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Publicar amb impacte a les Publicar amb impacte a les 
revistes professionalsrevistes professionals

Per Per TomTomààs Baigets Baiget
Institut dInstitut d’’EstadEstadíística de Catalunyastica de Catalunya

ii
““El profesional de la informaciEl profesional de la informacióónn””, , 

““Revista espaRevista españñola de documentaciola de documentacióón cientn cientííficafica””, , 
““Puzzle, Revista hispana de inteligencia competitivaPuzzle, Revista hispana de inteligencia competitiva””, , 
““Statistics & operations research transactions, SORTStatistics & operations research transactions, SORT””

““ITEMITEM”” (1995(1995--2002) 2002) 

Una web interessant per a aquest Una web interessant per a aquest 
tema:tema:

Campanario, Juan Miguel. Cómo 
escribir y publicar un artículo científico. 
Cómo estudiar y aumentar su impacto.
Depto. de Física, Univ. de Alcalá de Henares

http://www2.uah.es/jmc/publicar.html



2

1. Per qu1. Per quèè publicar?publicar?

Raons per publicar?Raons per publicar?

•• ss’’ha fet un ha fet un ““descobrimentdescobriment”” desprdespréés ds d’’una una 
recercarecerca

•• es vol comunicar una experies vol comunicar una experièència concreta als ncia concreta als 
colcol··legueslegues

•• ss’’ha hagut de fer un gran estudi (tesi doctoral, ha hagut de fer un gran estudi (tesi doctoral, 
projecteprojecte……) i ara es d) i ara es dóóna a conna a conèèixerixer

•• es vol obligar un mateix per tal des vol obligar un mateix per tal d’’aprofundir o aprofundir o 
aclariraclarir--se en algun temase en algun tema

•• ens convens convéé ferfer--ho de cara als companys, o al ho de cara als companys, o al 
jefe, o a la institucijefe, o a la institucióó

•• ens obliga la universitat si volem trams o ens obliga la universitat si volem trams o 
sexenissexenis

•• volem que ens coneguin per tal de fer volem que ens coneguin per tal de fer 
contactescontactes
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•• volem obrir una via per comenvolem obrir una via per començçar a donar ar a donar 
xerrades i cursos sobre allxerrades i cursos sobre allóó com a com a ““pluripluri””

•• volem obrir una via per intentar canviar de volem obrir una via per intentar canviar de 
feinafeina

•• per la satisfacciper la satisfaccióó personal de contribuir a fer personal de contribuir a fer 
avanavanççar alguna tar alguna tèècnicacnica

•• com a element de reflexicom a element de reflexióó paralparal··lel mentre lel mentre 
ss’’implementa un projecteimplementa un projecte

•• com un com un ““deuredeure”” cap a la societatcap a la societat
•• satisfer lsatisfer l’’egoego personalpersonal
•• volem viatjar, participar en projectes volem viatjar, participar en projectes 

europeus...europeus...

•• ““El que no es publica i es difon no El que no es publica i es difon no éés cis cièènciancia””
(cal poder contrastar(cal poder contrastar--ho tot)ho tot)

•• ““El que no es documenta acaba no existintEl que no es documenta acaba no existint””

Dos axiomes que Dos axiomes que 
quasi ens obliguen a quasi ens obliguen a 
escriure:escriure:
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2. Sobre quin tema i on?2. Sobre quin tema i on?

