
Editorial
És temps de canvis. L’arribada d’un nou virus ens ha obligat de manera 
sobtada a fer infinitat de modificacions en la nostra manera de 
relacionar-nos, de treballar i, en definitiva, de viure. També ens ha 
afectat en la manera de treballar dins la Societat Catalana de Biologia, 
amb reunions telemàtiques del Comitè Directiu i l’Assemblea o amb 
congressos virtuals. 

Aquests aires de canvis arriben també a Treballs, la revista de l’SCB, 
que, des dels seus inicis, el 1913, constantment s’ha anat adaptant als 
nous temps. El primer canvi s’origina amb l’objectiu de reduir la 
nostra petjada ecològica al món i minimitzar l’ús de paper. Des 
d’aquest volum hem decidit reduir el nombre d’exemplars impresos, 
mantenint, però, la voluntat dels socis que, per raons nostàlgiques o 
pràctiques, vulguin rebre la revista en paper. El segon canvi es troba en 
el format de la revista, que torna a ser monogràfica, és a dir, que aposta 
per una anàlisi acurada i des de diferents mirades d’una temàtica 
concreta. Creiem que el format monogràfic omple un buit editorial en 
les ciències biològiques en català, com és el de tenir una revisió 
exhaustiva dels coneixements sobre un tema candent i escrita per 
experts en el tema. 

Aquest volum de Treballs és molt especial, ja que és un monogràfic 
commemoratiu dels cent cinquanta anys de la publicació de The 
Descent of Man, and Selection in Relation to Sex, de Charles Darwin. El 
volum, editat per Juli Peretó i Jaume Bertranpetit, porta per títol 
«Light would be thrown: l’evolució humana cent cinquanta anys 
després de Darwin» i comprèn setze articles que analitzen la 
repercussió d’aquest treball en diferents àmbits, com ara la descripció 
del context històric en què es va escriure el llibre, les evidències de 
l’evolució humana o les adaptacions que ens han fet humans. 

Espero que us trobeu bé i que gaudiu molt d’aquest volum i dels nous 
canvis de la revista. 
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