
Presentació 

 
Arxius de Ciències Socials té com a finalitat principal la publicació de 

resultats originals d’investigació en ciències socials, amb una perspectiva 
oberta en especial a les aportacions procedents de la sociologia, 
l’antropologia social, el treball social, les relacions laborals, el dret del treball i 
les altres ciències del treball, l’economia aplicada, l’anàlisi de les institucions i 
les organitzacions econòmiques, etc. Aquesta orientació multidisciplinar respon 
a l’articulació dels estudis de ciències socials en la Universitat de València, tot 
connectant-la amb el context nacional i internacional mitjançant la publicació 
d’estudis realitzats en qualsevol àmbit geogràfic i en qualsevol centre 
d’investigació arreu del món. 

Arxius de Ciències Socials és una publicació independent, que persegueix 
únicament l’increment del coneixement i l’exercici de la llibertat de crítica, 
que no està sotmesa a cap orientació política, ideològica o religiosa i que no 
propugna una única línia teòrica o metodològica en la panoràmica 
contemporània de les ciències socials. El seu objectiu és la definició d’un 
equilibri adient entre la producció d’informació cientificosocial rellevant per a 
la societat valenciana i la inserció en la comunitat cientificosocial 
internacional, a la recerca d’un balanç productiu entre l’atenció a les 
problemàtiques locals i la difusió i elaboració d’idees i propostes d’abast 
universal. 

Arxius de Ciències Socials selecciona els originals a publicar després de 
sotmetre les propostes rebudes a un procés sistemàtic d’avaluació per experts 
externs, sense més propòsit que el d’afavorir la difusió de treballs que 
continguen una aportació de nou coneixement, més o menys significativa 
però mai supèrflua o redundant. Defineix les línies i els objectius de publicació 
mitjançant un comité editorial i un comité científic que responen als criteris 
d’orientació multidisciplinar i d’equilibri entre la inserció nacional i la projecció 
universal que s’han esmentat adés (i que, d’altra banda, responen segurament 
a la situació actual de les ciències socials i plausiblement a llurs particulars 
requeriments epistemològics).  

Arxius de Ciències Socials manté un compromís amb els problemes i la 
realitat lingüística i cultural de la societat concreta en la qual ha nascut i 
existeix, així com amb els principis de desenvolupament intel.lectual i material 
dels pobles, pau, igualtat entre les dones i els homes i defensa ecològica del 
medi ambient assumits estatutàriament per la Universitat de València. 
Tanmateix, la seua finalitat no és la promoció doctrinal d’aqueixos principis 
comuns a la comunitat acadèmica valenciana, sinó la contribució a un millor 
coneixement de la seua presència, límits i manifestacions en el món actual.  

Arxius de Ciències Socials, d’acord amb els criteris anteriorment 
assenyalats, publica materials redactats en la llengua pròpia del País Valencià, 
i també en espanyol i en les llengües habituals en la comunitat científica 
internacional.        