•• Una vegada sUna vegada s’’ha decidit que es vol ha decidit que es vol 
publicar alguna cosa, publicar alguna cosa, el quel quèè potser ja potser ja 
ll’’haurem triat a la fase anteriorhaurem triat a la fase anterior

•• SS’’ha de buscar una revista apropiada al ha de buscar una revista apropiada al 
tema i a ltema i a l’’enfocament que li volem donar enfocament que li volem donar 

5 de gener      1665        6 de març

Robert OldenburgRobert OldenburgDenis de SalloDenis de Sallo
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Ordre de magnitud revistesOrdre de magnitud revistes

• 60.000 títols al
British Library Document Supply 
Centre

• 30.000 revistes científiques

•• 12.000 revistes cient12.000 revistes cientíífiques fiques 
amb comitamb comitéé avaluadoravaluador

3.3. Revistes enRevistes en espanyolespanyol ii catalcatalàà
8.8. Cuadernos de documentaciCuadernos de documentacióón n 

multimedia, UCM (1992multimedia, UCM (1992--))

9.9. Lligall. Revista catalana Lligall. Revista catalana 
d'arxivd'arxivíísticastica, AAC , AAC (1988(1988--))

10.10. Scire. RepresentaciScire. Representacióón y n y 
organizaciorganizacióón del conocimiento, n del conocimiento, 
Unizar (1995Unizar (1995--) ) 

11.11. BoletBoletíín de la Asociacin de la Asociacióón Andan Anda--
luza de Bibliotecarios (1984luza de Bibliotecarios (1984--))

12.12. InvestigaciInvestigacióón y ciencia (1976n y ciencia (1976--))

13.13. DocumentaciDocumentacióón de las ciencias n de las ciencias 
de la informacide la informacióón, UCM (1976n, UCM (1976--))

14.14. BoletBoletíín de la Anabad (1950n de la Anabad (1950--))

15.15. Mi biblioteca (2005Mi biblioteca (2005--))

1.1. El profesional de la informaciEl profesional de la informacióón, EPI n, EPI 
(1992(1992--) ) 

2.2. Revista espaRevista españñola de documentaciola de documentacióón n 
cientcientíífica, Cindoc (1977fica, Cindoc (1977--))

3.3. Anales de documentaciAnales de documentacióón, UM(1998n, UM(1998--) ) 

4.4. Item. Revista de biblioteconomia i Item. Revista de biblioteconomia i 
documentacidocumentacióó, Cobdc, Cobdc (1987(1987--))

5.5. Revista general de informaciRevista general de informacióón y n y 
documentacidocumentacióón, UCM (1992n, UCM (1992--))

6.6. BiD: Textos universitaris de biblioBiD: Textos universitaris de biblio--
teconomia i documentaciteconomia i documentacióó, UB, UB
(1998(1998--))

7.7. EducaciEducacióón y biblioteca. Revista n y biblioteca. Revista 
mensual de documentacimensual de documentacióón y n y 
recursos didrecursos didáácticos (1989cticos (1989--))
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4.4. Les millors revistes en anglLes millors revistes en anglèèss

ScientometricsScientometricsJournal of Librarianship and Inf. ScienceJournal of Librarianship and Inf. Science
Research EvaluationResearch EvaluationJournal of LibrarianshipJournal of Librarianship
Online Information ReviewOnline Information ReviewJournal of Information ScienceJournal of Information Science
OnlineOnlineJournal of Information EthicsJournal of Information Ethics
MIS QuarterlyMIS QuarterlyJournal of DocumentationJournal of Documentation

LibriLibriJrnl. of the Am. Med. Informatics Jrnl. of the Am. Med. Informatics Assoc.Assoc.

Library TrendsLibrary TrendsJournal of Academic LibrarianshipJournal of Academic Librarianship

Library Resources & Technical ServicesLibrary Resources & Technical ServicesInternational Journal of Geograph.International Journal of Geograph.
Information ScienceInformation Science

Library QuarterlyLibrary QuarterlyInformation Systems ResearchInformation Systems Research
Library JournalLibrary JournalInformation Techn. and LibrariesInformation Techn. and Libraries

Library Collections Acquisitions &Library Collections Acquisitions &
Technical ServicesTechnical Services

Information Processing &Information Processing &
ManagementManagement

Library & Inform. Science ResearchLibrary & Inform. Science ResearchElectronic LibraryElectronic Library
Knowledge OrganizationKnowledge OrganizationCollege & Research LibrariesCollege & Research Libraries

Journal of the Am. Soc. for InformationJournal of the Am. Soc. for Information
Science and TechnologyScience and TechnologyBull. of the Medical Library Assoc.Bull. of the Medical Library Assoc.

