Condicions de publicació
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Presentació d’originals
Es publicaran articles inèdits, que no estiguin en procés de publicació en altres
revistes, escrits en català, altres llengües romàniques o anglès, la temàtica dels quals
analitzi els múltiples aspectes i àmbits de la comunicació com a ciència social.
Els originals seran examinats per dos experts (peer review), que en faran una revisió
cega, i seran acceptats, refusats o acceptats amb revisions. En aquest últim cas, els
autors hauran d’atendre les revisions i retornar els originals degudament modificats.

Característiques formals dels articles
— Títol de l’article en català i anglès al principi.
— Nom, càrrec o professió, ciutat i país de l’autor al final.
— S’ha d’incloure a la primera pàgina un resum en català i en anglès (abstract)
d’entre 100 i 150 paraules cadascun, i sis paraules clau en català i en anglès (key words).
— Els articles han de tenir un mínim de 6.000 paraules i un màxim de 8.000.
— Lletra del cos 12 (de l’estil Arial o Times New Roman).
— Interlineat d’1,5.
— Pàgines numerades.

Característiques de les notes, les citacions i la bibliografia
— Les notes han d’anar al final del document amb numeració contínua al llarg de
tot l’article (sense iniciar numeració a cada pàgina) i cos 10.
— Les citacions textuals han d’anar en rodona, entre cometes i amb la referència
bibliogràfica al final, de la manera següent: (Autor, any: pàgines). Exemple: (Moragas,
1992: 25). Si la citació no és textual, sinó només una referència al tema o a l’obra en
general, es pot prescindir de la pàgina.
— La bibliografia recomanada i/o amb la qual heu treballat ha de tenir la forma
següent:
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1) Totes les dades s’han d’escriure en català, excepte el títol de l’obra i els noms
propis que no siguin topònims que hagin estat catalanitzats (per exemple, no es poden
traduir els noms de les editorials).

2) Ens estalviem «SA», «SL» i «Cia.» en relació amb les editorials i «Edicions»,
«Editorial», excepte en casos en què es pugui produir confusió o aquests mots estiguin
íntimament lligats al nom, com ara «Edicions 62», «Edicions del País Valencià», etc.

3) La manera de citar un llibre és:
IZUZQUIZA, I. (1990). La sociedad sin hombres. Barcelona: Anthropos.

4) La manera de citar un capítol de llibre és:
DÍAZ NOSTY, B. (1989). «La proyección multimedia en España». A:
TIMOTEO ÁLVAREZ, J. (ed.). Historia de los medios de comunicación
en España. Madrid: Ariel. (Ariel Comunicación), p. 60-120.

I un article d’una revista:
BUSTAMANTE, E. (1995). «El sector audiovisual. Grandes expectativas,
profundas incertidumbres». Telos [Madrid], núm. 41 (març), p. 1225.113

5) La manera de citar recursos electrònics o parts de recursos electrònics és:
INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS (1997). Diccionari de la llengua catalana
[en línia]. 2a ed. Barcelona: IEC. <http://dlc.iec.cat/> [Consulta: 28
abril 2010].
CODINA, L. (2010). «Diagrama y directorio sobre Ciencia 2.0 / E-Ciencia (v.
2010)»

[en

línia].

<http://www.mindomo.com/view.htm?m=d4d1f77be0d04af0804c7190
38144de8> [Consulta: 15 març 2010].

6) Quan hi hagi més d’una obra o d’un article del mateix autor cal ordenar les
referències cronològicament i, a partir de la segona, substituir l’autor per un guió llarg
seguit d’un espai:
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ZALLO, R. (1988). Economía de la comunicación y de la cultura. Madrid:
Akal. (Akal, Comunicación; 3)
— (1992). El mercado de la cultura: Estructura económica y política de la
comunicación. Donostia: Tercera Prensa. (Gakoa Liburuak; 15)

7) Si, a més de l’autor, en les referències coincideix l’any de publicació, s’han
d’ordenar alfabèticament pel títol, i afegir una lletra a l’any per poder-les distingir quan
s’hi faci referència dins el text:
ZALLO, R. (1989a). «Evolución en la organización de las industrias
culturales». A: TIMOTEO ÁLVAREZ, J. (ed.). Historia de los medios de
comunicación en España. Madrid: Ariel. (Ariel Comunicación)
— (1989b). «Las formas dominantes de concentración en las industrias
culturales». Telos [Madrid], núm. 18, p. 25-55.

8) Si no coincideixen exactament tots els autors, s’ha de fer una nova entrada:
BUSTAMANTE, E. (1982). Los amos de la información en España. Madrid:
Akal.
BUSTAMANTE, E.; ZALLO, R. (coord.) (1988). Las industrias culturales en
España. Madrid: Akal. (Akal, Comunicación; 2)

Observeu que després de l’editorial hi va el nom de la col·lecció («Akal,
Comunicación», «Biblioteca A Tot Vent», «Ariel Comunicación», «GG MassMedia»,
etc.), seguit del número que l’obra hi ocupa (si en té).

9) Tal com es pot observar en els exemples exposats fins aquí, en alguns casos,
després del nom de fonts, consta si és l’editor, el coordinador o el compilador de l’obra:
BOLÒS, O. de [et al.] (comp.) (1998). Atlas corològic de la flora vascular dels
Països Catalans. Vol. 8. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. (ORCA:
Atlas Corològic; 8)

10) Si l’obra que se cita té més d’un volum, es pot indicar després de l’editorial. Si
volem citar específicament un dels volums, ho hem de fer després del títol de l’obra, i
en el cas que aquest volum tingui algun títol concret, també l’hem d’indicar a
continuació:
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TASIS, R; TORRENT, J. (1966). Història de la premsa catalana. Barcelona:
Bruguera. 2 v.
MARTÍNEZ SANCHO, V. (1991). Fonaments de física. Vol. 1: Mecànica, ones i
electromagnetisme

clàssics.

Barcelona:

Enciclopèdia

Catalana.

(Biblioteca Universitària; 9)

11) Després del títol de l’obra cal esmentar quina edició és, en el cas que no sigui la
primera.
DICKENS, Ch. (1972). Pickwick: documents pòstums del club d’aquest nom. 2a
ed. Barcelona: Proa. 2 v. (Biblioteca A Tot Vent; 154)

12) Quant a l’edició, les abreviatures més emprades són:
ed. augm.

edició augmentada

ed. corr.

edició corregida

ed. rev.

edició revisada

2a ed. (3a, 4a, etc.)

segona (tercera, quarta, etc.) edició.

Les reimpressions no cal esmentar-les.

13) Altres abreviatures freqüents són:
[s. n.]

sense nom (quan no hi ha editorial, poseu-ho en el seu lloc)

[s. ll.]

sense lloc (quan no hi ha lloc d’edició, poseu-ho en el seu lloc)

[s. a.]

sense any (quan no hi ha any, poseu-ho en el seu lloc).
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