
Editorial. Nova etapa

Amb aquest número de la Revista de Física s’inicia una nova etapa en la
seva gestió i confecció. Atesa la satisfacció expressada pels resultats assolits
fins ara, un dels objectius de la nova etapa és continuar l’anterior. El canvi
d’equip redactor i de responsable de la publicació obeeix a un relleu necessari
que el responsable fins al darrer número, l’Alfred Molina, demanava des de feia
temps. La seva gestió, que abasta gairebé tota la producció de la Revista, ha
estat altament reconeguda per tothom i ho volem fer constar des d’aquestes
pàgines.

Entre l’aparició de la revista, el juliol de 1990, i aquest número, corresponent
al segon semestre de 2006, han passat disset anys i tres volums, 32 números de
la revista (tenint en compte que el número especial de 2005 de l’Any Mundial
de la Física no fou numerat). Tots aquests anys la Societat Catalana de Física
s’ha compromès a impulsar una publicació que tingués un format àgil, modern,
amb continguts rigorosos, que reflectissin els treballs i les preocupacions de la
comunitat de físics i físiques dels Països Catalans. Aquesta idea fou elaborada
en diverses reunions al voltant de 1990 on intervingueren, entre d’altres, Jo-
sep Llosa, Alfred Molina, Jordi Porta i Jaume Aranda. Hem dedicat diverses
vegades el nostre record a Porta i Aranda, dues persones decisives en la pre-
paració de la revista, que, malauradament, no la poden gaudir. Llosa i Molina
s’encarregaren inicialment del plantejament tècnic de producció de la revista,
al mateix temps que assumien la coordinació del comitè de redacció.

La Revista ha estat viable gràcies al suport de la comunitat científica dels
Països Catalans, però, des d’un punt de vista immediat i fonamental, ha es-
tat possible gràcies a l’assignació per a publicacions que l’Institut d’Estudis
Catalans atorga a totes les societats filials. Tot i que aquesta assignació no
és suficient, les diferents juntes de la Societat i els responsables de la Revis-
ta han anat aconseguint altres recursos per acabar d’arrodonir la quantitat
-important- que hi posa l’Institut.

En la nova etapa de la Revista de Física, que s’emmarca en la celebració
del primer centenari de la fundació de l’Institut d’Estudis Catalans, es pretén
que continuï sent una publicació oberta als lectors i també a les persones que
vulguin contribuir a la difusió dels nous avenços de la física, així com a les
implicacions que té en la societat actual.
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