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Michel Wieviorka (París, 1946) és, des del 1989, director d’estudis a l’Escola 
d’Estudis Superiors de Ciències Socials de París i també, des del 1993, dirigeix 
el Centre d’Anàlisi i Intervenció Sociològica (CADIS). Paral·lelament, codirigeix, 
amb Georges Balandier, els Quaderns Internacionals de Sociologia des del 
1992. 
 
La seva activitat societària passa per la pertinença als comitès editorials dels 
Estudis Racials i Ètnics; dels Estudis Ètnics i Migratoris; d’Horitzons Crítics; de 
l’Observatori Internacional de Sociologia; del Col·legi d’Avaluadors del 
Programa de Tribunes d’Investigació al Canadà en el període 2000-2002, i per 
ser membre del Comitè Executiu del Consell Internacional de Ciències Socials 
de la UNESCO des del 2004. 
 
Dins l’Associació Internacional de Sociologia, entre els anys 1998 i 2002 ha 
estat membre del comitè encarregat d’elaborar el Programa del XV Congrés, 
que es va celebrar a la ciutat australiana de Brisbane, i també del Comitè 
Executiu entre els anys 2002 i 2006. També és membre del Moviment 
d’Investigació sobre Classes i Moviments Socials (RC47) des del 1982. 
 
Cal destacar, dins la seva activitat d’investigació, els treballs sobre els 
moviments socials, elaborats conjuntament amb Alain Touraine entre el 1975 i 
el 1982; sobre terrorisme, entre el 1981 i el 1989; referents al racisme, en el 
període 1988-1996; sobre els diferents actors a les societats postcomunistes, 
entre el 1994 i el 1996; abordant les diferències culturals i el multiculturalisme, 
des del 1995 fins al 2002, i sobre la no-violència, durant el mateix període. 
 
Pel que fa les publicacions, que comprenen aproximadament uns trenta llibres i 
dotze volums editats, cal destacar La différence, The Arena of Racism o The 
Making of Terrorism. A més a més, també escriu articles en diversos mitjans 
especialitzats, com ara European Journal of Education; Thesis Eleven; Public 
Culture, International Policy Review; Tempo social; Political Thought; 
Educaçao, Sociedade e Culturas; Theory, Culture & Society; Revista 
Colombiana de Sociología; International Sociology; Revista d’etnologia de 
Catalunya; Contemporary Sociology; Social Movement Studies; Revista 
Estudios Sociológicos; The Annals of the International Institute of Sociology; 
Revue de l’Institut de Sociologie, etc. Paral·lelament, col·labora en diaris, com 
ara La Vanguardia. 
 
Ha participat en l’organització de diferents simposis a França com ara Racisme, 
l’any 1990; El Concepte del Subjecte, el 1993; Diferències Culturals i 
Multiculturalisme, l’any 2000, i Els Paradigmes de les Ciències Socials, l’any 
2005. 
 


