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El grup

El “Grup d’Estudis de la Població” (GEP) compta amb 15

investigadors, (10 Doctor, 5 investigadors predoctorals, 4

d'ells amb beca) i 5 Doctors, col·laboradors externs. El

GEP, continua una sèrie de grups de recerca que, des de

1995 han estat sempre reconeguts. El GEP estudia la

població, les migracions, la família, l'habitatge i la

demografia històrica. Els investigadors del GEP lideren

actualment 3 projectes I+D+i del Plan Nacional i un

projecte RecerCaixa. Els seus membres sostenen el

Doctorat de Demografia de la UAB - 4 d'ells integren la

Comissió Acadèmica d'aquest doctorat sobre un total de 6

membres - i, actualment hi dirigeixen 15 tesis doctorals.

Què investiguem?

Demografia Històrica: Línia de recerca especialitzada en la preservació, transcripció, harmonització i difusió de fonts

històriques d’interès demogràfic que, amb la col·laboració del Centre de Visió per Computador de la UAB, fa un ús intens

de plataformes digitals i tècniques de reconeixement automàtic de manuscrits. S’investiguen aspectes de la dinàmica

demogràfica i l’estructura social de les poblacions del passat. Es fa especial èmfasi en l’ús de la informació nominativa

(noms i cognoms) per a l’estudi de la transmissió intergeneracional de la posició social, de la mobilitat ocupacional i per a

l’estimació per mètodes indirectes de la mortalitat i dels moviments migratoris.

Fecunditat i família: S’estructura en cinc grans línies de recerca que investiguen aspectes relacionats amb la fecunditat,

la formació de la parella i les famílies, les relacions de gènere i el divorci, l’estructura de les llars, i les implicacions de les

dinàmiques familiars en l’estratificació social. tals. L’àmbit d’estudi s’ha internacionalitzat amb treballs comparatius a

escala mundial, totalment immersos en els debats actuals sobre la direcció, les causes i les conseqüències de les

dinàmiques familiars en les nostres societats.

Migracions, mobilitat i habitatge: Aquesta àrea es vertebra a partir de tres grans eixos d’anàlisi: les migracions

internes, els seus determinants i implicacions socioterritorials; la mobilitat residencial i la seva capacitat de modificar la

morfologia sociodemogràfica de les ciutats; i la relació que s’estableix entre la demografia i l’habitatge, figura que

exerceix d’interfície entre població i territori.
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Tipologia dels municipis rurals a Espanya 
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d’infants i oci d’un dia laborable.
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