Revista de Treball Social

Editorial
Quan imaginem l’RTS dels propers anys, pensem en una revista
actual, oberta, amb capacitat d’adaptar-se a les noves maneres de pensar
i fer Treball Social. Amb aquesta mirada de futur, ja en el número anterior,
vam iniciar una transformació important, que es va fer evident, entre altres
aspectes, en el canvi d’imatge externa, en l’adopció d’un procés obert en
la recepció d’articles i en la incorporació del sistema de revisió per parells
dels treballs presentats. Amb aquest número, i amb el suport de la Junta
de Govern del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, donem un
pas més i inaugurem el web de l’RTS: www.revistarts.com
Amb el nou web avancem en l’assoliment d’algunes de les fites clau
de l’RTS: millorar en accessibilitat, en proximitat i en transparència. Ara
serà més àgil accedir als continguts publicats, descarregar i compartir
articles, també se’n podrà fer una lectura més amable des de qualsevol
dispositiu i des de qualsevol lloc.
D’altra banda, s’ha incorporat a la plataforma la presentació d’articles, així com el seguiment del procés de valoració. S’ha pensat en un
sistema que també permeti la indexació en les principals bases de dades
bibliogràfiques, la qual cosa significa un pas més en l’assoliment dels
requeriments de les publicacions científiques en l’àmbit de les ciències
socials. Entenem el web com un element viu i dinàmic que ens permetrà
incorporar millores de manera progressiva.
El web de l’RTS també facilitarà la comunicació i la visibilitat en les
xarxes socials. Evidentment, no estem parlant de publicitat –que per si
mateixa no té cap sentit en el projecte de l’RTS–, sinó que la presència en
línia ens ofereix la possibilitat d’arribar a més lectors i lectores difonent i
compartint el coneixement generat des de la disciplina del Treball Social.
Aquesta aposta per una presència més gran, i millor, en l’àmbit
digital no va en detriment de la publicació en paper de la revista, som
conscients del valor que aporta per a moltes persones la lectura en aquest
format. De la mateixa manera, tampoc voldríem que l’automatització de
determinats processos sigui interpretada com una barrera per continuar
mantenint un contacte individual i directe amb qualsevol persona que es
vulgui adreçar a nosaltres.
Sabem que aquest web serà la targeta de presentació de la nostra revista, la imatge de l’RTS, però, per sobre d’això, per nosaltres és
especialment important que www.revistarts.com esdevingui una porta
oberta per rebre i compartir treballs i reflexions que ens ajudin a créixer
de manera col·lectiva. La porta a un espai acollidor que contribueixi a fer
xarxa juntament amb tots els integrants de la comunitat professional. Per
aconseguir-ho, necessitem la vostra complicitat, per això us animem una
vegada més a presentar recerques i experiències, a fer difusió de l’RTS i
del nou web a les xarxes socials i a fer-nos arribar els vostres comentaris
i propostes per continuar millorant.
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