Journal of Scholarly PublishingJournal of Scholarly PublishingAnnual Review Information ScienceAnnual Review Information Science

5. L5. L’’idiomaidioma

•• LL’’idioma determina lidioma determina l’à’àrea geogrrea geogrààfica onfica on
volem tenir impacte.volem tenir impacte.

•• LL’’anglanglèès s éés ja la llengua de la comunicacis ja la llengua de la comunicacióó
cientcientíífica mundial. Sempre que puguem fica mundial. Sempre que puguem 
hauriem de hauriem de fer traduirfer traduir el nostre article.el nostre article.

•• Tot el que no sigui anglTot el que no sigui anglèès noms noméés es pot s es pot 
considerar divulgaciconsiderar divulgacióó, res que sigui nou, ja que , res que sigui nou, ja que 
quasi no afecta a lquasi no afecta a l’’estat de la testat de la tèècnica.cnica.
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6. Tipus d6. Tipus d’’articlesarticles

•• recerca o experirecerca o experièència pròpiancia pròpia
•• revisirevisióó de tota una de tota una ààrea o temarea o tema
•• teòric (hipòtesi, anteòric (hipòtesi, anààlisi abstractelisi abstracte……))
•• comentaricomentari--crcríítica dtica d’’un altre articleun altre article

7. Parts d7. Parts d’’un article (I)un article (I)

•• TTíítol (curt, explicatiu, objectiu, atractiu)tol (curt, explicatiu, objectiu, atractiu)
•• AutorAutor
•• Lloc on treballa l'autor i adreces de contacte:Lloc on treballa l'autor i adreces de contacte:

postal, telpostal, telèèfon, efon, e--mail, web personalmail, web personal
•• Resum (molt important!)Resum (molt important!)
•• Paraules clauParaules clau
•• TTíítol angltol anglèèss
•• Abstract (very important!)Abstract (very important!)
•• KeywordsKeywords
• Forma com s’ha de citar l'article
• Data d’arribada i data d’acceptació
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8. La nostra signatura (I)8. La nostra signatura (I)

•• Signar sempre igual!Signar sempre igual!

•• La La ““normanorma”” anglòfona la imposa langlòfona la imposa l’’ISI. Per ISI. Per 
desgrdesgrààcia cal adaptarcia cal adaptar--nos a la seva nos a la seva 
norma:norma:
-- No signar amb el segon cognom, o bNo signar amb el segon cognom, o bé…é…

……posar el segon cognom enganxat al posar el segon cognom enganxat al 
primer amb un guiprimer amb un guióó, com si fos un nom , com si fos un nom 
compost.compost.

Exemples:Exemples:

signatura:signatura: JosepJosep--Manel RodrManel Rodrííguezguez--GairGairíín n 
cita o refercita o referèència:ncia: RodrRodrííguezguez--GairGairíín, Josepn, Josep--ManelManel
signatura:signatura: MariMari--Carmen MarcosCarmen Marcos
cita o refercita o referèència:ncia: Marcos, MariMarcos, Mari--CarmenCarmen

•• LL’’ISI posa nomISI posa noméés les inicials dels noms de s les inicials dels noms de 
pila,pila, però però éés per comoditat i estalvi.s per comoditat i estalvi.
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Parts dParts d’’un article (II)un article (II)
•• 1. Introducci1. Introduccióó
•• 2. Objectius2. Objectius
•• 3. Bases teòriques i hip3. Bases teòriques i hipóótesistesis
•• 4. Desenvolupament, m4. Desenvolupament, mèètodestodes
•• 5. Resultats, Comparacions i Discusions5. Resultats, Comparacions i Discusions
•• 6. Conclusions6. Conclusions
•• 7. Notes7. Notes
•• 8. Bibliografia8. Bibliografia
•• Annexos (problema: poc espai Annexos (problema: poc espai recòrrer a una web) recòrrer a una web) 

