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Des que l’any 2008 en que la Societat Catalana d’Història de la Ciència 
(SCHCT) va decidir posar en marxa la revista Actes d’Història de la 
Ciència i de la Tècnica, s’ha fet un gran esforç per tal de millorar la 
qualitat de la revista i garantir-ne la seva periodicitat. Fruit d’aquest 
esforç ha estat la seva inclusió en alguns índexs de qualitat, com el 
CARHUS Plus+ 2018 o el ERIHPLUS. 

Actes és la revista acadèmica portaveu de les múltiples activitats de 
la SCHCT i la principal revista representant de la història de la cièn-
cia, la tècnica i la medicina en la nostra àrea lingüístico-cultural. Com 
a tal pretén ser un reflex escrit i una eina de dinamització i comunica-
ció de la gran diversitat d’iniciatives que es donen al sí de la Societat i 
a través de la riquesa de les seves col·laboracions a diverses escales 
institucionals, socioculturals i geopolítiques.

En un entorn acadèmic altament competitiu en el que predomina 
la política de dalt a baix d’imposició dels rànquings fomentats pels 
grans conglomerats editorial-empresarials, de subversió dels principis 
de l’accés lliure al coneixement mitjançant formats oficials com el mal 
anomenat Open Access i de precarietat creixent de les relacions so-
cio-laborals al món universitari i professional, la revista Actes repre-
senta un punt fonamental de convergència d’una comunitat professio-
nal i disciplinar, en xarxa amb altres revistes i societats del mateix 
caire al context internacional. 

En aquest marc és necessari reconèixer el suport de l’àrea de publi-
cacions de l’Institut d’Estudis Catalans a la publicació de la revista de 
la SCHCT, però també la col·laboració altruista de molts socis de la 
Societat que de manera desinteressada participen activament en les 
seves activitats. És en aquest marc que ens sumem al moviment inter-
nacional que en els últims anys ha reivindicat el paper intel·lectual i 
sociocultural essencial de les revistes connectades a projectes societa-
ris sense ànim de lucre i amb missions centrades en el foment de la 
col·laboració, el col·lectiu i el bé comú, front al context de les publica-
cions de caire exclusivament empresarial en aliança amb les políti-
ques nacionals i internacionals de precarització del treball i de la di-
versitat social i cultural.
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Mantenint els criteris de qualitat que han caracteritzat sempre a Actes d’Història de la 
Ciència i de la Tècnica, amb els seus criteris de revisió anònima arbitrada i de publicació en 
múltiples llengües, la revista fa decididament una clara aposta per connectar-se amb totes 
les activitats desenvolupades per la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica 
i de tal manera invita als socis a enviar propostes basades en les seves accions per publicar a 
la revista. D’aquesta manera volem esdevenir un òrgan escrit més dinàmic de producció 
intel·lectual que reculla de manera fidedigna totes aquelles iniciatives en la recerca, la do-
cència i la comunicació dels nostres socis i col·laboradors.

Amb aquest volum doble posem la revista al dia i incloem diverses produccions intel-
lectuals connectades al treball anual desenvolupat des de la Societat, entre els quals un arti-
cle historiogràfic, quatre articles de recerca, una entrevista, tres articles basats en Treballs Fi 
de Màster que reberen els premis SCHCT 2019 a Millor TFM i una ressenya. Els premis a 
Millor Treball Fi de Màster, atorgats anualment i instituïts per la SCHCT en l’any 2015, 
constitueixen el colofó del treball de recerca de les noves generacions que enceten una car-
rera de professionalització en la nostra disciplina, donant-li’ls suport econòmic i acadèmic 
mitjançant aquest guardó i opcions associades de publicació.

Esperem que els continguts d’aquest volum us resultin interessants, i us animem a que 
realitzeu propostes de nous tipus de continguts per als propers volums, per tal que convis-
quin amb els articles de recerca, origen i raó de ser de la revista Actes d’Història de la Cièn-
cia i de la Tècnica. 

Consell Editorial d’Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica.


