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Amb aquest número que teniu a les mans tanquem una etapa de la revista per obrir-
ne una altra. El consell de redacció que ha estat al capdavant d’aquesta publicació 
durant els darrers anys s’acomiada donant el relleu a un nou grup de persones que a 
partir de l’any 2012 seran els responsables de tirar endavant la Revista de Física. 

Han estat uns anys durant els quals hem intentat mantenir l’alt nivell d’aquesta 
publicació tant pel que fa al contingut com a la forma. Des de l’inici de la nostra 
etapa ens ho vàrem marcar com a primer objectiu. Una altra fita, aconseguida, va 
ser la d’introduir noves seccions amb nous col·laboradors  mantenint les que ja hi 
havia, sempre que fos possible. Creiem que aquestes noves seccions han incorporat 
noves visions de la Física que era bo recollir en la nostra revista. També vàrem decidir 
canviar el disseny de la publicació perquè creiem que calia modernitzar les imatges, 
la tipografia... Al principi vàrem introduir lleugers canvis fins que vàrem canviar la 
capçalera, el color, l’estil de la portada... Estem força satisfets del resultat.

Quan vàrem acceptar el repte de posar-nos al capdavant de la revista vàrem començar 
a cercar articles entre les diferents disciplines de la física per tal de poder cobrir 
tots els àmbits i poder-los recollir en els diferents números publicats. Al principi va 
ser fàcil però ara cal dir que al final no ho ha estat tant. Ens hauria agradat poder 
passar el testimoni en unes altres condicions però lamentablement cada cop costa 
més aconseguir un article i tirar endavant un nou número. Els col·laboradors de les 
seccions sempre tenen els seus textos o les contribucions a punt però manquen els 
articles científics que sempre han caracteritzat la mostra publicació. Ni tan sols els 
joves investigadors guardonats amb el premi Jordi Porta s’han animat aquests darrers 
anys a oferir un resum de la seva tasca tot i la nostra insistència.

Creiem que és el moment de fer un canvi de rumb i passar el relleu a un nou grup 
editorial perquè reorienti aquesta situació. Els físics catalans tenim aquest lloc per 
explicar el què fem i expressar-nos en la nostra llengua. Esperem que entre tots 
ajudem aquest nou grup de persones que es posaran al capdavant de la Revista.
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NORMES DE PUBLICACIÓ
L’acceptació dels articles presentats dependrà no solament de la seva qualitat científica, sinó també de 
la seva adequació a la línia editorial de la Revista, una publicació dirigida en general a persones amb una 
formació bàsica i sòlida en física general.
Els articles poden estar escrits en qualsevol processador de textos, però es recomana la utilització de 
l’estil LaTeX definit per la Revista i que es troba a: http://scfis.iec.cat/revista.htm on trobareu més 
informació sobre l’estil que cal seguir per escriure l’article. Cal incloure, així mateix, un resum molt breu 
de l’article en català i en anglès, d’un màxim de 70 paraules, que serà reproduït en el sumari. Les figures 
han de ser lliurades en fitxers separats del text i en format EPS, JPEG, PNG o TiFF (resolució mínima de 
300 dpi). Si es tracta d’un gràfic cal acompanyar-lo del fitxer corresponent, indicant-ne el programa em-
prat. Els peus de les figures i fotografies s’han de donar en un full a part.
Les persones interessades a publicar articles a la Revista de Física hauran d’enviar-los a: revfis@iec.cat

What’s that?
Steve Jurvetson
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Si voleu que la vostra fotografia aparegui en aquesta pàgina envieu-nos-la a l’adreça electrònica revfis@iec.cat.

Condicions de publicació

La fotografia ha de tenir una ḿınima resolució de 600 dpi i una grandària de 15 cm. La fotografia es publicarà amb la

llicència de Reconeixement de Creative Commons com la resta d’obres que apareixen a la Revista. Heu de ser-ne els

autors o tenir-ne els drets per tal que ens n’autoritzeu la publicació i l’aplicació de la corresponent llicència. En enviar-nos

la fotografia accepteu aquestes condicions i ens n’autoritzeu la difusió.
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