de hogares. España, horizonte 2050. (89/98).
Investigador: Joaquín Recaño. Departament d’Economia Aplicada. Universitat Autònoma de
Barcelona.
El treball s’inserta dins d’un projecte finançat per la DGES sobre el consum i l’estalvi de les
famílies espanyoles fins a l’any 2050 que té com a font principal d’informació l’Encuesta de
Presupuesto Familiares, 1990-91”. L’investigador principal és el catedràtic d’Economia
Aplicada de l’UAB Josep Oliver i Alonso.
L’objectiu del treball és realitzar una projecció del nombre i la composició per sexe i edat de
les llars espanyoles segons l’edat d’una persona de referència en el període 1991-2050.
S’han utilitzat dues fonts d’informació: d’una banda, una mostra en microdades del 5% de les
llars espanyoles del cens de 1991; d’altra banda, una projecció de la població espanyola fins
a l’horitzó 2050 realitzada pel Dr. Juan Antonio Fernández Cordón dins del projecte sobre
Pensions de la fundació BBV.
Per a la realització d’aquesta projecció de llars hem empleat la metodologia anomenada de
taxes de cap de llar, metodologia recomanada per la divisió de població de Nacions Unides
com a tècnica estàndard per a aquest tipus de projecció. Per obtenir la composició per sexe i
edat de les famílies segons l’edat d’una persona de referència s’ha procedit a una explotació
exhaustiva de la mostra del 5% de les llars espanyoles que ens ha subministrat l’Institut
Nacional d’Estadística. Aquesta explotació ens ha permès establir una sèrie de coeficients
distribuïdors de la població per unitats familiars segons l’edat de la persona de referència.
D’aquesta manera ha estat possible aplicar la informació sobre les pautes de consum i
estalvi per sexe, grup d’edat i grandària de la llar derivades de l’”Encuesta de Presupuestos
Familiares” a l’evolució futura d’aquestes unitats familiars.

• Evolució de la població i de les llars de Catalunya: una aplicació a la demanda
d’habitatges. (90/98-99).
Equip: Amand Blanes -direcció- i René Houle. Direcció General d’Arquitectura i Habitatge de
la 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 es determinant per la
tasca planificadora de les administracions públiques i les empreses, tant en aspectes
relacionats amb la previsió de la demanda de serveis, com en l’estimació de la demanda de
les necessitats d’habitatge a mig i llarg termini.
En aquest sentit, la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge ha encarregat la realització
d’una projecció de les llars a Catalunya a l’horitzó de l’any 2015. Aquesta projecció s’ha
realitzat mitjançant el mètode de les “proporcions de persones principals”, que consisteix en
projectar les proporcions de “caps de família” per sexe i edat i aplicar-les a una projecció
prèvia de població per sexe i edat. En aquest treball, s’ha utilitzat com a projecció de
població la de l’Institut d’Estadística de Catalunya, que presenta quatre escenaris diferents
d’evolució de la població catalana.
Durant l’any 1998, 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 aquests proporcions es
mantindran constants al llarg de la població. En el fons, 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 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 el edats joves, com a
indicador del major o menor grau d’emancipació dels joves.
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PREMIS DE RECERCA
Ramon Arribas Quintana i Juan A. Módenes Cabrerizo. "I Premi GAUSAC de Recerca", pel
treball Les disparitats en els creixements de Cerdanyola del Vallès, Rubí i Sant Cugat del
Vallès: tres vies en el procés de consolidació urbana del sud del Vallès Occidental, 19601991, convocat pel Grup d'Estudis Locals de Sant Cugat del Vallès, 25 de març de 1994*.
Julio Pérez Díaz. "Premio de Gerontología" a la investigació, pel treball La situación social
de la vejez en España a partir de una perspectiva demográfica, convocat per la Fundació
Caja de Madrid i SG Editores, 29 de març de 1995.
ALTRES PROJECTES DE RECERCA
Tesis doctorals
• Àngels Torrents
Transformacions demogràfiques en un
municipi industrial català: Sant Pere de
Riudebitlles, 1608-1935.
Director: Dr. Jordi Nadal
Llegida el 16 de juliol de 1993*

• Enric Mendizàbal i Riera
L'ús temporal del territori: l'exemple dels
habitants de la regió metropolitana de
Barcelona.
Directora: Isabel Pujadas
Llegida el 21 d'octubre de 1996.

• Daniel Devolder
Cycles démographiques et cycles
économiques de longue période dans
les pays occidentaux, XVe - XXe siècles.
Director: Dr. Georges Tapinos
Llegida l’1 de juliol de 1994*

• Andreu Domingo i Valls
La formación de la pareja en tiempos de
crisis Madrid y Barcelona, 1975-1995.
Directora: Dra. Anna Cabré
Llegida el 15 de desembre de 1997
• Juan Antonio Módenes Cabrerizo
Flujos espaciales e itinerarios biográficos: la movilidad residencial en el
área de Barcelona
Directora: Dra. Anna Cabré
Llegida el 29 de juny de 1998

Memòries de Doctorat
• Pau Miret Gamundi
Cambios en los modelos de constitución
familiar de las generaciones
contemporáneas en España. Un análisis
de la nupcialidad de las generaciones
nacidas entre 1941-1970.
Direcció: Dra. Anna Cabré
Llegida el Novembre de 1994*

Direcció: Dr. Luis Garrido Medina
Llegida el Novembre de 1994*
• Juan A. Módenes Cabrerizo
Anàlisi geodemogràfica de les àrees de
relació migratòria local a la Regió
Metropolitana de Barcelona.
Direcció: Dra. Anna Cabré
Llegida el 27 de Març de 1995

• Julio Pérez Díaz
La situación social de la vejez en España desde una perspectiva demográfica. De cómo el envejecimiento
demográfico puede constituir el punto de
partida para una sociología de la vejez.

• Amand Blanes i Llorens
La mortalidad en España 1960-1991.
Patrones territoriales y por causas.
Direcció: Dra. Anna Cabré
Llegida el 15 d'abril de 1996.

*

S’inclouen en la present edició perquè havien
estat omeses en edicions anteriors per raons de
format.
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• Fernando Gil Alonso
El desfase territorial en el descenso de la
fecundidad en España. Estudio
retrospectivo a partir del Censo de
población de 1920.
Direcció: Dra. Anna Cabré
Llegida el 23 de setembre de 1997

• Andreu Domingo i Valls
Bases demográficas para el estudio de
la formación de la pareja en Madrid y
Barcelona.
Direcció: Dr. Luis Garrido
Llegida el 8 de maig de 1996
• Rocío Treviño i Maruri
Las transformaciones familiares en
España en el contexto europeo.
Direcció: Dr. Lluís Flaquer
Llegida el 4 de novembre de 1996

• Elsa Mabel López
Formación de las familias. Anticoncepción y pobreza en el conurbano de
Buenos Aires.
Direcció: Dra. Anna Cabré
Llegida el 12 de març de 1998

• Eva Jiménez Julià
Una revisió crítica de les teories sobre
migració des de la perspectiva de
gènere.
Direcció: Dra. Montserrat Solsona Pairó
Llegida el 15 de juliol de 1997

• Jordi Pascual Ruiz
Desequilibris en els efectius d’homes i
dones i la seva traducció nupcial i
migratòria. Anàlisi de les generacions
espanyoles, 1921-1950.
Direcció: Dra. Anna Cabré
Llegida el 19 de març de 1998

• Inés Brancós Coll
Les famílies sol•licitants d’adopció
internacional a Catalunya, 1992-1995:
Una demanda emergent.
Direcció: Dra. Anna Cabré
Llegida el 22 de juliol de 1997

• Marta Luxán Serrano
La nupcialidad en la Comunidad
Autónoma de Euzkadi. Un estudio
generacional y comparativo.
Direcció: Dra. Anna Cabré
Llegida el 3 de desembre de 1998

• Carme Ros Navarro
Les famílies menestrals a la Catalunya
moderna. El cas d’Igualada, 1615-1750.
Direcció: Dr. Jaume Torras Elias
Llegida el 23 de juliol de 1997

• Marc Ajenjo i Cosp
Estratificació social, territori i fecunditat:
la Comunitat Autònoma de Madrid
Direcció: Dra. Anna Cabré
Llegida el 26 de novembre de 1998
• Mariana Irazoqui Solda
Nest leaving and housing, theories in the
1990’s european context
Direcció: Dra. Anna Cabré
Llegida el 5 de novembre de 1998

ESTADES AL CED
Professors i investigadors visitants al CED:
• M. Eugenia Cosío-Zavala
Universitat Paris X - Nanterre (França)
Estada: De l‘1 de febrer al 31 de setembre de 1995
Recerca: Transiciones demográficas antiguas y recientes: modelos de discriminación causal
basados en indicadores territoriales sociodemográficos a pequeña escala. Aplicaciones a
España y América Latina.
• Monica das Gupta
Universitat de Harvard (EE.UU.)
Estada: De l’1 de juny al 31 de juliol de 1995

41

Recerca

Recerca: Comparison of historical and contemporary demographic transitions: infant and
child mortality in families in contemporany Northern India and in selected regions of
Catalunya from 1870 to 1936.
• Lucia Pozzi
Universitat de Pàdua (Itàlia)
Estada: De l’1 de març al 15 de setembre de 1995
Recerca: Dos models demogràfics a comparar: Catalunya i la regió italiana nord-occidental.
• Elsa López
Universitat Nacional de Luján (Argentina)
Estada: Del 8 de gener al 30 de maig de 1996
Recerca: Cuestiones de salud reproductiva en Argentina: algunas precisiones y muchas
preguntas.
• Fernando González Quiñones
Centro de Estudios Demográficos. Universitat de La Havana (Cuba)
Estada: Del 15 de febrer al 15 de desembre de 1996
Recerca: Transición demográfica: nexos e interacciones entre Europa y América Latina.
Inmigración española y transición de la fecundidad en Cuba.
• Juan Antonio Fernández Cordón
Departament de Demografia. Instituto d’Economia i Geografia. CSIC.
Estada: Del 6 de maig al 4 de juny de 1996, i de l’1 de desembre de 1996 a l’1 de desembre
de 1998.
Recerca: La emancipación de los jóvenes en seis países de la Unión Europea, i
Proyecciones de población y hogares de la Comunidad de Madrid, 1996-2011.
• Dra. Gaiané Safarova
Institute of Economics & Mathematic of the Russian Academy of Sciences. Sant Petersburg
(Rússia)
Estada: Del 16 de desembre de 1996 al 7 de juliol de 1997
Recerca: Age Structure as a factor of Catalonia’s Population Growth
• Maria do Carmo Fonseca
CEDEPLAR. Universitat Federal de Minas Gerais (Brasil)
Estada: Del 30 de setembre de 1996 al 30 d’octubre de 1997
Recerca: Col•laboració en recerca i docència, especialitzada en temes de Demografia i
gènere. Població i polítiques del benestar.
• Elsa López
Universitat Nacional de Luján (Argentina)
Estada: Del 7 de gener al 20 de març de 1997
Recerca: Formación de las familias, anticoncepción y pobreza en el conurbano de Buenos
Aires.
• Norma Ojeda
El Colegio de la Frontera Norte (Mèxic)
Estada: Del 3 de febrer al 30 d'abril de 1997
Recerca: Família, mujer y migración: Implicaciones para las relaciones de género y la salud
reproductiva de las mujeres en la frontera de México con Estados Unidos. El caso de
Tijuana, B.C.
• Sue Heath, Claire Holdsworth i Pau Miret
The Cathie Marsh Centre for Census and Survey Research (CSSR). Universitat de
Manchester (Regne Unit)
Estada: Del 3 de març al 6 d'abril de 1997
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Recerca: La formación de la familia y el trabajo de la mujer en Gran Bretaña y España.
• Fausto Dopico
Catedràtic d’Història i Institucions Econòmiques. Universitat de Santiago de Compostel•la
Estada: De l’1 d'abril al 31 de juliol de 1997
Recerca: La transición demográfica en el proceso de transformación de la sociedad y la
economía española.
• Natalia Tchistiakova
Institute for Social Economic Problems of the Russian Academy of Sciences. Sant
Petersburg (Rússia)
Estada: Del 5 de maig al 30 de juliol de 1997
Recerca: The Demographic Transition: Problems of Estimation and Periodization.
• Manuela Naldini
European University Institute (Itàlia)
Estada: De l’1 de juliol al 20 de desembre de 1997
Recerca: Evolution of Social Policy and Family Solidarity Model. Italy, Spain and France in
comparative perspective.
• Robert Roché
Doctor en Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona
Estada: De l’1 de setembre de 1997 al 30 de juny de 1998
Recerca: Millora de la docència i la recerca en Psicologia de la parella i de la família.
• Teresa Menacho
Institut d’Economia i Geografia del CSIC.
Estada: Del 15 d’octubre de 1997 al 30 d’abril de 1998
Recerca: Análisis de la estructura de los hogares y de las familias en Andalucía y España.
• Dolores López
Institut de Ciències per a la família. Departament de Sociologia, Demografia i Estadística.
Universitat de Navarra
Estada: De l’1 de maig de 1998 al 30 d’abril de 1999
• Teresa Traversa
Llicenciada en Ciències Polítiques per la Universitat de Bari
Estada: Del 3 de novembre al 22 de desembre de 1998
Recerca: L’evolució històrica de la fecunditat a Espanya i Itàlia.
Becaris del Programa ERASMUS/SOCRATES
• Christine Georget
Universitat Paris X-Nanterre (França)
Estada: De l’1 de juny al 30 de setembre
de 1995

• Rocco D'Urso
Universitat dels Estudis de Pisa (Itàlia)
Estada: Del 9 de gener al 10 de juliol de
1995
• Roberto Sabato
Universitat dels Estudis de Pisa (Itàlia)
Estada: Del 10 d’octubre de 1995 al 15
de juny de 1996

• Carolinen Louise Huijzer
Universitat d’Amsterdam (P. Baixos)
Estada: De l’1 de febrer al 31 de juliol de
1995

• Marie José Pereira
Universitat Paris X - Nanterre (França)
Estada: Del 4 de març al 10 de
setembre de 1996

• Patricia Willebrorda
i Maria Schavemaker
Universitat d’Amsterdam (P. Baixos)
Estada: De l’1 de febrer al 31 de juliol de
1995

• Elsa Garcin
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Universitat Paris X-Nanterre (França)
Estada: Del 20 de juny al 30 d’agost de
1997

• Marichiara di Cesare
Universitat dels Estudis de Roma “La
Sapienza” (Itàlia)
Estada: Del 7 de gener al 30 de juny de
1998

• Livia Velpry
Universitat Paris X-Nanterre (França)
Estada: Del 2 de juliol al 30 de setembre
de 1997

• Silvan Johannes van Alphen
Universitat d’Amsterdam (P. Baixos)
Estada: De l’1 de maig al 31 de juliol de
1998

• Martin Koel
Universitat d’Amsterdam (P. Baixos)
Estada: De l’1 de setembre de 1997 a l’1
de gener 1998
• Andrea Binetti
Universitat dels Estudis de Pisa (Itàlia)
Estada: Del 12 de setembre de 1997 al
31 de gener 1998
Becaris del Programa ALFA
• Viviana Masciadri
Estada: Des d’agost de 1998 fins el març de 2000
Universitat Nacional de Córdoba (Argentina)

• Ciro Martínez
Estada: Des d’agost de 1998 fins el març de 2000
Departament Nacional d’Estadística de Bogotà (Colòmbia)
• Magda Ruiz
Estada: Des d’agost de 1998 fins el març de 2000
Asociación Probienestar de la Familia Colombiana. Bogotà (Colòmbia)
• Olga Rojas
Estada: Des d’agost de 1998 fins el març de 2000
Departament de llars i famílies de l'Institut Nacional d'Estadística, Geografia i informàtica
(Mèxic)
Recerca: Paternidad y vida familiar en la ciudad de México en los años noventa.
• Rodolfo Rubio
Estada: Des del setembre de 1998 fins l’abril de 2000
El Colegio de la Frontera Norte (Mèxic)
• Leonor Paz
Estada: Des d’octubre de 1998 fins el maig de 2000
Institut Nacional d’Estadística, Geografia i informàtica (Mèxic)
Recerca: Educació i fecunditat.
Visites al CED

1995
• Dominique Maison
Universitat Paris X-Nanterre. França
Estada: Del 26 al 28 de juny

• Sonia Catasús
Centro de Estudios Demográficos,
Universitat de La Havana
Estada: Del 22 de juny al 3 de juliol

44

Recerca

1996
• Grup d’estudiants de l’Institut Pere
Calders / Campus UAB
19 de gener
A càrrec d’Hermínia Pujol.
• Grup d’estudiants de la Diplomatura
d’Estadística / UPF
9 de febrer
A càrrec d’Hermínia Pujol.
• Grup d’estudiants de la Llicencia-tura
de Sociologia / UAB
1 de març
A càrrec d’Hermínia Pujol.

20 de març
A càrrec d’Hermínia Pujol.
• Grup d’estudiants del Departament de
Geografia. Universitat de Lisboa
26 de març
A càrrec d’Anna Cabré.
• Grup d’estudiants del curs “Sistemes
de Gestió Local” / Foment de Terrassa
10 de juliol
A càrrec d’Hermínia Pujol i Teresa A.
Cusidó.

• Grup d’estudiants de la Llicencia-tura
de Geografia / UB
1997

• André Quesnel
13-14 de març
ORSTROM. Paris

• Nuria Roldán Arrazola
27 de maig
Institut de Sociologia
Tecnologies UAM)

• Grup d’estudiants de la Diplomatura
d’Estadística de la Universitat Politècnica de Catalunya
8 de maig
A càrrec d’Hermínia Pujol.

de

• Eugenio Burriel
18 de setembre
Catedràtic
del
Departament
Geografia. Universitat de València

Noves

de

• J. Manuel Casas Torres
25 de setembre
Catedràtic Emèrit de la Universitat de
Navarra

• Anton Kuijsten
Estada: Del 24 al 28 de febrer
Departament de Planificació Física i
Demografia. Universitat d’Amsterdam.
Holanda.
• Trobada del Grup de Treball de la
Review of Economic Studies
Organitzada per l’Institut d’Anàlisi
Econòmica, UAB
15 i 16 de maig
El CED cedeix la seva sala d’actes per a
aquesta trobada.

• Yolanda Hernán
17 de desembre
Grup d’Investigació Aplicada “Espacio y
Género” de l’Institut Universitari de
Sociologia i Noves tecnologies de la
Universitat Autònoma de Madrid

1998

• Eva Lelievre
2 i 3 de febrer
Institut Nacional d’Estudis Demogràfics.
París

• Dra. Marisela Padrón
3 de setembre
Directora de la Divisió d’Amèrica Llatina i
del Carib del FNUAP (Fons de Població
de les Nacions Unides).
• Grup d’estudiants de la Diplomatura
d’Estadística de la UPC
3 de desembre
A càrrec d’Hermínia Pujol i Carles Simó.
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ESTADES A L’ESTRANGER

Estades a l’estranger dels investigadors del CED:
•Esther Sánchez
Estada a la Universitat Paris X-Nanterre (França). Període de sis mesos, el 1994*
Recerca: Demografia rural.
• Montserrat Solsona
Estada a l’Institut de Gènere. London School of Economics and Political Science. Londres.
Període de tres mesos, el 1995.
Recerca: La Segona Transició Demogràfica i els canvis en les famílies des de la perspectiva
de gènere.
• Amand Blanes
Estada a l’Institut de Demografia. Universitat Catòlica de Lovaina (Bèlgica). Període d’un
mes, el 1995.
Recerca: La mortalitat a Espanya, 1960-1991.
• Juan A. Módenes
Estada a la Universitat de Liverpool (Regne Unit). Període de dos mesos, el 1995.
Recerca: Itinerarios espaciales de la mobilidad residencial.
• Inés Brancós
Estada de formació i recerca al Centre de Dret de la Família de la Universitat Jean Moulin
(Lió 3) de Lió. Del 22 de novembre al 22 de desembre de 1996.
Recerca: L’adopció internacional.
• Àngels Torrents
Estada al Grup d’Història de la Població i Estructura Social de Cambridge. De l’1 d’octubre
de 1996 al 30 de setembre de 1997
Recerca: La reconstitución de las poblaciones del pasado: aspectos comparativos entre la
población española y la de Inglaterra y Gales. (PR 95/411)
• Eva Jiménez
Estada a El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, Mèxic.
De l’1 d’octubre a l’1 de desembre de 1996
Recerca: Migracions i gènere a la frontera Mèxic- Estats Units.
• Marta Luxán
Estada al Departament d’Estadística Social de la Universitat de Southampton. Anglaterra. De
l’1 d’octubre a l’1 de desembre de 1996
Recerca: Anàlisi de les biografies mitjançant la utilització de models de risc.
• Joaquín Recaño
Estada a la Universitat Paris X-Nanterre i a l’Institut Nacional d’Estudis Demogràfics. París.
Des de l’1 de gener de 1997 fins al 31 d’agost de 1998.
Recerca: Aspectes de les migracions internes als països de la Unió Europea: migracions de
retorn, migracions de la tercera edat i mobilitat territorial dels estrangers.
• Inés Brancós
Estada a l’Institut Interamericà del Nen (organisme especialitzat de l’Organització dels Estats
Americans). Montevideo. Del 6 al 27 d'agost de 1997
Recerca: L’adopció internacional: el cas llatinoamericà.

