
Departament de Gestió Documental i Recursos 

d’Informació 

BUTLLETÍ DE 

SUMARIS ELECTRÒNICS 

Número 
181
Agost 2022 



PRESENTACIÓ 

El Butlletí de Sumaris Electrònics és una publicació editada en format PDF que 

inclou enllaços als sumaris de les revistes a les quals està subscrita la Biblioteca 

del Parlament.  

Aquest butlletí té una periodicitat mensual i conté una llista temàtica de les 

revistes de les quals ha aparegut com a mínim un exemplar durant el mes en 

curs. A partir de l’enllaç proporcionat es pot accedir al sumari en versió 

electrònica del número que ha arribat a la Biblioteca. En alguns casos es pot 

accedir al de la publicació. 

Els usuaris poden fer ús de les alertes de les revistes que més els interessin 

per mitjà dels serveis disponibles a Recursos Documentals > Dialnet  

Us agrairem qualsevol comentari o suggeriment que vulgueu fer-nos arribar. 

Departament de Gestió Documental i Recursos d’Informació 

Àrea de de Biblioteca i Recursos d'Informació   

http://dialnet.unirioja.es/


 

 

 

INSTRUCCIONS 

 

Contingut. En aquest butlletí trobareu les revistes de què disposem a la 

Biblioteca del Parlament de Catalunya i de les quals hem rebut algun número 

nou durant el mes de referència. 

 

Consulta dels sumaris. Les revistes es troben enllaçades amb els sumaris 

corresponents, tant els presents en la base de dades de revistes DIALNET com 

els proporcionats pels webs de les mateixes publicacions. Les revistes que no 

disposen d’enllaç electrònic estan disponibles en suport paper a la Biblioteca. 

Es marquen amb un senyal diferenciat les revistes que són novetats.  

 

Cerca de les revistes. L’accés als sumaris de les revistes es pot fer mitjançant 

la classificació temàtica situada a l’esquerra del document. Aquesta 

classificació s’ha elaborat d’acord amb el contingut del fons de revistes que es 

reben a la Biblioteca del Parlament. Cal dir, respecte de la classificació, que és 

possible que una revista formi part de més d’un grup temàtic, d’acord amb els 

aspectes que s’hi tractin. A l’hora de fer la cerca d’un títol també es pot utilitzar 

el botó «Buscar»  de l’aplicació Acrobat Reader. 

 

Comanda d’articles. Per a fer la petició d’articles es pot optar per copiar i 

enganxar l’article i enviar-lo a l’adreça de correu electrònic 

consultes@parlament.cat; o bé, des de DIALNET, seleccionar l’article i clicar 

damunt la opció [Petición Artículo] . 
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INFORMACIÓ GENERAL 

 

 Nationalia: diari digital de les nacions sense estat a Europa i al món [Text 

complet] 

 Sàpiens: descobreix la teva història. Núm. 245 (2022) 

 Telos: revista de pensamiento sobre tecnología, pensamiento y sociedad 

[Text complet] 

 Temas para el debate. Núm. 332-333 (2022) 

 Temps, el. Núm. 1990 (2022), núm. 1991 (2022), núm. 1992 (2022), núm. 

1993 (2022) 

 Time. Núm. 5-6 (2022), núm. 7-8 (2022)  

 

ARXIVÍSTICA, BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ 

 

 Revista española de documentación científica  [Text complet]   

 

CIÈNCIA POLíTICA 

 

 Federalismi.it: rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo [Text  

        complet]  

 Más poder local [Text complet]  

 Monde diplomatique, le: en español. Núm. 322 (2022)  

 Política exterior. Núm. 208 (2022)  [Text complet] 

 

DRET 

 

 Boletín del Ministerio de Justicia [Text complet]  

  Diario la Ley   

  IDP: revista d'internet, dret i política  [Text complet]   

  Indret: revista para el análisis del derecho  [Text complet]   

  Oñati socio-legal series   [Text complet]   

http://www.nationalia.cat/
https://www.sapiens.cat/revista/museu-sota-aigua_205845_102.html
https://www.sapiens.cat/revista/museu-sota-aigua_205845_102.html
https://publiadmin.fundaciontelefonica.com/index.php/publicaciones/add_descargas?tipo_fichero=pdf&idioma_fichero=es_es&pais=Espa%C3%B1a&title=Telos+120&code=764&lang=es&file=Telos_120.pdf&_gl=1*1yyutrv*_ga*NzQ5MDEwNzc0LjE2NjIwMTk4MDg.*_ga_H6QWFDW2H2*MTY2MjAxOTgwOC4xLjEuMTY2MjAxOTg0OC4wLjAuMA..&_ga=2.120768522.380710067.1662019808-749010774.1662019808
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/607935
https://www.eltemps.cat/la-revista/1990
https://www.eltemps.cat/la-revista/1991
https://www.eltemps.cat/la-revista/1992
https://www.eltemps.cat/la-revista/1993
https://www.eltemps.cat/la-revista/1993
https://time.com/6205282/afghan-women-anniversary-rukhshana-media/
https://time.com/6204627/effective-altruism-longtermism-william-macaskill-interview/
https://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/issue/view/140
http://www.federalismi.it/f_archivio_sommari.cfm?custom_header=01
https://www.maspoderlocal.com/index.php/mpl/issue/view/los-discursos-de-los-extremos-no-49
https://mondiplo.com/-2022-08-
http://www.monde-diplomatique.es/
http://www.monde-diplomatique.es/
https://www.politicaexterior.com/ultimo/politica-exterior/
https://revistas.mjusticia.gob.es/index.php/BMJ/issue/view/1062
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1725
https://raco.cat/index.php/IDP
https://indret.com/sumarios/sumario-3-22/?edicion=3.22
https://opo.iisj.net/index.php/osls/issue/view/123


