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Línies de recerca

Estratègies camperoles i capitalització de les estructures agràries a la Catalunya contemporània.
Línia desenvolupada entre 1987 i 1996. Va ser aquest el marc en el qual es va desenvolupar l'activitat
investigadora de la tesi de llicenciatura (1987) i de la tesi doctoral (1992).
Desenvolupament rural i moviments socials a Amèrica Llatina. Línia de recerca que entre 1993 i
1995 es va centrar a Mèxic i, des de 1996 fins a la data, en l'anàlisi de les transformacions de la societat
rural andina, particularment als Andes de l'Equador.
Ciutadania i administració de poblacions en el món andí: continuïtats i canvis. Línia de recerca
complementària a l'anterior, iniciada fa quatre anys i amb projecció sobre el pròxim quinquenni. Ampliant
l'espectre cronològic cap al segle XIX i la perspectiva comparativa cap a altres països andins (Perú i
Bolívia), tracta d'analitzar les relacions entre els pobles indígenes i l'Estat en el context de la consolidació
dels règims liberals, desenvolupistes i neoliberals contemporanis.
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Grup Interdisciplinari d’estudis de desenvolupament i multiculturalitat (GIEDEM). Grup SGR reconegut per la
Generalitat de Catalunya (SGR 246)
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