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El gener de 1986 Medicina Balear va aparèixer amb
l’objectiu d’omplir un buit en la bibliografia biomèdi-
ca illenca i esdevenir un canal de promoció del conei-
xement, un mitjà de difusió d’articles d’investigació
originals i un fòrum d’intercanvi d’idees científiques,
obert als professionals de totes les branques de les
ciències de la salut.

De llavors ençà la revista ha procurat respondre tant
a les expectatives dels autors com als requeriments
dels lectors, destinataris uns i altres de les seves pàgi-
nes. Al llarg de vint-i-set anys de publicació contínua
en edició impresa, mentre el nostre món transitava cap
a la diversitat i la complexitat, també ha fet per adap-
tar-se als canvis tecnològics. Així, l’edició digital va
obrir el 2005 una nova etapa en el sistema d’edició i
distribució de Medicina Balear en resposta a l’evident
necessitat d’oferir als usuaris l’accés més àgil i apro-
piat als seus continguts. Si aquesta innovació va
millorar el sistema de visualització de la revista, l’o-
bertura el 2009 de la web pròpia (www.medicinabale-
ar.org) va reforçar-la. Des d’aquell any fins avui
Medicina Balear mantenia una edició limitada en
paper, per tal d’atendre tant l’enviament a les biblio-
teques de facultats de medicina, hospitals i institu-
cions sanitàries de referència com les subscripcions i
els exemplars pels autors. Conseqüents amb els nous
temps, quan el format electrònic es va imposant en
tota casta de revistes, fins i tot en aquelles de més llar-
ga tradició en suport paper (per mor de les òbvies faci-
litats de consulta, la major difusió i la reducció de

costs que ofereix) anunciàrem llavors el nostre propò-
sit d’emprendre a Medicina Balear una nova etapa,
que seria només en format digital, amb lliure accés a
tots els seus continguts.

Complim aquell objectiu amb aquest número (que
posam no ja “a les mans” dels lectors sinó a disposi-
ció seva exclusivament per via electrònica), el primer
del nou cicle. Som conscients que els investigadors,
com els altres professionals de les ciències de la salut,
són productors i consumidors d’informació científica;
és a dir, alhora són autors i lectors potencials i un dels
principals reptes de futur de la nostra revista és captar
i fomentar el seu interès. Per això cal integrar millor
Medicina Balear en les plataformes de recursos i ser-
veis documentals de literatura biomèdica en Internet
(seguint la via oberta per la incorporació passada de
Medicina Balear a Dialnet, Latindex, Índice Médico
Español i, més recentment, la Biblioteca digital de la
Universitat de les Illes Balears i DOAJ) i aprofitar les
vies de distribució d’informació institucionals i
col·legials. Un segon objectiu a considerar és aug-
mentar l’exposició i visibilitat dels continguts aprofi-
tant iniciatives innovadores com són les xarxes
socials. A més, és convenient fer per reforçar el perfil
pluridisciplinar de la publicació, en el marc de les
ciències de la salut, i ampliar el seu àmbit preferent
als articles i treballs que tenguin per àmbit els territo-
ris de la conca mediterrània occidental.

Aquest pas al format només electrònic marca una
fita significativa en la trajectòria de Medicina Balear,
una revista que, mentre tira a tira va complint anys i
s’encamina als seus primers trenta de vida, pretén
basar el seu dinamisme en la capacitat d’adaptació i
resposta a les exigències d’un món en canvi constant. 
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