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Aquest volum miscel·lani de la revista de sociologia PAPERS dóna a conèixer
al lector algunes de les preocupacions recurrents en la literatura sociològica.
Des de l’autopoesi i els jocs de llenguatge, la relació entre ciència i societat i
la necessitat de superar la distància que les separa, fins a problemes com el
de la vellesa des d’un enfocament demogràfic i econòmic, es presenten diver-
sos temes d’anàlisi sociològica persistent en el transcurs de les últimes dèca-
des. Així, les diverses accepcions de democràcia (participativa, associativa), en
connexió amb els processos electorals, són analitzades en termes generals i abs-
tractes a nivell macro. A nivell micro, la reacció social davant el conflicte de
l’aigua en un indret molt concret es presenta a través dels moviments socials
als quals va donar lloc i de la negociació del conflicte. La reflexió sobre el can-
vi social, en la seva versió contemporània de la modernització, és present en
l’examen de la polèmica transició de la modernitat a la postmodernitat. Des
de la perspectiva funcionalista basada en el procés de diferenciació, s’analit-
za l’aportació de Luhmann. És crucial tenir en compte la conformació del que
és social i la societat al voltant de la comunicació.

D’aquesta manera, es complementa i completa l’aportació del funciona-
lisme sistèmic a nivell macro. De nou, a nivell micro, la reflexió sobre el can-

vi social en la societat rural espanyola complementa i completa anàlisis glo-
bals. L’estudi dels grups d’interessos, de l’estructura d’oportunitats i la seva
percepció per part dels agricultors i els no agricultors ajuda a comprendre el
canvi social en la societat rural espanyola en l’era de la globalització i la
modernització ecològica. Altre cop, la combinació d’enfocaments teòrics i
empírics i de model d’anàlisi, macro i micro, dóna fe de les constants i recu-
rrents preocupacions de la nostra disciplina.
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