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Formació acadèmica  
Llicenciada en Geografia i Història. Especialitat en Antropologia Cultural 
Postgrau en Societats Africanes i Desenvolupament 
CEA en Història d’Àfrica i Amèrica 
 

Trajectòria professional  

Des del 2012 fins al 2015, directora de Centre d’Estudis Africans i Interculturals, 
investigadora en el mateix centre des del 1990. Formadora en temes de societats 
africanes (Àfrica occidental) interculturalitat, convivència i migracions. Ha treballat 
amb diversos programes de l’Ajuntament de Barcelona sobre convivència en el marc 
del pla "Barcelona interculturalitat" de l'Ajuntament de Barcelona, 2010-2014. Membre 
de la Comissió Directora de la Xarxa Antirumors des dels seus inicis i del Grup de 
Formació d'aquesta. Àmplia experiència en recerca i investigació en temes migratoris i 
investigadora associada del grup de recerca consolidat Multiculturalisme i Gènere de la 
UB, des del 2002. Codirectora del Diploma de Postgrau "Societats africanes. 
Singularitats i mundialització", Universitat Pompeu Fabra, des del 2002. Professora en 
diferents postgraus universitaris. Membre de la Mesa per a la Diversitat en 
l'Audiovisual al Consell de l'Audiovisual de Catalunya i membre fundadora del 
col·lectiu Stop als Fenòmens Islamòfobs (SAFI). 

Informació addicional  

Coordinadora del projecte "Diàleg amb referents culturalment diversos per a la igualtat i 
l'èxit educatiu". Centre d'Estudis Africans i Interculturals, projecte finançat per 
l'Ajuntament de Barcelona i Fundació La Caixa, 2013-2015. 

Investigadora del projecte I+D "Joves d'origen pakistanès. Recepció d'imatges 
estereotipades i la seva importància en els processos d'integració del col·lectiu". 
Universitat de Barcelona i Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, 
Generalitat de Catalunya (AGAUR), 2009-2010. 

 



Investigadora del Projecte I+D "Joves d'origen immigrant i associacions de les seves 
comunitats de procedència, un procés cap a la interculturalitat o cap a l'exclusió? 
Anàlisi d'una associació pakistanesa i d'una de subsahariana". Universitat de Barcelona i 
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, Generalitat de Catalunya 
(AGAUR), 2008-2009. 

Membre investigadora del projecte I+D "Cuestionando la conflictividad cultural: un 
análisis crítico de las representaciones de la alteridad cultural en los medios de 
comunicación desde una perspectiva de género". Universitat de Barcelona i Ministerio 
de Educación y Ciencia, 2007-2010.  
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