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El seus àmbits de recerca es centren en els estudis de la diversitat sexual, per 

una banda, i les polítiques públiques i intervenció social, per una altra. En 

l’actualitat és l’investigador principal d’un projecte internacional finançat per la 

Unió Europea: Come Forward! Empowering and Supporting Victims of Anti-LGBT 

Hate Crimes (2016-2018) i també participa com a membre de l’equip d’altres 

projectes de recerca de la Universitat de Girona. 

 

Pel que fa les seves publicacions es pot destacar el llibre En tu árbol o en el mío. 

Una aproximación etnogràfica a la pràctica del sexo anónimo entre Hombres 

(Bellaterra, 2015) i altres publicacions en revistes científiques, com ara: l’article 

Sexiled in Mexico City: Urban Migrations Motivated by Sexual Orientation, 

publicat amb Maria Alejandra Salguero al Bulletin of Latin American Research 

(SSCI Q1 Area Studies), el qual va estar premiat per la secció de sexualitats de 

la Latin American Studies Association en 2017, On sex in fieldwork: Notes on the 

methodology involved in the ethnographic study of anonymous sex, publicat en la 

revista Sexualities (autor únic), Sexo y anonimato. Notas sobre los participantes 

en encuentros sexuales entre hombres en espacios públicos, publicat a la 

Revista de Dialectología y Tradiciones Populares (autor únic) o A propósito de la 

inserción laboral. Implicaciones de las nuevas políticas de empleo para el 

Trabajo social, publicat juntament amb Judit Font Redolad a la revista 

Cuadernos de Trabajo Social, entre d’altres.  

 

Dins de les seves produccions també destaquen alguns capítols de llibre com 

Perversion, Urbanity and Homosexuals. Multidimensioanality in the Sex Life of 

the City, al llibre Perverse Identities. Identities in Conflict, editat per Flocel Sabaté 

(Peter Lang, 2015). Pobreza, migración y homosexualidad en España: la 

urgencia de una nueva gestión social del sexo, inclòs al llibre Masculinidades 

disidentes, editat per Rafael M. Mérida Jiménez (Icaria, 2016). O Interpelaciones 

de las sexualidad(es) al Trabajo social. Apuntes para una praxis renovada, escrit 

amb Josep María Mesquida González y publicat al llibre Trabajo social, derechos 

humanos e innovación social (Thomson Reurters- Aranzadi, 2016). 

 

Jose Antonio Langarita és l’investigador principal, juntament amb el Dr. Joaquim 

Brugué, del Grup de Recerca en Ciències Socials Aplicades de la Universitat de 

Girona (CISA), un grup format per deu investigadors/es de la mateixa universitat. 

Pel que fa la presència internacional ha realitzat tres estàncies de recerca en 

centres de reconegut prestigi als Estats Units d’Amèrica, Mèxic i Regne Unit. 
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En l’àmbit de gestió universitària, és el Coordinador d’Estudis de Treball Social 

(2014-Actualitat), membre de l’equip de deganat de la Facultat d’Educació i 

Psicologia, representa a la Universitat de Girona en la Conferencia Estatal de 

Decanos y Directores de Facultades de Trabajo Social (2014-Actualitat), ha 

format part de la Comissió d’Avaluació Interna de la Facultat d’Educació i 

Psicologia en el procés d’acreditació de les titulacions de l’AQU i forma part de la 

Comissió d’Igualtat de Gènere de la seva universitat. 


