






inc/6s amb la pretensi6 d'una utopia dia/ogant ... unint la teoria amb la critica i 
l'estudi empiric amb la praxis, d'una forma tan encantadora que contagia als 
lectors atrapant-los en el seu encant ... . 

• Aquesta teoria de les societats dialogiques analitza el creixent emfasi de la
pluralitat de veus i aconsegueix un inusual impacte politic. La principal conclusi6 de
WORKAL6 va ser aprovada per unanimitat pel Parlament Europeu (i altres
Parlaments estatals com l'espanyol i autonomics com el catala): el reconeixement
del poble gitano i el compromfs d'escoltar la seva veu. Les actuacions educatives
d'exit {AEE), elaborades en el mare del projecte INCLUD-ED, han sigut
transformades en polftiques europees i tambe en mes de 40 governs estatals (com
el de Portugal), autonomics {com el de Catalunya) i locals (com el county de
Cambridge). Actualment hi ha mes de 4000 escoles al m6n distribu"ides per
diferents parsos europeus i de Llatinoamerica transformades en comunitats
d'aprenentatge (CdA) implementant aquestes actuacions.

• Els resultats d'aquestes recerques han aconseguit un gran impacte social.
WORKAL6 va ser la base del Pia Integral del Poble Gitano de Catalunya,
aconseguint entre altres fites, que ja hagi arribat a doctora la primera gitana
catalana que s'identifica com a tal. Les AEE d'INCLUD-ED han aconseguit l'exit de
les dues escoles (transformades en CdA), que han rebut el premi del Cercle
d'Economia al 2017 i 2018, per obtenir, amb un 95% d'alumnat immigrant amb
famflies de baix nivell socio-economic, mes bons resultats que els que obtenen les
escoles privades d'elit, com tambe per aconseguir una convivencia modelica.

• El Dr. Flecha ha rebut el titol Doctor Honoris Causa per la Universitat Vest
Timisoara de Romania (a proposta del seu Departament de Sociologia), la Medalla
d'Or d'Andalusia, el premi de la FAGIC i el premi del Consell Estatal del Poble
Gitano.

• Va ser el mentor i professor de les dues professores de sociologia de Catalunya
que s6n Doctores per Harvard. Aquestes van ser tambe dues dels i les 8
exalumnes i mentoritzats per ell que han tingut contractes Ramon y Cajal.

• Va fundar el 1991 el centre de recerca CREA que ha donat origen a diversos grups
consolidats com el Grup de Recerca en Teoria Sociologica i lmpacte de la
Recerca (TSIR) que es actualment l'unic Grup Consolidat avaluat positivament
per ser financ;at del Departament de Sociologia de la UB. Va deixar la direcci6 del
centre i del seu Grup Consolidat en quan hi va haver altres persones mes joves
preparades per dirigir-los. El caracter igualitari del centre queda demostrat per
moltes dades com que 15 dels seus membres han sigut ja IPs de projectes de
recerca l+D+I.

• Tant la seva trajectoria individual com la del centre i de grups de recerca que ha
creat han seguit sempre conseqi.ientment els criteris cientffics i etics internacionals.
Sota la seva direcci6, el centre de recerca que ha dirigit va fer la primera recerca
sabre violencia de genere a les universitats espanyoles (l+D, lnstituto de la Mujer) i
la primera sabre la violencia de genere a les universitats catalanes (lnstitut Catala
de les Dones, AGAUR). Personalitats de Harvard, Cambridge i European Women's
Lobby Ii han donat suport davant de les difamacions rebudes per haver trencat el
silenci.

• Sarah Rankin, (Directora de l'Oficina de Prevenci6 de l'Assetjament Sexual de
Harvard) va escriure sabre els seu treball i def seu equip: Les futures generacions
d'estudiants i professorat, sens dubte, tindran una experiencia molt dfferent a
causa de/ vostre treba/1.
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