
 

 



DEBATS A LA NAU- GENERACIÓ JOVE 

 

Dilluns 24 d'octubre 2016 

Presentació del "ProyectoScopio: Índices de desarrollo juvenil", del Centro Reina Sofía 
sobre Adolescencia y Juventud de la FAD 

Anna Sanmartín Orti. Doctora en Sociologia per la Universitat Complutense de Madrid, 
coordinadora del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la FAD, des d'on 
treballa en diferents investigacions sobre a socialització juvenil, com noves tecnologies, 
valors socials, rols de gènere o participació política i social. Entre les seues últimes 
publicacions es poden citar Jóvenes y valores I: un ensayo de tipología, La sombra de la 
crisis, La sociedad española en el horizonte de 2018, dels que és coautora. La migración 
deseada. Tendencias actuales en la gestión migratoria en el sur de Europa, Va obtindre el 
XI Premi d'Assaig breu en Ciències Socials "Fermín Caballero" de 2012, amb La 
migración deseada. Tendencias actuales en la gestión migratoria en el sur de Europa.  

 

Dimarts 29 de novembre 2016  

Políticas y programas de juventud  

Pedro Soler Masó. Doctor en Pedagogia i professor titular al Departament de Pedagogia 
de la Universitat de Girona (UdG). La seua activitat docent i de recerca se centra en les 
polítiques de joventut, l'associacionisme i la participació infantil i juvenil, el 
desenvolupament comunitari, l'educació en el temps lliure i l'animació sociocultural. Ha 
estat investigador principal en diferents projectes d'investigació sobre joventut, entre ells: 
La participació d'estudiants en el govern de la universitat (2008). L'avaluació de les 
polítiques locals de joventut (2010) i,  actualment, del projecte HEBE sobre apoderament 
juvenil (2014)   
A més és, entre altres, membre del Grup de Recerca en Polítiques, Programes i Serveis 
Educatius i Socioculturals de l'Institut de Recerca Educativa i del Grup de Recerca 
Consolidat en Educació, Participació i Inclusió. Des de 2007, és coordinador general del 
Màster Oficial Interuniversitari en Joventut i Societat impartit per les universitats de 
Girona, Barcelona, Autònoma de Barcelona, Rovira i Virgili, Lleida i Pompeu Fabra. 

 

Dimart 31 de gener de 2017 

Interculturalitat i polítiques de joventut 

Neus Alberich González. Màster en Investigació bàsica aplicada en antropologia en la 
UAB i professora associada en el Grau d'Educació Social i Treball Social a la Universitat 
Ramon Llull. Fundació Pere Tarrés). Entre les seues publicacions cal destacar 
“Interculturalitat a les polítiques de joventut” (2010), “Caleidoscopio, identidad catalana e 



interculturalidad”. Ha participat en la investigació “Somnis de butxaca. Nois i noies 
migrants no acompanyats a Catalunya”. 

 

Dijous 9 de març de 2017 

Joventut i comunicació, ells i elles front al consum mediàtic 

Mònica Figueras Maz. Doctora en periodisme per la Universitat Pompeu Fabra i 
llicenciada en Sociologia i en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Treballa des de 1998 en el Departament de Comunicació de la Universitat 
Pompeu Fabra on imparteix assignatures de periodisme i de sociologia del consum i de la 
joventut en estudis de grau i màster. Coordina el mòdul de comunicació del Màster 
Interuniversitari en Joventut i Societat (Universitat de Girona). Ha participat en 
investigacions competitives sobre la imatge dels i les jóvens en els mitjans, en estudis de 
recepció sobre el significat que elles i ells atorguen al consum mediàtic, sobre educació en 
comunicació i sobre participació. Entre les publicacions hi podem destacar: Los 
movimientos juveniles en la era de la web social. Revista Latinoamericana de ciencias 
sociales, niñez y juventud 2016; Communicating among young people in the 
#spanishrevolution. Uses of online-offline tools to obtain information about the 
#acampadabcn. New Media & Society 2014; Joves hiperconnectats. Els mòbils 
modifiquen el consum mediàtic de les noves generacions. Capçalera: Revista del Col.legi 
de Periodistes de Catalunya 2014; Audiencias juveniles y cultura digital. 1 ed. Institut de la 
Comunicació, Universitat Autònoma de Barcelona; 2014. Jóvenes y espacio público. Del 
estigma a la indignación. 1 ed. Barcelona: Edicions Bellaterra; 2011.  

 

Dijous 27 d'abril de 2017 

Participació i joventut 

Francisco José Francés García. Doctor en Sociologia, professor del Departament de 
Sociología II de la Universitat d'Alacant i investigador de l'Instituto Interuniversitario de 
Desarrollo Social y Paz. Les seues principals línies d'investigació són la participació 
social, la sociologia política, les migraciones, la joventut i els mètodes d'investigació 
social. Ha participat en nombrosos projectes d'investigació i pertany a diferents 
organismes d'investigació, com l'Observatori Europeu de Tendències Socials o el 
Seminario Permanente de Estudios Sociales. 
Les seues últimes publicacions són Toolkit on Social Participation i Metodologías 
participativas para la investigación y la intervención social. 

 

 

 

 


