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Editorial

Comencem una nova etapa de la revista amb un
canvi de format que esperem que tingui una bona
acollida per part vostra.
Una transformació pel que fa a format i imatge,
per anar endavant i per tenir la publicació en la línia
del que són les presentacions avui.
La qualitat dels articles dels autors mereixen
que la revista s’adeqüi a les exigències actuals en
paral·lel a les altres publicacions que hi ha al nostre
entorn de temàtica o societats similars.
També hem mirat que el format nou ens permeti estar properament al repositori de Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO) des del qual es
poden consultar els articles a text complet de revistes
científiques, culturals i erudites catalanes amb la principal finalitat d’augmentar-ne la visibilitat. RACO és
un projecte del Consorci de Serveis Universitaris de
Catalunya i de la Biblioteca de Catalunya.
Les revistes que s’hi inclouen són aquelles que
tenen articles signats per l’autor/s, amb un resum perquè el text no és curt, que estan editades per una institució científica, cultural i/o erudita catalana, o que
hi estan relacionades per història o per temàtica. La
nostra publicació ja compleix tots aquests criteris mínims elaborats per la Facultat de Biblioteconomia i
Documentació de la Universitat de Barcelona, per
tal d’augmentar la seva qualitat formal i conseqüentment els mèrits per ser admeses en bases de dades bibliogràfiques i tenir així més impacte. Esperem ser-hi.
Hem aprofitat el número 36, que incorpora les
comunicacions presentades a les XIV Jornades

d’Història de la Farmàcia celebrades el 15 i 16 de novembre de 2019 i organitzades conjuntament amb el
Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, per visualitzar
aquest canvi que afecta més la imatge que els continguts que sempre han estat ja de qualitat. El tema central d’aquestes XIV Jornades era “Les Col·leccions:
objectes, documents i llibres que expliquen la Història de la Farmàcia”, però com sempre les comunicacions podien tractar altres aspectes de la Història de
la Farmàcia, totes elles de gran interès científic, com
es va poder veure i escoltar i ara podrem llegir.
I també amb aquest número us anunciem les
properes XV Jornades, a celebrar l’octubre de 2021
a Vallbona de les Monges, amb una farmàcia monàstica acabada de restaurar, que va ser ja objecte de comunicacions durant les darreres Jornades. Esperem
poder-les fer presencials, però si no pot ser es faran
via telemàtica.
Us animem a tots/totes a continuar omplint de
continguts la revista amb articles i les Jornades amb
comunicacions.
Finalment esperem que la situació sanitària millori ben aviat i que ens permeti continuar amb els
nostres projectes i restablir la dinàmica de la nostra
activitat social, que aquest darrer temps no ha estat
possible de mantenir.
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