*

S’inclou en la present edició perquè havia estat omesa en edicions anteriors per raons de format.
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• Rocío Treviño Maruri
Estada al Departament de Ciències Socials de la Universitat dels Estudis de Torí, Itàlia, i al
Centre Nacional de Recerca Científica. Paris. Dins el Training and Mobility Programme
(TMR). De l’1 de desembre de 1996 al 31 d’octubre de 1997
Recerca: Patterns of lone parents in Spain, Italy and France
• Fernando Gil i René Houle
Estada a l’ Observatori Demogràfic Europeu, Saint-Germain-en-Laye. De l’11 al 18 de març
de 1998.
Recerca: Introducció a la utilització del paquet de programes SYSCODEM aplicat a la
demografia.
• Joaquín Recaño
Estada a l’ l’Institut Nacional d’Estudis Demogràfics. París. Des de l’1 de setembre fins 31 de
desembre de 1998.
Recerca: L’evolution de la nuptialité dans les provinces espagnoles.
XARXES INTERNACIONALS
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, deu de
les quals -entre elles el CED- formen part a la vegada del programa Erasmus de la Comissió
Europea de mobilitat d'estudiants.
Amb la col•laboració d'alguns membres d'aquesta xarxa, s’ha constituït 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.
Entre 1993 i 1995, el CED participà en un projecte del programa de la Comissió Europea
Med-Campus, el qual tingué com a objectiu l'establiment d'una xarxa científica en matèria de
població i medi ambient entre centres europeus i magribins. Amb aquest motiu cada any
s'organitzà un seminari nacional a cadascun dels països magribins associats i un seminari
internacional amb representants d'institucions universitàries i/o de recerca europees i
magribines. Els altres membres del projecte pertanyen a Bèlgica, França, Algèria, Marroc i
Tunísia.
Així mateix, i en referència a projectes de recerca concrets, el CED participà des del 1993 al
1995, com s´ha vist a l'apartat corresponent a recerca, en el projecte "Mapping European
Family and Household Patterns" coordinat pel Grup d’Història de la Població i Estructura
Social de Cambridge. Aquesta investigació es realitzà en el marc d’una xarxa de centres de
recerca del Regne Unit, Països Baixos, Itàlia, Àustria, França, Portugal i Irlanda, dins el III
Programa Marc de la Comissió Europea Capital Humà i Mobilitat.
També pel que fa als contactes a nivell internacional, el CED participa, des del 1995, en un
projecte del programa de la European Science Foundation: Network on Gender Inequality
and the European Regions, que té com a objectiu l’establiment d’una xarxa científica en
matèria de gènere entre diferents centres europeus; i a nivell nacional, el Grups d’Estudis
Històrics de la Població de Catalunya, forma part de la xarxa temàtica d’Estudis sobre la
Família i el Parentiu, constituïda el 1996 i coordinada pel Grup d’Estudis sobre Família i
Parentiu de la Universitat de Barcelona, en la qual hi participen grups de recerca de la
Universitat Rovira i Virgili, de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat
Pompeu Fabra.
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Finalment, cal destacar els convenis vigents de col•laboració que el CED ha signat amb el
Centro de Estudios Demográficos de la Universitat de La Havana, amb l’Institut d’Economia i
Geografia del Consell Superior d’Investigacions Científiques i amb la Universitat de Buenos
Aires.
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Des de 1988 el CED organitza el Programa de Postgrau "Mètodes i tècniques per a l'estudi
de la població" d'unes 800 hores de durada. Aquest programa gaudeix del finançament per a
cursos de formació ocupacional del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i
del Fons Social Europeu.
“Mètodes i tècniques per a l'estudi de la població” és un programa de formació de demògrafs
professionals, i els alumnes procedeixen de les diferents universitats catalanes i de la resta
de l’Estat espanyol. Els candidats són escollits seguint la normativa del Fons Social Europeu.
El curs demana dedicació exclusiva i té una durada de vuit mesos.
El programa s'estructura en cursos, conferències, seminaris temàtics i pràctiques
d'investigació individualitzades. Les classes són impartides per professors i investigadors
vinculats al Centre d'Estudis Demogràfics (CED), a la Universitat Autònoma de Barcelona i a
la Universitat de Barcelona. 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.
En les darreres edicions s'han ofert, en finalitzar el curs, pràctiques professionals en
diferents organismes de caràcter públic i privat (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.
El curs 1994-95 s’inicià un programa de doctorat amb el Departament de Geografia de la
Universitat Autònoma de Barcelona, és el Doctorat en Geografia Humana -opció
Demografia- amb 40 crèdits. Aquest doctorat fou considerat en la seva primera edició com a
doctorat de qualitat pel Ministerio de Educación y Ciencia.
Aquest programa de tercer cicle és biennal i ofereix un ventall de tretze assignatures
opcionals i tres obligatòries. Les classes són impartides a l’edifici del Centre d’Estudis
Demogràfics per professors doctors que hi són vinculats i també per professors convidats de
reconegut prestigi d’altres universitats. L’any 1996 s’iniciaren les primeres Memòries de
Recerca.
A un altre nivell, el CED sol organitzar cursos específics per a diverses institucions i diverses
col•laboracions a diferents programes formatius de postgrau que es ressenyen sota els
epígrafs d’organització i de participació en programes docents, cursos i conferències.
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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PROGRAMA DE POSTGRAU MTEP
Es relacionen a continuació els continguts del programa MTEP des del curs 1994-95 fins i el
1998, així com del seu professorat, ponents, conferenciants i alumnat.
Programes Mètodes i Tècniques per a l’Estudi de la Població
Curs 1994-1995. VI Edició. Coordinació: Teresa Antònia Cusidó
A. Cursos (624 hores)
1. Fonts de dades demogràfiques (34 hores)
Fonts de dades demogràfiques, econòmiques i socials. (T.A. Cusidó)
2. Tècniques auxiliars de la demografia (69 hores)
Tècniques d'anàlisi estadística (P. Puig) i Estudis de camp (A. Alabart / J. Padilla)
3. Informàtica (92 hores)
Processador de text Word Perfect (I. Brancós), Full de càlcul Lotus 1-2-3 (M. Gonzalvo),
Processador de text Word, Macintosh (F. Gil), Full de càlcul Excel, Macintosh
(I. Brancós / F. Gil), Tractament cartogràfic Atlas*Pro, Macintosh (M. Luxán) i Pràctiques
d'estadística, SPSS Plus, Macintosh (M. Ajenjo)
4. Metodologia demogràfica (131 hores)
Anàlisi demogràfica (A. Cabré / A. Blanes / J. Pascual), Models demogràfics i mètodes
indirectes (J. Recaño), Previsions demogràfiques (A. Blanes), Anàlisi demogràfica de les
biografies. Introducció (M. Solsona)
5. Fenòmens demogràfics (76 hores)
Mortalitat (X. Salvador), Teories i anàlisi de les migracions (A. M. Solana), L'activitat
econòmica: perspectiva a llarg termini (M. Llonch), Fecunditat (D. Devolder), Nupcialitat (P.
Miret) i Família (R. Treviño)
6. Demografia regional (88 hores)
Població mundial (T. Jiménez), Població d'Europa (E. Mendizàbal), Població d'Espanya (J.
A. Módenes), Població de Catalunya (R. Arribas), Població urbana
(F. M. Muñoz) i Població rural (E. Sánchez)
7. Economia i història de la població (60 hores)
Energia, alimentació i creixement econòmic (J. Pujol), Història i teories econòmiques de la
població (R. Nicolau) i Introducció a la demografia històrica (S. Sancho / C. Ros)
8. El sector públic (33 hores)
La demografia en les institucions internacionals (T. Jiménez), Polítiques de població al segle
XX (J. Pérez) i Eines i tècniques en la recerca de feina (C. Florencio)
9. Seminaris temàtics (41 hores)
B. Conferències (30 hores)
C. Pràctiques d'investigació (160 hores)
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Mòdul I. Curs 1995-1996. VII Edició. Coordinació: Teresa Antònia Cusidó
A. Cursos (296 hores)
1. Fonts de dades demogràfiques (25 hores)
Fonts de dades demogràfiques, econòmiques i socials (T.A. Cusidó)
2. Tècniques auxiliars de la demografia (29 hores)
Tècniques d'anàlisi estadística I (P. Puig) i Estudis de camp (A. Alabart)
3. Informàtica (74 hores)
Processador de text WordPerfect (E. Jiménez), Full de càlcul Lotus 1-2-3 (M. Gonzalvo),
Processador de text Word, Macintosh (M. Gonzalvo), Full de càlcul Excel, Macintosh
(I. Brancós ) i Tractament cartogràfic Atlas*Pro, Macintosh (N. Tordera)
4. Metodologia demogràfica (74 hores)
Anàlisi demogràfica (A. Cabré/J. Pascual)
5. Fenòmens demogràfics (15 hores)
Mortalitat (X. Salvador)
6. Demografia regional(15 hores)
Població d'Europa (J. Recaño)
7. Economia i història de la població (39 hores)
Història i teories econòmiques de la població (R. Nicolau) i Introducció a la demografia
històrica (S. Sancho / C. Ros)
B. Seminaris temàtics (25 hores)
C. Conferències (12 hores)
D. Pràctiques d'investigació (82 hores)
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Mòdul II. Curs 1995-96. VII Edició. Coordinació: Teresa Antònia Cusidó
A. Cursos (361 hores)
1. Fonts de dades demogràfiques (9 hores)
Les enquestes demogràfiques: conceptualització, tipologia i anàlisi (M. Luxán)
2. Tècniques auxiliars de la demografia (64 hores)
Tècniques d'anàlisi estadística (P. Puig), Pràctiques d’estadística, SPSS Plus, Macintosh (M.
Ajenjo) i Estudis de camp (A. Alabart / J. Padilla)
4. Metodologia demogràfica (80 hores)
Anàlisi demogràfica (A. Cabré /J. Pascual), Models demogràfics i mètodes indirectes
(J. Recaño), Previsions demogràfiques (J. A. Fdez. Cordón) i Anàlisi demogràfica de les
biografies. Introducció (M. Solsona)
5. Fenòmens demogràfics (59 hores)
Teories i anàlisi de les migracions (A. Pascual /A. M. Solana), Activitat econòmica
(M. Llonch), Fecunditat (D. Devolder), Nupcialitat (P. Miret) i Família (R. Treviño)
6. Demografia regional (77 hores)
Població mundial (T. Jiménez), Població d'Espanya (F. Gil)
Població de Catalunya (R. Arribas)
Població urbana (J. A. Módenes)
7. Economia i història de la població (8 hores)
Energia, alimentació i creixement econòmic (J. Pujol)
8. El sector públic (33 hores)
La demografia en les institucions internacionals (T. Jiménez), Polítiques de població al segle
XX (J. Pérez) i Eines i tècniques en la recerca de feina (C. Florencio)
9. Seminaris temàtics (31 hores)
B. Conferències (12 hores)
C. Pràctiques d'investigació (100 hores)
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Curs 1996. VIII Edició. Coordinació: Teresa Antònia Cusidó
A. Cursos (634 hores)
1. Fonts de dades demogràfiques (44 hores)
Fonts de dades demogràfiques, econòmiques i socials (T. A. Cusidó) i Les enquestes
demogràfiques: conceptualització, tipologia i anàlisi (M. Luxán)
2. Tècniques auxiliars de la demografia (108 hores)
Tècniques d'anàlisi estadística (M. Ajenjo), Pràctiques d’estadística, SPSS Plus, Macintosh
(M. Ajenjo), Anàlisi de la supervivència (P. Puig) i Estudis de camp
(J. Padilla)
3. Informàtica (76 hores)
Processador de text Word Perfect (E. Jiménez), Full de càlcul Lotus 1-2-3
(M. Gonzalvo), Processador de text Word 6.0.1 Macintosh (I. Brancós), Full de càlcul Excel
5.0, Macintosh (R. Osàcar) i Tractament cartogràfic Atlas*Pro, Macintosh
(N. Tordera)
4. Metodologia demogràfica (136 hores)
Anàlisi demogràfica (A. Cabré / A. Blanes / J. Pascual), Anàlisi demogràfica a partir
d’estadístiques deficients (C. Simó), Previsions demogràfiques (J. Recaño) i Anàlisi
demogràfica de les biografies. Introducció (M. Solsona)
5. Fenòmens demogràfics (86 hores)
Mortalitat (A. Blanes), Teories i anàlisi de les migracions (A. Pascual / A. M. Solana), Activitat
econòmica (J. Pérez), Fecunditat (D. Devolder), Nupcialitat (A. Domingo), Família (R.
Treviño) i Envelliment demogràfic (J. Pérez)
6. Demografia regional (104 hores)
Població mundial (T. Jiménez), Població d'Europa (E. Mendizàbal), Població d'Espanya (F.
Gil), Població de Catalunya (R. Arribas), Població urbana (J. A. Módenes) i Població rural (E.
Sánchez)
7. Economia i història de la població (52 hores)
Energia, alimentació i creixement econòmic (J. Pujol), Història i teories econòmiques de la
població (R. Nicolau) i Introducció a la demografia històrica (A. Torrents / C. Ros)
8. El sector públic (38 hores)
La demografia en les institucions internacionals(T. Jiménez), Polítiques de població al segle
XX (J. Pérez), Eines i tècniques en la recerca de feina (C. Florencio) i Administració pública:
el paper del personal tècnic (H. Pujol)
9. Seminaris temàtics (34 hores)
B. Conferències (15 hores)
C. Pràctiques d'investigació (130 hores)
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Curs 1997. IX Edició. Coordinació: Juan Antonio Módenes
A. Cursos (653 hores)
1. Fonts de dades demogràfiques (40 hores)
Fonts de dades demogràfiques, econòmiques i socials (Teresa A. Cusidó) i Les enquestes
demogràfiques (M. Luxán)
2. Tècniques auxiliars de la demografia (79 hores)
Tècniques d'anàlisi estadística (M. Ajenjo), Anàlisi estadística avançada (P. Puig) i Estudis
de camp i tècniques de mostreig (J. Padilla)
3. Informàtica (70 hores)
Introducció al tractament automàtic de la informació (R. Osàcar) i Pràctiques d'estadística,
SPSS Plus, Macintosh (M. Ajenjo)
4. Metodologia demogràfica (153 hores)
Anàlisi demogràfica (A. Cabré /E. Sànchez), Models demogràfics i mètodes indirectes (J.
Recaño), Previsions demogràfiques (A. Blanes), Introducció a l’anàlisi demogràfica de les
biografies (M. Solsona) i Anàlisi i ús d’estadístiques deficients (C. Simó)
5. Fenòmens demogràfics (92 hores)
Mortalitat (A. Blanes), Teories i anàlisi de les migracions (A. Pascual /A. M. Solana), Activitat
econòmica (J. Pérez), Fecunditat (D. Devolder), Nupcialitat (A. Domingo) i Envelliment
demogràfic (J. Pérez)
6. Demografia regional (97 hores)
Població mundial (T. Jiménez), Població d’Europa (E. Mendizàbal), Població d'Espanya (F.
Gil), Població de Catalunya (R. Arribas) i Població i poblament
(J. A. Módenes)
7. Economia i història de la població (49 hores)
Història i teories econòmiques de la població (R. Nicolau) i Introducció a la demografia
històrica (S. Sancho/C. Ros)
8. El sector públic (42 hores)
La demografia en les institucions internacionals (T. Jiménez), Polítiques de població al segle
XX (J. Pérez), Administració pública: el paper del personal tècnic (H. Pujol) i Eines i
tècniques en la recerca de feina (C. Florencio)
9. Seminaris temàtics (31 hores)
B. Conferències (20 hores)
C. Pràctiques d'investigació (147 hores)
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Curs 1998. X Edició. Coordinació: Juan Antonio Módenes
A. Cursos (647 hores)
1. Fonts de dades demogràfiques (40 hores)
Fonts de dades demogràfiques, socials i econòmiques (T. A. Cusidó) i Les enquestes
demogràfiques (M. Luxán)
2. Tècniques auxiliars de la demografia (140 hores)
Tècniques d'anàlisi estadística (M. Ajenjo), Pràctiques d'estadística. SPSS Plus
(M. Ajenjo), Anàlisi estadística avançada (P. Puig), Tractament automàtic de la informació
demogràfica (I. Brancós / M. Gusi) i Estudis de camp i tècniques de mostreig (J. Padilla)
3. Metodologia demogràfica (176 hores)
Anàlisi demogràfica (A. Cabré / E. Sánchez), Models demogràfics i mètodes indirectes (R.
Houle), Anàlisi i ús de les estadístiques deficients (C. Simó), Previsions demogràfiques (A.
Blanes) i Introducció a l’anàlisi demogràfica de les biografies
(M. Solsona / E. Jiménez)
4. Fenòmens demogràfics (94 hores)
Mortalitat (A. Blanes), Teoria i anàlisi de les migracions (À. Pascual / A. M. Solana),
Poblacions estrangeres (A. Domingo), Fecunditat (D. Devolder), Nupcialitat
(A. Domingo / P. Miret) i Estructures i dinàmiques familiars (R. Treviño)
5. Demografia regional (90 hores)
La població del món (E. Mendizàbal), Població d'Espanya(F. Gil), Població de Catalunya (R.
Arribas) i Població i territori (J. A. Módenes)
7. Economia i història de la població (44 hores)
Història i teories econòmiques de la població (R. Nicolau) i Introducció a la demografia
històrica (C. Ros / S. Sancho)
8. Administracions públiques i serveis d'estadística (23 hores)
Polítiques de població al segle XX (J. Pérez) i Eines i tècniques en la recerca de feina (C.
Florencio)
9. Seminaris temàtics (40 hores)
B. Conferències (30 hores)
C. Pràctiques d'investigació (143 hores)
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Seminaris temàtics del Curs MTEP
1995
• 12, 13 i 26 de gener
Pascual, Àngels:
Dia 12: "Mobilitat geogràfica, trajectòries migratòries i retorn (una recerca per encàrrec)".
Dia 13: "Els altres migrants, els qualificats (una recerca per lliure)".
Dia 26: "Migració i mercat de treball (a cavall entre el desig i la necessitat)".
• 20 de gener
Muñoz, Francesc M.: "Població i habitatge: la Barcelona d'en Cerdà".
• 27 de gener
Domingo, Andreu: "Condicions de vida de la població immigrada d'origen africà i
llatinoamericà a la Regió Metropolitana de Barcelona".
• 16 i 17 de febrer
Simó, Carles: "La Demografia Històrica quebequesa i l'estudi d'una burgesia colonial".
• 27 i 31 de març i els dies 6 i 7 d'abril
Pérez, Julio: "Envelliment demogràfic".
• 28 d'abril
Miret, Pau: "Canvis en els models de constitució familiar de les generacions contemporànies
a Espanya".
• 4 i 16 de maig
Das Gupta, Monica: "The Evolution of theories of fertility behaviour in developing countries".
• 15 de maig
Alonso, Lourdes: "La Base de Dades ESPAN".
• 16 i 17 de maig
Cosío, M. Eugenia: "Población y desarrollo: el ejemplo de América Latina", a l’Institut
d’Estadística de Catalunya.
• 12 i 13 de desembre
Domingo, Andreu: "La nupcialitat en temps de crisi: un estudi sobre la cohabitació a
Espanya".
• Els alumnes també van assistir al V Congrés de la Població Espanyola organitzat pel
Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, el Centre d'Estudis
Demogràfics i el Grup de Població de la Associació de Geògrafs Espanyols, celebrat a
Bellaterra els dies 2, 3 i 4 de novembre de 1995.
1996
• 11 de març
Cosío, M. Eugenia: “Originalitats i convergències en els canvis demogràfics dels països en
desenvolupament”.
• 18, 19 i 20 de març
Reher, David-Sven: “Los grandes proyectos en Demografía Histórica”.
• 7, 11, 13 i 15 de novembre
Fonseca, Maria do Carmo: “El surgimiento y desarrollo de los estudios demográficos en
Brasil”.
- Dia 7: “El contexto socio-económico y político”.
- Dia 11: “La transición demográfica: mortalidad y fecundidad”.
- Dia 13: “La migración interna y las políticas de ocupación del espacio”.
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- Dia 15: “Salud Reproductiva: una perspectiva de consenso”.
• 11 de novembre
Pérez, Julio: “Les dones, l’autèntica vellesa a Espanya”.
• Els alumnes també van assistir al curs de la I Universitat d’Estiu a Terrassa, organitzat per
l’Ajuntament de Terrassa (Serveis Generals i per Foment de Terrassa, S. A., celebrat al
Vapor Universitari de Terrassa: “La gestió de sistemes locals d’informació”
Ponències:
- 9 de juliol. Jornada I:
Cabré, Anna: "La gestió dels sistemes d'informació en la presa de decisió".
- 10 de juliol. Jornada II: Censos i padrons en la planificació municipal.
Cusidó, Teresa Antònia: "Orígens, desenvolupament i projecció futura dels censos de la
població".
Nogueira, Celasio: "L'estructura i l'ús operatiu dels bancs d'estadístiques municipals".
Escofet, Josep Maria: "El procés de la informació local: padrons i censos a la Ciutat de
Terrassa".
- 11 de juliol. Jornada III: Els sistemes d'informació geogràfica aplicats a l'àmbit local.
Comas, David: "Els sistemes d'informació geogràfica: dels orígens al desenvolupament
actual aplicat a la gestió d'ens locals".
Roig, Dolors: "El SIG aplicat a l'anàlisi sectorial: la Indústria a l'Àrea Metropolitana de
Barcelona".
Romero, Jesús: "La implementació d'un sistema d'informació geogràfica en un ens local: el
cas de Terrassa".
- 12 de juliol. Jornada IV: Els observatoris econòmics i socials: integració de la informació i
operativitat analítica.
Perán, Encarna: "l'observatori econòmic i social: un nou recurs per a la promoció econòmica
local".
Moreno, Francisco: "l'experiència en la implementació de l'Observatori a Sabadell".
Muñoz, Xavier: "El disseny i implementació d'un observatori econòmic i social municipal: el
cas de Terrassa".
1997
• 27-28-29 de maig.
Dopico, Fausto: “Introducción y aplicaciones de las poblaciones estables”
• 15 de juliol
Fonseca, Maria do Carmo: “Salut reproductiva i gènere”
• 23-24 de juliol
Checa, Francisco:
1a sessió: “Las pateras y el Mediterráneo. Un rito de paso”
2a sessió: “Condiciones socioeconómicas de los inmigrantes magrebíes en Almería”
• 23 setembre - 3 octubre
Gil, Fernando: “El descens de la fecunditat a Espanya a les primeres dècades del s. XX:
resultats i metodologia d’anàlisi”
• 8 i 10 octubre
Brancós, Inés: “L’adopció internacional”
1998
• 29 d’abril i 4 de maig
Brancós, Inés: “L’adopció internacional”
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• 14 i 16 de juliol
Recaño, Joaquín: “Models d’anàlisi demogràfica de les migracions”
• 15 i 22 d’octubre
Pujadas, Isabel: “Escales geogràfiques i anàlisi de la població”