9. Import9. Importàància de citarncia de citar
•• SS’’ha de ser honrat. Si sha de ser honrat. Si s’’agafen les idees dagafen les idees d’’altres saltres s’’ha ha 

de dir. No ferde dir. No fer--ho ho éés ROBAR.s ROBAR.
•• NingNingúú no pot comenno pot començçar des de zero. Deure moral de ar des de zero. Deure moral de 

reconeixement reconeixement ––encara que no cal fins a les arrels, encara que no cal fins a les arrels, 
probablement ja conegudes per tothomprobablement ja conegudes per tothom--..

•• Les cites donen confianLes cites donen confiançça que la que l’’autor sap de quautor sap de quèè va va 
el tema.el tema.

•• Les cites ajuden al lector a contextualitzar lLes cites ajuden al lector a contextualitzar l’’article. article. 
Eugene Garfield (1955): Eugene Garfield (1955): ““mirant les cites podem mirant les cites podem 
saber de qusaber de quèè va lva l’’articlearticle””. . 
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10. Cites poc 10. Cites poc èètiques i autocitestiques i autocites
•• Cites socials o Cites socials o ““interessadesinteressades”” (companys, jefes, (companys, jefes, 

avaluadorsavaluadors……))
•• Les cites han dLes cites han d’’estar referides al text (amb crides), estar referides al text (amb crides), 

però sovint es posen altres referperò sovint es posen altres referèències ncies perfperfúúnctorynctory
(rutin(rutinààries), que malauradament algunes vegades ries), que malauradament algunes vegades 
ssóón simple farciment.n simple farciment.

•• Tolerable i lògic un nombre petit dTolerable i lògic un nombre petit d’’autocitesautocites::
-- Cita a un treball del mateix autorCita a un treball del mateix autor
-- En el context del En el context del JCRJCR = cita a la mateixa revista= cita a la mateixa revista

11. 11. Eugene GarfieldEugene Garfield, o com fer, o com fer--se se 
milionari dmilionari d’’una forma una forma ““cientcientííficafica””

•• El 1958  va crear El 1958  va crear 
ll’’Institute for Scientific InformationInstitute for Scientific Information ((ISIISI), ), 
Philadelphia.Philadelphia.

•• Gran Gran èèxit comercial: xit comercial: ““Current ContentsCurrent Contents””
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Eugene Garfield i Tomàs Baiget, desembre 2004

•• GarfieldGarfield volia fer bases de dades de volia fer bases de dades de 
referreferèències bibliogrncies bibliogrààfiques barates, sense fiques barates, sense 
indexaciindexacióó i sense resum.i sense resum.

•• Per Per ““compensarcompensar”” això va afegir a les això va afegir a les 
referreferèències les cites que els autors ncies les cites que els autors 
posaven a peu de pposaven a peu de pààgina i al final.gina i al final.

•• Per tal de rendibilitzar la producciPer tal de rendibilitzar la produccióó, va , va 
voler escollir un grup reduvoler escollir un grup reduïït de les millors t de les millors 
revistes. Però en qurevistes. Però en quèè basarbasar--se?se?
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-- IndexaciIndexacióó per citesper cites
-- Fronts de recercaFronts de recerca
-- Factor dFactor d’’impacteimpacte

•• Garfield va pensar queGarfield va pensar que
les revistes mles revistes méés boness bones
eren les que elseren les que els
autors citaven mautors citaven méés.s.

