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L’aparició de La Abeja Médica
Española el 1846 i de La Medicina
Ecléctica, tres anys després, va
obrir als professionals de la salut de
Balears una nova via -la de les
revistes mèdiques-  per donar a
conèixer el resultat dels seus tre-
balls i investigacions i sotmetre
aquests al parer dels col·legues i del
conjunt de la comunitat científica.
Cal reconèixer, tanmateix, que la
major part de les publicacions
mèdiques periòdiques que han enri-
quit el nostre panorama cultural
dels darrers 150 anys sorgiren amb
la intenció de defensar interessos
corporatius: és el cas del Boletín del
Colegio Provincial de Médicos de Baleares (1919-
1940), el Noticiario Médico Balear (1953-1955), el
Boletín Informativo (1976-1978), Balear Médica
(1980-1982) o Metges (1993- ); altres, com les esmen-
tades La Abeja Médica Española (1846-1852?) i La
Medicina Ecléctica (1849-1851) o El Porvenir de
Mallorca (1876-1877) cobejaven sobretot aspiracions
de divulgació científica. Entre totes elles destaca per
la seva importància científica i continuïtat la Revista
Balear de Ciencias Médicas (1885-1932), editada pel
Col·legi de Metges. 

Medicina Balear arriba amb aquest número al
volum XXV. Inscrita en el grup de les publicacions de
perfil científic, va néixer el 1986 amb l’objectiu de
donar curs a les inquietuds científiques i fomentar
l’esperit d’investigació dels professionals de la sanitat
balear i amb la pretensió suplementària de projectar
en la societat temes d’interès sanitari. En aquesta
labor, la Conselleria de Salut i Consum ha dispensat a
la publicació acadèmica un ajut decisiu i constant, que
volem ressaltar com pertoca i agrair de tot cor. 

Els aniversaris de les publicacions científiques de

caràcter periòdic guarden, de fet,
una transcendència particular: la
seva pervivència indica que el pro-
pòsit que va animar la seva aparició
és encara vàlid, que s’han sabut
adaptar als canvis socials, que les
institucions que les sustenten man-
tenen els ajuts i, finalment, que els
seus lectors les consideren útils. 

De portes endins, és obligat dedi-
car un record de gratitud als direc-
tors de la publicació que ens prece-
diren, Drs. Arnau Casellas Bernat
(1986-91), José Mª Rodríguez
Tejerina (1992-2001) i Ferran
Tolosa Cabani (2002). Voldriem

estendre el nostre reconeixement als integrants dels
successius equips de redacció de la revista per la seva
labor desinteressada.

Fa uns anys, vist el progrés vertiginós de la tecno-
logia la revista va optar per renovar-se. Després de
vint anys d’impressió només en paper, l’edició de
Medicina Balear en format digital (2005) va obrir una
nova etapa en el sistema d’edició i distribució i va per-
metre millorar el sistema de visualització de la revis-
ta. Aquesta millora es va veure reforçada amb l’ober-
tura, el 2009, de la web pròpia (www.medicinabale-
ar.org). De llavors ençà, Medicina Balear manté  una
edició limitada en paper per tal d’atendre tant l’envia-
ment a les biblioteques de facultats de medicina, hos-
pitals i institucions sanitàries de referència com les
subscripcions i els exemplars pels autors. 

Simultàniament la revista va consolidant la seva pre-
sència en el camp editorial de les revistes científiques
d’Espanya.  Fruit d’aquella renovació va ésser  l’ava-
luació positiva rebuda del portal de difusió Dialnet, on
la nostra revista bolca els  continguts   a  text  complet
des del 2008, i la incorporació el 2009 al selectiu catà-
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leg del sistema Latindex, un cop
complerts els 33 criteris de qua-
litat exigits.   

Esperam poder incorporar
aviat algunes de les possibilitats
complementàries que la xarxa
ens ofereix per fer dels articles
publicats una font d’intercanvis
entre autors i lectors. Alhora,
pretenem augmentar el número
de visites que rep la pàgina web
i ampliar la nostra presència en noves bases de dades
especialitzades, com a eines de difusió i millora de la
qualitat de la publicació.

Començam 2010 amb l’entu-
siasme que exigeix l’abast de
l’aventura que vam emprendre
25 anys enrere. Tenim present
que Medicina Balear és també
una carta de presentació de la
Reial Acadèmia i, per això, vol-
dríem que fos un motiu d’orgull
per a la institució que representa
i per a les altres que generosa-
ment la recolzen. Medicina
Balear compta amb el treball

dels qui participam en el procés d’edició. Esperam
seguir comptant també amb la confiança dels autors i
amb la simpatia dels lectors.
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