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Resum
El 30 de Gener de 2012 apareixia el primer article de la revista P3T, Journal of Public
Policies and Territories amb la voluntat de convertir‐se en un nou recurs digital per
fomentar la divulgació i el debat sobre el disseny i l’impacte de les Polítiques públiques
del territori. Aquest petit document és un breu treball d’autorreflexió de les persones
que treballem a la revista a on fem un breu balanç i avancem algunes incerteses sobre
el futur.
Abstract
On January 30 2012 the first number of P3T, Journal of Public Policies and Territories
came out willing to become a new digital resource. The aim was to promote debate on
public policies and its impacts on territories. This article is a brief reflection of the
people involved in the journal. We make an appraisal on our first year of work and we
also give an advance on some uncertainties about the near future.
Resumen
El 30 de Gener de 2012 aparecía el primer artículo de la revista P3T, Journal of Public
Policies and Territories con la voluntad de convertirse en un nuevo recurso digital para
fomentar la divulgación y el debate sobre el diseño y el impacto de las Políticas
públicas del territorio. Este pequeño documento es un pequeño trabajo de
autoreflexión de las personas que trabajamos a la revista donde hagamos un breve
balance y avanzamos algunas incertidumbres sobre el futuro.
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El 30 de Gener de 2012 es publicava el número 0 de la Revista P3T amb articles dels
membres del Consell Editorial, uns textos que pretenien explicar la filosofia de la
revista i de les seves seccions. La primera Edito condensava perfectament quins eren
els reptes del projecte i el seu títol sintetitzava bé el que suposava tirar endavant
aquesta nova publicació: P3T i l’aventura de posar en valor teories i realitats.
Certament aquest ha sigut un primer any d’aventura i sobretot d’aprenentatge sobre
el que significa i implica tirar endavant una publicació periòdica. Ara, transcorregut el
primer any de la Revista, amb 4 números publicats i un en vies de tancament, és un
bon moment per fer un petit balanç d’aquesta aventura. Un balanç que preten
compartir les reflexions i preocupacions sobre la marxa del projecte que sovint
manifestem les persones que formem part del Consell de Redacció de P3T.
Des de P3T es va apostar per una publicació situada a mig camí entre la publicació
estrictament científica i la publicació d’opinió, que permetés ser una plataforma nova
pels i les joves investigadores, però alhora una plataforma per la reflexió i discusió
rigurosa d’aquells qui tenen molts coneixements fruit de la seva dilatada experiència
activa en matèria concreta. Aquest desig sens dubte té una impronta en les formes de
fer i funcionar de la revista, i també sobre les posibles formes de mesurar quin ha sigut
el seu impacte.
L’objectiu d’aquest breu text no és altre que el de compartir dèries i interrogants de
futur i, si s’escau, provocar alguna reacció que ens ajudi a millorar la qualitat de la
Revista.

1. El repte de la tasca de la publicació periòdica
El primer repte al qual ens vam afrontar va ser el de aprendre què volia dir iniciar, i
sobretot continuar, una publicació peròdica. I aprendre volia dir practicar, anar
resolent els petits problemes i dubtes que ens anaven sorgint a cada nou pas que
donavem. La primera decisió va ser aprofitar la flexibilitat que permet una revista
virtual, així, es va optar per una publicació in‐progress, el que vol dir que els articles
que conformen un número es publiquen per separat, a mesura que ens van arribant a
la redacció. Una estrategia que a més a més ens permet aprofitar millor els
mecanismes i plataformes de difusió utilitzades.
Aquesta revisió i reflexió constant també ens ha permés anar introduïnt petits canvis a
la plataforma virtual i obrir una nova secció, que pretén publicar algunes respostes a
Controvèrsies anterirors i que hem rebut a la redacció, enriquint encara més les
aportacions sobre una temàtica concreta. Fins a la data que s’escriuen aquestes línies
hem publicat 34 articles: 5 articles a la secció de recerca, 23 articles de Controvèrsia, 5
Editos, i 1 article a la secció de Noves Contribucions. I, hi han col∙aborat 43 autors i
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autores d’articles i 10 avaluadors externs. Tanmateix volem agraïr a la Núria, el Vicenç,
el Pere, el Ricard, el Marc, el Jordi, el Xavier, l’eulàlia, l’Ismael i l’Oriol que hagin
col∙laborat amb P3T fent l’avaluació dels articles de recerca.
2. El repte dels continguts
El segon repte es deriva del primer, doncs la quatrimestralitat ens ha constrenyit a
reflexionar sobre quines podien ser les temàtiques de cada número, donat l’enfoc
semi‐monogràfic dels números. Ens calia ser respectuosos amb l’eix que dóna sentit a
la revista, la territorialitat de les polítiques públiques, i ser prou innovadors per unir
l’actualitat en les Polítiques i un enfoc innovador de la temàtica, que proporcionés
eines de debat i reflexió entre l’audiència de la revista. Sota aquests principis, i
conjuntament amb el consell editorial, es varen seleccionar les temàtiques que han
guiat les Editos i Controvèrsies d’aquest primer any: Crisis i Polítiques locals;
participació, control ciutadà i governança; turisme i desenvolupament local, la
dimensió territorial de les Polítiques europees (EU 2014‐2020).