•• A partir dA partir d’’aquaquíí va va 
anar creant les seves anar creant les seves 
teories:teories:

12. Indexaci12. Indexacióó per citesper cites

•• Si tenim un article interessant que cita a Si tenim un article interessant que cita a 
determinats autors, altres articles que citin determinats autors, altres articles que citin 
als mateixos autors segurament tambals mateixos autors segurament tambéé
seran del nostre interseran del nostre interèès.s.

•• P. ex., ens interessa la indexaciP. ex., ens interessa la indexacióó
automautomààtica i sabem que tica i sabem que Gerard SaltonGerard Salton va va 
serser--ne un dels pares:ne un dels pares:
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Fem una cerca per autor citat (CA=) al Fem una cerca per autor citat (CA=) al 
Science Citation Index:Science Citation Index:

Welcome to DialogClassic Web(tm)
? B34; e ca=salton g 

Ref   Items  Index-term 
E3     2897 *CA=SALTON G

S E3   S1    2897  CA='SALTON G' 

? T1/6/1-6

1 Semantic matching for mathema-
tical services 

2 Higher order feature selection 
for text classification

3 A study of interface support 
mechanisms for interactive 
information retrieval

4 Automatic thesaurus develop-
ment: Term extraction from title 
metadata 

5 Mixing semantic networks and 
conceptual vectors application to 
hyperonymy

6 Ontology construction for in-
formation classification
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13. Fronts de recerca13. Fronts de recerca

Indexació per cites Co-cites

Cluster o front de recerca

Els 100.000 articles més citats

1.Els 10.000 “fronts de recerca” definits per l’ISI de fet 
són paraules clau per cercar a la seva base de dades.

2. Hem de mirar de citar articles dels fronts de recerca 
per tal que l’ISI ens situï (indexi) en un front.

14. Factor d14. Factor d’’impacte 2005impacte 2005
dd’’una revista:una revista:

Cites fetes durant 2005 als articles de 2004 i 2003Cites fetes durant 2005 als articles de 2004 i 2003
FI = FI = --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nombre dNombre d’’articles publicats els anys 2004 i 2003articles publicats els anys 2004 i 2003
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15. Altres 15. Altres ““factors dfactors d’’impacteimpacte””
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Altres indicadorsAltres indicadors

Com hem dCom hem d’’escriure lescriure l’’article?article?
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15.15. Ordre i bona redacciOrdre i bona redaccióó

•• Esquema previ. ComenEsquema previ. Començçar per les conclusions ar per les conclusions 
(estrictament: sense invadir text que ser(estrictament: sense invadir text que seràà per a les per a les 
seccions).seccions).

•• Escriure iterativament (grEscriure iterativament (grààcies al tractament de cies al tractament de 
textos): noves idees, enfocaments, alternativestextos): noves idees, enfocaments, alternatives……

•• ProcProcéés llarg i lent: maduracis llarg i lent: maduracióó –– relectura relectura ––
meditacimeditacióó i reflexii reflexióó –– noves perspectivesnoves perspectives

•• Mentre redactem ens adonem de possibles Mentre redactem ens adonem de possibles 
febleses febleses contrastar dadescontrastar dades

•• RellegirRellegir--ho i fer ho i fer walkwalk--throughthrough (consulta companys)(consulta companys)

