
Amb la publicació del número 2 del volum 96, PAPERS. REVISTA DE SOCIOLOGIA
arriba als cent números publicats des que es va posar en marxa l’any 1972.
Durant aquests gairebé trenta anys, resulta difícilment discutible que la nos-
tra revista ha aconseguit un lloc imprescindible en l’espai de les revistes aca-
dèmiques de sociologia i, per extensió, de ciències socials a Catalunya, Espanya
i l’Amèrica Llatina. Han estat innombrables els temes i les àrees d’investiga-
ció abordats en els articles publicats durant tot aquest temps, que han con-
vertit les pàgines de PAPERS en un referent inexcusable per a qualsevol futur
historiador de la sociologia en el nostre entorn geogràfic i cultural: la teoria
sociològica, la ciència política i els estudis electorals, la sociologia del treball, de
l’educació, de les migracions, de la cultura o de la religió, les polítiques socials
i l’estructura social, són, entre molts altres, camps que han trobat una acurada
atenció en aquest centenar de nombres publicats. Els diversos directors i direc-
tores —que han sabut superar sempre les innombrables dificultats a les quals
tota publicació científica s’enfronta—, els equips i consells de redacció, els
consells assessors, els avaluadors anònims, totes les entitats que han ofert suport
financer i logístic, els autors i, per descomptat, els lectors de la revista han estat
tots ells, sense excepció, peces clau per fer possibles els èxits assolits.

Recentment hem anat informant els lectors dels canvis que han anat intro-
duint-se en la revista, canvis necessaris en un context d’accelerada renovació
de les publicacions acadèmiques a escala internacional, i que no tenen altre fi
que apropar progressivament PAPERS als estàndards més alts de qualitat científica.
Des de la nova numeració de la revista, passant per la seva gestió integral a tra-
vés de la plataforma informàtica Open Journal System (OJS), fins a l’amplia-
ció i renovació dels seus avaluadors anònims i l’augment de la transparència
en els processos de selecció i publicació d’originals, tots aquests canvis han tin-
gut com a finalitat posar PAPERS, si és possible encara més del que sempre ho
ha estat, al servei dels investigadors, professors, estudiants i interessats en les
ciències socials en general.

En el present número, i en aquesta línia de transparència, es publica la llis-
ta d’avaluadors anònims de l’any 2010 i l’estadística d’articles rebuts i avaluats
durant aquest mateix any. Ens permetem cridar l’atenció, en comparació amb
les dades corresponents a l’any 2009, sobre l’augment del nombre d’avalua-
dors anònims en general, especialment dels externs a la institució editora de
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la revista, així com sobre el major nombre d’articles rebuts i el creixement del
percentatge d’articles rebutjats, la qual cosa dóna fe del nivell d’exigència cien-
tífica de PAPERS. Cal destacar també l’alt percentatge d’articles rebuts sobre els
quals s’ha pres una decisió editorial en el mateix any de recepció, fet que cons-
titueix una prova del nostre afany per agilitar el procés de decisió editorial i
publicació en benefici dels nostres autors.

Encara que PAPERS ja és una publicació ben indexada en el context de les
revistes de sociologia del nostre entorn, no hem deixat de fer esforços per millo-
rar en aquest aspecte. Així, l’any 2010 s’ha aconseguit entrar a la llista de revis-
tes d’alta qualitat científica seleccionades per ARCE-FECYT, s’ha introduït
PAPERS en diverses bases de dades d’EBSCO (Socindex, Socindex Full-Text i
TOC-Premier) i s’ha mantingut la seva posició en el primer quartil d’IN-
RECS. Sens dubte, queden encara més reptes per plantejar quant a indexació
i visibilitat internacional de la revista, que aquest equip de redacció enfronta amb
il·lusió i confiança, però, sobretot, amb agraïment a totes aquelles persones
que ens han permès arribar fins aquí.

L’Equip de Redacció
Bellaterra, març de 2011
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