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Portal de revistes científiques

El portal de revistes científiques en línia de l’Institut d’Estudis Catalans ofereix un entorn 

comú d’accés a les revistes científiques publicades per l’IEC. 

Cada una de les cinc seccions de l’IEC té la seva revista, que publica anualment 

en format digital d’accés obert a l’Hemeroteca Científica Catalana de l’IEC (http:// 

revistes.iec.cat), una iniciativa oberta a la comunitat científica i destinada a facilitar la 

producció i la difusió de revistes científiques. L’Hemeroteca utilitza l’aplicació Open 

Journal Systems, un programari de codi obert per a la gestió i la publicació de revistes.

Les revistes de les seccions són les següents:

— contributions to science és l’òrgan oficial internacional de les Seccions de 

Ciències i Tecnologia i de Ciències Biològiques. S’edita en llengua anglesa, a fi de difon-

dre internacionalment la qualitat i el potencial científic i tecnològic de la recerca i la in-

novació científica especialitzades realitzades als Països Catalans, en qualsevol àrea, tant 

bàsica com aplicada. Consultable en paper i en línia. 

— catalan Historical Review és editada per la Secció Històrico-Arqueològica. Es 

publica en anglès i català, i té per objectiu difondre internacionalment els grans temes de 

la història catalana, així com facilitar als estudiosos estrangers el coneixement del progrés 

de la historiografia als Països Catalans. Consultable en paper i en línia.

— catalan social sciences Review és editada per la Secció de Filosofia i Ciències 

Socials. Té per objectiu difondre articles científicament rellevants, publicats originàriament 

en català, i traduir-los a l’anglès. Abasta diverses matèries: filosofia, pedagogia, psicolo-

gia, sociologia, demografia, geografia, lleis, economia, antropologia, comunicació i cièn-

cies polítiques. Consultable en línia.

— Estudis Romànics és la revista de la Secció Filològica, fundada el 1947 per 

Ramon Aramon i Serra. Publica estudis de lingüística, de filologia, de crítica literària i 

de les literatures de la Romània, sense limitacions de tema, de metodologia ni de crono-

logia, i acull aportacions globals i particulars de cada llengua. Consultable en paper i en 

línia.

Les societats filials de l’IEC també són generadores de revistes científiques, les quals 

s’han classificat temàticament d’acord amb la secció a què està adscrita cada societat.

El fons de revistes està format per 60 publicacions periòdiques, de les quals s’han 

publicat 1.383 números. Es poden consultar tots els sumaris dels números publicats fins 

ara i els continguts de 18.293 articles en format PDF.

X. Publicacions
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Monografies

1714. Edició a cura de Jaume de Puig. Barcelona, 2016. 208 p. il·l.; 30 cm. (Publicacions 

de la Presidència. Sèrie Major; 3) ISBN 978-84-9965-296-2.

amat, Josep (dir.); EsquiRol, Josep M. (coord.). Per una ètica pública a catalunya: 

implicacions ètiques i socials de la ciència i la tecnologia. Barcelona, 2016. 113 p. 

(Monografies de les Seccions de Ciències; 23) ISBN 978-84-9965-305-1.

anàlisi històrica de la identitat catalana. Edició a cura de Flocel Sabaté. 1a. reimpr. 

Barcelona, 2015. 204 p. il·l.; 30 cm. (Publicacions de la Presidència. Sèrie Major; 1) 

ISBN 978-84-9965-262-7.

antoni M. badia i Margarit: sessió en memòria. Sala Prat de la Riba, 12 de novembre 

de 2015. Barcelona, 2016. 86 p. (Semblances Biogràfiques; 65) ISBN 978-84-9965-

310-5.

balcElls, Albert (cur.). la caricatura política a la catalunya republicana (1931-1936). 

