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Amb aquest número la CAMFiC estrena nou 

Butlletí!, una nova web on serà més fàcil trobar 

informació, amb un format adaptat als dispositius 

mòbils, i amb un disseny més visual on destaca 

una millor organització dels continguts. La nova 

web té avantatges clars. Amb aquesta web els 

usuaris podran descarregar-se fàcilment els 

articles, compartir-los a les xarxes socials i enviar-

los per correu electrònic als seus amics. També 

serà possible compartir-los mitjançant l’app de 

Whatshap. 

Els usuaris tindran la possibilitat de descarregar el 

volum sencer, veure els articles que ha publicat 

cada autor i veure el número de descàrregues 

acumulades que tenen tots els seus articles. 

Es disposarà d’un nou cercador on es podrà filtrar 

per volum, tipus d’article, autor  i contingut de 

l’article. Tots els articles es podran descarregar en 

català i castellà/anglès. 

A més, la revista canvia d’imatge, aprofitant la 

nova web. I tot essent fidel a la imatge corporativa 

de la CAMFiC, veuran que els articles en pdf 

tindran un format lleugerament diferent del que 

tenia fina ara. S’han harmonitzat les mides de les 

fonts, s’han homogeneïtzat les parts dels articles, 

mantenint això si la imatge corporativa de la 

CAMFiC, amb el seu color verd característic i el 

seu logo en els articles.  

No tots els canvis es produeixen en l’àrea de la 

visualització i en la pàgina web. El comitè editorial 

s’amplia també amb noves persones i nous 

revisors i se l’intenta donar un aspecte més 

modern i actualitzat. 

El Butlletí és una revista petita. Tots els lectors 

poden intuir que una revista científica com aquesta 

té més dificultats que revistes més assentades en 

el panorama internacional. Els investigadors 

poques vegades s’interessen en aquest tipus de 

revistes quan hi ha la possibilitat de publicar 

treballs científics en revistes de factor d’impacte, ja 

que això dóna més prestigi i més currículum. Això 

ja passa en revistes d’àmbit espanyol, per la qual 

cosa, és encara més normal que els metges de 

família a Catalunya pensin primer en altres 

revistes i no pas en el Butlletí. D’aquest fenomen  

 

 

 

 

 

en som prou coneixedors i acceptem el risc que 

això suposa. Això ja ho vam comprovar quan fa 

uns anys es va prendre la decisió de traduir tots 

els articles en castellà, ja que s’ha vist que 

aquests articles es cliquen i es baixen més que no 

pas els escrits en llengua catalana. Això no 

obstant, no vol dir que hàgim de deixar de publicar 

en català ja que la CAMFiC ha de defensar que 

tots els articles se segueixin publicant en català. 

També és cert que cal situar la revista en un 

context més general i tal com exposava el Dr. 

Juncosa en l’editorial-comiat del primer número 

d’enguany, els lectors començaran a veure també 

articles en anglès, com és el cas d’aquest número, 

i el nostre compromís és que aquesta aposta es 

vagi consolidant progressivament. 

Cal situar la revista en una nova era i malgrat les 

deficiències d’una revista que no està indexada a 

Pubmed, l’aposta perquè se segueixi fent revisió 

per parells de tots els articles que s’hi publiquin, 

un format nou, una pàgina web nova, la possibilitat 

de publicar també en anglès, hauria d’animar als 

socis de la CAMFiC a tenir també en compte 

aquesta revista i fer-se-la seva.  

Un altre aspecte és el tipus d’articles que s’hi 

publiquen. En els darrers anys els casos clínics 

han suposat de llarg el tipus d’articles més 

freqüentment enviats i publicats. No volem deixar 

de publicar casos clínics, però també desitjaríem 

que els socis poguessin enviar originals, articles 

de revisió, articles d’opinió i editorials de temes 

d’interès a partir d’ara. També us adonareu que 

apareixeran noves seccions en els propers 

números. 

Esperem que aquests canvis siguin ben rebuts 

pels socis de la CAMFiC. A més, ens agradaria 

que tots aquells que tinguin alguna idea per 

millorar la revista la facin arribar a través de la 

pàgina web de la CAMFiC. Qualsevol aportació 

serà tinguda en compte! 
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