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Punts de debat

• Marc de la comunicació científica

• Paper de les revistes científiques

• Accés obert a la informació científica

• Fundació Dr. Antoni Esteve

• Algunes reflexions finals
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Paper de les revistes científiques (I)
Passat i present

s. XVII s. XVIII s. XIX s. XX s. XXI

1665 1679
•1684: Medicina Curiosa (UK)
•1736: Varias disertaciones médicas (ES)
•1797: Medical Repository (USA)

1811: The New England Journal of Medicine (USA)
1823: The Lancet (UK)
1840: British Medical Journal (UK)
1869: Nature (UK)
1880: Science (USA)



Paper de les revistes científiques (II)
un abans i un després d’internet

Abans

• Revistes científiques com canal 
predominant de divulgació

• Moltes revistes

• En suport imprès

• Limitat accés per països

• Limitada gestió: revisió, cerques, 
obtenció d’originals, índex impresos, 
etc.

• Accés per subscripció: limitat i car

Després

• MÉS canals d’informació

• Moltes MÉS revistes

• En suport imprès/ELECTRÒNIC

• Possible accés arreu

• Moltes facilitats de gestió

• Accés per subscripció: limitat i car

• Inici de models mixtos: accés 
obert/tancat

• Introducció revistes Open Access



Accés obert a la informació científica

• Nous paradigmes amb internet: revistes, 
bases de dades, diaris, xarxes socials, webs, 
blogs, etc.

• Tècnicament l’accés obert és possible
• Pressions de les grans editorials en contra
• Contradiccions: fons públics – resultats 
d’accés restringit

• Trobar alternatives pel finançament editorial



Fundació Dr. Antoni Esteve



Algunes reflexions finals

• Període de transició, però, massa llarg?
• Afavorir l’accés a la informació, però amb qualitat
• Racionalitzar la limitació d’accés a les dades
• Potenciar repositoris d’accés lliure
• Accés electrònic: molts avantatges però accés 
limitat

• Editorials i revistes: cal canviar el model de negoci 
(fi de la protecció i l’explotació de la informació)

• Revistes open access i Journal Citation Reports®
• Quelcom més enllà de l’open access: la 
comunicació i la divulgació científica tenen molts 
altres reptes que assolir