Conferències
1995
• 10 de gener
Bernabeu, Josep. "Algunes reflexions sobre el concepte de Transició Sanitària".
• 3 de febrer
Garrido, Luis: "El esfuerzo estadístico [para la obtención de información]. El desplazamiento
de la comprensión".
• 9 de febrer
Flaquer, Lluís: "Problemes metodològics sobre l'estudi de les noves formes familiars".
• 3 de març:
Galiana, Agustí: "Un punt de vista de l'ecologia humana sobre la demografia".
• 15 de març:
Changhiang, You: "La població xinesa en arribar als 1200 milions".
• 17 d'octubre
Cabré, Anna: "El Centre d'Estudis Demogràfics: història i línies de recerca".
• 24 d'octubre
Abella, Cándida: "El Population Index i les bases bibliogràfiques de Demografia".
• 14 de novembre
Mendizàbal, Enric: "Temps i població. Una nova variable en demografia".
• 21 de novembre
Solsona, Montserrat: "Demografia i Gènere".
• 5 de desembre
Salinas, René: "Historia de la familia en América Latina: fuentes y metodología".
1996
1996
• 6 i 7 de febrer
Godenau, Dirk: “Los problemas metodológicos de la interacción entre población y
economía”.
• 27 de febrer
Arbaiza, Mercedes: "El impacto de las migraciones sobre la transición demográfica: el caso
de Vizcaya"
• 16 d’abril
Pozzi, Lucia: “Mètodes de Demografia Històrica: els Fills Propis i la Projecció Inversa”.
• 6 de juny
Houle, René: “La població russa de 1926 a 1989”.
• 17 de juny
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González, Fernando: “La transición demográfica en Cuba: factores determinantes y cambios
en la fecundidad”.
• 25 de juny
Valido, Sandra: “Transición sanitaria y cambios en la mortalidad”.
• 5 de juliol
Simó, Carles: “Història de la població quebequesa: fets i idees”.
1997
• 17 de març.
Houle, René: “Ús de dades lingüístiques i demografia”
• 25 d’abril.
Ojeda, Norma: “El efecto de las fronteras en la investigación demográfica”
• 12 de maig.
Livi-Bacci, Massimo: “La población europea y la ocupación del espacio”
• 26 de juny.
Courgeau, Daniel: “Multilevel analysis in social sciences”
• 3 de juliol
Tchistiakova, Natalia: “Problems of demographic development of St. Petersburg”
• 8 de juliol
Luxán, Marta: “La ablación vista desde Occidente. Relaciones con las políticas
demográficas”
• 23 setembre
Jiménez, Eva: “Migracions i gènere”
• 25 setembre
Recaño, Joaquín: “Migracions de retorn a l’àmbit espanyol”
• 20 octubre
Ros, Carme: “Les famílies menestrals a Catalunya”
1998
• 12 de març
López, Elsa: "Formación de las familias, anticoncepción y pobreza en el conurbano de
Buenos Aires"
• 19 de març
Pascual, Jordi: “Desequilibris en els efectius d’homes i dones i la seva traducció nupcial i
migratòria. Anàlisi de les generacions espanyoles 1921-1950”
• 27 de març
Holdsworth, Claire: “Pautas de emancipación de los jóvenes en España y Gran Bretaña: un
estudio comparativo”
• 17 d’abril
Houle, René: “Ús de dades lingüístiques i demografia”
• 2 de juny
Chuzhu, Zhu; Shuzhuo, Li; Anrong, Jin: “Gender differences in child survival in rural China”
• 22 de juny
Sow, Papa: “Urbanisme et urbanisation des villes du Sud du Sahara: enjeux, problèmes et
perspectives”
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• 26 de juny
Ros, Carme: “Les famílies menestrals a Catalunya”
• 29 de juny
Módenes, Juan Antonio: “Flujos espaciales e itinerarios biográficos: La movilidad residencial
en el área de Barcelona”
• 23 de juliol
López, Dolores, Presentació del projecte d’investigació: “Família i canvi social”
• 16 de setembre
Sánchez, Ester: “Població, activitat i llocs de treball als municipis catalans”
• 19 d’octubre
Alesan, Alicia: “Introducció a la Paleodemografía”
• 5 de novembre
Irazoqui, Mariana: “Emancipación y vivienda. Teorías en el contexto europeo de los noventa”
Conferenciants
Relació de ponents de les conferències i seminaris del Programa MTEP
• Alesan, Alicia. Departament de Biologia Humana. Universitat Autònoma de Barcelona.
• Alonso, Lourdes. Institut d'Estadística de Catalunya.
• Arbaiza, Mercedes. Departament d’Història Contemporània. Universitat del País Basc
• Batista, Jurema. Cambra Municipal de Rio. Brasil.
• Bernabeu, Josep. Universitat d'Alacant.
• Brancós, Inés. Centre d’Estudis Demogràfics i Departament de Geografia. Universitat
Autònoma de Barcelona
• Cabré, Anna. Centre d'Estudis Demogràfics i Departament de Geografia de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
• Changhiang, You. Ambaixada de la República Popular Xina a Espanya.
• Checa, Francisco. Laboratorio de Antropología Social y Cultural. Universitat d’Almeria.
• Chuzhu, Zhu; Shuzhuo, Li i Anrong, Jin. Institut de la Recerca sobre Població de la
Universitat de Xi’an Jiaotong (Xina)
• Comas, David. Universitat de Girona.
• Cosío-Zavala, María Eugenia. Universitat Paris X-Nanterre. França.
• Courgeau, Daniel. INED. França.
• Cusidó, Teresa Antònia. Centre d'Estudis Demogràfics.
• Das Gupta, Monica. Universitat de Harvard. EUA.
• Domingo, Andreu. Centre d'Estudis Demogràfics.
• Dopico, Fausto. Departament d’Història Econòmica. Universitat de Santiago.
• Escofet, Josep Maria. Unitat d'Informació i Estadística de l'Ajuntament de Terrassa.
• Flaquer, Lluís. Departament de Sociologia. Universitat Autònoma de Barcelona.
• Fonseca, Maria do Carmo. Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional.
Universitat Federal de Minais Gerais. Belo Horizonte, Brasil.
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• Galiana, Agustí. Departament de Genètica i Microbiologia. Universitat Autònoma de
Barcelona.
• Garrido, Luís. Universitat Nacional d’Educació a Distància.
• Gil, Fernando. Centre d’Estudis Demogràfics i Departament de Geografia. Universitat
Autònoma de Barcelona
• Godenau, Dirk. Departament d'Economia Aplicada. Universitat de La Laguna.
• González Quiñones, Fernando R. Centro de Estudios Demográficos (CEDEM). Universitat
de La Havana. Cuba
• Holdsworth, Claire. Cathie Marsh Centre for Census and Survey Research. Universitat de
Manchester. Regne Unit.
• Houle, René. Centre d’Estudis Demogràfics.
• Irazoqui, Mariana. Amsterdam Study Centre for the Metropolitan Environment. Holanda
• Jiménez, Eva. Centre d’Estudis Demogràfics.
• Jiménez, Tomás. Fons de Població de Nacions Unides.
• Livi-Bacci, Massimo. Departament d’Estadística. Universitat de Florència. Itàlia.
• López, Dolores. Universitat de Navarra.
• López, Elsa Mabel. Institut Gino Germani, Facultat de Ciències Socials. Universitat de
Buenos Aires. Argentina.
• Luxán, Marta. Centre d’Estudis Demogràfics.
• Miret, Pau. Census Microdata Unit, Universitat de Manchester. Regne Unit.
• Módenes, J. Antonio. Centre d’Estudis Demogràfics.
• Moreno, Francisco. Observatori de l'Activitat Econòmica, Mercat de Treball i Formació de
Sabadell.
• Muñoz, Francesc M. Centre d'Estudis Demogràfics i Departament de Geografia. Universitat
Autònoma de Barcelona.
• Muñoz, Xavier. Observatori Econòmic i Social de Terrassa.
• Nogueira, Celasio. Institut d'Estadística de Catalunya.
• Ojeda Norma. Departament de Família i Gènere del Colegio de la Frontera Norte. Tijuana.
Mèxic
• Pascual, Àngels. Departament de Geografia. Universitat Autònoma de Barcelona.
• Pascual, Jordi. Interarts.
• Perán, Encarna. Universitat de Barcelona i Xarxa d'Observatoris de la Diputació de
Barcelona.
• Pérez, Julio. Centre d'Estudis Demogràfics.
• Pozzi, Lucia. Universitat dels Estudis de Bolonya. Itàlia.
• Pujadas, Isabel. Departament de Geografia Humana. Universitat de Barcelona
• Recaño, Joaquim. Universitat Paris X Nanterre. França.
• Reher, David S. Facultat de CC. Polítiques i Sociològiques. Universitat Complutense de
Madrid.
• Roig, Dolors. Serveis de Promoció Econòmica de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
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• Romero, Jesús. Unitat de Cartografia de l'Ajuntament de Terrassa.
• Ros, Carme. Centre d’Estudis Demogràfics.
• Salinas, René. Universitat de Santiago de Xile. Xile.
• Sánchez, Esther. Departament de Geografia. Universitat Autònoma de Barcelona
• Simó, Carles. Departament d‘Antropologia. Universitat de Durham. Regne Unit.
• Solsona, Montserrat. Centre d'Estudis Demogràfics i Departament de Geografia.
Universitat Autònoma de Barcelona.
• Sow, Papa. Universitat de Saint-Louis. Senegal.
• Tchistiakova, Natalia. Institute for Social Economic Problems of the Russian Academy of
Sciences. Sant Petersburg. Rússia.
• Torrents, Àngels. Centre d'Estudis Demogràfics i Departament de Geografia. Universitat
Autònoma de Barcelona.
• Valido, Sandra. Institut Superior de Ciències Mèdiques de La Havana. Universitat de La
Havana. Cuba.
• Wall, Richard. Grup d’Història de la Població i Estructura Social de Cambridge. Universitat
de Cambridge.
Professorat
Relació del professorat dels programes MTEP:
• Ajenjo, Marc. Centre d'Estudis Demogràfics i Departament de Sociologia. Universitat
Autònoma de Barcelona.
• Alabart, Anna. Departament de Sociologia i Metodologia de les Ciències Socials.
Universitat de Barcelona.
• Arribas, Ramon. Centre d'Estudis Demogràfics.
• Blanes, Amand. Centre d'Estudis Demogràfics.
• Brancós, Inés. Centre d'Estudis Demogràfics i Departament de Geografia. Universitat
Autònoma de Barcelona.
• Cabré, Anna. Centre d'Estudis Demogràfics i Departament de Geografia. Universitat
Autònoma de Barcelona.
• Cusidó, Teresa Antònia. Centre d'Estudis Demogràfics.
• Devolder, Daniel. Centre d'Estudis Demogràfics.
• Domingo, Andreu. Centre d’Estudis Demogràfics.
• Florencio, Carmen. Foment del Treball Nacional.
• Gil, Fernando. Centre d'Estudis Demogràfics i Departament de Geografia. Universitat
Autònoma de Barcelona.
• Gonzalvo, Margarita. Centre d'Estudis Demogràfics.
• Gusi, Montserrat. Centre d’Estudis Demogràfics
• Houle, René. Centre d’Estudis Demogràfics.
• Jiménez, Eva. Centre d'Estudis Demogràfics.
• Jiménez, Tomás. Fons de Població de Nacions Unides.
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• Luxán, Marta. Centre d'Estudis Demogràfics.
• Mendizàbal, Enric. Centre d'Estudis Demogràfics i Departament de Geografia. Universitat
Autònoma de Barcelona.
• Miret, Pau. Census Microdata Unit, Universitat de Manchester. Regne Unit.
• Módenes, Juan Antonio. Centre d'Estudis Demogràfics.
• Muñoz, Francesc M. Centre d'Estudis Demogràfics i Departament de Geografia. Universitat
Autònoma de Barcelona.
• Nicolau, Roser. Departament d'Economia i d'Història Econòmica. Universitat Autònoma de
Barcelona.
• Osàcar, Raquel. Centre d’Estudis Demogràfics.
• Padilla, Jordi. Institut Català d'Estudis Mediterranis.
• Pascual, Àngels. Departament de Geografia. Universitat Autònoma de Barcelona.
• Pascual, Jordi. Centre d'Estudis Demogràfics.
• Pérez, Julio. Centre d'Estudis Demogràfics i Departament de Sociologia. Universitat
Autònoma de Barcelona.
• Puig, Pedro. Departament de Matemàtiques. Universitat Autònoma de Barcelona.
• Pujol, Hermínia. Centre d’Estudis Demogràfics.
• Pujol, Josep. Departament d'Economia i d'Història Econòmica. Universitat Autònoma de
Barcelona.
• Recaño, Joaquín. Institut de Demografia, CSIC, Universitat Paris X-Nanterre i Centre
d’Estudis Demogràfics.
• Ros, Carme. Centre d'Estudis Demogràfics.
• Salvador, Xavier. Departament de Sanitat. Generalitat de Catalunya.
• Sánchez, Esther. Centre d'Estudis Demogràfics i Departament de Geografia. Universitat
Autònoma de Barcelona.
• Sancho, Socors. Centre d'Estudis Demogràfics.
• Simó, Carles. Centre d’Estudis Demogràfics i Departament de Geografia. Universitat de
Barcelona.
• Solana, A. Miguel. Departament de Geografia. Universitat Autònoma de Barcelona.
• Solsona, Montserrat. Centre d'Estudis Demogràfics i Departament de Geografia.
Universitat Autònoma de Barcelona.
• Treviño, Rocío. Centre d'Estudis Demogràfics.
• Tordera, Núria. Departament de Benestar Social. Generalitat de Catalunya.
• Torrents, Àngels. Centre d’Estudis Demogràfics i Departament de Geografia. Universitat
Autònoma de Barcelona.
Alumnes
Relació d'alumnes dels Programes MTEP

Curs 1994-1995
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• Andrés Delgado, Lídia
Geografia (U. de Navarra/88)

Geografia i Història (UAB/92)
• Oliver Burguera, María
CC. Econòmiques (UAB/94)

• Arderiu Camarasa, Jordi
CC. Econòmiques (UB/94)

• Osàcar Andreu, Raquel
CC. Polítiques i Sociologia (UAB/94)

• Buch Parés, Marta
CC. Econòmiques (UAB/94)
• Canals Miquel, Josep Maria
Geografia i Història (UB/94)

• Paredes Jaime, Wilton Javier
Sociologia (U. Inca Garcilaso de la
Vega/89)

• Corominas García, Edith
CC. Econòmiques (UAB/94)

• Pongiluppi Ascón, Berta
CC. Econòmiques (UPF/94)

• Ferrer Piera, Miquel
CC Econòmiques (UB/94)

• Prieto Cabeza, Juan
Geografia i Història (UB/94)

• Georget, Christine
Sociologia (U. París X/94)
• Hijazo Cutillas, Núria
Geografia i Història (UB/94)

• Puga González, María Dolores
Geografia i Història (UB/94)
• Rodríguez Rodríguez, María Teresa
CC. Socials i de la Informació (U. del
País Basc/94)

• Lehner, María Paula
Sociologia (U. de Buenos Aires/92)
• Manterola Aldaz, Carmen
Geografia (U. de Navarra/88)

• Solaun Unzaga, Estíbaliz
CC. Socials i de la Informació (U. del
País Basc/94)

• Oliva García, Ana Isabel

Curs 1995-1996
• Adell Montaña, Iu
CC. Econòmiques (UAB/94)

• Maya Goya, Begoña
Geografia i Història (UAM/90)

• Elhombre Recto, Eva
Geografia i Història (UB/95)

• Maynou Hernández, Núria
Geografia i Història (UB/95)

• Ferrer Torres, Neus
Geografia i Història (UB/95)

• Pardo Grau, Carles
CC. Econòmiques (UAB/95)

• Garcia Sanz, Sandra
Estadística (UAB/95)

• Perdiguer Blasco, Alfonso
Geografia i Història (UB/88)

• Gusi Xiberta, Montserrat
CC. Econòmiques (UB/95)

• Pou Costa, Montserrat
Geografia (UAB/95)

• Herrero Flores, Raquel
Pedagogia (UB/95)

• Prat Pascual, Santiago
Geografia (UAB/95)

• Ibañez Ruiz, Mª Carme
Geografia i Història (UB/91)

• Rodríguez León, Marta
CC de la Informació (UAB/94)

• López Colás, Julián
Geografia (UAB/95)

• Sánchez de la Torre, Joana
Psicologia Industrial (UAB/94)

• López Español, Alexandre
CC. de l'Educació (UAB/94)

• Villarías Ortiz, Marian
Geografia (UAB/95)

Curs 1996
• Escudero Humbert, Jaume

Estadística (UAB/96)
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• Font Marimón, Rebeca
Estadística (UPC/95)

Antropologia (UAB/94)
• Ruiz Fernández, Elisabeth
Sociologia (UB/96)

• Galup De Lacanal, Carles
CC. Biològiques (UB/95)
• García Sorribes, Glòria
Estadística (UB/94)

• Salas Matarredona, Jordi
Estadística(UAB/96)
• Suárez Baldrís, Santiago
CC. de la Informació (UAB/93)
Sociologia (UAB/97)

• Junyent Almeyda, Eulàlia
Sociologia (UB/96)
• Liso Viñals, Sílvia
Estadística (UB/95)

• Trujillo Parra, Laura Miriam
Sociologia (UB/96)

• Poch Font, Anna
Estadística (UPC/94)

• Velarde Collado, José María
Estadística (UPC/95)

• Rodríguez García, Dan

Curs 1997
• Casas López, Joana
Sociologia (UB/96)

Història Moderna
(UAB/96)

• Corominas Sallés, Marta
Geografia (UAB/97)

• Nogueira Cuesta, Carlos Esteban
Geografia (UB/96)

• Cuenca Lomeña, Ana
Estadística (UAB/96)

• Ortega Lorenzo, Marta
Periodisme (UAB/96)

• Domínguez García, Saray
Sociologia (UPN/96)

• Ortego Martínez, M. Isabel
Matemàtiques / Estadística(UAB/96)

• Encuentra Martí, M. Teresa
Estadística (UAB/97)

• Reixach Carim, Lourdes
Geografia (UB/95)

• Franch Batllori, Maria
Geografia (UAB/96)

• Rodríguez Borau, Sandra
Estadística (UAB/96)

• Garcia Garí, Catalina
Antropologia (UAB/96)

• Sáez Mármol, Sílvia
Història (UAB/96)

• Méndez Herce, Inmaculada
Geografia (UB/97)

• Torné Farré, M. Del Mar
Estadística (UAB/96)

• Merino Rubio, Marta

• Torres Morandeira, M. José
Estadística (UAB/96)

i

Contemporània

Curs 1998
• Aijón i Nat, Josep Maria
Geografia (UAB/97)

• Diego Luarna, Eva
Geografia (UAB/97)

• Bayona i Carrasco, Jordi
Geografia (UB/98)

• Díez Aparicio, Sònia
Geografia (UAB/97)

• Berney i Busquets, Anna
Estadística (UAB/98)

• García Esteban, Ariadna
Geografia (UAB/97)

• De Miguel Luken, Verónica
Matemàtiques (U. de Màlaga/96)

• Gil Fernández, Lídia
Geografia (UB/97)
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• Lafuente Gómez, Daniel
Psicologia (UB/97)

• Ricart i Vives, Esther
Diplomada en Treball Social (U. De
Lleida/96)

• Miralles i Jordà, Anna
Geografia (UAB/98)

• Sanz Moral, Jesús
Sociologia (UAB/97)

• Molins i Pueyo, Cris
Antropologia Social i Cultural (UAB/97)

• Terán Gómez, Vicente
CC. Polítiques (UAB/98)

• Navarro Pérez, Valentín
Estadística Diplomatura (UAB/96)

• Sigalat Navarro, Miquel
CC. Polítiques (UAB/97)

• Puig Treserra, Ramon
Estadística Diplomatura (UAB/97)
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PROGRAMA DE DOCTORAT
Es relacionen a continuació els continguts, professorat i alumnes del programa de Doctorat
en Geografia Humana, opció Demografía, que imparteix el CED, en col•laboració amb el
Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Programes de Doctorat, opció Demografia

Bienni 1994-1996
Coordinació: Anna Cabré, Àngels Pascual i Àngels Torrents
Cursos (40 crèdits)
Continguts fonamentals
Àrea 1
Demografia i Economia (D. Devolder/2 crèdits), Demografia Social II (M. Solsona/2 crèdits),
Població, Història i Societat (F. Muñoz Pradas/2 crèdits) i Població, recursos i medi ambient
(D. Saurí/1 crèdit)
Àrea 3
Demografia Regional I (Mª E. Cosio/2 crèdits), Demografia Regional II (Mª E. Cosío i F.
González Quiñones/2 crèdits), Fecunditat i Nupcialitat II (R. Nicolau/2 crèdits), Migracions (A.
Pascual/4 crèdits), Mortalitat I (J. Bernabeu Mestre i À. Torrents/2 crèdits) i Mortalitat II (F.
Muñoz Pradas/2 crèdits)
Continguts metodològics
Àrea 2
Anàlisi Demogràfica I (A. Cabré/3 crèdits), Anàlisi Demogràfica II (D. Devolder/
3 crèdits), Fonts de dades demogràfiques (M. Solsona/2 crèdits), Mètodes per a l'anàlisi
històrica de la població (À. Torrents/2 crèdits), Models demogràfics (J. Recaño/
2 crèdits) i Previsions demogràfiques (J.A. Fernández Cordón/2 crèdits)
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Bienni 1996-1998
Coordinació: Anna Cabré, Àngels Pascual i Àngels Torrents
Cursos (40 crèdits)
Continguts fonamentals
Àrea 1
Demografia econòmica I (D. Devolder/2 crèdits), Demografia econòmica I (R. Nicolau/
2 crèdits), Demografia Social I (M. Solsona/5 crèdits), Demografia Social II
(A. Pascual/3 crèdits) i Població, recursos i medi ambient (D. Saurí/2 crèdits)
Àrea 3
Demografia Regional I (J. Recaño/2 crèdits), Demografia Regional II (E. Mendizàbal/
2 crèdits), Història de la població (R. Nicolau/2 crèdits) i Dinàmica de poblacions
(F. Muñoz Pradas/3 crèdits)
Continguts metodològics
Àrea 2
Anàlisi Demogràfica I (A. Cabré/5 crèdits), Metodologia demogràfica I (D. Devolder/
3 crèdits), Metodologia demogràfica II (M. Solsona/2 crèdits), Previsions demogràfiques (J.
A. Fernández Cordón/2 crèdits), Mètodes per a l'anàlisi històrica de la població
(À. Torrents/3 crèdits) i Models demogràfics (J. Recaño/2 crèdits)

Bienni 1998-2000
Coordinació: Abel Albet, Anna Cabré, i Montserrat Solsona
Cursos (40 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 (A.
Pascual/3 crèdits) i Dinàmica de poblacions (F. Muñoz Pradas/2 crèdits)
Continguts metodològics
Àrea 2
Metodologia demogràfica I (D. Devolder/ 3 crèdits), Metodologia demogràfica II
(M. Solsona/2 crèdits) i Mètodes per a l’anàlisi històrica de la població (A. Torrents/
2 crèdits)
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Alumnes
Relació d’alumnes de Doctorat:
Curs 1994-1996
• Agudo Serrano, M. Luisa
Geografia (UAB/93)

• Hijazo Cutillas, Núria
Geografia (UB/94)

• Ajenjo Cosp, Marc
Sociologia (UAB/88)

• Irazoqui Solda, Mariana
CC Econòmiques (UAB/94)

• Arderiu Camarasa, Jordi
CC. Econòmiques (UB/95)

• López Colás, Julián
Geografia (UAB/95)

• Castellà Griset, Xantal
Geografia (UAB/93)

• Luxán Serrano, Marta
Sociologia (UPV/93)

• Gil Alonso, Fernando
Geografia i Història (UB/92)

• Oliver Burguera, María
CC. Econòmiques (UAB/94)

• Gispert-Saüch Viader, María
CC. Polítiques i Dret (UAB/94)

• Osàcar Andreu, Raquel
CC. Polítiques i Sociologia (UAB/94)

• Gómez Garcia, Josep
Psicologia (UB/88)

• Pou Costa, Montserrat
Geografia (UAB/95)

• Gonzalvo Cirac, Margarita
Geografia i Història (UB/90)

• Salvador Vilalta, Xavier
CC. Econòmiques (UAB/87)

• Gutiérrez Matey, José Ángel
Sociologia (UPV/93)

• Tordera Roca, Núria
Geografia (UAB/92)
• Ujeda Cañeta, Mª Isabel
Psicologia (UAB/90)

Curs 1996-97
• Adell Montaña, Iu
CC. Econòmiques i Empresarials
(UAB/94)

• Gispert-Saüch Viader, M. Assumpció
CC. Polítiques i Dret (UAB/94)

• Agudo Serrano, M. Luisa
Geografia (UAB/93)

• Gusi Xiberta, Montserrat
CC. Econòmiques i Empresarials
(UB/94)

• Ajenjo Cosp, Marc
Sociologia (UAB/88)

• Gutiérrez Matey, José Ángel
Sociologia (UPV/93)

• Corominas Garcia, Edith
CC. Econòmiques i Empresarials
(UAB/94)

• Irazoqui Solda, Mariana
CC. Econòmiques i Empresarials
(UAB/95)

• Elhombre Recto, Eva
Geografia (UB/95)

• Pardo Grau, Carlos
CC. Econòmiques i Empresarials
(UAB/95)

• Fox, Patrick
Agronomelamen (Lantbruks/94)

• Pou Costa, Montserrat
Geografia (UAB/94)

• Jove Sentelles, Maria Cristina
Geografia (UB/84)

• Romagosa Casals, Francesc
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Geografia (UAB/96)

• Tordera Roca, Núria
Geografia (UAB/92)

• Salvador Vilalta, Xavier
CC. Econòmiques i Empresarials
(UAB/87)

• Torrents Mestre, Tomàs
Geografia (UAB/95)

• Sanjuan Garcia, Marcos
Geografia (UAB/96)

• Villarías Ortíz, Maria Angels
Geografia (UAB/95)

Curs 1997-98
• Gusi Xiberta, Montserrat
CC. Econòmiques i Empresarials
(UB/1994)

• Aijón Nat, Josep M.
Geografia (UAB/97)
• Arderiu Camarasa, Jordi
CC. Empresarials (UB/91)

• Liz Rodríquez, Josep
Geografia (UAB/1984)

• Badia Puig, Carme
Periodisme (UAB/97)

• Méndez Herce, Inmaculada
Geografia (UB/97)

• Bometon Esteve, Manel
Geografia (UAB/97)

• Ortega Lorenzo, Marta
Periodisme (UAB/96)

• Domínguez García, Saray
Sociologia (UPN/96)

• Paredes Della Croce, Mariana
Sociologia (U. Rep. Uruguay/92)

• Falconi Benítez, Fander
CC. Econòmiques i Empresarials
(U. Pontificia Cat. Ecuador/91)

• Pardo Grau, Carles
CC. Econòmiques i Empresarials
(UAB/95)

• Franch Batllorí, Maria
Geografia (UAB/96)

• Pou Costa, Montserrat
Geografia (UAB/94)

• Garcia Esteban, Ariadna
Geografia (UAB/97)

• Reixach Carim, M. Lourdes
Geografia (UB/95)

• Gispert-Saüch Viader, M. Assumpció
CC. Polítiques i Dret (UAB/1994)

• Trujillo Parra, Laura
Sociologia (UB/96)
• Villarías Ortíz, Marian
Geografia (UAB/95)

Curs 1998-1999
• Díez Aparicio, Sonia
Geografia (UAB/97)

Matemàtiques (U. Sevilla/91)
• De Miguel Luken, Verònica
Matemàtiques (U. Màlaga/96)

• Ruiz Salguero, Magda T.
Estadística (CELADE/75)

• Rubio Salas, Rodolfo
CC. Econòmiques (U. A. Baixa
Califòrnia/90)

• Masciadri, Viviana Andrea
Psicologia (Universitat Nacional de
Còrdova, Argentina/89)

• Rondon Guarin, Elsa O.
Diplomada en Treball Social (U. N. de
Colòmbia/92)

