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Presentació

Articles
11-44

Alútiz, Juan Carlos (Universidad Pública de Navarra. Departamento
de Sociología)
Los estadios morales de la evolución social. Papers, 2004, núm. 74,
p. 11-44, 85 ref.
El objetivo de este trabajo es el de proponer un concepto de evolución social en el
que se venga a dar cuenta de la racionalidad sociocultural como un proceso de coimplicación entre los estadios cognitivos de la psique humana y las diferentes configuraciones discursivo-cognitivas de las «imágenes del mundo» históricas.
Palabras clave: evolución, moralidad, imágenes del mundo, estadios cognitivos,
racionalidad sociohistórica.

45-66

Díaz de Rada, Vidal (Universidad Pública de Navarra. Departamento
de Sociología)
Problemas de representatividad en las encuestas con muestreos probabilísticos. Papers, 2004, núm. 74, p. 45-66, 45 ref., 1 tab., 1 il.
En el presente trabajo se especifican los errores susceptibles de cometerse en la investigación mediante encuesta, para centrar posteriormente la atención en un aspecto
que está alterando la calidad de la investigación realizada en los últimos años: la
presencia de no respuesta total.
Palabras clave: calidad en la encuesta, error de medida, error de cobertura, error
muestral, error de no respuesta.
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67-84

Índex

Rambla, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament
de Sociologia)
Les condicions socials de la lluita contra la pobresa. Una crítica de les
hipòtesis dels capitals individuals i de la mobilitat. Papers, 2004,
núm. 74, p. 67-84, 60 ref.
Crítica de la tesi que la lluita contra la pobresa depèn d’eixamplar els canals de la
mobilitat social (de posició i d’ingrés) a còpia de reforçar el capital social i el capital humà de la població pobra.
Paraules clau: desigualtats, pobresa, estructura social, capital humà, capital social.

85-110

Ariño Villarroya, Antonio (Universitat de València)
Asociacionismo, ciudadanía y bienestar social. Papers, 2004, núm. 74,
p. 85-110, 84 ref., 3 tab., 1 il.
Las interpretaciones recientes sobre el auge asociativo (expresión de la democracia
participativa, contrapartida a la privatización del Estado de bienestar, articulación
del tercer sector) son sometidas al contraste de la evidencia empírica desde una perspectiva omniabarcante.
Palabras clave: asociacionismo, ciudadanía, tercer sector, bienestar.

111-128 Merino Pareja, Rafael (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat
de Ciències de l’Educació)
L’ensenyament secundari comprensiu. Contradiccions i possibilitats de les reformes educatives. Papers, 2004, núm. 74, p. 111-128,
53 ref.
Anàlisi dels èxits i fracassos en l’aplicació de reformes comprensives a l’ensenyament secundari, amb especial referència al cas espanyol.
Paraules clau: reforma educativa, formació acadèmica i professional, ensenyament
secundari comprensiu.

129-152 Bergua, José Ángel (Universidad de Zaragoza)
La necesaria e imposible autorregulación de la violencia. El caso de
la violencia lúdica juvenil. Papers, 2004, núm. 74, p. 129-152,
56 ref.
El artículo analiza el modo heterónomo de regulación de la violencia instituido en
la modernidad, así como sus consecuencias, y lo compara con el modo autónomo
ensayado informalmente por los jóvenes. Se concluye que las consecuencias negativas del modo heterónomo obligan a considerar la rehabilitación del modo autónomo aunque sea imposible.
Palabras clave: vandalismo, peleas, sagrado, política.
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Notes d’investigació
155-173 Llevot Calvet, Núria (Universitat de Lleida. Departament de
Pedagogia i Psicologia)
La figura del mediador intercultural a les institucions escolars catalanes: perfil real i ideal segons els propis actors. Papers, 2004, núm. 74,
p. 155-173, 9 ref.
La figura del mediador intercultural encara és molt recent al nostre país i es troba
en un moment que intenta assolir la seva professionalització. Nosaltres vam voler
aprofundir en ella, tant en el seu perfil real com en l’ideal; per fer-ho vam entrevistar als mediadors que estaven treballant en els centres educatius de tota Catalunya
(en total 27).
Paraules clau: mediadors interculturals, institucions escolars, famílies, gitanos,
immigrants.

175-201 Morell Blanch, Antonio (Universitat de Lleida. Departament
d’Economia Aplicada)
La inmigración como problema: un análisis de las prácticas discursivas de la población autóctona. Papers, 2004, núm. 74, p. 175-201,
47 ref., 1 il.
El artículo se ocupa del estudio de las prácticas discursivas configuradoras de los
discursos del racismo a partir de las conversaciones mantenidas en los foros de discusión en Internet.
Palabras clave: identidad, inmigración, Internet, racismo.

203-215 Robledo Díaz, Luis (Universidad de La Habana)
La controversia entre homosexualidad y familia: el caso cubano.
Papers, 2004, núm. 74, p. 203-215, 13 ref.
Caracterización de algunos aspectos de la relación entre homosexualidad y familia
en el contexto cubano.
Palabras clave: sexualidad, homosexualidad, familia, género, Cuba, sociología.

217-220 Ressenyes
Herranz de Rafael, Gonzalo. Sociología y delincuencia (Isabel
Fernández Prados).
221
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