
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “ADMISSIÓ  de  COMUNICACIONS” 

Invitem als estudiosos de la història de la medicina i la sanitat en general, ha presentar treballs 

de recerca originals, o documents històrics, que aportin coneixement científic, sociològic o 

visual, al desenvolupament històric de les ciències de la salut, en l’àmbit dels territoris de parla 

catalana.  

Les tres modalitats de presentació de les comunicacions son: orals (amb text  imprès), pòster  i 

audiovisual (filmets curts).     

Cal enviar el títol i un breu resum de les comunicacions que es presentin, a la  Secretaria 

Científica del XXè Congrés Internacional d’Història de la Medicina Catalana  (RAMC, carrer  del 

Carme 47, 08001 Barcelona; o secretaria@ramc.cat), fins el 15 d’abril de 2018. 

L’idioma oficial del Congrés, és el català. També és poden presentar treballs en castellà, 

francès i angles. 

El Comitè Científic decidirà sobre qualsevol dubte plantejat al Programa Científic. 

Per a la presentació i publicació dels treballs, almenys un dels signants haurà d’estar inscrit en 

el Congrés. 

Les normes de publicació, son les de la revista Gimbernat (www.raco.cat).  Els filmets en 

format digital, podran esser editats en un C.D. 

Tots els treballs presentats en el Congrés, optaran als <Premis> de la Societat Catalana 

d’Història de la Medicina. 

 

Barcelona, gener 2018 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

NORMES PER A LA PUBLICACIÓ DE TREBALLS 
 

 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència acceptarà, 

per a la seva publicació dels treballs relacionats amb aquesta temàtica, redactats en qualsevol 

llengua usual en el món científic del nostre medi. Es valorarà positivament l'originalitat de les 

aportacions. 

 Per a ser publicats la revista demanarà l'informe positiu d'un referee. Tindran 

preferència per a la seva publicació els treballs que reuneixin les següents condicions: 

 El text s'ha de rebre amb doble suport: paper, correctament imprès, i digital per les vies 

més habituals: correu ordinari o e-mail. En cap cas s'accepten textos manuscrits. 

 S’aconsella que l'extensió del text no sobrepassi les 15 pàgines de text de la revista 

(37.000 caràcters). 

 Sempre que s'acompanyin taules, gràfiques o fotografies caldrà enviar-les en full apart, 

editades correctament i en suport informàtic en alta resolució. 

 Les notes han d'anar correctament numerades, i preferentment totes al final de l'article, i 

no a peu de pàgina. 

 La Bibliografia s'ha d'atendre a criteris de rigor. S'ha d'adaptar a les següents 

indicacions: 

- Per un mateix treball ha d'estar feta amb un criteri uniforme. 

- Ha de contenir indicacions suficients per a que un altre  investigador 

pugui localitzar correctament el treball. 

Tot i que les publicacions diferents segueixen criteris diferents, és preferible que 

s'adapti a les normes internacionals més acceptades en les revistes de medicina (normes de 

Vancouver). En esquema: 

  - Per a la cita d'un article: 1. Autor (s): cognom, nom o inicial; 2. Títol 

exacte del treball; 3. Revista (es pot posar abreujada si és coneguda); Any, volum, pàgines de 

principi i final de l'article. 

 -  Per a la cita d'un llibre: 1. Autor (s); 2. Títol exacte; 3. Ciutat (editorial) 

i any. 

 Una bibliografia considerada deficient pot ser la causa de no acceptació de l'article. 

 Es prega que els autors procedeixin a una revisió sistemàtica i acurada dels originals. 

Una correcció externa pot alentir molt la publicació d'un treball. 

  

 Cal que tots els treballs s'acompanyin d'un resum de màxim vuit línies (600 caràcters), 

tant en català com en castellà i d'un llistat de paraules-clau, amb un màxim de cinc per article, 

també en català i castellà. 

  


