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Formació acadèmica
Llicenciat en Ciències Econòmiques, any 1988
Doctor en Economia, any 2000
Experiència professional
Professor de la Universitat de Lleida des de l’any 1991
Àmbit de recerca:
Economia Social
Economia del treball
Economia de les migracions
Docència:
Grau en Administració i Direcció d’Empreses (Universitat de Lleida)
Grau en Treball Social (Universitat de Lleida)
Activitats de recerca:
Projectes
- Emigración juvenil, nuevos movimientos sociales y redes digitales (2015-2016)
- La pobreza en Lleida: Impacto de la crisis sobre las rentas salariales y las pensiones
(2015-2016)
- Crisis económica y pobreza en Lleida (2011-2014)

-

Gestión colectiva de contrataciones agrícolas en origen y sus soportes territoriales en
España y Marruecos. Propuesta de concatenación de campañas e implicaciones en
codesarrollo (2011-2014)
La situació de la pobresa a Lleida: estudi dels principals factors econòmics que
generen situacions de vulnerabilitat (2009)
Eficàcia de la contractació en origen per la inserció laboral de la població estrangera a
Catalunya. Aportacions per a un debat (2007-2008).

Publicacions (Coautor)
Llibres
- (2015) Nova i vella pobresa a les comarques de Lleida. Percepció des dels serveis
socials. Ed. Universitat de Lleida
- (2014) Anatomia de la pobresa a Catalunya. Ed. Pagès
Articles revista
- (2015) “Els professionals dels serveis socials bàsics en temps de crisi”. Revista de
Trabajo social
- (2014) “La contratación de mano de obra temporal en la agricultura hortofrutícola
espanyola”. Ager, revista de estudiós sobre despoblación y desarrollo rural.
Capítol llibre
- (2014) “La inmigración africana y su impacto en el territorio espanyol, desde el
crecimiento a la crisis”. Más allà de la competència agrícola hispano-marroquí. La
gestión col·lectiva de contratos en origen. Ed. Universidad de Huelva

