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PAPERS és una publicació fundada pel Departa-
ment de Sociologia de la Universitat Autònoma
de Barcelona l’any 1972; és la degana de les
revistes catalanes de sociologia i una de les pri-
meres a tot Espanya. És una revista especialitzada
en temes sociològics, oberta a l’ampli ventall de
problemes que d’altres ciències socials analitzen
i investiguen, des de la seva perspectiva.

A les seves pàgines hi tenen cabuda els temes més
representatius de les ciències socials a Espanya i
al món occidental, en general. Així, s’hi han publicat
els debats teòrics i metodològics d’actualitat en les
diferents ciències socials, la investigació més recent
sobre temes d’interès prioritari en les ciències
socials; i també hi trobem el seguiment analític de
l’evolució de l’estructura social espanyola, al doble
nivell de l’Estat i de les autonomies.
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Segones jornades d’avaluació de la recerca

7-18 Torns, Teresa (coordinadora); Lope, Andreu (director del Depar-
tament de Sociologia de la UAB); Cardús, Salvador (professor de
Sociologia de la UAB); Lemkow, Louis (vicerector de Relacions
Internacionals)
Presentació. Papers, 2002, núm. 67, p. 7-18.

19-24 Bellavista, Joan (Parc Científic de la Universitat de Barcelona)
Models de referència per a l’avaluació de la recerca. Papers, 2002,
núm. 67, p. 19-24.

25-28 Picallo, Carme (vicerectora d’Investigació)
Propostes i criteris avaluadors per a la recerca a la UAB. Papers, 2002,
núm. 67, p. 25-28.

29-43 Cals, Joan (professor del Departament d’Economia Aplicada de la
UAB); Domènech, Miquel (professor del Departament de Psicologia
de la Salut i Psicologia Social de la UAB); Gòmez, Joan (professor del
Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana de la
UAB)
Propostes alternatives per a l’avaluació de la recerca en ciències socials.
Papers, 2002, núm. 67, p. 29-43.

45-69 D’Iribarne, Alain (Director de Recerca del CNRS); Llera, Francisco
(catedràtic de Ciència Política de la Universitat País Basc)
Altres propostes i criteris avaluadors de la recerca. Papers, 2002,
núm. 67, p. 45-69.

71-78 Ferrer, Lluís (vicerector adjunt al rector); Lope, Andreu (director

Índex
Papers. Revista de Sociologia
Núm. 67, p. 1-179, 2002, ISSN 0210-2262
Les paraules clau són en llenguatge lliure
S’autoritza la reproducció dels resums i de les pàgines de l’índex
del Departament de Sociologia de la UAB); Molins, Joaquim (degà



de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia de la UAB);
Mas-Colell, Andreu (conseller d’Universitats, Recerca i Societat de
la Informació)
Conclusions. Papers, 2002, núm. 67, p. 71-78.

Homenatge a Juli Busquets

81-104 Miguélez, Faustino; Cardona, Gabriel; Solé, Carlota; Tulla, Toni;
Botella, Joan; Pia Barenys, Maria
En memòria de Juli Busquets. Papers, 2002, núm. 67, p. 81-104.

Articles

107-127 Marradi, Alberto 
Método como arte. Papers, 2002, núm. 67, p. 107-127.

129-148 Herreros Vázquez, Francisco (IESA/CSIC de Andalucía)
¿Son las relaciones sociales una fuente de recursos? Una definición
del capital social. Papers, 2002, núm. 67, p. 129-148.

En este artículo se ofrece una definición del concepto de capital social. Capital
social es entendido como recursos —obligaciones de reciprocidad e información—
derivados de la pertenencia a redes sociales. Igualmente, se ofrecen varios argu-
mentos en contra de algunas de las definiciones más corrientes de capital social pre-
sentes en la literatura.

Palabras clave: capital social, confianza, redes sociales, juegos evolucionarios.

149-176 Gayo Cal, Modesto Guillermo (Facultad de Ciencias Políticas y de
la Administración. Universidad de Santiago de Compostela)
Sobre el papel de la política en la comprensión modernista del ori-
gen de las naciones: Ernest Gellner frente a Paul Brass. Papers, 2002,
núm. 67, p. 149-176.
Se ha discutido largamente en la literatura sociológica y politológica sobre el ori-
gen de las naciones y los nacionalismos. Anthony D. Smith decidió agrupar a un
amplio conjunto de autores bajo lo que denominó el paradigma modernista, reu-
niéndolos por su defensa del origen moderno de los nacionalismos. Este trabajo
quiere hacer patente la heterogeneidad presente en su interior, al dedicarse a la expo-
sición de dos lógicas explicativas diferentes incluidas por Smith en el modernismo.

Palabras clave: instrumentalismo, nación, nacionalismo, modernismo.

177-179 Ressenyes

Terrén Lalana, Eduardo. El contacto intercultural en la escuela (Rosa
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Alcalde Campos).
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