16.16. Resum dResum d’’etapes o apartats detapes o apartats d’’un projecteun projecte
•• 1. Problema1. Problema
•• 2. Propòsit general2. Propòsit general
•• 3. Objectius3. Objectius
•• 4. Criteris de disseny4. Criteris de disseny ANANÀÀLISILISI
•• 5. Usuaris5. Usuaris Especificacions funcionalsEspecificacions funcionals
•• 6. Usuari contractant6. Usuari contractant
•• 7. Ambient, antecedents, entorn7. Ambient, antecedents, entorn
•• 8. Abast, situaci8. Abast, situacióó actualactual
•• 9. Alternatives de disseny9. Alternatives de disseny
•• 10. Justificaci10. Justificacióó de lde l’’opciopcióó escollidaescollida
•• 11. 11. ADQUISICIADQUISICIÓÓ
•• 12. 12. TRANSMISSITRANSMISSIÓÓ
•• 13. 13. PROCPROCÉÉSS Model Model ATPUTATPUT
•• 14. 14. ÚÚSS DISSENYDISSENY
•• 15. 15. TRANSFERTRANSFERÈÈNCIANCIA ProjecteProjecte
•• 16. Promoci16. Promocióó i publicitati publicitat
•• 17. Proves, avaluacions17. Proves, avaluacions
•• 18. Calendari de posada en marxa18. Calendari de posada en marxa
•• 19. Evoluci19. Evolucióó futurafutura
•• 20. Pressupost20. Pressupost
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17. Paraules 17. Paraules ““malemaleïïdesdes””

““El El recursorecurso se ha se ha desarrolladodesarrollado enen el entorno de los el entorno de los 
nuevos sistemas de informacinuevos sistemas de informacióónn que que 
incluyenincluyen metodologmetodologíías y tecnologas y tecnologíías TIC as TIC 
actuales,actuales, usando una usando una herramientaherramienta estestáándar que ndar que 
actualmenteactualmente ofreceofrece al al usuariousuario solucionessoluciones que le que le 
permitenpermiten evaluar los evaluar los mecanismosmecanismos, integrando , integrando 
tanto el acceso a los contenidos de la tanto el acceso a los contenidos de la plataformaplataforma
comocomo todos aquellos aspectostodos aquellos aspectos referentes a las referentes a las 
diferentes tipologdiferentes tipologíías de as de formatosformatos””..

18. Qu18. Quèè posar a la introducciposar a la introduccióó??

Tot i sent curta hi hauria de caber tot això:Tot i sent curta hi hauria de caber tot això:

• marc teòric
• problema que es resol
• antecedents
• crítiques a altres articles
• similituds i diferències
• limitacions
• objectius clars i precisos; redactats en relació

amb les conclusions
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19. M19. Mèètodes i experitodes i experièènciesncies

•• enquestes (quantitat, tipus, datesenquestes (quantitat, tipus, dates……))
•• software instalsoftware instal··lat, etapes seguideslat, etapes seguides
•• implantaciimplantacióó a la l’’organitzaciorganitzacióó, proves, proves
•• errors, fallos i llierrors, fallos i lliççons apresesons apreses
•• costoscostos

20. 20. CodificaciCodificacióó, revisi, revisióó ortogrortogrààficafica
i estili estilíísticastica

•• La revista, una La revista, una ““ONG de redacciONG de redacció”ó”??

•• Un article ben redactat impacte molt mUn article ben redactat impacte molt méés en s en 
el lector:el lector:
-- no haver de rellegir frases que no enten, no haver de rellegir frases que no enten, 
-- intenta imaginar quintenta imaginar quèè es vol dir, es vol dir, 
-- esperanesperançça que ma que méés endavant ss endavant s’’expliqui allò, expliqui allò, 
-- ¿¿serseràà una frustraciuna frustracióó i una pi una pèèrdua de temps?rdua de temps?
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21. Estil i presentaci21. Estil i presentacióó

•• Cada revista tCada revista téé el seus propis criteris el seus propis criteris 
dd’’homogeneitzacihomogeneitzacióó i la seva normativa i la seva normativa 
interna: interna: ““Llibre dLlibre d’’estilestil””

•• LL’’autor sautor s’’ha dha d’’adaptar a ladaptar a l’’estil de la estil de la 
revista: revista: 
-- cites!, notes, bibliografia cites!, notes, bibliografia 
-- úús de cursives, negretes, majs de cursives, negretes, majúúsculesscules……

22. Taules i gr22. Taules i grààfics, estadfics, estadíístiques, stiques, 
dibuixos,dibuixos,
i fotosi fotos
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GrGrààfics dfics d’’Office: una obligaciOffice: una obligacióó
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Diagrames de flux Diagrames de flux ((flow chartsflow charts))