Barcelona, 2016. 78 p. (Monografies de la Secció Històrico-Arqueològica; 15) ISBN 

978-84-9965-297-9. 

batllE, Lluís. Diccionari per a ferroviaris [recurs electrònic, 2016].*

buRguEño, Jesús (cur.). El pla de barcelona a la fi del s. xviii: Respostes al qüestionari de 

Francisco de Zamora. Barcelona: Societat Catalana de Geografia, 2016. 183 p. ISBN 

978-84-9965-309-9. 

casanova i Roca, Jordi. animals, tanmateix. Discurs de la sessió inaugural del curs 2015-

2016, llegit el dia 26 d’octubre de 2015. Barcelona, 2015. 26 p. ISBN 978-84-9965-

278-8. 

casassas i ymbERt, Jordi. El noucentisme: assaig de revisió de les seves circumstàncies 

històriques. Discurs de recepció de Jordi Casassas i Ymbert com a membre numerari 

de la Secció Històrico-Arqueològica, llegit el dia 8 d’octubre de 2015. Barcelona, 2015. 

34 p. ISBN 978-84-9965-276-4.

colom, Antoni J. la renovació educativa a Mallorca (1880-1936): assaig de síntesi. 

Barcelona, 2016. 406 p.; 24 cm. (L’Arjau; 43) ISBN 978-84-9965-302-0 (IEC); ISBN 

978-84-16554-11-9 (Lleonard Muntaner). [Coedició amb Lleonard Muntaner]

coRomina, Eusebi; pinyol, Ramon. literatura catalana contemporània: crítica, transmis-

sió textual i didàctica. Barcelona: Societat Catalana de Llengua i Literatura, 2016. 

225 p.; 23 cm. (Treballs de la Societat Catalana de Llengua i Literatura; 11) ISBN 

978-84-9965-301-3 (IEC); ISBN 978-84-943286-1 (Eumogràfic / UVic-UCC). 

[Coedició amb la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya]

DElétRa-caRRERas i patxot, Núria. Rafael Patxot i Jubert: una vida de tramuntana. 

Barcelona, 2016. 176 p. ISBN 978-84-9965-289-4.
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Dessì, Vincenzo. la moneda de sardenya medieval i moderna: bases documentals. Edició 

i breu anàlisi a cura de Miquel de Crusafont i pròleg d’Enrico Piras. Barcelona, 2016. 

109 p.; 24 cm. (Tria de Reedicions; 7) ISBN 978-84-9965-304-4.

embree, Lester. Es pot aprendre a fer fenomenologia? Barcelona: Societat Catalana de 

Filosofia, 2015. 183 p. il·l.; 23 cm. ISBN 978-84-9965-283-2.

Etnopoètica: arxius i materials inèdits. Altea, 2015. 229 p. ISBN 978-84-9965-281-8. 

[Amb la col·laboració de la Diputació de Girona]

FarineLLi, Franco. la invenció de la Terra. Barcelona: Societat Catalana de Geografia, 

2016. 33 p.; 21 cm. ISBN: 978-84-9965-303-7.

Ferro Pomà, Víctor. El dret públic català: les institucions a catalunya fins al Decret de 

nova Planta. Sant Vicent de Castellet, 2015. 689 p. (Estudis; 2) ISBN 978-84-9965-

286-3. 

Francesc Vallverdú canes: sessió en memòria. Sala Prat de la Riba, 29 de setembre de 2015. 

Barcelona, 2016. 98 p. (Semblances Biogràfiques; 66) ISBN 978-84-9965-311-2.

Freixa, Judit; bernaL, Elisenda; Cabré, M. Teresa (ed.). la neologia lèxica catalana. 

Barcelona, 2015. 285 p.; 24 cm. (Biblioteca Filològica; 6) ISBN 978-84-9965-235-1.

GraPí ViLumara, Pere; massa esteVe, Maria Rosa (coord.). actes de la Xiii Jornada sobre 

la Història de la ciència i l’Ensenyament antoni Quintana i Marí (barcelona, 20 i 

21 de novembre de 2015) [en línia]. Barcelona, 2016. 111 p. 