• Esteve Palòs, Albert
Geografia (UAB/94)
• Martínez Gómez, Ciro L.
Econòmiques (CELADE/76)
• Menacho Montes, M. Teresa
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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.
1995
• Mendizàbal, Enric, investigador del CED.
"L'ús temporal del territori: L'exemple de la regió metropolitana de Barcelona"
26 de gener
• Domingo, Andreu, investigador del CED.
"La població immigrant d'origen africà i llatinoamericà a la regió metropolitana de Barcelona"
16 de febrer
• Módenes, Juan Antonio, investigador del CED.
"Anàlisi geodemogràfica de les àrees de relació migratòria local a la Regió Metropolitana de
Barcelona"
2 de març
• Cosío, M. Eugenia, professora de la Universitat de París X, Nanterre. França.
“Población y desarrollo: el ejemplo de América Latina”
16 de març
• Das Gupta, Monica, professora de la Universitat de Harvard. Estats Units.
“The Evolution of theories of fertility behaviour in developing countries” i "Family forms and
demographic regimes"
31 de maig, 7 i 14 de juny
• Catasús, Sonia, investigadora del Centre d’ Estudis Demogràfics de la Universitat de La
Havana. Cuba.
"La nupcialidad cubana en el siglo XX"
22 de juny
• Maison, Dominique, professor de la Universitat de París X- Nanterre. França.
"Proches et parents"
27 de juny
1996
• Blanes, Amand; Pérez Julio i Gil, Fernando, investigadors del CED.
"Demografia i activitat laboral a Espanya. Anàlisi"
22 de febrer
• Reher, David S., Facultat de CC. Polítiques i Sociològiques. Universitat Complutense de
Madrid.
"Nuevo método para la estimación de las migraciones de las poblaciones del pasado"
19 de març
• Bernabeu, Josep, Departament de Salut Pública, Universitat d'Alacant.
"La transició de la mortalitat infantil a l'Espanya rural, 1800-1960: Reflexions sobre la
metodologia emprada”
12 d'abril
• Pascual, Àngels, Ricard Moren i Miguel Solana, Departament de Geografia, Universitat
Autònoma de Barcelona.
"Migració i activitat econòmica: el treball dels immigrants en l'hosteleria i la construcció"
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16 d'abril
• González Quiñones, Fernando, CEDEM, Universitat de La Havana. Cuba.
"Transición de la fecundidad e inmigración española en Cuba. Un avance de investigación"
13 de juny
• Grup de Recerca en temes de Família, Treball i Gènere
“L’explotació de l’Enquesta Sòciodemogràfica”.
6 de Novembre
1997
• López, Elsa, Instituto Gino Germani, Facultat de Ciències Socials, Universitat de Buenos
Aires. Argentina.
“Cuestiones de salud reproductiva en Argentina: algunas precisiones y muchas preguntas”
30 de gener
• Ojeda, Norma, Colegio de la Frontera Norte, Mèxic.
“Estrategia ad hoc para captar especificidades regionales: población abierta en Méjico”
18 de febrer
• Kuijsten, Anton, Demography Unit, Department of Physical Planning and Demography, a la
Universitat d’Amsterdam. Països Baixos.
“Household change and family policy: a European perspective”
27 de febrer
• Nishioka, Hachiro, National Institute of Population and Social Security Research, Tokyo.
Japó.
“Reproductive behaviors in Japan; Female situations and family dynamics”
3 de març
• González Quiñones, Fernando, Centro de Estudios Demográficos (CEDEM), La Havana.
Cuba.
“Hogares y familias en el censo de 1861 de Cuba. Una aproximación metodológica”
5 de març
• Heath, Sue i Miret, Pau, Department of Sociology, Universitat de Manchester. Regne Unit.
“Young people’s living arrangements in Spain and Great Britain”
13 de març
• Holdsworth, Clare, Cathie Marsh Centre for Census and Survey Research, Universitat de
Manchester. Regne Unit.
“Hogares y familias en España e Inglaterra: Una comparación de la Encuesta
Sociodemografica y Samples of Anonymised Records”
20 de març
• Houle, René, Investigador del CED.
“Evolució del coneixement del Català a Catalunya”
3 d’abril
• Rieucau, Géraldine, Universitat Paris X Nanterre. França.
“Les représentations des mouvements migratoires en Italie et en Espagne depuis les années
1860”
10 d’abril
• Safarova, Gaiané, Institute for Economics and Mathematics of the Russian Academy of
Sciences, Sant Petersburg. Rússia.
“Demographic crisis in Russia: realities and political speculations”
17 d’abril
• Fonseca, Maria Do Carmo, Centro de Demografia -CEDEPLAR, Belo Horizonte. Brasil.
“El descenso de la fecundidad en Brasil: determinantes y consecuencias”
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29 d’abril
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• Livi-Bacci, Massimo, Departament d’Estadística. Universitat de Florència. Itàlia.
“La población europea y la conquista del espacio”
12 de maig
• Kreps, Victoria i Domansky, Victor, St. Petersburg Institute for Economics and Mathematics
Russian Academy of Sciences. Rússia.
“Projections of distribution on parity and status for female populations”
23 de maig
• Dopico, Fausto, catedràtic d’Història i Institucions Econòmiques, Universitat de Santiago de
Compostel•la.
“Problemas teóricos y metodológicos en el estudio de la transición en España”
3 de juny
• Courgeau, Daniel, INED. França.
“Multilevel analysis for social sciences”
26 de juny
• Tchistiakova, Natalia, Institute for Social Economic Problems of the Russian Academy of
Sciences, Sant Petersburg.
“Problems of demographic development of St. Petersburg”
3 de juliol
• Garrido, Luis, Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia, Universitat Nacional d’Educació
a Distància (UNED).
“Revolución reproductiva”
18 de juliol
• Checa, Francisco, Laboratori d’Antropologia Social i Cultural, Universitat d’Almeria.
Conferència 1 “Las pateras y el mediterráneo: un rito de paso”
Conferència 2 “Condiciones socioeconómicas de los inmigrantes magrebíes en Almeria”
24 i 25 de juliol
• Gil, Fernando, investigador del CED.
“El desfase territorial en el descenso de la fecundidad en España. Estudio retrospectivo a
partir del Censo de población de 1920”
13 de novembre
• Domingo, Andreu, investigador del CED.
“La formación de la pareja en tiempos de crisis: Madrid y Barcelona, 1975-1995. ”
20 de novembre
• Padilla, Jordi, Institut Català de la Mediterrània d’Estudis i Cooperació.
“Educación formal y actividad juvenil en España”
27 de novembre
• Sancho, Socorro, investigador del CED.
“Als inicis de la transició demogràfica: poblament i estructures de població a Catalunya. 1787
i 1860”
4 de desembre
• Naldini, Manuela, Institut Europeu de Florència.
“Evolución de la política social y modelos familiares. El caso italiano y español desde una
perspectiva histórica comparada”
11 de desembre
• Miret, Pau, Department of Social Statistics, Universitat de Southampton.
“Historia de la primonupcialidad en el siglo XX: evolución histórica y comportamientos
generacionales”
18 de desembre
• Djiré, Mamadou, Population Council de Bamako. Mali.
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“Sessió de treball sobre els resultats de la seva tesi, Nupcialitat dels homes a Dakar”
22 de desembre
1998
• Castro, Teresa, CSIC Madrid
Presentació de l’estudi sobre divorcialitat "Recent Trends in Marital Disruption", fet amb en
Larry Bumpass
26 de gener 1998
• Lelievre, Eva, INED, Paris
“Presentació del llibre “Manuel Pratique pour l’analyse statistique des biographies”, escrit
conjuntament amb Arnaud Bringé i de l’enquesta en preparació sobre Família i Entorn”
2 de febrer 1998
• Módenes, Juan Antonio, investigador del CED.
"Flujos espaciales e itinerarios biográficos: la movilidad residencial en la Región
Metropolitana de Barcelona"
19 de febrer
• Reher, David-Sven i Sanz Gimeno, Alberto, Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de
la Universitat Complutense de Madrid.
“Mortalidad y desarrollo económico a lo largo de la modernización de la sociedad española:
un análisis de las fluctuaciones anuales en la España rural, 1850-1960”
20 de febrer
• Blanes, Amand, investigador del CED.
"La mortalidad de la población española en el siglo XX"
26 de febrer
• Sánchez, Esther, investigador del CED.
"Població, activitat i llocs de treball dels municipis de Catalunya 1975-1991"
5 de març
• Holdsworth, Clare, The Cathie Marsh Center for Census and Survey Research. Universitat
de Manchester.
"Pautas de emancipación de los jóvenes en España y Gran Bretaña: un estudio
comparativo"
27 de març
• Ajenjo, Marc, investigador del CED.
“Estratificació Social, territori i fecunditat: la Comunitat Autònoma de Madrid”
26 de novembre
• Luxán, Marta, investigador del CED.
“La nupcialidad en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Un estudio generacional”
3 de desembre
• Pérez, Julio, investigador del CED.
“Peinando canas. La condición sociodemográfica de los españoles mayores de 50 años a la
luz de sus recorridos generacionales”
10 de desembre
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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 tècnicoprofessional. 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.
Per a 1995 cal destacar, l’organització conjuntament amb l’Associació de Geògrafs
Espanyols i el Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, del V
Congrés de la Població Espanyola; per a 1996, l’organització de les reunions de treball de
dues de les xarxes internacionals en les que participa el CED, la Xarxa Europea de
Programes de Formació en Demografia i la Xarxa sobre Desigualtats de Gènere i Regions
Europees, i per a 1997, les de la xarxa ALFAPOP “Programa d’Estudis de la Població”.
Des de 1997 el CED disposa de la seva pròpia plana Web a Internet a través de la qual es
facilita la difusió.
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”
1995
Núm. 95 . Solana, M. i Pascual, À.
Fonts estadístiques per a l'estudi de la Població.
Núm. 96 . Cabré, A.
Notes sobre la transició familiar.
Núm. 97 . Ajenjo, M., Luxán, M. i Treviño, R.
Cambios generacionales en la emancipación de los jóvenes en Andalucía.
Núm. 98 . Blanes, A.
La mortalidad en Cataluña, 1986-1991.
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Núm. 99 . Pérez, J.
Las mujeres ancianas, la auténtica vejez de la España actual.
Núm. 100. Blanes, A., Gil, F., Pascual, J., Sánchez, E., Solana, M., Módenes, J. A., i
Jiménez, E.
Habitar, Vivir, Prever.
Aportacions del CED al V Congreso de la Población Española.
Núm. 101. Miret, P.
Breve panorámica de la dinámica y la estructura de la familia española.
Núm. 102. Das Gupta, M.
Socio-economic status and clustering of child deaths in rural Punjab.
Núm. 103. Domingo, A.
Elements in order to define the indicators of integration, considering the conditions of life of
african and latinoamerican immigrants in the metropolitan area of Barcelona, 1994.
Núm. 104. Mendizàbal. E. i Sánchez, E.
The relation between population and territory through daily population mobility.
Núm. 105. Pascual, J.
Conjunture and migration in the metropolitan region of Barcelona.
Núm. 106. Devolder, D.
Determinantes de los parámetros biográficos en las poblaciones europeas del pasado.
Núm. 107. Solsona, M., Ajenjo, M., Treviño, R. i Jiménez, E.
Andalusian female migration to Catalonia and demografic behaviour.
Núm. 108. Pozzi, L. i Rettaroli, R.
Los métodos de reconstrucción de la población del pasado.
Núm. 109. Cosío Zavala, E.
Historia de la familia en México.
1996
Núm. 110 . Sancho, S. i Ros, C.
Dinámica demográfica y diferenciación territorial: Cataluña en 1860.
Núm. 111 . Gil, F.
Un estudio de la dinámica migratoria a partir del estado civil de las generaciones españolas
nacidas entre 1897 y 1921.
Núm. 112 . Miret, P.
Men and Woman, Fatherhood and Motherhood in Spain. Church, State and Family.
Núm. 113 . Houle, R.
Russes et non-russes dans la direction des institutions politiques et economiques en URSS:
Un étude des recensements 1926-1979.
Núm. 114 . Torrents, À., Ros, C. i Gonzalvo, M.
Sobreviure a Barcelona: Comparacions de la mortalitat a l'espai català al segle XX.
Núm. 115. Simó, C.
Descripció d'un comportament reproductor particular. Reflexions metodològiques al voltant
de la burgesia de la Nova França.
Núm. 116. Domingo, A. i Brancós, I.
Aspectes demogràfics de la immigració estrangera a les comarques barcelonines.
Núm. 117. Solsona, M.
The second demographic transition from a gender perspective. The case of Catalonia.
Núm. 118. Cabré, A. i Muñoz, F. M.
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La població de Barcelona des de 1930.
Núm. 119. González, F.
Inmigración española y transición de la fecundidad en Cuba.
Núm. 120. Recaño, J.
Las migraciones interiores en el Area Mediterránea 1857-1975.
1997
Núm. 121. Cabré, A. i Recaño, J.
Coyuntura económica y migraciones interregionales en España, 1988-90 y 1992-94.
Núm. 122. das Gupta, M.
Lifeboat versus corporate ethic: demographic implications of family systems.
Núm. 123. Ojeda, N.
Familia, mujer y salud reproductiva: implicaciones en el uso de los servicios de salud
reproductiva en Tijuana, B.C., México.
Núm. 124. Devolder, D.
Les types d’inestabilités des populations du passé.
Núm. 125. Nishioka, H.
Low Fertility problems in developed countries. Japanese women’s status and gender
relations.
Núm. 126. Domingo, A. i Osácar, R.
Población inmigrada extranjera en España: Borrosidad estadística y visibilidad social.
Núm. 127. Cabré, A. i Módenes, J. A.
Dinàmiques demogràfiques recents a la Regió Metropolitana de Barcelona.
Núm. 128. Safarova, G. i Pirozhkov, S.
Comparative analysis of demographic development of Russia and Ukraine.
Núm. 129. Solsona, M.; Houle, R. i Simó, C.
Separation et divorce en Espagne.
Núm. 130. Torrents, À.
Marriage strategies in Catalonia from the seventeenth to the nineteenth century: a case
study.
Núm. 131. Gil, F.
Hijos habidos, hijos declarados: verificación de la información censal sobre fecundidad
retrospectiva.
Núm. 132. Houle, R.
Les facteurs de l’evolution de la connaissance du catalan en Catalogne espagnole.
1998
Núm. 133. Solsona, M. i Fonseca, M. C.
Teaching Gender and Population.
Núm. 134. Houle, R.
L'integration sociale et politique des minorités dans le système soviétique.
Núm. 135. Devolder, D.
Effects of the European late marriage pattern on kinship. A study using a microsimulation
model.
Núm. 136. Sancho, S.
Dynamique démographique et différentiation territoriale en Catalogne, 1787 et 1860.
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Núm. 137. Cabré, A.
La nupcialidad: ¿mecanismo autoregulador de las fluctuaciones de nacimientos?
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Núm. 138. Gil, F.
La transición de la fecundidad en el Valle del Ebro. Estudio de las pautas territoriales a partir
de datos censales retrospectivos.
Núm. 139. Jiménez, E.
Una revisión crítica de las teorías migratorias desde la perspectiva de género.
Núm. 140. Brancós, I.
L'adopció internacional a Catalunya: un fenomen emergent.
Núm. 141. Cabré, A.
Algunes consideracions sobre Demografia i Universitat.
Núm. 142. Houle, R., Simó, C., Solsona, M. i Treviño, R.
Los determinantes de la disolución de las uniones en España. Una aproximación a partir del
análisis de las biografías de la Encuesta Sociodemográfica de 1991.
Núm. 143. Miret, P., Treviño, R. i Luxán, M.
Is the Male Provider Model Still in Place? Partnership Formation in Contemporany Spain.
Núm. 144. Pérez, J.
Proyección de personas dependientes al horizonte 2020.
Núm. 145. Fernández Cordón, J. A.
Developments on family policy in Spain.
Núm. 146. Domingo, A.
Imaginario demográfico en la construcción de la identidad y la alteridad.
Núm. 147. Ajenjo, M.
Incidencia de las diferencias sociales del territorio en la fecundidad: una aplicación en la
Comunidad Autónoma de Madrid.
Edició aliena
- Participació en obres col•lectives
1995
BLANES, A. 1995. "Evolución de la esperanza de vida en España, 1960-1991". A: Habitar,
vivir, prever Actas del V Congreso de la Población Española. Bellaterra: Departament de
Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, Centre d'Estudis Demogràfics, Grupo
de Población de la AGE. P. 211-222.
CABRÉ, A. 1995. "Factors Demogràfics en l'ús de la llengua: el cas de Catalunya". A: Actes
del Simposi de Demolingüística. Barcelona, Departament de Cultura, Generalitat de
Catalunya. P. 9-13.
CABRÉ, A. 1995. "El paper de la gent gran en les famílies europees d'avui" (també en
anglès i alemany). A: 4t Eurofòrum de la Gent Gran. Barcelona: Departament de Benestar
Social, Generalitat de Catalunya. P. 109-112.
CABRÉ, A. 1995. "Notes sobre la transició familiar". A: Recull de ponències. Jornades sobre
"Família i canvi social". Any Internacional de la Família 1994. Barcelona: Associació per a les
Nacions Unides a Espanya. P. 31-46.
CABRÉ, A. i PÉREZ, J. 1995. "Envejecimiento demográfico en España". A: Las Actividades
Económicas de las Personas Mayores . Madrid. Seniors Espanyols per a la Cooperació
Tècnica (SECOT), Banco Central Hispano. P. 33-60.
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CABRÉ, A.; DOMINGO, A.; MIRET, P.; SOLSONA, M. i TREVIÑO, R. 1995. "Aspectos
demográficos de la familia". A: Informe sobre la situación de la familia en España, Inés
Alberdi (Dir.). Madrid: Ministeri d’Afers Socials. Col•lecció Estudis, núm. 24. P. 15-110.
DOMINGO, A. et al. 1995. "Mujer y Segunda Transición Demográfica". A: Mujeres al Norte.
Oviedo: Publicacions del Principat d’Astúries. P. 77-84.
GIL, F.; PASCUAL, J.; SÁNCHEZ, E.; SOLANA, A. M. 1995. "Población, vivienda y familia en
las áreas rurales de Cataluña, 1970-1991". A: Habitar, vivir, prever. Actas del V Congreso de
la Población Española. Bellaterra: Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de
Barcelona, Centre d'Estudis Demogràfics, Grup de Població de la AGE. P. 51-63.
JIMÉNEZ, E. 1995. "Algunos apuntes sobre el análisis biográfico y sus aplicaciones en el
análisis de las migraciones". A: Habitar, vivir, prever. Actas del V Congreso de la Población
Española. Bellaterra: Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona,
Centre d'Estudis Demogràfics, Grup de Població de la AGE. P. 421-429.
MENDIZÀBAL, E. 1995. "Tendències demogràfiques i formes de vida al segle XXI". A:
Desenvolupament social i econòmic harmoniós a les comarques de Catalunya . Barcelona:
Institut de Treball Social i Serveis Socials . Col•lecció Surco , 4. P 7-18.
MÓDENES, J. A. 1995. "Reflexiones sobre el análisis prospectivo de la movilidad residencial
metropolitana". A: Habitat, vivir, prever, Actes del V Congreso de la Población Española .
Bellaterra: Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, Centre
d'Estudis Demogràfics, Grup de Població de la AGE. P. 469-478.
MÓDENES, J. A. 1995. "El territorio y el ciclo de vida en las migraciones metropolitanas. Una
aproximación a partir de la región metropolitana de Barcelona". A: Cambios regionales a
finales del siglo XX . Departament de Geografia de la Universitat de Salamanca, Associació
de Geògrafs Espanyols, Actes del XIV Congrés Nacional de Geografia. P. 348-350.
MUÑOZ, F. M. 1995. "La ciudad en crisis. Rehabilitación y proyecto urbano en Barcelona,
1980-1995". A: Cambios regionales a finales del siglo XX.. Departament de Geografia de la
Universitat de Salamanca, Associació de Geògrafs Espanyols, Actes del XIV Congrés
Nacional de Geografia. P. 393-400.
RECAÑO, J. 1995. "Les primeres fases de la transició demogràfica al Baix Llobregat (17871936)". A: El pas de la societat agrària a la industrial en la Comarca del Baix Llobregat.
Publicacions de l’ Abadia de Montserrat. P. 40-101.
RECAÑO, J. "La emigración andaluza (1900-1992). Cronología, aspectos demográficos,
distribución espacial y componentes socioeconómicos de la emigración andaluza en
España". Barcelona: Universitat de Barcelona, 1995. Tesi de doctorat inèdita.
SANCHO, S. i ROS, C. 1995 . "Dinámica demográfica y diferenciación territorial: Cataluña en
1860". A: Pre-Actas del IV Congreso de la Asociación de Demografia Histórica (ADEH).
SOLSONA, M. 1995. "Conjuntura demogràfica i estructures familiars. Catalunya en el context
de l'Europa Comunitària". A: Segona Universitat d'Estiu de la Dona. Barcelona: Institut
Català de la Dona. P. 117-125.
SOLSONA, M. i TREVIÑO, R. 1995. "Estructura demográfica y morfología familiar". A:
Informe sobre la situación de la familia en España. ALBERDI, Inés (Dir.). Madrid: Ministeri
d’Afers Socials. Col•lecció Estudis, 24. P. 111-190.
TORRENTS, À. i CUSIDÓ, T. A. 1995. "La complementariedad de datos padronales y fichas
de familia: un ejemplo de linkage". A: Reconstituiçao de Famílias e outros Métodos
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Microanalíticos para a História Das Populaçoes. Estado actual e perspectivas para o futuro,
David Reher Ed. Actes del III Congrés de la ADEH. Porto: Ed. Afrontamento. P. 269-291.
1996
CABRÉ, A. 1996. "Algunas consideraciones desde la demografía". A: Jornadas de
Estadística Española. Conmemorativas del 50 aniversario del INE. Madrid: Institut Nacional
d'Estadística. P. 359-364.
CUSIDÓ, T. A. ; TORRENTS, À. 1996. “La complementariedad de datos padronales y fichas
de familia: un ejemplo de ‘linkage’”. Reher, David (coord.). A: Reconstituição de famílias e
outros métodos microanalíticos para a história das populações. Actas do III Congresso da
ADEH. Vol. I. Braga, Portugal: Biblioteca das Ciências do Homem i Edições Afrontamento. P.
269-291.
DOMINGO, A. 1996. “La integración como el proceso de apropiación de espacios sociales
ascendentes”. Kaplan Marcusan, Adriana (Coord.). A: Procesos migratorios y relaciones
interétnicas, Simposio VII. VII Congreso de Antropología Social. Saragossa: Institut
Aragonès d’Antropologia. Federació d’Associacions d’Antropologia de l’Estat Espanyol. P.
107-118.
HOULE, R. 1996. “Rússia i la CEI”. A: Anuari 1995 de l'Enciclopèdia Catalana. Barcelona:
Enciclopèdia Catalana. P. 335-340.
MENDIZÀBAL, E. 1996. "Mobilitat habitual". Geografia general dels Països Catalans. Vol. III.
Barcelona: Fundació Enciclopèdia Catalana. P. 197-204.
MÓDENES, J. A. 1996. “Mobilitat residencial metropolitana”. A: Geografia General dels
Països Catalans. Vol. III. Barcelona: Fundació Enciclopèdia Catalana. P. 186-196.
PASCUAL, J. 1996. "Demografia". A: Anuari 1995 de l'Enciclopèdia Catalana. Barcelona:
Enciclopèdia Catalana. P. 187-188.
PASCUAL, J. 1996. "L'activitat segons els sectors econòmics i la situació professional.
L'atur". A: Geografia General dels Països Catalans.. Vol. III. Barcelona: Fundació
Enciclopèdia Catalana. P. 293-316.
PÉREZ, J. 1996. "Jubilació i vida activa". A: Pla de preparació per a la jubilació activa.
Barcelona: Departament de Benestar Social, Generalitat de Catalunya. P. 13-40.
SANCHO, S. ; ROS, C. 1996. "Los movimientos migratorios en Catalunya a nivel municipal
en 1923-36 y 1975-1991-. A: Los movimientos migratorios en la construcción de las
sociedades modernas. Leioa: Universitat del País Basc, Departament d’Història
Contemporània. P. 259-280.
SOLSONA, M. 1996. "La Segunda Transición Demográfica desde la perspectiva de género".
Solsona, M. Editora. A: Desigualdades de género en los viejos y los nuevos hogares.
Aportaciones al Seminario "Gender Inequality in Old and New Households". Madrid: Institut
de la Dona, Ministeri de Treball i Afers Socials. "Estudios fuera de colección". P. 17-46.
SOLSONA, M. ; TREVIÑO, R. 1996. "Les transformacions familiars". A: Geografia General
dels Països Catalans. Vol. III. Barcelona: Fundació Enciclopèdia Catalana. P. 254-270.
VIDAL, T. ; RECAÑO, J. 1996. "La mobilitat interior als Països Catalans (1857-1960)". A:
Geografia General dels Països Catalans. Vol. III. Barcelona: Fundació Enciclopèdia
Catalana. P. 51-66.
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VIDAL, T. ; RECAÑO, J. 1996. "Les migracions interiors (1960-1975)”. A: Geografia General
dels Països Catalans. Vol. III. Barcelona: Fundació Enciclopèdia Catalana. P. 164-177.
1997
AJENJO, M.; JIMÉNEZ, E.; MÓDENES, J. A.; SOLSONA, M.; TREVIÑO, R. et al. 1997. La
sociedad andaluza de los años noventa. Un análisis de la Encuesta Sociodemográfica de
1991, Colección Estudios y análisis. Sevilla: Instituto de Estadística de Andalucía.
BRANCÓS, I. i DOMINGO, A. 1997. "Aspectes demogràfics". A: II Informe sobre immigració i
treball social. Barcelona: Diputació de Barcelona, Servei de Serveis Socials, P. 161-209.
CABRÉ, A. 1997. "La familia como unidad de distribución de papeles e ingresos de los
individuos que la forman". A: La nueva sociedad: Mujer, familia y empleo. Jornada de
reflexión y debate. Madrid: Grupo Parlamentario Socialista, P. 111-119.
CABRÉ, A. 1997. "Emancipación de los jóvenes y transición familiar". A: La edad de
emancipación de los jóvenes, Ricard Vergés (ed). Barcelona: Centre de Cultura
Contemporània, P. 163-178.
CABRÉ, A. 1997. Presentació. A: Didàctica de les Ciències Socials (ESO). P. Benejam, J.
Pagés (coord.). Barcelona: Ed. Praxis.
CABRÉ, A. i GIL, F. 1997. "El crecimiento natural de la población española y sus
determinantes". A: R. Puyol (ed.) Dinámica de la población en España. Cambios
demográficos en el último cuarto de siglo. Madrid: Síntesis, P. 47-144.
CABRÉ, A. i MUÑOZ, F. M. 1997. "Evolució demogràfica". A: Història de Barcelona, Vol. VIII.
Barcelona: Ajuntament de Barcelona i Enciclopèdia Catalana, P. 107-133.
HOULE, R. 1997. "Coneixement i aprenentatge del català a Catalunya: tendències i
perspectives". A: Actes del Congrés Europeu sobre Planificació Lingüística. Barcelona:
Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, P. 394-406.
HOULE, R. 1997. "Els països de l'antiga Unió Soviètica". A: Anuari 1996 de l'Enciclopèdia
Catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, P. 331-336.
HOULE, R. i STRUBELL, M. 1997. "La projecció demolingüística a Catalunya". A: Jornades
Tècniques sobre Projeccions Demogràfiques de Catalunya. Communicacions. Barcelona:
Generalitat de Catalunya, Departament de la Presidència i Institut d'Estadística de
Catalunya, P. 69-85.
MENDIZÀBAL, E. i SÁNCHEZ, E. 1997. "La población estacional en el litoral turístico de
Cataluña". A: Dinámica litoral-interior. Actas XV Congreso de Geógrafos Españoles. Vol. I.
Santiago de Compostel•la: AGE i Universidade de Santiago de Compostela, P. 463-472.
MÓDENES, J. A. 1997. "Diferències en la mobilitat residencial a la regió metropolitana de
Barcelona". A: Roca, J. (ed.), Expansió urbana i planejament a Barcelona. Vol. II. Barcelona:
Institut Municipal d’Història i Editorial Proa. P. 331-343.
SANCHO, S. 1997. "Barcelona i Catalunya: estructura de la població i diferenciació territorial,
1787 i 1860". A: IV Congrés d'Història de Barcelona. Barcelona i l'espai català. Ciutat i
articulació del territori. Barcelona: Ajuntament de Barcelona i Institut Municipal d'Història. P.
13-26.
TORRENTS, À. 1997. "Mort i malaltia al Penedès, 1608-1935". A: Miscel•lània
Penedesenca. XXII. Vol II, 105. P. 149-169.
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TORRENTS, À. i DEVOLDER, D. 1997. "Aparcería y familia compleja". A: Actas del
Congreso Internacional Historia de la Familia. Una nueva perspectiva sobre la sociedad
europea, Familia, casa y trabajo. Múrcia: Universitat de Múrcia , P. 497-509.
TORRENTS, À.; ROS, C. i GONZALVO, M. 1997. "Sobreviure a Barcelona: comparacions
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BIBLIOTECA
La Biblioteca del Centre d'Estudis Demogràfics és l'única existent a Catalunya especialitzada
en Demografia i estudis de població. Des de la seva creació s'ha tingut 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.
Fons:
- 6730 llibres enregistrats.
- 75 col•leccions de publicacions periòdiques.
- Fons de microfitxes que comprèn: el Moviment Natural de la Població, des de 1858 fins a
1954, el Cens de la Població des de 1857 fins a 1940, el Nomenclàtor del Cens des de 1858
fins a 1940 i l'Enquesta mundial de fecunditat de diversos països.
Serveis:
- La Biblioteca és oberta per als membres de la comunitat científica i universitària de 9 a 14 i
de 15,30 a 19,30 hores, de dilluns a dijous i divendres fins les 18 hores.
- Per facilitar la difusió i recerca de materials la Biblioteca elabora un butlletí electrònic
mensual que inclou les referències bibliogràfiques dels llibres i articles de revistes 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.
BANC DE DADES
El Banc de dades del Centre d'Estudis Demogràfics consta de dues parts diferenciades:
Primera part: Catalunya
- Dades històriques.
S’han informatitzat totes 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; així com totes les variables sobre naixements i matrimonis del
Moviment Natural de la Població de Catalunya. Actualment forma part del banc de dades del
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CED la següent informació que prové d'aquestes dues fonts demogràfiques, amb la
desagregació territorial màxima i, en el cas de les dades del MNP, amb la temporalitat
disponible (anual, trimestral i mensual).
Les principals dades censals de què es disposa són les següents:
- Nombre d'habitants de fet i de dret
- Estructura per edat, sexe i estat civil de la població
- Alfabetització
- Naturalesa de la Població
- Nivell d’instrucció
- Activitat i ocupació
Les principals dades del MNP (naixements i matrimonis) són:
- Nombre total de naixements i matrimonis
- Naixements segons sexe i legitimitat
- Multiplicitat dels parts
- Avortaments, morts en néixer i nascuts morts
- Matrimonis segons edat i estat civil anterior dels cònjuges
- Matrimonis segons relació de parentiu entre cònjuges
- Legitimació dels fills pels matrimonis
En aquests moments per a estudis d’evolució en el temps s'està reconstituint les principals
sèries històriques del MNP (naixements i matrimonis) del segle XIX i XX, per cada província i
pel conjunt de Catalunya.
Un esforç especial ha estat dedicat a la catalogació del material informatitzat per tal de fer
més accessible les dades. La catalogació de les dades històriques està acabada i està
recollida en dos documents de consulta al CED. A més, es pot consultar el catàleg de les
dades censals a través de la WEB del CED.
Actualment, les dades històriques estan en procés d’introducció a la WEB del CED perquè
s’hi pugui accedir 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.
La recopilació, informatització i catalogació d’aquest material ha estat possible gràcies al
recolzament financer de l’Institut d’Estadística de Catalunya i del Ministeri d’Educació i
Cultura (DGICYT PB90-0675 i PB93-0912).
- Dades actuals
Les dades dels Padrons de 1975 i 1986 i dels Censos de 1981 i 1991 també han estat
incorporades al Banc de Dades amb una desagregació territorial municipal, comarcal i
provincial, així com també les del conjunt de Catalunya. Estan informatitzades una part
considerable de les dades publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya referides als
anteriorment especificats recomptes de població. Aquestes dades 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 grandària
petita que no estan inclosos, per aquesta raó, en les publicacions.
També s’han informatitzat algunes dades publicades per l’Instituto Nacional de Estadística a
les quals no s’ha tingut accés en suport magnètic (la majoria dades provincials).
Actualment s’estan catalogant la informació disponible pel període 1975-91.
Pel que fa a les dades de Moviment Natural de la Població, l’Institut d’Estadística de
Catalunya també ens ha proporcionat tota la sèrie de dades des de 1975 publicades i
algunes no publicades pel total de municipis de Catalunya en suport magnètic. També
formen part del banc de dades estadístiques referides a altres fenòmens demogràfics com
actualitzacions padronals, registre d’altes i baixes, etc.
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Segona part: Espanya
La majoria de dades demogràfiques d'Espanya que han estat incorporades al Banc de
Dades pertanyen a les publicacions dels Censos de l'INE que formen part de la nostra
biblioteca.
El Centre d’Estudis Demogràfics té informatitzades part de les dades dels Censos de
Població i Padrons des de 1960 amb un nivell de desagregació territorial de províncies,
capitals de província i total nacional referents a població, estructura per edat, sexe i activitat
(les sèries d’aquesta darrera variable tenen discontinuïtats importants en el temps). S’estan
completant encara les sèries referents a nivell d’instrucció, així com actualitzant les dades
del Cens de 1991 al ritme que marca la seva publicació.
En quant a les dades de Moviment Natural de la Població, s’ha fet un esforç per actualitzar
les sèries referides a defuncions (tant per edat com per causes de mort), de naixements (per
edat de la mare) com de matrimonis (per edat). Es disposa actualment de totes aquestes
dades a nivell provincial des de 1975 fins a l’actualitat.
També forma part del Banc de Dades del Centre d’Estudis Demogràfics sèries d’indicadors
demogràfics (com per exemple l'Índex Sintètic de Fecunditat i de Nupcialitat i esperances de
vida) calculats a partir de les dades brutes que han estat descrites anteriorment. De la
mateixa manera es van incorporant a aquest Banc la majoria dels resultats numèrics dels
treballs elaborats al Centre d’Estudis Demogràfics, per aconseguir una major facilitat d’accés
per a totes aquelles persones que el vulguin consultar.
PLANA WEB
La plana Web del Centre d’Estudis Demogràfics 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, els seminaris que s’organitzen, el
banc de dades -ja esmentat-, un accés directe de consulta a 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.

