
 

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

 
 
 
CANDIDATURES A PRESIDÈNCIA 
 
Paquita Sanvicén-Torné 
 

Mestra, filòloga i doctora en Sociologia. Directora del 
Consorci de Normalització Lingüística de Lleida i professora 
associada a la Universitat de Lleida. Imparteix classes  de 
sociologia i metodologia i tècniques quantitatives a la 
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social. Membre del 
Departament de Geografia i Sociologia, investigadora 
del Grup d'Estudis Societat, Salut, Educació i Cultura, de 
l’Observatori d’Aprenentatge-Servei i de l’Institut de 
Desenvolupament Social i Territorial. Implicada en la 
formació en investigació amb perspectiva sociològica dels i 

les joves en l'etapa preuniversitària, porta anys formant part del Projecte Itinera de la Universitat 
de Lleida que té com a objectiu donar suport a alumnat de 1r de batxillerat que s’inicia en la 
recerca. Implicada també en l’assessorament als centres que són Comunitats d’Aprenentatge a 
Lleida. Col·labora com a investigadora externa amb el Centre de Recerca Sociològica de l’Institut 
d’Estudis Andorrans. Membre de l’equip de direcció del Comitè de sociologia de l’educació de la 
Federació Española de Sociologia. Ha format part, i forma part encara, d'equips de recerca en 
investigacions de temes relacionats amb la sociologia de l’educació, el gènere, l'envelliment actiu, 
la diversitat, l’ús de xarxes socials, la inclusió i la llengua. 
 
 
Oriol Rios González 
 

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

 


