
 

 
 

28 d’abril de 2008 
 
El Butlletí electrònic és hereu de la publicació científica pionera al camp de la medicina de família a 
Catalunya, amb 25 anys de trajectòria  
 
LA CAMFiC CREA EL BUTLLETÍ DE LA MEDICINA DE FAMÍLIA CATALANA A INTERNET  
 
Després de 25 anys publicant la revista científica Butlletí en paper, la Societat Catalana de Medicina Familiar i 
Comunitària (CAMFiC) ha fet el pas a la publicació en línia. Des del mes d’abril, el Butlletí de la Medicina de 
Família a Catalunya ja només s’edita a Internet. Aquest canvi coincideix amb el 25 aniversari de la Societat, que se 
celebra enguany. 
 
Amb aquest pas, CAMFiC vol fer més accessible la seva revista científica, que es pot consultar lliurement a 
Internet (sistema open access o accés obert). A més, els internautes podran reproduir i difondre els articles 
publicats (sempre que no sigui amb fins comercials i se citi l’autoria), amb l’objectiu d’augmentar el coneixement 
de la tasca de recerca i publicació dels metges de família que hi participen. 
 
Un altre dels canvis al Butlletí, també destinat a augmentar la seva difusió, és la publicació de tots els articles en 
dos idiomes: a més del català, com ja es venia fent, els escrits es podran consultar en castellà. Els articles 
s’acceptaran tant en un idioma com en l’altre, la qual cosa permetrà que metges d’altres comunitats autònomes 
puguin publicar al Butlletí. En el cas del articles originals, l’abstract (resum) estarà també en anglès. 
 
En el pas al format electrònic, no només no s’ha descuidat la rigorositat en la selecció dels articles (sotmesos a peer 
review o revisió per iguals), sinó que s’han augmentat les iniciatives per garantir la qualitat científica de la publicació 
(les normes d’enviament de manuscrits es poden consultar a Internet). La concessió del registre ISSN ja està en 
tràmit, i es treballa perquè algunes de les principals bases de dades de revistes científiques indexin el Butlletí. 
 
L’estrena del Butlletí compta amb tres casos clínics i un article de la categoria “De l’evidència a la pràctica clínica”. El 
Butlletí també publicarà articles originals i de revisió, i tindrà secció Editorial i de Cartes al director, a més de 
reservar-se la possibilitat de publicar articles especials.  
 
Els articles s’aniran afegint a la web a mida que siguin aprovats pel comitè editorial. No obstant això, els socis de 
CAMFiC rebran un correu electrònic cada quatre mesos que anunciarà les darreres novetats del Butlletí. El director 
de la publicació és el Dr. Sebastià Juncosa, metge de família, membre de la Vocalia de Recerca de CAMFiC i ex 
vicepresident de la Societat. 
 
El Butlletí es pot consultar a la següent adreça: http://butlleti.camfic.org/Volum_26/Volum_26.aspx
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