ORGANITZACIÓ DE CONGRESSOS
Pel que fa a l'organització d'actes públics de caire professional cal remarcar, per a 1995, la
organització juntament amb el Departament de Geografia de la UAB, del V CONGRÉS DE
LA POBLACIÓ ESPANYOLA de l'Associació de Geògrafs Espanyols.
1995
Seminari internacional sobre Transicions demogràfiques i desenvolupament al Magrib
Rabat, 2-10 d’octubre.
Organitzat en el marc del projecte Med-Campus “Population et environement en
Méditerranée”.
Participants/seccions:
• Les transitions démographiques: faits et théories
Ponents:
D. Tabutin, Institut de Demografia de la Universitat de Lovaina, Bèlgica
A. Yaakoubd, Institut Nacional d’Estadística i Economia Aplicada, Marroc.
A. Lfarakh, Centre d’Estudis i Recerca Demogràfics, Marroc.
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• Changements socio-culturels et transitions de fécondité et de nuptialité
Ponents:
R. Kechad, Institut de Ciències Socials de la Universitat de Blida, Algèria.
A. Ajbilou, Institut Nacional d’Estadística i Economia Aplicada, Marroc.
• Transitions démographiques, transformations et crises économiques
Ponents:
G. Tapinos, Institut d’Estudis Polítics de París.
M. Amrani, Facultat de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials, Marroc.
F. Aquil, Facultat de Lletres i Ciències Humanes, Tunísia.
D. Cogneau, DIAL-ORSTOM, Paris.
A. Fazouane, Institut Nacional d’Estadístiques i d’Economia Aplicada de Rabat, Marroc.
A. Domingo, Centre d’Estudis Demogràfics, Barcelona.
M. Lahlou, Institut Nacional d’Estadística i Economia Aplicada, Marroc.
L. Petillon, Institut de Demografia de la Universitat de Lovaina, Bèlgica.
A. Yaakoubd, Institut Nacional d’Estadística i Economia Aplicada, Marroc.
V Congrés de la Població Espanyola
Bellaterra, 2-4 de novembre.
- Programa:
2 de novembre.
Inauguració del Vè. Congrés de la Població Espanyola a càrrec de les autoritats
acadèmiques.
• 1a Ponència: Hogares, familias y viviendas.
Ponent:
Relatora:
Debat

Pilar Almoguera Sallent
Montserrat Solsona Pairó

Taula Rodona: Els treballs sobre població a Catalunya.
Participants:

Anna Cabré Pla
Àngels Pascual de Sans
Isabel Pujadas Rúbies
Santiago Roquer Soler
Tomàs Vidal Bendito

Debat
Recepció institucional: Palau de la Generalitat de Catalunya
3 de novembre.
• 2a Ponència: Población, salud y bienestar.
Ponent:
Relator:

Anna Olivera Poll
Enric Mendizàbal Riera

Debat
• 3a Ponència: Prospectivas demográficas y territoriales.
Ponent:
Relator:

Vicente Rodríguez Rodríguez
Pedro Requés Velasco
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Debat
Reunió del Grupo de Población de la AGE
4 de novembre.
Sortida de camp. Visita a diverses àrees d'interès de la ciutat de Barcelona i el seu entorn
metropolità
Comitè Organitzador: Anna Cabré i Àngels Pascual. Secretaris: Enric Mendizàbal i
Montserrat Solsona. Vocals: Fernando Gil, Juan A. Módenes, Francesc M. Muñoz, Jordi
Pascual, Esther Sánchez i Miquel Solana.
Edició del llibre d'Actes a càrrec de: Jordi Pascual, Esther Sánchez, Miquel Solana,
Fernando Gil, Juan A. Módenes, Francesc M. Muñoz i Enric Mendizàbal.

ORGANITZACIÓ DE REUNIONS PROFESSIONALS
1995
Workshop “Analysing
Household/Family”

European

Gender

Systems

and

Gender

Inequality

in

Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona, 25-28 Gener.
European Science Foundation, Network on Gender Inequality and European Regions.
Organitzat pel Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i el
Centre d’Estudis Demogràfics. Coordinat per Montserrat Solsona.
Sessions:
• Sessió 1: Analysing European Gender Systems. Theoretical Perspectives
- Issues of Race and Ethnicity in the Analysis of Gender Welfare Systems
Fiona Williams, University of Leeds
- Gender cultures and the gender arrangement -a theoretical framework for cross-national
comparisons on gender
Birgit Pfau-Effinger, University of Bremen
- Sociological perspectives on gender relations in comparative perspective
Per Jensen, University of Aalborg
- Theorising different patterns of gender relations in Western Europe
Sylvia Walby, University of Leeds
• Sessió 2: Perspectives of the network research
- Researching forms and degrees of Patriarchy
Simon Duncan, University of Bradford
- Methodological reflections on cross-national research on gender: towards a Gendered
Societal model.
Jacqueline O’Reilly, Wissenschaftszentrum Berlin
• Sessió 3: Gender inequality in old and new households.
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Demographic trends, gender relations and households composition
- Moderadora: M. Dolors Garcia Ramon, Universitat Autònoma de Barcelona
- Recent changes in Portuguese family patterns: between conflict and crisis
Isabel Margarida André, Universidad de Lisboa
- The second demographic transition from a gender pespective: the case of Catalonia
Montserrat Solsona, Universitat Autònoma de Barcelona
- Family Obligations and gender inequalities: insights into Britain and Spain
M. José González, London School of Economics
- Gender relations, employament and the household in the U.K., Norway and the Czech
Republic
Fiona Harris, University of Leicester
• Sessió 4: Caring responsibilities: between family and the state
- Moderadora: Janice E. Windebank, University of Sheffield
- Allocation of caring responsibilities
Eileen Drew, Trinity College
- Cash and care. Defining family obligations in Europe
Andrea Warman, University of Bath
- Care duties in Spanish households: a macroeconomic approach
M. Angeles Duran, Instituto de Economía y Geografía
Reunió anual de la Xarxa Europea de Programes de Formació en Demografia
(SOCRATES-ERASMUS PIC-95-B-2010/14)
Bellaterra, 7-9 de novembre.
Organitzat per Anna Cabré (CED) i Eric Vilquin (Institut de Demografia, Universitat LouvainLa-Neuve, Bèlgica). Coordinat per Anna Cabré.
Participants:
Marco Bottai, Universitat de Pisa. Departament d’Estadística i Matemàtiques aplicades a
l’Economia.
M. Eugenia Cosio, Universitat de Paris X-Nanterre. Centre de Recherche Populations et
Sociétés.
Carlos A. Da Costa, Ismag. Centro de estudos de Populaçao de Lisboa.
Alfred Dittgen, Universitat de Paris I-Sorbonne. Institut de Demografia de París.
Andrew Hinde, Universitat de Southampton. Departament of Social Statistics.
A.C. Kuijsten, Universitat d’Amsterdam. Unitat de Demografia.
Antonella Pinnellli, Universitat de Roma. Departament de Ciència Demogràfica.
Nicola Shelton, Universitat de Liverpool. Departament de Geografia.
En aquesta reunió es va presentar el projecte de mobilitat de postgraduats, la Xarxa
ALFAPOP. Aquesta Xarxa està integrada per alguns membres de la Xarxa europea de
programes de formació en Demografia i membres de la Xarxa llatinoamericana PROLAP
(Programa Latinoamericano de Población). El programa efectiu de mobilitat del projecte
ALFAPOP es presentarà entre abril i octubre de 1997.
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Workshop “Gènere i Desenvolupament”
Bellaterra, 25 de novembre.
Organitzat pel CED amb motiu de la visita a Barcelona de les alumnes i professors dels
cursos de postgrau de Gènere i Desenvolupament i Direcció Agrícola i Desenvolupament
Rural de la Universitat de Manchester. Coordinat per Montserrat Solsona.
Participants:
Uma Kothari, professora de la Universitat de Manchester.
Sarah Agyeman-Duah, UNICEF, Ghana.
Shaheen Akter, ODA/BC, Bangladesh.
Lubna Izzidin, FCO/BC, Jordania.
Juliana Osei, UNICEF, Ghana.
Iqbal Hussain, director del Programa de Suport Rural Aga Khan.
Shah Makeen, director de les activitats sobre el terreny del Programa de Suport Rural Aga
Khan.
Humphrey Mwangi, director del Segon Projecte per la Millora del Cafè a Kènia.
Berhanu Tesfaye, director del programa SOS Sahel International a Etiòpia.
Maria do Carmo Fonseca, professora visitant al CED, de laUniversitat Federal de Minas
Jerais, Brasil.
Eva Jiménez Julià, becària del CED.
En aquesta reunió es va informar sobre el tipus de recerca que es realitza al CED en general
i els projectes sobre gènere i demografia, en particular. Es van donar a conèixer els
projectes actuals de la Línia de Recerca i el Grup de Família, Treball i Gènere, així com les
perspectives de projectes futurs.
Com a part d’aquesta estada a Barcelona, es van realitzar visites de les estudiants i els
professors a diverses associacions i institucions relacionades amb les dones. Les
investigadores del CED van organitzar i acompanyar aquestes visites.
1996
Curs "Quants, On, Com i Per Què: Reflexions Entorn de la Dinàmica de la Població"
Barcelona, febrer-maig.
Organitzat pel Col•legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de
Catalunya. Coordinat per Àngels Torrents.
Sessions:
• Sessió 1, 5 de febrer
“Els estudis sobre la població.
Conceptes de demografía i població”
Àngels Torrents.

“Efectes d’estructura: indicadors” Esther
Sánchez
• Sessió 5, 4 de març
“ Les estructures d’edat. Estructures
joves i envellides” Esther Sánchez

• Sessió 2, 12 de febrer
“La dinàmica temporal de la població: el
creixement i la transició demogràfica”
Àngels Torrents

• Sessió 6, 11 de març
“Les estructures d’edat
Esther Sánchez

• Sessió 3, 19 de febrer
“La població mundial” Joaquin Recaño

i

l’activitat”

• Sessió 7, 18 de març
“Canvis i continuïtats en les estructures
familiars” Rocío Treviño

• Sessió 4, 26 de febrer
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• Sessió 12, 6 de maig
“Les migracions internes”
Joaquin Recaño

• Sessió 8, 25 de març
“La dinàmica demogràfica recent de la
família: la II Transició Demogràfica”
Rocío Treviño

• Sessió 13, 13 de maig
“Migracions internacionals”
J. Antonio Módenes

• Sessió 9, 15 d’abril
“La natalitat: fecunditat elevada versus
control de naixements”
Anna Cabré

• Sessió 14, 20 de maig
“Mobilitat residencial, evolució urbana i
segregació territorial”
J. Antonio Módenes

• Sessió 10, 22 d’abril
“Els fenòmens demogràfics: nivell i
diferenciació. El retrocés de la mortalitat
i les desigualtats davant la mort” Àngels
Torrents

• Sessió 15, 27 de maig
“Població i desenvolupament”
Jordi Pascual

• Sessió 11, 29 d’abril
“Introducció a la mobilitat: conceptes.
indicadors i fonts” J. Antonio Módenes

Curs Reflexions Sobre la Dinàmica de la Població
Institut de Batxillerat Sants-les Corts, Barcelona. Juliol.
XXIII Escola d’Estiu de Secundària. Organitzada pel Col•legi Oficial de Doctors i Llicenciats
en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya. Coordinat per Àngels Torrents
Sessions:
• Sessió 6, 8 de juliol
“La dinàmica familiar en el contexto de
la Segunda Transición“
Rocío Treviño

• Sessió 1, 1 de juliol
"Població i medi ambient"
Jordi Pascual
• Sessió 2, 2 de juliol
“Població mundial” Joaquin Recaño

• Sessió 7, 9 de juliol
“Introducció a la mobilitat i migracions
de la població”
J. Antonio Módenes

• Sessió 3, 3 de juliol
“Estructures de la població: Activitat i
envelliment” Esther Sánchez

• Sessió 8, 10 de juliol
”Mobilitat residencial urbana”
J. Antonio Módenes

• Sessió 4, 4 de juliol
“La transició demogràfica”
Àngels Torrents

• Sessió 9, 11 de juliol
“Migracions internacionals”
Joaquin Recaño

• Sessió 5, 5 de juliol
“Migracions internacionals”
Andreu Domingo

• Sessió 10, 12 de juliol
"Determinants
de
demogràfic” Julio Pérez

l'envelliment

1997
Reunió de la xarxa ALFAPOP amb representants de la xarxa PROLAP a La Havana.
Organitzadors: Dra. Anna Cabré, Centre d’Estudis Demogràfics, Universitat Autònoma de
Barcelona, institució coordinadora de la Xarxa. Dra. M. Eugenia Zavala de Cosio, Universitat
de Paris X - Nanterre, membre de la Xarxa. França. Dr. Carlos Welti, coordinador de
PROLAP, Programa llatinoamericà de Població i membre de la Xarxa. Mèxic.
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Centro de Estudios Demográficos. Universitat de La Havana. La Havana, 8-14 de febrer.
Participants:
Dra. Carmen Miró, Centre d’Estudis Llatinoamericans (CELA), Panamà.
Dra. Ana Luisa Davila, Programa Graduat de Demografia, Universitat de Puerto Rico.
Dr. Juan Chackiel, Centre Llatinoamericà de Demografia (CELADE), Chile.
Dr. Alfredo Lattes, Centre Nacional d’Estudis de Població (CENEP), L’Argentina.
Dr. Alejandro Aguirre, El Colegio de México, Mèxic.
Dr. Juan G. Figueroa, El Colegio de México, Mèxic.
Dra. Guadalupe Salas, Societat Mexicana de Demografia, Mèxic.
Dra. Ma. Isabel Baltar de Rocha, Nucli d’Estudis de Població, Universitat de Campinas,
Brasil.
Dr. Carlos A. Lista, L’Argentina
Dr. Karin Slowing Umaña, Guatemala.
Dr. Geraldo Nunez Filho, Càmara municipal de Guaratingueta, Brasil.
Dra. Graciela Infesta, Centre Nacional d’Estudis de Població (CENEP), L’Argentina.
Dra. Ignes Helena Oliva Perpetuo, CEDEPLAR, Universitat Federal de Minas Gerais de Belo
Horizonte, Brasil.
Dra. Luz Beltran Molina, Venezuela.
Dr.Roberto Ham, El Colegio de la Frontera Norte (COLEF), Mèxic.
Dr. Rolando Garcia Quiñones, Director del Centre d’Estudis Demogràfics, Universitat de la
Havana, Cuba.
Dr. Fernando González Quiñones. Vice-director del Centre d’Estudis Demogràfics.
Universitat de La Habana, Cuba.
Dra. Sonia Catasús Cervera, Centre d’Estudis Demogràfics, Universitat de la Havana, Cuba.
Dra. Dora Celton, Universitat de Córdoba, L’Argentina.
Dr. Hector Hernandez, Centre Regional Interdisciplinari de Mèxic (CRIM), Universitat
Nacional Autònoma de Mèxic, Mèxic.
En aquesta reunió es va informar als membres de PROLAP (Programa llatinoamericà de
Població, que federa als centres llatinoamericans que imparteixen docència en demografia o
que realitzen investigació en temes demogràfics) de la existència de la xarxa ALFAPOP, del
seus componentes i de les activitats realitzades aleshores i programades per a la
presentació de la sol•licitud definitiva a finals d’abril de 1997. Es van establir les modalitats
de funcionament de la xarxa ALFAPOP, en concertació amb els membres llatinoamericans i
europeus.
Així mateix es van sol•licitar candidatures per al programa de doctorat dins la nova xarxa
d’estudis de població ALFAPOP, amb fluxos UE-AL i AL-UE, i es va fixar un calendari per a
les activitats de la Xarxa ALFAPOP
Reunió de la xarxa ALFAPOP a Barcelona.
Organitzada pel Centre d'Estudis Demogràfics, Universitat Autònoma de Barcelona.
Centre d'Estudis Demogràfics. Bellaterra, 20-23 de abril.
Participants:
Dra. Anna Cabré, Centre d’Estudis Demogràfics, Universitat Autònoma de Barcelona,
institució coordinadora de la Xarxa.
Sra. Hermínia Pujol, Universitat Autònoma de Barcelona, institució coordinadora de la Xarxa.
Sra. M. Àngels González, Universitat Autònoma de Barcelona, institució coordinadora de la
Xarxa.
Dra. M. Eugenia Zavala de Cosio, Universitat de Paris X - Nanterre, membre de la Xarxa.
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Dr. Carlos Welti, coordinador de PROLAP, Programa llatinoamericà de Població i membre de
la Xarxa.
Sr. Pau Miret, Universitat de Southampton, membre de la Xarxa.
Dra. Maria do Carmo Fonseca, Universitat Federal de Minas Gerais, nou membre de la
Xarxa.
A la reunió es va preparar la candidatura definitiva per a la mobilitat de posgraduats.
També es va elaborar el programa comú de formació per a posgraduats; els acords per a
l’acollida de becaris, allotjament, exenció de taxes, preparació lingüística, tornada a la
institució d’origen i reconeixement acadèmic; la relació dels tutors que es responsabilitzaran
dels becaris, i es van confeccionar els pressupostos.
Curs Reflexions sobre la Dinàmica de la Població.
Curs de formació permanent. Organitzat amb el Centre d’Estudis Històrics de Terrassa i pel
Col•legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya.
Terrassa, gener-febrer. Coordinat per Enric Mendizàbal.
Participació amb les sessions:
• Sessió 1, 28 de gener
“Aproximació a la població mundial”
Enric Mendizàbal.

