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Com és sabut, la revista Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica és 
hereva de les actes de la Trobada que la Societat Catalana d’Història 
de la Ciència i de la Tècnica (SCHCT) organitzava — i segueix organit-
zant— cada dos anys d’ençà la seva fundació. Quan l’any 2008 el pri-
mer volum de la revista incloïa una selecció de les comunicacions i 
ponències de la IX Trobada, celebrada dos anys abans a Girona, s’ini-
ciava una nova etapa en la vida de la nostra Societat. Enguany, aques-
ta revista ha aconseguit arribar al volum 15, una fita en el camí d’una 
publicació que, tal com es va assenyalar a l’editorial del primer volum, 
ha de ser «un referent en història de la ciència, la tècnica i la medicina 
no només al nostre país, sinó en l’àmbit europeu i internacional».

Des de llavors la publicació de la revista ha estat possible gràcies al 
treball cooperatiu i voluntari de diversos membres de la Societat i, en 
especial, de Jordi Ferran, que ha estat no sols l’editor en cap des dels 
inicis, sinó també el director dels successius consells de redacció. Ha-
bitualment, Actes no inclou articles editorials en els seus números; 
aquest, però, n’és una excepció, perquè el mes de febrer de 2022 es 
produí un relleu en el Consell de Redacció que ara cal anunciar al pú-
blic lector de la revista. Jordi Ferran n’ha deixat la direcció, tot i que 
ha passat a desenvolupar tasques d’assessorament del nou consell edi-
torial, que compta amb Pep Simon, Oliver Hochadel i Miquel Caran-
dell entre els seus membres, i amb Àlvar Martínez-Vidal i Alfons Zar-
zoso com a codirectors.

L’etapa que ara comença pretén aprofondir les línies de millora 
que s’iniciaren arran de l’informe, elaborat l’any 2012 per Leda Xhelo, 
responsable de les revistes de l’Hemeroteca Científica de l’Institut 
d’Estudis Catalans (IEC), on es recollia una llarga i detallada sèrie de 
recomanacions per tal d’acreditar-la i d’acostar-la als estàndars de 
qualitat. En la darrera dècada s’ha avançat decididament, entre altres 
novetats, fent palès un seguit de dades identificatives, apuntant les 
bases de dades que indexaven els articles i concretant les instruccions 
per a la confecció dels textos originals. Per això, els autors i les autores 
que col·laboren amb la revista saben que els seus manuscrits originals 
son sotmesos a una estricta revisió externa, alhora anònima i impar-
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cial, i que tindran ocasió de conèixer els criteris de la decisió editorial. Justament, un dels 
reptes que cal afrontar a hores d’ara és el canvi de la plataforma de gestió Open Journal 
System (OJS) en l’Hemeroteca Científica de l’IEC. Sens dubte, aquesta eina permetrà agili-
tar els tràmits d’acceptació i publicació de les col·laboracions i gestionar de manera ordena-
da cadascun dels passos del procés editorial. Al capdavall, la qualitat formal és imprescindi-
ble perquè Actes sigui acceptada per la comunitat científica, tant pels membres de la 
SCHCT, com per aquelles persones que hi veuen un mitjà d’expressió i una via de comuni-
cació dels seus interessos investigadors, docents, divulgadors.

Actes no busca competir en el mercat de les acreditacions i els factors d’impacte, sinó ser 
un veritable òrgan d’expressió i comunicació de la SCHCT i dels seus membres, fent-se 
ressó de les seves activitats i iniciatives, i d’esdevenir alhora un espai de promoció per als 
joves en la seva trajectòria professional. Vol ser també un espai d’encontre entre col·legues 
que reflexionen sobre les seva experiències o investigadores, i alhora un espai de debat i de 
presentació de noves recerques. Per això, inclou en les seves pàgines tant articles de reflexió 
disciplinària o derivats dels premis als millors Treballs de Fi de Màster (TFM), com articles 
agrupats en dossiers monogràfics, com articles de recerca que mostren els seus resultats; 
igualment, inclou també cròniques d’activitats de la SCHCT i entrevistes a personatges re-
llevants, a més de ressenyes de llibres o crònqiues d’exposicions i altres activitats de comu-
nicació de la ciència. Actes pretén, en definitiva, servir de mitjà de comunicació intern i ex-
tern dels afanys i dels interessos investigadors, docents i divulgatius dels socis i sòcies de la 
SCHCT, en els àmbits de la història de la ciència, la medicina i la tecnologia. 

El Consell de Redacció


