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Doctor en Ciències Polítiques i Sociologia, és Catedràtic del
Departament de Teoria, Metodologia i Canvi Social de la UNED.
Combina la docència en Estadística i Tècniques Avançades
d'Investigació Social amb la coordinació del programa de tercer
cicle: Processos Comunicatius i Socioculturals en les Societats Avançades.
Va començar la seva trajectòria com a investigador al Seminari d'Estudis Rurals
impulsat pel professor Josechu Vicente-Mazariegos (UCM). Mostra de la seva
dedicació a la investigació són els diferents textos que ha publicat, entre els quals
destaquen: “Mujer y Ruralidad. El Círculo Quebrado” (1991). «Situación
Socioprofesional de la Mujer en la Agricultura» (1993) en col·laboració amb VicenteMazariegos, R. Sampedro y F. Porto. “Del éxodo rural y del éxodo urbano. Ocaso y
Renacimiento de los asentamientos rurales españoles” (1994). “El mundo rural en la
era del ciberespacio” (1996). “Pautas y transformaciones demográficas del medio
rural” (1997). “Reflexiones sobre el desarrollo rural: las tramoyas de la
postmodernidad” (1999) en col·laboració amb M. González. “Morir en el campo y en la
ciudad: análisis de las diferencias urbano-rurales en mortalidad” (1999), amb
col·laboració amb R. Gómez y R. Jiménez. “Jóvenes sobre la tierra y el asfalto. Los
ocios de los jóvenes rurales y urbanos” (2000). “Shifting rurality: The Spanish
Countryside after de-peasantisation and after de-agrarisation.” (2001). “Paisajes
sociales y metáforas del lugar” (2002). Aquest dos últims amb col·laboració amb el
professor J. Oliva de la Universitat Pública de Navarra. Ha participat també en diversos
textos recopilatoris de la recerca actual en l’àmbit dels estudis rurals on hi destaca el
recent Atles de la España Rural (2005, MAPA) o "Los Regantes: perfiles productivos y
socioprofesionales" (2006, MAPA). La seva tasca ha estat reconeguda amb el Premi
Nacional de Publicacions Agràries (MAPA) i el Premi de Tesis Doctorals de l'Il·lustre
Col·legi de Doctors en Ciències Polítiques i Sociologia.
Ha estat director del Departament de Teoria, Metodologia i Canvi Social de la UNED
(2005-2011) i Vicedegà d'Investigació a la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia
de l'UNED.
En l'actualitat combina la reflexió metodològica i docència estadística amb la
investigació sobre diferents processos que caracteritzen la ruralitat espanyola tasca
que se sintetitza amb la investigació en marxa que amb finançament de l'Institut de la
Dona aborda la construcció d'indicadors que visibilitzen el treball de les dones en les
àrees rurals. Recentment ha publicat “El Trabajo Desvelado. Trayectorias
Ocupacionales de las Mujeres Rurales en España.” Madrid, Instituto de la Mujer
(2006). «Mujeres empresarias en la España Rural: el sujeto pendiente del desarrollo»
(2007) dins la Revista Internacional de Sociologia (nº48) i «¿Por qué se van las
mujeres? El continuum de movilidad como hipótesis explicativa de la masculinización
rural» (2008) juntament amb Rosario Sampedro.

