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«L’article com a última etapa de la investigació»
MERCÈ PIQUERAS
Editora associada d’International Microbiology
La recerca científica experimental es basa en la formulació d’una hipòtesi, la
consideració de treballs fets anteriorment en el mateix camp, la realització d’un treball
experimental per a provar la hipòtesi inicial, l’anàlisi dels resultats, la comparació —si
escau— amb altres treballs i la formulació de les conclusions que se’n deriven.
Tanmateix, la recerca no es pot donar per conclosa fins que el treball no es publica en
forma d’article en una revista científica. Els principals objectius de la publicació són: a)
validar el treball realitzat mitjançant l’avaluació feta per experts (peer review); b) fer
conèixer el treball a altres professionals, i c) fer possible que el treball pugui ser
repetit o falsat. Malauradament, els currículums de les carreres científiques no solen
incloure assignatures en què els investigadors aprenguin a comunicar els treballs
elaborats a altres investigadors (i, molt menys encara, a la societat). Analitzarem el
procés que se segueix —o que caldria seguir— per a poder culminar la recerca
científica amb la publicació del treball.
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Ribas, el llibre Pensament i ciència als Països Catalans (Argumenta, 2011) i ha escrit

Cròniques de l’altra veritat (Rubes, Premi Literatura Científica 2004 de la Fundació
Catalana per a la Recerca i la Innovació). D’altra banda, ha col·laborat en l’organització
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Ciencia i autora d’articles de divulgació terminològica per als socis de la Societat
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de la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital de la Universitat de Girona des
del 2009 i membre de la Comissió per a la Igualtat de la Dona del districte de les Corts,
de Barcelona, i del Consell de les Dones de Barcelona. El 2003 va rebre la Medalla
d’Honor de l’Ajuntament de Barcelona.

