
El present volum de PAPERS. REVISTA DE SOCIOLOGIA contribueix a la conti-
nuïtat d’una de les línies de la revista: la teoria sociòlogica, clàssica i contem-
porània. En aquest cas, mostra alguns dels temes de major debat entre els sociò-
legs contemporanis: la ciutadania, la modernitat, les noves tecnologies digitals
i el sorgiment d’una nova societat. Conceptes i fenòmens que es redefineixen i
estudien d’acord amb els esdeveniments i els canvis històrics dels darrers decen-
nis. Així, el concepte de ciutadania de Marshall s’ha de veure des de la realitat
de la immigració cap a les societats avançades occidentals, pretesament homogè-
nies ètnicament i culturalment. El concepte de modernitat no és unívoc ni
és una realitat exclusivament occidental, com pretenen els autors funciona-
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listes en les seves visions etnocentristes, sinó que cal parlar de modernitats
múltiples i tenir en compte la sobtada percepció per part dels occidentals de
l’islamisme. Les noves tecnologies incideixen en canvis en l’àmbit cognitiu i
social, però potser no conformen un nou mode de producció o un nou tipus
de societat, en persistir les velles estructures econòmiques i socials modifica-
des pels avenços tecnològics. Vells conceptes, centrals en la comprensió de les
societats humanes, com el de treball, també es revisen a la llum de la teoria
social crítica. Igualment, els conceptes d’acció, estructura i canvi es reformu-
len críticament d’acord amb les aportacions més actuals de la sociologia. 
La reflexió sobre la societat humana, presentada aquí des de la perspectiva de
la sociobiologia, com a anomalia evolutiva, és recurrent en la teoria sociolò-
gica contemporània. Un apunt metodològic tanca aquest volum de PAPERS.
La influència de l’anàlisi de les xarxes socials en les pràctiques de les grans
corporacions empresarials de l’anomenada nova economia és un nou repte
per debatre entre els sociòlegs contemporanis.
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