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OBJECTIUS

El Grup de recerca sobre Immigració, Mestissatge i Cohesió Social

(INMIX), és un grup reconegut oficialment com a Grup de Recerca

Consolidat (2017SGR-466) per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i

de Recerca de la Generalitat de Catalunya (AGAUR).

Es tracta d’un grup d'investigació interdisciplinari amb investigadors

experimentats en diverses disciplines de les ciències socials (antropologia

social i cultural, geografia, psicologia, demografia, sociologia, etc.),

dedicat a l'estudi de les migracions internacionals, les relacions

interètniques, i els processos d'integració sociocultural dels

immigrants i els seus descendents, amb un interès particular en els

processos de mixticitat: parelles / famílies mixtes (bi-nacionals,

biculturals, transnacionals) i en els seus descendents: experiències vitals,

processos d'identitat múltiple, capital sociocultural i experiències de

discriminació.

El grup combina en la seva recerca metodologies quantitatives i

qualitatives i diverses perspectives analítiques, amb un fort component

etnogràfic i comparatiu, i un èmfasi en l’anàlisi crític i interseccional.

L’INMIX té una extensa xarxa acadèmica internacional, i ha dut a terme

diversos projectes d'investigació sobre aquesta temàtica. Alhora, està

molt compromès amb la difusió i la transferència de coneixement des de

l'acadèmia cap a les esferes administrativa-política i cívica.
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PUBLICACIONS RECENTS

• Re-constructing ways of belonging: Cross-country experiences of multiethnic and multiracial people. Special Issue Guest-
edited for Journal of Ethnic and Migration Studies (en premsa)

• Blurring of Colour Lines? Ethnoracially Mixed Youth in Spain Navigating Identity. Journal of Ethnic and Migration Studies (en
premsa)

• Linguistic Cultural Capital among Descendants of Mixed Couples in Catalonia, Spain: Realities and Inequalities. Journal of
Intercultural Studies 39 (4): 429-450. (2018)

• Preference and Prejudice: Does Intermarriage Erode Negative Ethno-racial Attitudes Between Groups in Spain? Ethnicities
16 (4): 521–546. (2016)

• Intermarriage and Integration Revisited: International Experiences and Cross-disciplinary Approaches. Special Issue 662,
Guest Edited for The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science (2015)

• Contesting the Nexus Between Intermarriage and Integration: Findings from a Multidimensional Study in Spain. The
ANNALS 662 (1): 223-245 (2015)

• Evaluación de la integración relacional de los inmigrantes en uniones mixtas a partir del análisis de redes personales.
Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 150: 151-172 (2015)

• Matrimonis mixtes i fills de la barreja a Catalunya: dels ‘xarnegos’ als ‘cafè amb llet’?. A. Domingo (Coord.) Migracions dels
segles XX i XXI a Catalunya. Una mirada Candeliana, Barcelona: Generalitat de Catalunya, Direcció General per a la
Immigració. Col· Ciutadania i Immigració 11: 193-218 (2015)

• Immigració, unions mixtes i integració sociocultural: cap a una anàlisi complexa multi-mètode. Documents d'Anàlisi
Geogràfica 60 (3): 627-657 (2014)

• La abominación de lo híbrido: La mixofobia como política de Estado. Glocalism: Journal of culture, politics and innovation 1
(2013)

• Considérations théoricométhodologiques autour de la mixité. Enfances, Familles, Générations 17: 41-58 (2012)
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meso • Semi-structured in-depth interviews 
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• models with data at the individual 

level (surveys, network data…) 

micro 
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PROJECTES RECENTS

• MIXED_YOUTH: Sociabilidad y procesos identitarios de hijos/as de uniones mixtas: la

mixticidad, entre la inclusión y la constricción social (MINECO, I+D+i Retos CSO2015-

63962-R, 2016-2020)

• Joves en famílies mixtes i religió: dinàmiques d’identitat i mixticitat religiosa a

Catalunya (AGAUR-RELIG, 2015RELIG00025, 2015-2017)

• Global Mobility and Familial and Intimate Relationships (IMISCOE Research Cluster,

2015-2016)

• Nois/es i joves de parelles bi-nacionals a Catalunya: entre la elecció i la constricció

identitària (Institut d’Estudis Catalans, 2015-2016)

• Inmigración y Uniones Mixtas: Etnicidad e Integración Social (MICINN, I+D Excelencia,

CSO2011-23242, 2012-2015)

• Identitat i dinàmiques d’interculturalitat de joves a famílies bi-nacionals a Catalunya:

Un aspecte clau per a la cohesió social (Institut d’Estudis Catalans, 2014-2015)

• E Pluribus Unum: Inmigración, Mestizaje y Cohesión Social (UAB-APOSTA 2011-07,

2012-14).

LÍNIES DE RECERCA

• Migració internacional i transnacionalisme: teories, dades i tendències

• Processos d'integració sociocultural dels immigrants i els seus

descendents

• Mixticitat: parelles / famílies mixtes i els seus descendents *

• Un dels enfocaments principals de l’INMIX és l'estudi exhaustiu de la ‘mixticitat’ un

concepte englobador referit a les unions/famílies mixtes des d'un punt de vista tant

demogràfic (encreuament de categories nacionals, ètniques, culturals o religioses)

com als processos socioculturals implicats (construccions polítiques, actituds

socials, processos quotidians d’hibridisme cultural, etc.). La nostra recerca posa de

manifest que la mixticitat és un dels tests més importants per determinar

l'estructura social i exposar divisions socials, i mostra a la vegada una doble

realitat: 1) la discriminació envers les parelles mixtes i els seus descendents (la

persistència dels estigmes que permeten diferenciar entre “nosaltres” i els

“altres”); i 2) un “tercer espai” que pertorba i contesta les normes socials i pot

suposar un important motor de transformació social.