•Sessió 6, 13 de febrer
“Població i activitat econòmica” Esther
Sánchez.

•Sessió 2, 30 de gener
“Demografia històrica: introducció a la
història de la població de Catalunya”
Carme Ros.

•Sessió 7, 18 de febrer
“L'envelliment de la població:
revolució gris” Julio Pérez.
•Sessió 8, 20 de febrer
“Les
migracions”
Juan
Módenes.

•Sessió 3, 4 de febrer
“El retrocés de la mortalitat i les
desigualtats davant la mort” Enric
Mendizàbal.

la

Antonio

•Sessió 9, 25 de febrer
“La distribució territorial de la població.
Les noves formes de poblament” Juan
Antonio Módenes.

•Sessió 4, 6 de febrer.
“La natalitat: de la fecunditat elevada al
control
de
naixements”
Enric
Mendizàbal.

•Sessió 10, 27 de febrer.
“Les polítiques de població” Julio Pérez

•Sessió 5, 11 de febrer
“Les piràmides de població”
Esther Sánchez.
.

Curs Reflexions sobre la Dinàmica de la Població.
Curs de formació permanent. Organitzat en el marc de la XXIV Escola d’Estiu de Secundària
del Col•legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya.
Barcelona, juny-juliol. Coordinat per Enric Mendizàbal
Participació amb les sessions:
•Sessió 1, 30 de juny
“Aproximació a la població mundial”
Enric Mendizàbal.
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•Sessió 2, 1 de juliol
“Demografia històrica: introducció a la
història de la població de Catalunya”
Carme Ros
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•Sessió 3, 2 de juliol
“El retrocés de la mortalitat i les
desigualtats davant la mort” Enric
Mendizàbal.

•Sessió 7, 8 de juliol
“La distribució territorial de la població i
mobilitat. Les noves formes de
poblament” Juan Antonio Módenes.

•Sessió 4, 3 de juliol.
“La natalitat: de la fecunditat elevada al
control
de
naixements”
Enric
Mendizàbal.

•Sessió 8, 9 de juliol
“L'envelliment de la població:
revolució gris” Julio Pérez.

la

•Sessió 9, 10 de juliol
“Les migracions internacionals” Andreu
Domingo.

•Sessió 5, 4 de juliol
“Les piràmides de població” Esther
Sánchez.
•Sessió 6, 7 de juliol
“Població i activitat econòmica” Esther
Sánchez.

•Sessió 10, 10 de juliol
“Les polítiques de població” Julio Pérez.

1998
Quarta Reunió del Projecte d’Investigació I+D: 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.
Bellaterra, , 5-6 Març 1998
Organitzada per l’equip investigador:
• Coordinadora: Montserrat Solsona
• Investigadores principals: Begoña Arregui, Encarnación Aracil, Maria do Carmo Fonseca
(actualment a Belo Horizonte, Brasil) i Montserrat Solsona.
• Investigadores associades: Rocío Treviño, Esther Sánchez, Eva Jiménez, Marta Luxan,
Marta Ortega i Marian Villarías.
Professora convidada: Liza Tsaliki (Universitat de Sunderland, Regne Unit)
PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS
1995
Congrés Europeu de Demografia.
Milà 4 - 8 de setembre.
Conferència internacional organitzada per la European Association for Population Studies
(EAPS) i la International Union for the Scientific Studies of Population (IUSSP).
Participants:
• Anna Cabré, com a convidada.
• Andreu Domingo amb la comunicació “Elements in order to define the indicators of
integration considering the conditions of life of African and Latinoamerican inmigrants in the
Metropolitan Area of Barcelona.”
• Enric Mendizàbal i Esther Sánchez amb la comunicació “The relation between population
and territory through daily population mobility. ”
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• Jordi Pascual amb la comunicació “Conjunture and migration in the Metropolitan Region of
Barcelona.”
IV Congrés de l'Associació de Demografia Històrica.
Bilbao, 20-23 de setembre.
Organitzat per la Universitat del País Basc i la Asociación de Demografía Histórica (ADEH).
Participants:
• Anna Cabré com a organitzadora de la sessió “Coyunturas, ciclos de vida, cohortes:
aproximaciones demográficas a la Historia, aproximaciones históricas a la Demografía.”
• Daniel Devolder amb la ponència “Determinantes de los parámetros biográficos en las
poblaciones europeas del pasado.”
• Carme Ros i Socors Sancho amb la comunicació “Dinámica demográfica y diferenciación
territorial: Cataluña en 1860. ”
• Enric Mendizàbal amb la comunicació “Una nueva aproximación al estudio de la red
urbana de Cataluña (1717-1991). ”
• Fernando Gil amb la comunicació “Un estudio de la dinámica migratoria a partir del estado
civil de las generaciones femeninas españolas nacidas entre 1897 y 1921. ”
• Assistència d’Àngels Torrents.
V Congrés Espanyol de Sociologia.
Granada, 28-30 de setembre.
Organitzat per la Federación Española de Sociología.
Participants:
• Amand Blanes amb la comunicació “La mortalidad en Cataluña.”
• Julio Pérez amb la comunicació “Las mujeres, la auténtica vejez de la España actual.”
• Marc Ajenjo, Marta Luxan i Rocío Treviño amb la comunicació “Cambios generacionales en
la emancipación de los jóvenes en Andalucía.”
V Congrés de la Població Espanyola.
Bellaterra, 2-4 de novembre.
Organitzat pel Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i el
Centre d’Estudis Demogràfics .
Participants:
• Anna Cabré a la Taula rodona: “Los trabajos sobre población en Catalunya.”
• Amand Blanes amb la comunicació “Evolución de la esperanza de vida en España, 19601991.”
• Fernando Gil, Esther Sánchez, Jordi Pascual i Miquel Solana amb la comunicació
“Vivienda y familia en las áreas rurales catalanas.”
• Eva Jiménez amb la comunicació “Algunos apuntes sobre el análisis biográfico y sus
aplicaciones en el análisis de las migraciones.”
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• Juan A. Módenes amb la comunicació “Reflexiones sobre el análisis prospectivo de la
movilidad residencial metropolitana.”
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III Congrés de la Societat Espanyola de Contracepció.
Vitòria, octubre.
Organitzat per la Societat Espanyola de Contracepció.
Participant:
• Julio Pérez amb la ponència “Un planeta superpoblado: Demografía aspectos generales.”
XIV Congrés Nacional de Geografia: Cambios regionales a finales del siglo XX.
Salamanca, 5-8 de desembre.
Organitzat pel Departament de Geografia de la Universitat de Salamanca i l'Associació de
Geògrafs Espanyols.
Participants:
• Juan A. Módenes amb la comunicació “El territorio y el ciclo de vida en las migraciones
metropolitanas. Una aproximación a partir de la región metropolitana de Barcelona.”
• Enric Mendizàbal amb la comunicació “Los efectos de la movilidad cotidiana en Cataluña
en la distribución territorial de la población.”
• Francesc M. Muñoz amb la comunicació “La ciudad en crisis. Rehabilitación y proyecto
urbano en Barcelona, 1980-1995.”
IV Congrés d'Història de Barcelona: Barcelona i l'espai català. Ciutat i articulació del
territori.
Barcelona, 13-15 de desembre.
Organitzat per l'Institut Municipal d'Història de l'Ajuntament de Barcelona.
Participants:
• Àngels Torrents, Margarita Gonzalvo i Carme Ros amb la comunicació “Sobreviure a
Barcelona: comparacions de la mortalitat en l'espai català del segle XX.”
• Socors Sancho amb la comunicació “Barcelona i Catalunya: estructura de la població i
diferenciació territorial 1787-1860.”
• Juan A. Módenes amb la comunicació “Estratègies i mobilitat residencial diferenciada a la
Regió Metropolitana de Barcelona.”
• Jordi Pascual amb la comunicació “Xarxes: jerarquies i retícules. Aproximació a l'anàlisi del
paper de Sabadell en l'articulació territorial de la Metròpoli de Barcelona.”
• Francesc M. Muñoz amb la comunicació “Deconstrucció de Barcelona. Projecte urbà i
realitat metropolitana, 1980-1995.”
1996
Seminari “Women and Families: The evolution of the status of women as a factor in
and a consequence of changes in family dynamics”.
Paris, 24-26 de febrer.
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Organitzat pel CICRED i la Delegació Permanent de Mèxic a la UNESCO.
Participant:
• Montserrat Solsona amb la ponència "The second demographic transition from a gender
perspective. The case of Catalonia."
VII Congreso de Antropología Social.
Saragossa 16-21 setembre.
Organitzat per l’Institut Aragonès d’Antropologia. Federació d’Associacions d’Antropologia de
l’Estat Espanyol
Participant:
• Andreu Domingo amb la Comunicació “La integración como el proceso de apropiación de
espacios sociales ascendentes.”
XXII Reunión de Estudios Regionales "El desarrollo de las regiones. Nuevos
escenarios y perspectivas de análisis".
Pamplona, 20-22 novembre.
Organitzada per la Universitat Pública de Navarra.
Participants:
• Anna Cabré, com a Membre del Comitè Organitzador i coordinadora de l'àrea temàtica de
Demografia i Urbanisme.
• Joaquim Recaño, com a ponent.
Congrés La Popolazione italiana nel Seicento.
Florència, 28-30 de novembre.
Organitzat per la Società Italiana di Demografia Storica (SIDES).
Assistent:
• Soco Sancho.
1997
VI Congrés de la Població Espanyola.
Huelva, 21-23 de maig.
Organitzat pel Departament de Geografia Humana i Història Contemporània de la Universitat
de Huelva i el Grup de Treball de Població de l'Associació de Geògrafs Espanyols (AGE).
Assistència com a convidada:
• Anna Cabré
Participant:
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• Enric Mendizàbal, co-relator, amb la ponència “Pobresa i exclusió social”, en col•laboració
amb Isabel Pujadas i Rubíes de la Universitat de Barcelona.
XV Congrés de Geògrafs Espanyols.
Santiago de Compostel•la, 10-14 de setembre.
Organitzat per l'Associació de Geògrafs Espanyols (AGE) i el Departament de Geografia de
la Universitat de Santiago de Compostel•la.
Participants:
• Enric Mendizàbal i Esther Sánchez amb la comunicació “La población estacional en el
litoral turístico de Cataluña.”
XXIII Congrés Internacional de la Població.
Beijing, Xina, 11-17 d’octubre.
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 Comitè d’organització.
• René Houle, Carles Simó i Montserrat Solsona, amb la comunicació “Separation et divorce
en Espagne.
• René Houle, amb la comunicació “L’integration sociale et politique des minorités dans les
système soviétique.
• Montserrat Solsona i Maria do Carmo Fonseca, amb la comunicació “Teaching Gender and
Population.
1998
IV Congrés Basc de Sociologia.
Bilbao, 26-28 de febrer.
Participants:
• Marta Luxán, amb la comunicació "La constitución de la pareja. Cambios generacionales en
la Comunidad Autónoma de Euskadi".
Congrés Internacional de la Població. V Congrés de la ADEH.
Logroño, 15, 16 i 17 d’abril.
Organitzat per la Associació de Demografia Històrica i pel Govern de la Rioja.
Participants:
• Anna Cabré, amb la conferencia inaugural del Congrés, “La nupcialidad ¿mecanismo
autorregulador de las fluctuaciones de nacimientos?”.
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• M. Àngels Torrents, com a membre del Comitè Científic del Congrés i, juntament amb
Robert Rowland, organització de la sessió “Matrimonio y Nupcialidad: perspectivas
interdisciplinares”.
• Socorro Sancho i Carme Ros, com assistents al Congrés.
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Simposi Internacional sobre Interculturalitat a la Mediterrània.
Barcelona, 14-16 de setembre.
Organitzat per l’Institut Català de la Mediterrània d’Estudis i Cooperació.
Participants:
• Andreu Domingo, com a membre del Comitè científic, i presentació de la ponència “El
model català”, conjuntament amb Maria Àngels Roque, Porta Perales i Isidor Marí.
VI Congrés Espanyol de Sociologia “Sociología y Sociedad”.
La Coruña, 24-26 de setembre.
Organitzat per la Federació Espanyola de Sociologia.
Participants:
• Marc Ajenjo, amb la comunicació “Incidencia de las diferencias sociales del territorio en la
fecundidad: una aplicación a la Comunidad de Madrid”.
• Andreu Domingo, amb la comunicació “Imaginario demográfico en la construcción de la
identidad y la alteridad” (presentada a la sessió 34, Migraciones).
• René Houle, Carles Simó, Montserrat Solsona i Rocío Treviño amb la ponència “Análisis
biográfico del divorcio en España” (presentada en grup de treball 04, "Sociología de la
Familia", en la primera sessió dedicada al tema de "Las pautas de la formación de la
familia").
• Marta Luxán, amb la ponència "Factores socioeconómicos que influyen en la formación de
la pareja. Un estudio comparativo para tres generaciones de la Comunidad Autónoma de
Euskadi y España”.
I Congrés Nacional sobre Adopcions Internacionals.
Madrid, 12- 14 de novembre.
Organitzat per ASEFA (Asociación Española de Atención y Apoyo a la Familia y a la
Adopción).
Assistent:
• Inés Brancós.
I Congrés Nacional de Salut Reproductiva.
Sitges, 2-5 de desembre.
Organitzat per la Fundació Pro Salut Reproductiva a Sitges.
Assistent:
• Montserrat Solsona.
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Entretiens de la Société de Démographie Historique et de l'Association Française des
Historiens Economistes. Histoire, économie et démographie. Migration, cycle de vie
familial et marché du travail.
París, 4-5 de desembre.
Organitzat per la Société de Démographie Historique i la Association Française des
Historiens Economistes.
Participants:
• Socorro Sancho, amb la comunicació “Analyse du déclin de la fécondité catalane au XIX
siècle et son rapport avec les différences régionales des types socioprofessionnels”.
• Carme Ros, amb la comunicació “La transmission intergénérationelle des métiers parmi les
artisans. La ville d'Igualada (Catalogne) pendant le XVIIe et XVIIIe siècles”.

PARTICIPACIÓ EN ALTRES ACTES ACADÈMICS I PROFESSIONALS
Participació en programes docents, cursos, cicles de conferències i altres reunions
professionals.

1995
- El Vallès: Territori, Economia i Societat.
Programa La Universitat a l'abast, organitza la Universitat Autònoma de Barcelona.
Coordinació Abel Albet. Lliçà d'Amunt, 9 de gener. Participació de Ramon Arribas amb la
conferència Població i poblament al Vallès Oriental.
- Jornades Internacionals Cerdà, urbs i territori.
Organitzades pel Col•legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports. Barcelona, 16-18 de gener.
Participació d'Anna Cabré juntament amb Francesc M. Muñoz amb la ponència La densitat
en les propostes de Cerdà.
- Human Capital and Mobility: Mapping European Family and Household Patterns.
Trobada dels participants a l'esmentat programa. Organitzat pel Grup d’Història de la
Població i Estructura Social de Cambridge. Luxemburg, 28-29 de gener. Assistència d'Anna
Cabré.
- Curs Ecologia i Ciutat.
Organitzat per la Xarxa d'Aules de Cultura de l'Hospitalet de Llobregat. Gener. Participació
de Francesc. M. Muñoz amb la coordinació del programa de divulgació ambiental.
- IX Cicle de Conferències, Aigua i activitat productiva: de la Il•lustració a la Industrialització.
Organitzat pel Centre d´Estudis d´Història Moderna Pierre Vilar. Barcelona, Gener.
Conferència impartida per Àngels Torrents.
- Tercer Cicle de l'Institut Universitari d´Història Jaume Vicens Vives.
Organitza la Facultat d´Humanitats, Universitat Pompeu Fabra. Gener. Participació d'Àngels
Torrents amb la conferència Evolució i realització del treball d´investigació en Demografia
Històrica: problemes i solucions, dins l'assignatura que imparteix el professor Jaume Torras.
- Reunió per a la Coordinació de la Xarxa MED-CAMPUS.
Organitzada pel Centre d’Estudis Demogràfics. Barcelona, 25 de gener al 2 de febrer.
Participació de Rabah Kechad, Universitat de Blida (Algèria); Dominique Tabutin i Lucie
Petillon, Universitat Catòlica de Lovaina (Bèlgica); George Tapinos, Institut d’Études
Politiques (França); Ali Mendili, Universitat Sylvo-Pastoral (Tunísia); Abdel Yaakoubd, Institut
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d’Estadística i Economia Aplicada (Marroc); Andreu Domingo i Inés Brancós, Centre
d’Estudis Demogràfics.
- Curs d'Economia Catalana.
Organitzat per ESADE. Barcelona, 2 de febrer. Coordinació Pere Puig. Participació de
Ramon Arribas amb la conferència Població i activitat a la Catalunya dels noranta.
- Curs de Geografia i Història de Catalunya.
Organitzat per la Direcció General d'Ordenació Educativa, Departament d'Ensenyament,
Generalitat de Catalunya. Barcelona, 9 de febrer. Participació d'Anna Cabré amb la
conferència Població i perspectiva de futur.
- Curs Coneixement de Catalunya.
Organitzat pel Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de
Barcelona. Bellaterra, 8 de febrer. Participació d'Enric Mendizàbal amb la conferència sobre
La població de Catalunya.
- Cicle de Xerrades: Les Dones en la Societat i a la Història.
Organitzat per Civilitas i l'Ajuntament de Sabadell, Casal Pere IV. Sabadell, 15 de febrer.
Participació de Montserrat Solsona amb la conferència El paper de la dona en les
transformacions demogràfiques recents.
- Curs de Demografia.
Organitza Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Hospital de Sant Pau, del 16 al 20 de febrer. Conferències impartides per Enric Mendizàbal
dins les activitats de Formació permanent del professorat d'Educació Secundària.
- Curs preparatori per les proves d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys.
Organitza Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Escoles d'adults Ca n'Anglada i Pere de Fices (Terrassa), del 16 al 20 de febrer. Participació
de Jordi Pascual amb la conferència Com és la població del món?.
- VII Simposi sobre l'Economia Catalana i la Unió Europea: El Repte de les Reformes
Estructurals.
Organitzat per la Banca Catalana i el Patronat Català Pro-Europa. Barcelona, 20-22 de
Febrer. Assistència d'Anna Cabré.
- De les Dones i les Transformacions Sociodemogràfiques recents.
Programa d'extensió universitària de la UAB, La Universitat a l'Abast. Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet, 22 de febrer, 21 i 29 de març. Coordinat per Montserrat Solsona.
Participació d’Andreu Domingo amb la conferència Dona jove i formació de parella.
Participació de Julio Pérez amb la conferència Les dones ancianes: l'autèntica vellesa del
món actual. Participació de Montserrat Solsona amb la conferència Les nenes i les dones en
els estudis sociodemogràfics. Implicacions per a les polítiques de població.
- XXXIV Curs de Divulgació de la Societat Catalana de Pediatria.
Organitzat por la S.C.P., Auditori Sándoz de Barcelona, 2 de març. Participació de
Montserrat Solsona a la Taula Rodona La família en la societat actual, dins el Mòdul 2:
Factors socials i familiars de risc en el desenvolupament del nen.
- Jornada Tècnica sobre Experiències d'Integració d'Immigrants Estrangers a Catalunya.
Organitzada pel Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya. Barcelona,
13 de març. Assistència d'Inés Brancós.
- VIII Trobada Internacional: Cultura en un Tombant del Segle.
Organitzades per la Comissió Internacional de Difusió de la Cultura Catalana. Barcelona, 1518 de març. Assistència i participació d'Anna Cabré a una taula rodona.
- Jornades sobre Polítiques d'Integració a Europa.
Coordinades per Joaquim Giol (Càritas Diocesana). Girona , 29-31 de març. Assistència
d’Inés Brancós.
- Seminari Interdisciplinari d'Investigadors en Migracions.
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Organitzat i coordinat per Lluís Recolons, director de Migra-Studium. Les trobades es
realitzen, amb una periodicitat quinzenal, del 6 d'abril al 2 de novembre, a Migra-Studium.
Assistència d’Inés Brancós.
- IUSSP Council Meeting.
Pekín, 18-20 d'abril. Assistència d'Anna Cabré a la reunió dels membres del Consell de la
International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP).
- Conferències al Col•legi d'Economistes de Catalunya.
Organitza el Col•legi d'Economistes de Catalunya. Barcelona, 27 d'abril. Anna Cabré
imparteix la conferència La demografia, ciència o mitologia.
- Deu anys de la Llei d’Estrangeria: Balanç i perspectives.
Presentació de l'estudi promogut per la Fundació Paulino Torras Domènech. Barcelona, 8 i 9
de maig. Assistència d’Inés Brancós a les Taules Rodones organitzades amb tal motiu.
- Debats Científics Oberts de l'Institut Municipal de la Salut.
Barcelona, 16 de maig. Participació de Julio Pérez amb la conferència Tendències i
conseqüències de l'envelliment de la població, a la sessió "Factors socials i salut en la gent
gran".
- Trobada d'Investigadors sobre la Família a Catalunya.
Organitzada pel Departament d'Història Contemporània i el Departament d'Antropologia de
la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. Barcelona, 24 de maig.
Assistència d'Anna Cabré i Carme Ros.
- Cicle de Conferències: La Pràctica de la Geografia.
Organitzat pel Departament de Geografia de la UAB. Maig-Juny. Participació de Francesc.
M. Muñoz a la coordinació d'aquest cicle de conferències. Cicle paral•lel a l'assignatura de
segon cicle Pensament Geogràfic, impartida per la Dra. Maria Dolors García Ramon.
- Programa Olot Intercultural'95.
Organitzat per L'Ateneu de l'Orfeó Popular Olotí. Olot, 8 de juny. Participació d'Anna Cabré
amb la conferència La immigració actual i la demografia catalana.
- Workshop "Gender Inequality in Paid Employment in Europe and its Regions".
Organitzat per l’ESF Network "Gender Inequality and the European Regions". Bad
Zwiscchenahn (Alemanya), 29 juny - 2 juliol. Assistència de Montserrat Solsona.
- Curs d'Estiu per a la Universitat de Josai (Japó).
Organitzat pel Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de
Barcelona. Bellaterra, 6 de juliol. Conferència Spain and Catalonia as Multicultural Societies.
Impartida per Ramon Arribas.
- Curs per a la Formació de Professorat Formador per a l'Educació Intercultural.
Organitzat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, 3-14
de juliol. Participació d'Anna Cabré impartint la conferència inaugural i la conferència
Migracions i Població.
- Human Capital and Mobility: CEE Programme on Mapping European Family and
Household Patterns.
Second Workshop. Organitzat pel Grup d’Història de la Població i Estructura Social de
Cambridge. Cambridge 8-10 Juliol. Assistència d'Anna Cabré i Daniel Devolder.
- Curs Polítiques d’Immigració en els Països de la OCDE: el Cas d’Espanya. El Paper
Demogràfic de la Immigració dels països Europeus.
Organitzat per la Universidad Complutense de Madrid. Almeria, 17-22 de juliol. Participació
d'Anna Cabré i Andreu Domingo amb la conferència La situación de Cataluña.
- XIV Curs d'Estiu d'Estudis Pirinencs.
Organitzat per l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, la UAB, la Universitat de Lleida i la Caixa de
Catalunya. La Seu d’Urgell, 18 de juliol. Participació d'Enric Mendizàbal en el curs d'estiu
"Impacte ambiental del despoblament", dirigit per Joan Manuel Soriano, amb la conferència
Canvis en el poblament. Alguns exemples en els Països Catalans .
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- La Problemàtica Ambiental Mediterrània.
Cicle de conferències organitzat per la Societat Catalana de Biologia de l'Institut d'Estudis
Catalans. Bellaterra, 22 de setembre. Participació d’Andreu Domingo amb la conferència La
bomba demogràfica mediterrània? .
- Seminari El municipi i les Cultures de l'Estat.
Organitzat per la Diputació de Barcelona. Barcelona, 22 de setembre. Participació d'Enric
Mendizàbal amb la conferència Moviments migratoris a Catalunya, 1950-1990.
- Curs: Anàlisi Demogràfica de la Població.
Organitza el Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Bellaterra, 2, 4, 9 i 11 d'octubre dins el Curs de Postgrau de Política Social. Curs impartit per
Montserrat Solsona.
- IUSSP Council Meeting.
Organitzat per la International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP). Pekín, 911 d'octubre. Assistència d'Anna Cabré a la reunió restringida dels membres del Consell.
- Les previsions demogràfiques a la prospectiva social, econòmica i política.
Marroc, 9-10 d'octubre. Participació d'Andreu Domingo amb aquesta ponència dins el
Seminari del Projecte MED-CAMPUS.
- Inauguració Curs de l'Escola EPPA.
Organitzat pel Col•legi d'Advocats de Sabadell. Sabadell, 17 d'octubre. Conferència
inaugural del curs 95-96 de l'Escola Pràctica Professional de l'Advocacia (EPPA), amb el títol
Demografia i Dret, pronunciada per Anna Cabré .
- Reunió sobre Fonts de Documentació Europea en els Camps de Població i Demografia.
Organitzat per l'INED. París, 24 d'octubre. Participació de Jordi Pascual com a representant
del CED.
- Cicle de Conferències sobre La Coneixença de l'Hospitalet.
Organitza el Centre d'Estudis de l'Hospitalet. Hospitalet de Llobregat, Octubre. Participació
de Joaquim Recaño amb la conferència L’emigració andalusa a Catalunya. Una visió des de
l´Hospitalet de Llobregat.
- Jornades d’Estadística.
Organitzades per l'INE amb motiu del seu 50è Aniversari. Madrid, 21-22 de novembre.
Participació d'Anna Cabré com a ponent a la Taula Rodona Balance Actual de la Estadística
en España. Prioridades, estrategias y perspectiva.
- Curs de Postgrau de Pedagogia Intercultural.
Organitzat per la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de
Barcelona. Bellaterra, 22 de novembre. Participació d'Andreu Domingo amb la conferència
Migracions i demografia a Catalunya.
- I Curs de Formació Sociocultural pel Desenvolupament Nacional de Catalunya.
Organitzat per Òmnium Cultural. Barcelona, 24 de novembre. Participació d'Anna Cabré amb
la conferència Demografia. La població a Catalunya.
- Seminari Internacional Població i Migracions a la Mediterrània. Estratègies de cooperació
descentralitzada.
Organitzat per la Fundació Centre d'Informació i Documentació Internacionals a Barcelona
(CIDOB), sota el patrocini del Fons de Població de les Nacions Unides, l'Agència Espanyola
de Cooperació Internacional i l'Ajuntament de Barcelona. Barcelona, 24-25 de novembre.
Participació d'Anna Cabré.
- Seminari Mig Segle de Demografia (1945-1995).
Organitzat per l’Institut Nacional d’Estudis Demogràfics (INED). Paris, 25-27 de novembre .
Participació de Jordi Pascual
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- Fòrum Civil EUROMED.
Organitzat per l'Institut Català de la Mediterrània d'Estudis i de Cooperació de la Generalitat
de Catalunya. Barcelona, 29-30 de novembre. Participació d'Anna Cabré com a experta en
el fòrum Les migracions, presidint la sessió Mercat de treball i migracions.
- Assemblea anual del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat.
Organitza el Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat. 30 de novembre. Participació de
Joaquim Recaño amb la conferència L’emigració andalusa a Catalunya al segle XX.
- Màster de Polítiques Públiques.
Organitza la Universitat Pompeu Fabra. Barcelona, 16 de desembre. Participació de
Montserrat Solsona amb la conferència La segona transició demogràfica i les polítiques
familiars a Europa.
- Curs: La població a Catalunya.
Programa d'extensió universitària La Universitat a l'Abast. Organitzat per la Universitat
Autònoma de Barcelona i l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, 20 de desembre.
Coordinat per Enric Mendizàbal, que imparteix la conferència sobre el tema La polèmica de
la població a Catalunya.
1996
- Cicle de Conferències La Catalunya del Segle XX. La població de Catalunya: avui i demà.
Organitzat per l’Institut d'Estudis Humanístics Miquel Coll i Alentorn (INEHCA) i coordinat per
Tomàs Vidal i Bendito. Barcelona, 11 de gener i 22 de febrer. Participació d’Enric
Mendizàbal amb la conferència “Població i territori” i a la taula rodona "Resum i Debat".
- La inmigración extranjera en Cataluña
Organitzat per l'Euskal-Etxea de Barcelona. Barcelona, 18 de gener. Participació d’Andreu
Domingo amb aquesta Conferència.
- La transició demogràfica a Catalunya i Espanya. El cas de Sant Pere de Riudebitlles al
segle XIX.
Organitzat pel Departament de Salut Pública de la Universitat d´Alacant, dins el seu Tercer
Cicle. Alacant, 25 de gener. Participació d’Àngels Torrents amb aquesta conferència.
- Workshop Analysing European Gender Systems and Gender Inequality in
household/Family.
Organitzat pel Centre d'Estudis Demogràfics, el Departament de Geografia de la Universitat
Autònoma de Barcelona i la European Science Foundation Network Gender Inequality and
the European Regions . Barcelona, 25-28 de gener de 1996. Assistència d’Hermínia Pujol.
- Curs Intervenció en col•lectius en situació de risc social
Organitzat per PROGESS, Barcelona, 30 de gener i 20 de febrer Participació d’Andreu
Domingo amb dos seminaris: Demografia i immigració estrangera i Col•lectius immigrats a la
província de Barcelona .
- Cicle de conferències sobre la realitat catalana La població de Catalunya: avui i demà .
Organitzat per l'Institut d'Estudis Humanístics Miquel Coll i Alentorn. Barcelona, 1 de febrer i
22 de febrer. Participació d’Anna Cabré amb la conferència Fecunditat, nupcialitat i família i
a la taula rodona de l'acte de cloenda del cicle.
- Cicle de conferències sobre la realitat catalana La població de Catalunya: avui i demà.
Organitzat per l'Institut d'Estudis Humanístics Coll i Alentorn. Barcelona, 8 i 13 de febrer.
Participació d’Amand Blanes amb la Conferència Anàlisi i perspectives de la mortalitat a
Catalunya i assistència a la taula rodona sobre El futur de la població catalana .
- Master de Gerontologia
Organitzat per l’Escola d’Infermeria de la Universitat de Barcelona. Bellvitge, 13 i 20 de
febrer. Participació de Montse Solsona amb la conferència Demografia de l'envelliment.