 

 

  Revista jurídica de Canarias [Text complet]  

  Revista jurídica: Universidad Autónoma de Madrid. Núm. 45 (2022) 

 

DRET ADMINISTRATIU 

 

 Actualidad administrativa  

  Carta local. Núm. 359 (2022)  [Text complet]    

  Revista española de derecho administrativo. [Text complet]  

 

DRET COMUNITARI 

 

  Cuadernos europeos de Deusto [Text complet]  

  Revista Aranzadi Unión Europea [Text complet]  

  Revue trimestrielle de droit européen. Núm. 2 (2022) 

 

DRET CONSTITUCIONAL 

 

 Conflictividad Estado-Comunidades Autónomas: boletín informativo [Text 

complet]  

 Costituzionalismo.it [Text complet]   

  Revista d’estudis autonòmics i federals = Journal of self-government. Núm. 

35 (2022)  [Text complet]  

 

DRET DEL MEDI AMBIENT 

 

  Ecología política. Núm. 63 (2022) 

 

DRET INTERNACIONAL 

 

  Afkar/ideas: revista trimestral para el diálogo entre el Magreb, España y  

Europa. Núm. 66 (2022) [Text complet] 

https://editorial.tirant.com/es/libro/revista-juridica-de-canarias-n-662022-victor-caba-villarejo-E000020005657?busqueda=revista+juridica+de+canarias&
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/607301
http://www.femp.es/hemeroteca/carta-local-359-julio-agosto-de-2022
https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/library/group/aranz/periodical_105801652?sponsor=0000033648-IP
https://ced.revistas.deusto.es/issue/view/285
https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/library/group/aranz/periodical_117633924?sponsor=0000033648-IP
https://www.dalloz-revues.fr/RTDeur-cover-109762.htm
http://www.seap.minhap.gob.es/web/publicaciones/centro_de_publicaciones_de_la_sgt/Periodicas.html
http://www.seap.minhap.gob.es/web/publicaciones/centro_de_publicaciones_de_la_sgt/Periodicas.html
https://www.costituzionalismo.it/
https://raco.cat/index.php/REAF/issue/view/30638
https://raco.cat/index.php/REAF/issue/view/30638
https://www.ecologiapolitica.info/producte/63-interdependencia/
http://www.iemed.org/publicacions-es/historic-de-publicacions/afkar-idees
http://www.iemed.org/publicacions-es/historic-de-publicacions/afkar-idees
http://www.iemed.org/publicacions-es/historic-de-publicacions/afkar-idees
https://www.iemed.org/afkar-edition/guerra-en-ucrania-impacto-en-el-mediterraneo-sur/?lang=es


 

 

 

DRET PARLAMENTARI 

 

  Canadian parliamentary review.  Núm. 2 (2021), núm. 3 (2021), núm. 4 

(2021)  [Text complet]   

 Das parlament [Text complet]   

  Revue politique et parlementaire. Núm. 1103 (2022) 

 

ECONOMIA 

 

  Auditoría pública. Núm. 78 (2021), núm. 79 (2022)  [Text complet]   

  Barcelona economia  [Text complet]   

  Economist, the. Núm. 9307 (2022), núm. 9308 (2022), núm. 9309 (2022)  

 

LINGÜÍSTICA 

 

 Estudis romànics [Text complet]   

 

SOCIOLOGIA 

 

  Papers: revista de sociologia  [Text complet]   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.revparlcan.ca/series/vol-44-no-2-summer/
http://www.revparlcan.ca/series/vol-44-no-3-fall/
http://www.revparlcan.ca/series/vol-44-no-2-summer/
http://www.revparlcan.ca/series/vol-44-no-2-summer/
https://www.das-parlament.de/2022
https://www.revuepolitique.fr/produit/n1103-la-metamorphose-des-clercs/
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/591939
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/605556
http://barcelonaeconomia.bcn.cat/
https://www.economist.com/weeklyedition/2022-07-30
https://www.economist.com/weeklyedition/2022-08-13
https://www.economist.com/weeklyedition/2022-08-20
https://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?moduleName=cataleg&subModuleName=&idCatalogacio=37508
https://papers.uab.cat/issue/view/v107-n3
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