Diagrama de GanttDiagrama de Gantt
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23. Avantatges dels gr23. Avantatges dels grààficsfics

•• Fan lFan l’’explicaciexplicacióó del text mdel text méés clara.s clara.
•• SSóón estn estèètics, milloren la presentacitics, milloren la presentacióó..
•• Permeten observar tendPermeten observar tendèències.ncies.
•• SSóón una eina de ren una eina de re--disseny:disseny:

-- permeten recapacitar i detectar errors,permeten recapacitar i detectar errors,
-- realimenten noves idees al dissenyador,realimenten noves idees al dissenyador,
-- ofereixen anofereixen anààlisis des dlisis des d’’altres perspectives.altres perspectives.

Compte no duplicar una taula en un grCompte no duplicar una taula en un grààficfic

24. Conclusions de l24. Conclusions de l’’articlearticle

•• apartat molt importantapartat molt important
•• han de ser conseqhan de ser conseqüèüència de lncia de l’’exposiciexposicióó
•• no ser una repeticino ser una repeticióó del resum ni de la del resum ni de la 

introducciintroduccióó
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25. L25. L’’article arriba a la revistaarticle arriba a la revista……

•• AlgAlgúú de la revista recepciona lde la revista recepciona l’’article i en fa article i en fa 
una primera lectura per veure luna primera lectura per veure l’’aspecte.aspecte.

•• Pot ser que: Pot ser que: 
-- el rebutgi del rebutgi d’’entrada com a dolent o inapropiat per la entrada com a dolent o inapropiat per la 

revista, orevista, o

-- que lque l’’accepti i el passi al Comitaccepti i el passi al Comitéé AvaluadorAvaluador

26. Proc26. Procéés ds d’’avaluaciavaluacióó
•• RevisiRevisióó per colper col··legues o legues o peer reviewpeer review

reviewer = referee reviewer = referee ((ààrbitre) =rbitre) = peerpeer
Nota: en castellNota: en castellàà ““parespares”” no vol dir no vol dir ““22””

•• A les revistes mA les revistes méés serioses es practica el s serioses es practica el 
sistema sistema ““doble cecdoble cec””: hi ha una persona de : hi ha una persona de 
confianconfiançça que fa de pont entre els autors i a que fa de pont entre els autors i 
els avaluadors, els quals es desconeixen els avaluadors, els quals es desconeixen 
mmúútuament.tuament.

La ingrata i altruLa ingrata i altruïïsta feina sta feina 
dels avaluadors!!!dels avaluadors!!!
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27.27. Velocitat dVelocitat d’’avaluaciavaluacióó

•• Al metge Manuel Perucho li van endarrerir la Al metge Manuel Perucho li van endarrerir la 
publicacipublicacióó a a NatureNature (1992)(1992)

Casos històrics curiosos:

•• Francis Collins (Francis Collins (ScienceScience) i Benjamin ) i Benjamin 
Lewin (Lewin (CellCell) publicats el mateix dia) publicats el mateix dia
sobre el gen de la neurofibromatosi: sobre el gen de la neurofibromatosi: 
un dels articles avaluat sols en 17 dies.un dels articles avaluat sols en 17 dies.

28. Resultats de l28. Resultats de l’’avaluaciavaluacióó

•• ll’’article es rebutja (depen de larticle es rebutja (depen de l’’index de rebuigindex de rebuig de la de la 
revista)revista)

•• ll’’article sarticle s’’accepta però cal fer esmenes i passar una accepta però cal fer esmenes i passar una 
segona rondasegona ronda

•• ll’’article no sarticle no s’’accepta com a tal, però els avaluadors accepta com a tal, però els avaluadors 
proposen publicarproposen publicar--lo, probablement mlo, probablement méés redus reduïït, a la t, a la 
secciseccióó ““Notes i experiNotes i experièènciesncies””