115

Difusió

- La condició jurídica dels iberoamericans a Espanya abans i després de la Llei
d'Estrangeria. Organitzat per l'Institut Català de Cooperació Iberoamericana. Barcelona, 29
de febrer. Assistència d’Inés Brancós a la taula rodona.
- Cicle de Conferències Problemes actuals de relacions internacionals.
Organitzat pel Centre d'Informació i Documentació de Barcelona CIDOB. Universitat de
Lleida, març. Participació de René Houle amb la conferència Les repúbliques asiàtiques del
que fou l'URSS: entre la cultura i la sobirania .
- VII Tallers de llengua i literatura catalanes a l'ensenyament secundari.
Organitzat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Sant Cugat del
Vallès, 8 de març. Participació d’Anna Cabré amb la impartició de la Conferència inaugural.
- L'evolució previsible de la població a Catalunya. Reflexions des d'una òptica sanitària.
Organitzat per l'Hospital de Sant Joan de Déu. Barcelona, 8 de març Participació d’Anna
Cabré amb aquesta Conferència, impartida en els actes de la festivitat de Sant Joan de Déu.
- Nenes, noies i dones al Segle XXI.
Organitzat per l'Ajuntament de Premià de Mar. Premià de Mar, 13 de març. Participació
d’Anna Cabré amb aquesta Conferència impartida amb motiu dels actes del Dia
Internacional de la Dona.
- Tercer Curs sobre Relacions Internacionals L'estat del món . La Mediterrània.
Organitzat per l'Associació d'Amics de la UNESCO de Manresa. Manresa, 19 de març.
Participació d’Anna Cabré amb la conferència: La Mediterrània, frontera o pont?. Algunes
consideracions des de la demografia
- La inmigración en la dinámica demográfica de Cataluña .
Organitzat pel Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Bellaterra, 26 de març. Participació d’Anna Cabré amb aquesta conferència, impartida a un
grup d'alumnes del Departament de Geografia de la Universitat de Lisboa, amb motiu de la
seva estada a la UAB, per a realitzar treballs de camp sobre Catalunya.
- Curs Gender at Work: Reality, Theory and Policy in The European Union.
Organitzat pel Departament de Geografia de la Universitat de Durham. Durham, 9 al 13
d’abril. Participació de Montse Solsona amb la conferència Women's Economic Activity,
Generational Change and Job Segregation in Spain.
- 5è Programa de Erasmus, Gender at Work .
Organitzat per la xarxa internacional de Geografia i Gènere. Durham (Gran Bretaña), 9 al 14
d’abril. Assistència de Marta Luxán.
- Curs de Formació Permanent
Organitzat pel Col•legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de
Catalunya. Barcelona, 15 d'abril. Participació d’Anna Cabré amb la conferència La fecunditat
.
- Interculturalitat .
Organitzat per l'Associació de Professors de les Escoles Cristianes de Catalunya. Barcelona,
18 d'abril. Participació d’Anna Cabré amb aquesta Conferència impartida amb motiu del Xè
Aniversari de l’Associació.
- Seminari Pensar demogràficament, parlar sobre població.
Organitzat pel Centre Cultural Caixa de Girona. Girona, 23 d’abril al 9 de maig. Participació
de Carles Simó com a coordinador del Seminari i amb la conferència Com es filma una
població. El laboratori quebequés per a l'estudi del comportament demogràficÓ . Participació
d’Anna Cabré amb la conferència El sistema català de reproducció. Història demogràfica de
les generacions 1856-1960 , i participació de Soco Sancho amb la conferència La transició
demogràfica a les comarques gironines .
- Cicle de conferències sobre l'ocupació i l'atur entre els joves
Organitzat per Iniciatives Juvenils contra l'Atur. Lleida, 8 de maig. Participació de Julio Pérez
amb la conferència L'ocupació juvenil i la dinàmica demogràfica .
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- Cicle de Seminaris Urbans L'edat d'emancipació dels joves. Determinants i Efectes.
Organitzat pel Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Barcelona, 9-10 de maig.
Participació d’Anna Cabré amb la Ponència La transició del model familiar: un esquema
interpretatiu de l'emancipació dels jove . Assistència de J. Antonio Módenes i Marta Luxán
- A Barcelona, les dones canviem els temps.
Organitzat per l’Ajuntament de Barcelona. Barcelona, 10 i 11 de maig. Assistència de
Montse Solsona al Seminari de treball.
- Sessió de treball Cap a una política familiar
Organitzada per la Unió de Famílies de Catalunya amb motiu del Dia Internacional de la
Família. Barcelona, 15 de maig. Participació d’Anna Cabré amb la ponència Família,
longevitat i identitat .
- Cicle de Conferències en Relacions Internacionals.
Organitzat pel Centre d'Informació i Documentació de Barcelona (CIDOB), Barcelona, 20, 21
i 22 de maig. Participació de René Houle amb la conferència La política de les nacionalitats
a la Unió Soviètica: principis, aplicacions i conseqüències.
- IV Seminario Internacional Gumersindo de Azcárate de Política Social.
Organitzat per l'Institut d'Estudis Socials Avançats. CSIC. Madrid, 29 de maig. Participació
d’Anna Cabré en la taula rodona sobre Relaciones intergeneracionales.
- Curs d’actualització científica i didàctica Geografia i Història de Catalunya.
Organitzat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Terrassa, 6 de
juny. Participació d’Anna Cabré amb la Ponència Població i perspectiva de futur .
- Workshop Mapping gender inequality in european regions .
Organitzat per ESF Network Gender Inequality and the European Regions. Amsterdam, 8 de
juny. Assistència de Montse Solsona.
- Quarta Universitat d'Estiu de la Dona.
Organitzada per l’Institut Català de la Dona, Generalitat de Catalunya. Barcelona, 17 al 20
de juny. Assistència de Montse Solsona.
- Jornada de Reflexió sobre el Futur de l'Estat del Benestar a Catalunya i a l'Estat Espanyol
Organitzada pel Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Barcelona,
26 de juny. Participació d’Anna Cabré com a experta convidada al grup de treball Futur de
les pensions , i de Montse Solsona com a experta convidada al grup de treball Polítiques
sectorials d'habitatge, ensenyament i serveis socials .
- Seminari El futur de l’Estat del Benestar.
Organitzat pel Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, 26 de
juny. Assistència d’Amand Blanes.
- Curs d'estiu per a la Universitat de Josai (Japó).
Organitzat pel Vice-rectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de
Barcelona. Bellaterra (Cerdanyola), 4 i 5 de juliol. Participació de Ramon Arribas amb la
conferència Catalonia, crossroad of cultures and civilitations , i de Montse Solsona amb la
conferència The Role of Women in Contemporary Spain and Catalonia.
- Seminari de formació La imatge de l'escola pública.
Organitzat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, 8 de
Juliol. Participació d’Anna Cabré amb la Ponència Població i perspectiva de futur.
- Curs La gestió de sistemes locals d'informació.
Organitzat per l'Ajuntament de Terrassa i Foment de Terrassa dins la 4a Universitat d'Estiu a
Terrassa. Terrassa, 9 de juliol. Participació d’Anna Cabré amb la Conferència inaugural La
gestió dels sistemes d'informació en la presa de decisió i de T. Antònia Cusidó amb la
Conferència Origen, desenvolupament i projecció futura dels censos de població.
- II Jornades de Estudis sobre la població valenciana.
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Orihuela (Alacant), 23,24 y 25 de setembre de 1996. Participació de Carles Simó amb la
Comunicació Descripció d’un comportament reproductor particular. Reflexions
metodològiques al voltant de l’estudi de la burgesia de Nova França.
- Workshop Analysing european Welfare States and gender inequality.
Organitzat per ESF Network Gender Inequality and the European Regions. Joensuu i
Mekrijärvi (Finlàndia), 19 al 22 de setembre. Assistència de Montse Solsona.
- Jornada de reflexió i debat La Nueva Sociedad: Mujer, Familia y Empleo .
Organitzada pel Congrés dels Diputats. Madrid, 3 d'octubre. Participació d’Anna Cabré amb
la Ponència Cambios demográficos y familiares. Nuevos valores. El tiempo.
- III Trobada de Centres de Documentació de Dones i de Grups Universitaris de Treball en
temes de Gènere.
Organitzat per l'Institut de Estudis de la Dona de la Universitat de Granada. Granada, 4 al 6
d'octubre de 1996. Participació d’Hermínia Pujol.
- Curs La recerca històrica i les fonts documentals. L'època moderna a les comarques
tarragonines.
Organitzat per la Universitat Rovira i Virgili i la Xarxa d'Arxius de la Generalitat de Catalunya.
Valls, Vendrell, Montblanc, Reus, Tortosa i Tarragona, els dies 19 i 26 d'octubre, 9, 16, 23 i
30 de novembre de 1996. Assistència de T. Antònia Cusidó.
- Balanç dels estudis demogràfics als Països Catalans en el segle XX .
Dins les reunions que organitza la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l'Institut d'Estudis
Catalans. Barcelona, 21 d'octubre. Participació d’Anna Cabré amb aquesta Comunicació.
- Panorama demogràfic de la Catalunya del 2000 .
Organitzat per Donna Prisma Cultural. Barcelona, 24 d'octubre. Participació d’Anna Cabré
amb aquesta conferència.
- I Reunió de Treball del Grup de Geografía de los Servicios (AGE).
Organitzat per l’Associació de Geògrafs Espanyols i el Departament d’Anàlisi Geogràfica
Regional i Geografia Física de la Universitat Complutense de Madrid. Madrid, 25 d’octubre.
Participació d’Enric Mendizàbal a la Taula rodona de la Reunió de Treball sobre las
Perspectives del Grup, coordinada per Juan Córdoba Ordóñez.
- Curs de postgrau en Valoracions Immobiliàries.
Dins el Màster en Valoracions Immobiliàries, organitzat pel Centre de Política del Sòl i
Valoracions de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la Universitat Politècnica de
Catalunya. Barcelona, 31 d'octubre. Participació d’Anna Cabré amb la lliçó inaugural Familias
y hogares en el cambio de siglo; implicaciones en el mercado de la vivienda .
- Entretiens de la Société de Démographie Historique. Formes d'Union et Choix du Conjoint:
approche comparée en démographie historique et en anthropologie biologique .
Organitzat per la Societat de Demografia Històrica Francesa. París, 15 i 16 de novembre.
Assistència de Soco Sancho. Participació de Carles Simó amb la Comunicació Les
déterminants des mariages consanguins dans les populations europeennes du passé. La
nécessité d’une approche multidisciplinaire .
1997
- Jornades sobre el Projecte la Societat Catalana.
Organitzades per l'Institut d'Estadística de Catalunya. Bellaterra, 10-11 gener. Participació
d’Anna Cabré, com a membre del Comitè Científic i responsable del capítol de Població del
projecte, d’Amand Blanes, Carme Ros i Socorro Sancho, dins el mateix capítol, i d’Enric
Mendizàbal, Jordi Pascual, Joaquin Recaño i Esther Sánchez al capítol de Migracions.
- Curs Economia de Catalunya.
Organitzat pel Departament d'Economia de l'Escola Superior d'Administració i Direcció
d'Empreses. Barcelona, 24 de gener. Participació d’Anna Cabré amb la conferència
Demografia.
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- Taller Internacional Població i Salut Reproductiva.
Organitzat amb motiu de la celebració del 25è aniversari de la fundació CEDEM (Centro de
Estudios Demográficos, Universitat de la Havana, Cuba). La Havana, 10-13 de febrer.
Participació d’Anna Cabré com a Presidenta de Comissió.
- Curs les Migracions Interiors a Espanya: Tendències Recents i Perspectives de Futur.
Organitzat per la Societat Catalana de Geografia. Barcelona, 11-12 de febrer. Assistència de
Fernando Gil.
- First Meeting of the International Organizing Committee of the European Population
Conference 1999 (The Hague).
Organitzat per la European Association for Population Studies (EAPS). The Hague, 14-15 de
febrer. Participació d’Anna Cabré com a membre del Comitè en representació de la
International Union for the Scientific Study of Population.
- Seminari Women and Families: The Evolution of the Status of Women as a Factor in and a
Consequence of Changes in Family Dynamics.
Organitzat pel CICRED (Comité International de Coopération dans les Recherches
nationales en Démographie) i la Delegació Permanent de Mèxic a la UNESCO. París, 24-26
de febrer. Participació de Montserrat Solsona amb la ponència convidada The second
demographic transition from a gender perspective. The case of Catalonia.
- Curs Coneixement de Catalunya.
Organitzat pel Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de
Barcelona. Bellaterra, 25 de febrer. Participació d’Enric Mendizàbal amb la conferència La
població de Catalunya.
- III Seminari Economies i Estratègies Familiars. Seminari Sobre Mercat de Treball,
Migracions, Mobilitat Social, Treball Femení i Assistència a la Tercera Edat.
Organitzat per la Universitat Pompeu Fabra. Barcelona, 3-5 de març. Assistència de Carme
Ros.
- Actes amb motiu del Dia de la Dona Treballadora.
Organitzats per l'Escola d'Infermeria de Vic. Vic, 6 de març. Participació d’Anna Cabré amb la
conferència Dones de cara al Segle XXI: Reflexions des de la Demografia.
- Grup de treball Family Change and Welfare State.
Organitzat per la Comissió Europea en el marc del Training Mobility Programme. Centre per
a la Recerca Europea. Universitat de Mannheim. Alemanya, 7-8 de març. Participació de
Rocio Treviño amb la presentació del projecte d’investigació Lone Family Patterns in Spain,
Italy and France.
- Seminari Assistenza Sociale ed Enti Locali: Radici ed Esperience Storiche, Progetti e
Prospettive.
Organitzat per l’Ajuntament de Torino i el Departament de Sociologia de la Facultat de
Ciències Polítiques de la Universitat de Torino. Torino, 13 i 14 de març. Assistència de Rocío
Treviño.
- II Jornadas AUDEM, II Jornadas de SEUMO Canviant el Coneixement.
Oviedo, 13-15 de març. Assistència de Marta Luxán.
- Conferència Gènere. La Construcció Social del Femení i el Masculí.
Organitzada pel Departament de Sociologia de la Facultat de Ciències Polítiques de la
Universitat de Torino. Torino, 17 març. Assistència de Rocío Treviño.
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- Jornada La Població Metropolitana en el Context Català.
Organitzada per la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
Barcelona, 21 de març. Participació d’Anna Cabré amb la conferència Tendències
demogràfiques a Catalunya al tombant del segle XXI. Causes i efectes.
- Seminari del Programa de la CE Gender and Citizenships: Social Integration and Social
Exclusion in European Welfare States, en el marc del Second Gender and Citizenship
Thematic Network Seminar.
Organitzat pel Departament de Sociologia de la Universitat de Torino. Torino, 4-5 abril.
Assistència de Rocío Treviño.
- Curs Geografia i Història de Catalunya.
Organitzat per la Direcció General d’Ordenació Educativa de la Generalitat de Catalunya,
dins els Mòduls d’iniciació al Primer Cicle de l’Educació Secundària Obligatòria. Tarragona, 7
d’abril i Barcelona, 7 de maig. Participació d’Anna Cabré amb la ponència Població i
perspectiva de futur.
- Seminari Women’s Studies in Italia: Stato Della Ricerca de Esperienze Didattiche.
Organitzat pel Centre Interdepartamental d’Estudis i Recerca sobre la Dona (CIRSDE).
Torino, 7 d’abril. Assistència de Rocío Treviño.
- Seminari Il Welfare in Italia.
Organitzat pel Departament de Ciències Econòmiques i Financeres, el Departament de Salut
Pública i el Departament de Sociologia de la Universitat de Torino. Torino, 9 d’abril.
Assistència de Rocío Treviño.
- Conferència The Reform of Welfare State.
Organitzat pel Comitè de Ciutadania de la ciutat de Torino. Torino, 10 d’abril. Assistència de
Rocío Treviño.
- Seminari Qualitat de Vida a les Ciutats i Regions de la Unió Europea.
Organitzat pel Comitè de les Regions de la Unió Europea. Barcelona 14-16 d’abril.
Assistència de Juan Antonio Módenes.
- Seminari Female Empowerment and Demographic Processes: Moving Beyond Cairo.
Organitzat pel Committee on Gender and Population, International Union for the Scientific
Study of population (IUSSP) i el Departament de Sociologia de la Universitat de Lund. Lund
(Suècia), 21-24 abril. Assistència de Montserrat Solsona.
- Seminari L'habitatge al Segle XXI.
Organitzat per la Federació de Promotors Immobiliaris de la Comunitat Valenciana
(FEPROVA). València, 23 d’abril. Participació d’Anna Cabré a la Taula Rodona.
- Jornades Xè Aniversari de les Lleis d'Organització Territorial de Catalunya.
Organitzades per Iniciativa per Catalunya. Manresa, 26 d’abril. Participació d’Enric
Mendizàbal amb la presentació d’Una proposta d'organització territorial de l'administració
pública a Catalunya, en col•laboració amb Jesús Burgueño Rivero (Universitat de Lleida) i
Francesc Nadal i Piqué (Universitat de Barcelona)
- Workshop The Research in Sociology.
Organitzat pel Departament de Sociologia de la Universitat de Torino. Torino, abril.
Assistència de Rocío Treviño.
- Família i Migracions al Sistema Demogràfic de Catalunya.
Organitzat pel Cathy Marsh Center for Census and Surveys Research. Manchester, 1 de
maig. Participació d’Anna Cabré amb aquesta conferència, dins el projecte La formación de
la família y el trabajo de la mujer en Gran Bretaña y España (Acció Integrada HispanoBritànica (HB95-64).
- Seminari International Migration at Century’s End: Trends and Issues.
Organitzada per la International Union for the Scientific Study of Population, l'Institut
Universitari Ortega i Gasset, la Fundació la Caixa i l’Institut d’Estadística de Catalunya.
Barcelona 7-10 de maig. Participació d’Anna Cabré amb la jornada inaugural com a
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representant de la IUSSP, i d’Andreu Domingo amb la redacció de l’informe final d’aquesta
conferència per a la seva publicació posterior.
- Jornades d'Estadística.
Organitzades per la Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques i Diplomatura
d’Estadística de la Universitat de Granada. Granada, 8-9 de maig. Participació de Montserrat
Solsona amb la conferència Encuesta Sociodemográfica en Andalucía.
- Seminari The End of Modernity?.
Organitzada en el marc del Dia Anual d’Estudi del Departament de Sociologia de la
Universitat de Milà. Participació en el grup de treball The diversity in the daily live. Milà, 9 de
Maig. Assistència de Rocío Treviño.
- Pla de Formació per a les Secretaries Tècniques de Prevenció.
Organitzat per l’Ajuntament de Barcelona. Barcelona, 12 de maig. Participació d’Enric
Mendizàbal amb la conferència La població de Barcelona.
- Seminari Policia i Canvi Social.
Organitzat per l’Escola de Policia de Catalunya. Mollet del Vallès, 13 i 15 de maig.
Participació d’Enric Mendizàbal amb la conferència La piràmide de població del segle XXI i
d’Andreu Domingo amb la conferència Migració estrangera a Catalunya.
- Seminari Ciència, Economia i Ecologia.
Organitzat per l’Escola Randa. Barcelona, 16 de maig. Participació d’Anna Cabré amb la
conferència Transformacions demogràfiques al canvi de segle. Escala local i escala mundial.
- Jornades d'Estudi i Debat Polítiques d'Igualtat per al Proper Mil•leni.
Organitzades per l’Institut Català de la Dona. Barcelona, 20, 22, 27 i 28 de maig. Participació
de Montserrat Solsona a la Taula Rodona Entorn i Medi Ambient: Nova perspectiva de
gènere.
- Jornades Tècniques sobre Projeccions Demogràfiques de Catalunya.
Organitzades pel Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya i l’Institut
d’Estadística de Catalunya. Barcelona, 26-27 de maig. Participació d’Anna Cabré com a
ponent a la 3a Taula Rodona Els resultats de les projeccions demogràfiques a Catalunya.
Participació amb les comunicacions:
- Comentaris als escenaris de població de l’IEC, d’Amand Blanes i Julio Pérez
- Apunts sobre les migracions estrangeres en les projeccions de població, d’Andreu Domingo
- La projecció demolingüística a Catalunya, de René Houle i Miquel Strubell
-Reflexions sobre la projecció de les migracions a Catalunya, de Juan Antonio Módenes
Assistència de Montserrat Solsona.
- Seminari Demographic Changes in a Catalan Village. The Family Reconstitution of Sant
Pere de Riudebitlles from 1608 to 1935.
Organitzat pel Grup d’Història de la Població i Estructura Social de Cambridge. Cambridge, 4
de juny. Impartit per Àngels Torrents.
- Jornada d'Estadística Andalusia, Economia i Societat a la Frontera d'un Nou Segle.
Organitzada per la Universitat de Jaén i l’Institut d'Estadística d'Andalusia. Jaén, 5 de juny.
Participació de Montserrat Solsona amb la conferència Sociedad y población en Andalucía.
- Taula Rodona Per Què Barcelona perd Habitants?
Organitzada per Amics de la Ciutat. Barcelona, 5 de juny. Participació d’Anna Cabré com a
experta.
- Fòrum Jaume Vicens Vives.
Organitzat per la Fundació Relleu. Barcelona, 9 de juny. Participació d’Anna Cabré amb la
conferència Catalunya, poble decadent?
- Seminari Accueil et Socialisation des Jeunes Enfants à Cologne et à Lille. Une
Comparaison des Valeurs et des Normes.
Organitzat per la Caisse Nationale des Allocations familiales (CNAF). París, 10 de juny.
Assistència de Rocío Treviño.
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- Curs de l’Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran d’Osona - AFOPA.
Organitzat pels Estudis Universitaris de Vic i el Departament de Benestar Social de la
Generalitat de Catalunya. Vic, 11 de juny. Participació d’Anna Cabré amb la conferència de
clausura La Demografia a Catalunya. Ens hem d’alarmar?.
- Cicle de Conferències Cultura i Bon Temps.
Organitzat per l’Ajuntament de Pons. Pons, 13 de juny. Participació d’Anna Cabré amb la
conferència Les noves relacions en el si de la família. Algunes qüestions sobre Demografia.
- Jornades Habitatges amb Serveis per a Persones Grans.
Organitzades per l’Àrea de Promoció Econòmica i Habitatge de la Diputació de Barcelona.
Barcelona, 19 de juny. Participació d’Anna Cabré a la Taula Rodona Polítiques socials
relacionades amb l’habitatge.
- Seminari Work, Motherhood, and Welfare State in The USA, Britain, Canada and Australia.
Organitzat pel Departament de Sociologia de la Universitat de Torino. Torino, juny.
Assistència de Rocío Treviño.
- Curs d'Estiu per a la Universitat de Josai (Japó).
Organitzat pel Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de
Barcelona. Bellaterra, 2 de juliol. Participació de Ramon Arribas amb la sessió Catalonia,
crossroad of cultures and civilitations.
- Seminari Analysing Gender Culture and Gender Division of Power in European Regions.
Organitzat per ESF Network Gender Inequality and the European Regions al Trinity College.
Dublin, 3-6 juliol. Participació de Montserrat Solsona com a membre de la xarxa.
- XVI Curs d’Estiu d’Estudis Pirinencs.
La Seu d’Urgell, 8-9 de juliol. Participació d’Enric Mendizàbal amb el curs Demografia d’àrees
de muntanya: de què parlem quan parlem de la població del Pirineu?, en col•laboració amb
Esther Sánchez.
- Jornades Per Una Legislació que Afavoreixi la Integració dels Immigrants.
Organitzades pel Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya. Barcelona,
8-11 de juliol. Assistència d’Inés Brancós.
- Jornada Dret i Família.
Organitzada per la Universitat Ramon Llull. Barcelona, 20 de juliol. Assistència d’Inés
Brancós.
- Universitat Europea d'Estiu de Demografia Històrica.
Organitzada per la Societat de Demografia Històrica (SDH), Societat Italiana de Demografia
Històrica (SIDES) i Associació de Demografia Històrica (ADEH). Institut Universitari Europeu
de Florència, del 24 d'agost al 12 de setembre. Participació d’Àngels Torrents, amb el taller
The Nominative Sources i d’Anna Cabré amb el curs Cycles démographiques et marchés
matrimoniaux. Participació de Socorro Sancho com a membre del Secretariat general de la
Universitat d'Estiu i assistència de Carme Ros.
- VIII Escola Internacional d'Estiu en Demografia i Geodemografia.
Organitzada per la Universitat Charles de Praga. Praga i Zahradky, del 31 d'agost al 20 de
setembre. Assistència d’Eva Jiménez i Raquel Osàcar.
- Workshop Gender Inequality, Culture and Space.
Organitzat per ESF Network Gender Inequality and the European Regions. Berlín, 10-14
setembre. Participació de Montserrat Solsona com a membre de la xarxa.
- Presentació de l’Informe de Conjuntura Econòmica de Mataró.
Organitzat per l’Ajuntament de Mataró i l’Institut Municipal de Promoció Econòmica. Mataró,
30 de setembre. Participació d’Anna Cabré amb la conferència Els reptes demogràfics de
Catalunya davant el segle XXI.
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- Jornades Polítiques de Població i Demografia.
Organitzades pel Govern d'Aragó. Saragossa, 1-2 octubre. Participació de Montserrat
Solsona amb la conferència La fecundidad: evolución y tendencias.
- Conferència L'adopció Internacional. Dificultats i Risc.
Organitzada pel Col•legi d'Advocats de Barcelona. Barcelona, 9 d'octubre. Assistència d’Inés
Brancós.
- Màster en Gerontologia Clínica.
Organitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona, 17 d'octubre. Participació
de Julio Pérez, amb la sessió Demografia de l'envelliment.
- IV Trobada de Centres de Documentació i Biblioteques de Dones i de Grups Universitaris
de Treball en temes de Gènere.
Organitzat per l'Institut Català de la Dona. Barcelona, 17-19 d'octubre. Participació
d’Hermínia Pujol, amb la moderació del Grup de Treball Fons bibliogràfics i tractament tècnic
d'aquests fons, i d’Inés Brancós amb tasques de suport a l’organització.
- Jornades Catalunya, Demà.
Organitzades per la Generalitat de Catalunya. Barcelona, 24 d’octubre. Participació d’Anna
Cabré en aquestes Jornades de debat, com a experta al Grup de Treball Objectius i
estratègies per un territori organitzat sota criteris de sosteniment i cohesió territorial. El paper
de les grans infrastructures.
- Sessió Científica Extraordinària en Commemoració del XXV Aniversari de la Ciutat
Sanitària.
Organitzada per l’Hospital de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat, 28 d’octubre. Participació
d’Anna Cabré com a experta a la Taula Rodona La Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge
i el seu entorn.
- 1997 Workshop Using ECE/PAU's Collection of Census Microdata Samples.
Organitzat per la Divisió de l'Anàlisi Econòmica, Departament de les Activitats de Població de
les Nacions Unides. Ginebra, octubre. Assistència de René Houle.
- Cicle El Vallès: Territori, Economia i Societat.
Coordinat per Abel Albet. Universitat a l'abast. Universitat Autònoma de Barcelona, octubre.
Participació de Ramon Arribas amb la sessió Població i poblament al Vallès Occidental.
- Cicle El Vallès Oriental: Entendre el Present, Projectar el Futur .
Coordinat per l’Institut d’Estudis Metropolitans. Organitzat pel Consell Comarcal del Vallès
Oriental. Granollers, octubre-novembre. Participació de Ramon Arribas amb la conferència
La població del Vallès Oriental i d’Enric Mendizàbal amb la conferència La societat.
- I Reunió de les Xarxes Europees i Catalanes d’Investigació de l’Estat del Benestar.
Organitzada pel Departament de Sociologia de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de
la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat Pompeu Fabra. Barcelona, 4 i 5 de
novembre. Assistència de Rocío Treviño i d’Andreu Domingo.
- Jornades Polítiques d'Immigració i Polítiques d'Integració.
Organitzades per la Confederació Càritas Espanyola i per la Fundació Càritas Immigració
Girona. Girona, 5-7 de novembre. Assistència d’Inés Brancós.
- Actes del Vint-i-Cinquè Aniversari d’Òmnium Cultural.
Organitzat per Òmnium Cultural de Sabadell. Sabadell, 6 de novembre. Participació d’Anna
Cabré amb la conferència Catalunya: un poble decadent?. Panoràmica sobre l’evolució
demogràfica en la Catalunya moderna.
- Cicle de Conferències de l’AEG.
Organitzat per l’Associació d’Estudiants de Geografia de la Universitat Autònoma de
Barcelona. Bellaterra, 12 de novembre. Participació d’Andreu Domingo amb la conferència El
fluxe migratori Sud-Nord a la riba Mediterrània.
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- Jornades de Debat Quin Futur per al Pirineu?
Organitzades per l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, l’INEM i la Universitat de Lleida. La Seu
d’Urgell, 15-16 de novembre. Participació d’Anna Cabré amb la ponència La població, com a
membre del Consell Assessor per a la redacció de les Bases per al Pla Estratègic de l’Alt
Pirineu.
- Jornades Reformes Estructurals i Dinamització de l’Economia.
Organitzades pel Col•legi d’Economistes de Catalunya. Barcelona, 20 de novembre.
Participació d’Amand Blanes com a membre de la taula Les reformes necessàries en els
sistemes públics de pensions i de previsió privada.
- Workshop Comparative Family.
Organitzat per la Fertily and Family Survey Network i el CSIC. Madrid, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, 24-25 novembre. Assistència de Montserrat Solsona.
- Curs de Postgrau Pedagogia Intercultural.
Organitzat per la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB. Bellaterra, 24 de novembre.
Participació d’Andreu Domingo amb la sessió Anàlisi demogràfica del fet migratori.
- Seminari Intern del COLEF Una Revisión Crítica de las Teorías Migratorias desde la
Perspectiva de Género.
Organitzat pel Colegio de la Frontera Norte. Tijuana, Mèxic, 25 de novembre. Conferència
impartida per Eva Jiménez.
- Curs Barcelona, Ciutat de Migracions.
Organitzat per la Fundació CIDOB en el marc dels cursos de Relacions Internacionals.
Barcelona, 1 de desembre. Participació de Juan Antonio Módenes amb la conferència Les
migracions cap a Barcelona en el context històric de la demografia catalana.
- Seminari Dixièmes Entretiens Jacques Cartier.
Organitzat per la Fundació Jacques Cartier amb la participació de Societat de Demografia
Històrica (SDH), Societat Italiana de Demografia Històrica (SIDES) i Associació de
Demografia Històrica (ADEH). Lió, 8-10 desembre. Participació de Socorro Sancho amb la
comunicació Dynamique démographique et différentiation territoriale en Catalogne: 1787 et
1860., i de Daniel Devolder amb la comunicació Les types d’instabilité des populations du
passé.
- Reunió del Grup d'Interès Espanyol en Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva.
Organitzada per la Fundació CIDOB (Centre d'Informació i Documentació Internacionals a
Barcelona). Barcelona, Centre d’Anàlisi de Programes Sanitaris (CAPS), 11 de desembre.
Participació de Montserrat Solsona.
- Simpòsium L’aportació Cultural i Científica de l’Institut d’Estudis Catalans.
Participació d’Enric Mendizàbal amb la comunicació La Societat Catalana de Geografia, una
història que comença el 1935, en col•laboració amb E. Bertran i M. Cuxart.
- I Reunió de Treball del Grup de Geografia dels Serveis de l'Associació de Geògrafs
Espanyols (AGE).
Participació d’Enric Mendizàbal i Esther Sánchez amb la comunicació Comercio y población:
otra manera de observar una relación tradicional. El caso de Cataluña.
1998
- Jornada “Demanda futura de vivienda en Alicante”.
Organitzada per PROVIA (Asociación Provincial de Promotores de Viviendas de Alicante).
Alacant, 5 de febrer. Participació de Juan Antonio Módenes amb la conferència
Características de la demanda de primera residencia.
- Curs “Geografia i Historia de Catalunya”.
Curs d’actualització científica i didàctica pel professorat de Ciències Socials d’Educació
Secundària, organitzat per la Direcció General d’Ordenació Educativa de la Generalitat de
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Catalunya. LLeida, 17 de febrer. Participació d’Anna Cabré amb la ponència Població i
perspectiva de futur.
- “L’economia va bé. I la població?”.
Conferència organitzada per l’Associació de consellers i ex-consellers de la Caixa de
Sabadell “Pere Oliver”. Sabadell, 19 de febrer. Conferència impartida per Anna Cabré.
- Cursos d'Actualització Científica i Didàctica (1997-1998).
Organitzats pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Granollers, 5 de
març. Participació d’Enric Mendizàbal amb la conferència Població i perspectives de futur.
- Debat “Quin futur per al Pirineu?”.
Organitzat per l’ Ajuntament de Gerri de la Sal. Gerri de la Sal, 7 de març. Participació
d’Anna Cabré, com a membre de la ponència sobre Població, en el debat sobre les Bases
pel Pla Estratègic de l’Alt Pirineu.
- Debat “La nova societat del Coneixement”.
Organitzat per l’Institut Català de Tecnologia. Barcelona, 17 de març. Participació d’Anna
Cabré amb la ponència La marginació i el paper de l’ensenyament primari i secundari.
- “Canvis familiars i relacions de gènere”.
Conferència organitzada per la Fundació Nous Horitzons. Barcelona, Pati Manning-Casa de
la Caritat, 19 de març. Conferència impartida per Montserrat Solsona.
- Cicle de xerrades i projeccions sobre temes de natura i medi ambient.
Organitzat per l’Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura (ADENC). Sabadell, 20 de
març. Participació de Enric Mendizàbal amb la conferència Perspectives demogràfiques a
Catalunya.
- Curs d’Especialització en Estudis Migratoris i Anàlisis Demogràfic.
Organitzat per la Universitat de Santiago de Compostel•la i pel Consello da Cultura Galega.
Santiago de Compostel•la, 23 de març. Participació d’Anna Cabré amb la lliçó Tendencias y
predicciones, dins el bloc coordinat pel professor Fausto Dopico.
- Segones Jornades sobre “El Litoral de la Regió Metropolitana de Barcelona”.
Organitzades pel Consorci El Far-Centre dels Treballs del Mar. Barcelona, 25 de març.
Participació d’Anna Cabré i Juan Antonio Módenes amb la ponència Tendències
demogràfiques al litoral de la Regió Metropolitana de Barcelona i Enric Mendizàbal i Esther
Sánchez amb la ponència Població usuària del litoral de la Regió Metropolitana de
Barcelona.
- Jornades “La población en el desarrollo de Castilla y León”.
Organitzades pel Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León. Palència, 26 de
març. Participació d’Anna Cabré amb la ponència Crecimiento Económico, Empleo y
Población.
- Curs sobre el SYSCODEM (Système Communautaire de Démographie).
Observatoire Démographique Européen. St-Germain en Laye (França), març. Assistència de
René Houle i Fernando Gil.
- Population Association of America Annual Meeting.
Organitzat per la Population Associaton of America, The Hyatt Regency Chicago. Chicago,
Illinois, 2-4 d’abril. Participació d’Anna Cabré i Montserrat Solsona.
- Cicle “Una Mirada al segle XX”.
Organitzat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i pel Museu d’Història
de Catalunya. Barcelona, 30 d’abril. Participació d’Anna Cabré amb la conferència La
població.
- Cursos monogràfics “Final de segle. Final de mil•leni. Balanç i prospectiva. II.-Política i
Societat”.
Organitzats per Cultura i Comunicació. Terrassa, 5 de maig. Participació d’Andreu Domingo
amb la conferència Reptes demogràfics al tombant de segle.

