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«Revistes nacionals en un context internacional. La selecció natural en la difusió de 

la ciència»  
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L’autor ha estat, en moments diferents de la seva vida professional, director, editor o 
redactor en cap de diverses revistes científiques nacionals. L’experiència obtinguda al 
llarg de gairebé dues dècades de vida d’aquestes revistes pot ser útil a l’hora de 
plantejar el present i el futur immediat de les revistes científiques nacionals en un 
context internacional molt competitiu. Es comentaran les característiques i l’evolució 
de tres revistes: una del departament universitari, que publicava majoritàriament en 
anglès i espanyol; una de la Facultat de Ciències, que publica majorment en espanyol, i 
una d’una societat científica, filial de l’IEC, que publica principalment en català.  
 
 
JOANDOMÈNEC ROS és catedràtic d’Ecologia a la UB, on ha dirigit el Departament 
d’Ecologia, i actualment és vicepresident primer de l’Institut d’Estudis Catalans. 
Especialista en ecologia marina, ha coordinat diferents programes de recerca i estudis 
ambientals, ha publicat diversos llibres científics i un centenar llarg d’articles en 
revistes especialitzades, ha dirigit una quinzena de tesis, ha editat diverses revistes 
científiques i ha traduït un bon nombre de llibres d’ecologia, biologia evolutiva i 
biologia marina. Ha dirigit el Programa de Ciències del Mar de la Universitat de la 
Mediterrània (MEDCAMPUS) i el grup consolidat de recerca Ecologia del Zoobentos 
Marí de la Generalitat de Catalunya i coordina la Càtedra UNESCO de Medi Ambient i 
Desenvolupament Durable de la UB. És membre de l’Institut d’Estudis Catalans, de la 
Societat Catalana de Biologia i de la Institució Catalana d’Història Natural, en la qual va 
ser responsable de publicacions durant quinze anys. Pertany, així mateix, a diverses 
societats científiques i participa en òrgans consultors de la UB i de l’Administració, 
com ara el Consell de Protecció de la Natura (del qual, actualment, és el president) i el 
Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya. Ha estat rector de 
la Universitat Catalana d’Estiu. És col·laborador de mitjans de difusió sobre temes 
d’ecologia i medi ambient, i és autor de diversos llibres de divulgació d’aquesta 
temàtica i de ciència en general.  


