
EDITORIAL 

Des del número 29 Papers esth dirigida per un nou equip, tot i que 
és aquest número 30 el primer realment produi't per la nova direcció 
i redacció. La reorganització de la direcció es dóna en un moment significa- 
tiu tant per a la revista com-per a les cihncies socials en general a Catalunya 
i és entorn d'aquest moment que voldríem portar a terme algunes refle- 
xions. 

Des de la primavera de 1986 estA funcionant la segona facultat de 
Polítiques i Sociologia d'Espanya - d e s  d'octubre d'aquest mateix any 
s'imparteixen cursos regularment a la Universitat Autbnoma de Barcelona, 
que havia perseguit aquest objectiu durant 10 anys. S'aconsegueix, aixf, 
una fita que no només institucionalitza més fortament les cihcies socials 
a Catalunya, sinó que permetrh l'accés regular en aquesta formació a un 
nombre notable d'estudiants, tant al cicle de llicenciatura com en els nivells 
de postgrau; per6 que a més també augmentarh el nombre de professors/es 
i investigadors/es. De fet, al llarg dels dos primers cursos la nova facultat 
ha donat sobrades mostres de dinamisme, entroncant-se amb les arrels de 
la nostra Universitat i obrint-se cap a I'exterior, cap a la societat real, 
contactes amb altres universitats, etc.. . 

Amb aquest nou panorama la revista Papers adquireix una nova di- 
mensió; es converteix en un instrument a no menysprear, perb al mateix 
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temps a potenciar, d'aquesta consolidació de la sociologia i de les ciencies 
socials en general. Per aquest motiu la revista vol potenciar-se a un triple 
nivell d'acord amb aquestes noves circumsthncies. 

En primer lloc s'obre més, tot i que aquesta era la seva tradició, al 
conjunt de les ciencies socials, en el convenciment que aquesta confluh- 
cia és fructífera per l'aven~ tebric i pel millor coneixement de la realitat 
que ens envolta. Aixb queda reflectit també en la composició del seu equip 
de direcció i el seu comite de redacció. Perb, més enllh, aixb ens porta 
a desitjar una més estreta co~laboració entre Papers i els diversos grups 
d'investigadors/es en ciencies socials a Catalunya i, per descomptat, fora 
de Catalunya. 

La revista desitja ser també un instrument en la formació dels estu- 
diants de Polítiques i Sociologia així com d'altres disciplines de les cikn- 
cies socials. Aquesta preocupació es traduirh a diversos nivells: una major 
atenció als temes de teoria i metodologia de les Ciencies Socials, mantenint 
el contacte amb autors espanyols i estrangers; una selecció de bibliogra- 
fies especialitzades sobre els temes que van apareixent a la revista, en parti- 
cular als monogrhfics, i una edició de readirtgs específics sobre temes d'am- 
pli interes per als estudiants de ciencies socials. 

Finalment volem reafirmar-nos en l'objectiu tradicional d'oferir-nos 
com a plataforma escrita, oberta, plural i rigorosa, a la investigació tant 
tebrica com aplicada que es du a terme al nostre país i sobre la nostra 
realitat social. 
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