Un repte que ha comptat amb la col∙laboració del Consell Editorial, qui ha aportat
idees sobre les debats actuals i han aportat el seu punt de vista expert a través de les
Editos.
3. El repte de l’avaluació: ¿com mesurem el nostre impacte?
Sembla fóra de dubte que ens preocupi saber quina és la nostra acollida, conèixer el
nostre impacte, doncs aquest coneixement ens pot ajudar a millorar i revisar constant
les nostres polítiques i estratègies editorials. Tot i que erem sabedors que la filosofia i
intencionalitat de P3T no ens conduiria als índexs i factors d’impacte més rellevants en
el món de la publicació científica, si volíem saber si el nostre projecte aconseguia
copsar l’interés dels lectors/es. I precisament aquesta mesura s’ens presentava com un
primer repte: amb quines eines podíem mesurar l’impacte/èxit de la revista? Una tasca
difícil ja que hi ha pocs referents, fóra dels ja esmentats per les revistes científiques,
que ens permetessin cercar alguna mesura òptima. En el nostre cas el ser una revista
publicada exclusivament en plataforma virtual ens ha permés trobar algún indicador
d’impacte:
nombre
total
d'accessos
a
la
pàgina
web
(http://www.politicasandterritories.com) i nombre de visualitzacions d'articles
realitzades.
Les dades semblen confirmar un procés comú a tots els números, doncs la línea de
tendències sembla indicar que tots tenen una oscil∙lació semblant, a on es poden
entreveure pics de consulta que coincideixen amb els processos de publicació dels
números. Quan un número es troba en la seva línea d’equador és quan més
visualitzacions es recullen.
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Gràfic 1. Evolució del nombre de visites mensuals a la web (Gener 2012‐Març 2013)
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Val a dir que no tenim forma d'avaluar la importància d'aquests resultats doncs no
existeix una pràctica de publicació d'aquest tipus de dades per part d'altres
publicacions, per això aquestes dades tenen un caràcter descriptiu. Sí s'intueix que els
números segueixen una tendència més o menys homogènia, ja que tenen el seu
moment àlgid de consulta que s'allarga uns dos mesos. No obstant això la tendència
sembla variar amb el número #3, fet que ens fa prendre’ns amb cautela qualsevol
interpretació rígida.
Gràfic 2. Visualització mensual d’articles complerts (Gener 2012‐Març 2013).

Font: Elaboració pròpia
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Ens movem entre la publicació científica i la divulgació reflexiva, una barrera d’entrada
a certs sistemes de mesura de l’impacte, element que dificulta la mesura de l’impacte,
doncs no tenim gairebé cap sistema disponible per realitzar un exercici de comparatiu
que de ben segur ens ajudaria a conèixer la bona o no bona marxa de P3T.
Cal assenyalar que ja hi ha experiències que han desenvolupat fórmules mètriques
alternatives per mesurar l’impacte de les revistes científiques (per exemple
Altmetrics). Mètriques que tracten de mesurar l’impacte no només tenint en compte el
nombre de citacions si no el nombre de lectures dels articles, i consultes a través de les
xarxes socials. En el nostre cas, podem assenylar que intuïm una relació positiva entre
la difusió a les xarxes socials, principalment mitjançant la difusió a la nostra compta de
twitter (@p3tjournal) i el nombre de consultes i visualitzacions dels articles.
Tot i així no podem obviar les polítiques institucionals que regeixen el món científic
actual, que basen en gran mesura la pràctica avaluadora del personal científic en
funció dels índex i factors d’impacte de gran renom (per exemple el factor d’impacte
Thomas Reuter). Per això, si volem atraure l’interés de joves investigadors cal fer algun
moviment en aquest sentit. De moment la nostra revista ja està recollida a RACO, el
repositori de Revistes Científiques Catalanes, i a Dialnet, un repositori de recursos
bibliogràfics liderat per la Universitat de la Rioja.
4. Mirant cap al futur
El primer any ha sigut el de l’aventura, ara ens cal apuntar cap a la consolidació del
projecte, un repte molt més agosarat, doncs ara ja hem passat el moment dolç de
l’inici, quan tot petit avenç és un gran èxit. Això ens suposa una revisió dels Canals de
comunicació establerts, per tal de poder millorar la recepció d’articles per la secció de
recerca. Un repte que ens obliga, també a buscar vies per fer més atractiva la
publicació a P3T.
Tanmateix, fruit d’aquest treball constant de revisió ens proposem nous reptes i noves
formes de fer per aquest any en curs : impulsar la coordinació de les Controvèrsies per
part de persones enteses en la matèria; seguir plantejant nous temes pel debat i la
reflexió sobre la dimensió territorial de les Polítiques públiques; seguir aprenent i
millorant aspectes relacionats amb el món del “open acces”; i continuar ampliant la
xarxa de col∙laboradors i col∙laboradores.
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