125

Difusió

- Jornades “Preveure el Futur”. V Jornades de Treball dels Consells Socials de les
Universitats Públiques Catalanes.
Organitzades pels Consells Socials de les Universitats Públiques Catalanes. Barcelona, 21
de maig. Participació d’Anna Cabré amb la conferència Algunes consideracions sobre
demografia i universitat.
- Reunió “Xarxa Erasmus Socrates de Demografia”.
Organitzada pel Dipartimento di Scienze Demografiche, Università de la Sapienza. Roma,
25-30 de juny. Assistència de Montserrat Solsona.
- Curs Intensiu Erasmus-Socrates “Women and the environment, a gender perspective: from
the global to the local”.
Curs coordinat pel Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, 2-9
de juliol. Participació d’ Hermínia Pujol i de Marta Ortega.
- XVII Curs d'Estiu d'Estudis Pirinencs "El Pirineu, un paisatge dinàmic".
Coordinat per Joan Manuel Soriano. La Seu d'Urgell, 8-10 de juliol. Participació d’Enric
Mendizàbal amb la conferència Per una geografia històrica del Pirineu.
- Seminaris sobre temes d’actualitat.
Organitzats pels estudiants del Doctorat de Ciències Polítiques i de l’Administració Pública de
la Universitat Autònoma de Barcelona, 29 de juliol. Participació de Marta Ortega com a
moderadora del seminari La ablación vista desde Occidente, a càrrec de Marta Luxán.
- Presentació de l’Informe Anual sobre l’Estat de la Població Mundial, 1998. Reptes i
Oportunitats per la Cooperació en Població i Desenvolupament a Amèrica LLatina i el Carib.
Organitzat pel Fondo de Población de Naciones Unidas (FNUAP), la Fundació CIDOB i el
Grupo de Interés Español en Población. Barcelona, 3 de setembre. Assistència d’Anna Cabré
a l’acte en que una delegació del FNUAP va presentar l’Informe.
- “Reflexions entorn a la població de Catalunya i la seva evolució”.
Conferència dins el marc d’actes per a la Celebració de la Diada Nacional de Catalunya.
Organitzada per l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallarols. Sant Feliu de Pallarols, 11 de
setembre. Conferència impartida per Anna Cabré.
- “Europa. Una Demografia en transformació”.
Fòrum Europeu de Benissa, Jornades d’Estiu. Organitzades per la Universitat d’Alacant.
Benissa, 14-18 de setembre. Participació d’Anna Cabré amb la ponència Las mujeres de
todas las edades, protagonistas de la transformación.
- Jornades ADDIA d'Adopció.
Organitzades per ADDIA i la Federació Espanyola d'Entitats en Defensa de l'Adopció
(FENDA). Barcelona, 18 i 19 de setembre. Assistència d’Inés Brancós.
- Seminari “Family Strategies in Western and non-Western History”.
Organitzat per l´European Graduate School for Training in Economic and Social Historical
Research. Institut d´Europe. Luxemburg 23-27 de setembre. Participació de M. Àngels
Torrents com a relatora.
- 9th International Summer School in Demography and Geodemography.
Organitzat per Charles Universitat de Praga, Universitat d'Amsterdam, European Association
for Population Studies, i l'Open Society Institute de Budapest. 1 al 20 de setembre.
Participació de Montserrat Gusi.
- V Encuentro de Centros de Documentación de Mujeres y de Grupos Universitarios de
Trabajo en temas de Género.
Organitzat per l'Institut Català de la Dona. Telde (Gran Canària), 1-5 d'octubre. Participació
d’Hermínia Pujol en el Grup de Treball sobre recursos de la xarxa Internet.
- “Populaçao, Família e Genero. Europa e Brasil”.
Curs de Doctorat al CEDEPLAR (Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional),
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 9-27 d’octubre. Impartit per
Montserrat Solsona.
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- XI Encontro Nacional de Estudos Populacionais.
Trobada organitzada per l’ABEP (Asociación Brasileña de Estudios de Población). CaxambuMinas Gerais (Brasil), 19-23 d’octubre. Participació de Montserrat Solsona en el debat de la
sessió "Trajectòria de vida i mort dels Joves".
- III Seminari Urbà.
Organitzat pel Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). Barcelona, 22 i 23
d’octubre. En la taula rodona "Divorcialitat i dissolució de la llar. Causes i Efectes”,
participació de René Houle, Carles Simó, Montserrat Solsona i Rocío Treviño amb la
comunicació Los determinantes de la disolución de las uniones en España. Una
aproximación a partir del analisis de las biografías de la Encuesta Sociodemográfica de
1991. En la mateixa taula, presentació de René Houle i Carles Simó (juntament amb Teresa
Castro) de la comunicació Las mujeres separadas a través de la Encuesta de fecundidad
(FFS).
- Cicle de conferències sobre països “L'adopció a la República Dominicana”.
Organitzat per ADDIA. Barcelona, 23 d'octubre. Assistència d’Inés Brancós.
- Fòrum “Universitats i sistema universitari. Claus per al present i per al futur a Catalunya”.
Organitzat pel Fòrum Universitari, amb el recolzament del Comissionat d’Universitats i
Investigació de la Generalitat de Catalunya. Sitges, 23 i 24 d’octubre. Assistència d’Anna
Cabré com a convidada.
- Cicle d’Activitats de l’Ateneu Barcelonès.
Organitzat per l’Ateneu Barcelonès. Barcelona, 27 d’octubre. Participació d’Anna Cabré amb
la conferència Catalunya, poble decadent?.
- Grup de treball "Language Training and Socio-Cultural Adaptation".
Forma part del projecte TACIS "Social Protection and Integration of Migrants in the Russian
Federation". CIREM, AFPA y CED, Moscú i Barcelona. Tardor. Participació de René Houle
com expert per la Comunitat Europea.
- Curs “Dones i migració a la Mediterrània Occidental”.
Organitzat pel Campus interuniversitari de la mediterrània, Institut Català de la Mediterrània
d’Estudis i Cooperació, Barcelona, 2-6 novembre. Participació d’Andreu Domingo amb la
conferència “Immigració i visibilitat estadística” i, com assistents, Inés Brancós, Marta Ortega
i Hermínia Pujol.
- Diploma de Postgrau en Direcció i Gestió d’Institucions, Empreses i Plataformes Culturals.
Organitzat per la Universitat Pompeu Fabra. Barcelona, 10 de novembre. Participació d’Anna
Cabré amb la conferència La població de Catalunya. Passat, present i futur.
- “Les famílies en la Societat del Benestar”.
Conferència impartida per Jacques Comaille, Director del Centre Nacional d’Investigació
Científica de la República Francesa i presentada pel conseller de Benestar Social de la
Generalitat de Catalunya i per Lluís Flaquer, sociòleg i professor de la Universitat Autònoma
de Barcelona. Aula Magna de la Universitat de Barcelona. Barcelona, 19 de novembre.
Assistència de Rocío Treviño.
- Curs de Postgrau “Treball social i educatiu amb immigrants”.
Organitzat per la Fundació Pere Tarrés. Barcelona, 19 i 24 de novembre. Participació
d’Andreu Domingo amb la classe Perfils sòcio-demogràfics dels immigrats estrangers a
Catalunya.
- Jornada de presentació i discussió d’Estudis relatius a les transformacions familiars i noves
famílies.
Organitzada a la Universitat de Tarragona per la Xarxa d’Estudis Temàtics sobre Família i
Parentiu. Tarragona, 25 de novembre. Participació de Rocío Treviño amb la presentació del
projecte “Les Famílies monoparentals”.
- Reunió de la “Xarxa Temàtica sobre Família i Parentiu”.
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En formen part professionals de les Universitats de Barcelona, Autònoma de Barcelona i
Rovira i Virgili de Tarragona Barcelona, Tarragona, 26 febrer i 26 novembre. Participació de
Carme Ros, Socorro Sancho i M. Àngels Torrents.
- 2nd Meeting of IUSSP Council, 1st Meeting of International Organising Comitee for the
XXIVth General Conference.
Organitzades pels membres del Consell de la IUSSP i pel Comitè Internacional Organitzador
de la XXIV Conferència General. Salvador de Bahia (Brasil), 13-17 de desembre. Assistència
d’Anna Cabré, com a membre electe del Consell de la IUSSP.

ASSOCIACIONS
Associacions i entitats nacionals i internacionals a les que pertany el CED
• Asociación de Demografía Histórica, de la qual el CED n’és la seu del "Servicio de
Intercambio Bibliográfico" i de la Tresoreria.
• Association Internationale des Démographes de Langue Française.
• Association for the Social Studies of Time.
• European Association for Population Studies, de la qual és membre del Consell Consultiu
(Advisory Board).
• International Union for the Scientific Study of Population.
• Population Association of America.
• Società Italiana di Demografia Storica.
• Sociedad Mexicana de Demografía.
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