•• ll’’article sarticle s’’acceptaaccepta
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29. Publicat l29. Publicat l’’article: promociarticle: promocióó

•• EnviarEnviar--ne còpies als autors citats a la ne còpies als autors citats a la 
BibliografiaBibliografia

•• EnviarEnviar--ne còpies als colne còpies als col··legues i companyslegues i companys

•• Preparar versions en html i pdf Preparar versions en html i pdf 
(acompanyades d(acompanyades d’’altres materials, si escau) i altres materials, si escau) i 
penjarpenjar--les a la nostra web.les a la nostra web.

•• Repositoris: ERepositoris: E--LisLis

•• Participar en blogs on es tracti (o sParticipar en blogs on es tracti (o s’’hagi tractat) hagi tractat) 
el tema i signar amb el nom i lel tema i signar amb el nom i l’’URL del nostre URL del nostre 
article.article.

• Esmicolar l’article en vàries “pastilles” i enviar-
les (segurament caldrà adaptar-les) quan es 
presenti l’ocasió per les llistes de correu-e, 
citant l’article complet al final.

•• Preparar una xerrada (conjunta amb altres Preparar una xerrada (conjunta amb altres 
autors?) al Colautors?) al Col··legi.legi.
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-- DirectorisDirectoris
-- AssociacionsAssociacions
-- LlistesLlistes--e e 
-- CongressosCongressos
-- Web personal o blogWeb personal o blog

NetworkingNetworking
•• Marketing personalMarketing personal

Anar teixint una xarxa de contactes:Anar teixint una xarxa de contactes:

30. Vicis de la publicaci30. Vicis de la publicacióó

• El “publicar o morir” és nefaste perquè els 
autors s’empesquen tota classe de trucos per 
publicar els mateixos conceptes en molts 
articles “diferents”:

-- fer unes bases teòriques i anar publicant fer unes bases teòriques i anar publicant 
aplicacions praplicacions prààctiques de les mateixes;ctiques de les mateixes;

-- fer un salami de la recerca inicial (dividirfer un salami de la recerca inicial (dividir--la en la en 
““unitats munitats míínimes publicablesnimes publicables””););

-- fer variants de tfer variants de tíítol, de redaccitol, de redaccióó i de figures i i de figures i 
presentarpresentar--ho a una altra revista;ho a una altra revista;

-- disfressar ldisfressar l’’article compartint autories falses article compartint autories falses 
amb colamb col··legues compinxats.legues compinxats.
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Un cas rUn cas rèècord:cord:

•• eel qul quíímic rus Yury Struchkov mic rus Yury Struchkov 
va publicar 948 articles en va publicar 948 articles en 
revistes ISI entre 1981 i 1990 revistes ISI entre 1981 i 1990 
(en 10 anys) (en 10 anys) 

1 article cada 3,9 dies!1 article cada 3,9 dies!

31. Conclusions d31. Conclusions d’’aquest taller:aquest taller:

•• Publicar sempre ens farPublicar sempre ens faràà bbéé, ja que, ja que
denota una sana ambicidenota una sana ambicióó..

•• Però si publiquem, femPerò si publiquem, fem--ho bho béé..
•• SS’’ha de pensar en lha de pensar en l’’audiaudièència.ncia.
•• Els aspectes formals sEls aspectes formals sóón importantn importantííssimsssims

i si s’’hi ha de dedicar molt temps.hi ha de dedicar molt temps.
•• Cal seguir lCal seguir l’’estil de la revista escollida.estil de la revista escollida.
•• SS’’ha de fer molt marketing i treure profitha de fer molt marketing i treure profit

del nostre esfordel nostre esforçç, no quedar, no quedar--nos a mitges.nos a mitges.
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Moltes grMoltes grààcies per cies per 
escoltar!escoltar!

Preguntes?Preguntes?