Gray, Theodore. Molècules: Els elements i l’arquitectura de tot. Barcelona, 2015. 240 p. 

ISBN 978-84-9965-267-2. [Coedició amb Publicacions de la Universitat de València]

Gresa, Deva. Estudi d’implantació terminològica: la gastronomia del Pròxim orient i el 

nord d’Àfrica als restaurants de Gràcia i l’Eixample de barcelona [en línia]. Barcelona: 

Societat Catalana de Terminologia, 2016. 96 p. (Eines de Terminologia; 1)

la guerra. Barcelona: Societat Catalana de Filosofia, 2015. 169 p. (Col·loquis de Vic; 

19) ISBN 978-84-9965-227-1.

la importància de la recerca clínica de qualitat per a la presa de decisions terapèutiques: 

reptes i perspectives. Discurs de presentació de Xavier Bonfill i Cosp com a membre 

numerari de la Secció de Ciències Biològiques, llegit el dia 8 de febrer de 2016. 

Barcelona, 2016. 47 p.; 24 cm. ISBN 978-84-9965-329-7.

institut D’estuDis CataLans. Estatuts de l’institut d’Estudis catalans. Barcelona, 2016. 

15 p.

— lXXXVi cartell de premis i de borses d’estudi: convocatòria dels Premis sant Jordi 

2017. Barcelona, 2016. 59 p.

— Premis sant Jordi 2016: lXXXV cartell de premis i de borses d’estudi. Barcelona, 

2016. 31 p.
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institut D’estuDis CataLans. síntesi memòria 2014-2015. Barcelona, 2015. 84 p.

institut D’estuDis CataLans. FunDaCió merCè roDoreDa. Mercè Rodoreda: obra plàstica. 

Barcelona, 2016. 215 p. il·l. col.; 24 cm. (Arxiu Mercè Rodoreda; 6) ISBN 978-84-

938230-6-1.

institut D’estuDis CataLans. seCCió FiLoLòGiCa. Jornades de la secció Filològica de l’institut 

d’Estudis catalans a Móra la nova (17 i 18 d’octubre de 2014). Barcelona, 2016. 

200 p. il·l. col.; 24 cm. ISBN 978-84-9965-299-3 (IEC); ISBN 978-84-608-6525-4 

(IRMU). [Coedició amb l’Institut Ramon Muntaner]

— Jornades de la secció Filològica de l’institut d’Estudis catalans a santa coloma de 

Farners, amb motiu del centenari de les ‘normes ortogràfiques’ de l’iEc (25 i 26 d’octubre 

de 2013). Barcelona, 2015. 156 p. il·l. col.; 24 cm. ISBN 978-84-9965-280-1. [Coedició 

amb el Centre d’Estudis Selvatans i l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners]

iV seminari de correcció de Textos: Eines en línia de l’iEc per a la traducció i la correc-

ció de textos. Edició a cura de Brauli Montoya, Josep M. Mestres i Sílvia López. 

Barcelona, 2015. 86 p.; 24 cm. (Miscel·lània; 15) ISBN 978-84-9965-284-9.

Liesa, Francisco; GranaDos, Juan José. Terminologia tècnica d’automoció [recurs electrò-

nic, 2016].*

Modest Prats i Domingo: sessió en memòria. Sala Prat de la Riba, 24 de març de 2015. 

Barcelona, 2016. 37 p. (Semblances Biogràfiques; 64) ISBN 978-84-9965-298-6. 

oLtra, Josep E.; ConCa, Antoni. Plantes vasculars del quadrat uTM 30s YJ21: benigànim. 

Edició a cura de Josep Vigo i Bonada. Barcelona, 2015. 91 p. il·l.; 24 cm. (ORCA: 

Catàlegs Florístics Locals; 19) ISBN 978-84-9965-282-5.

onze de setembre: Discursos commemoratius (2012-2015). Barcelona, 2016. 48 p.;  

24 cm. ISBN 978-84-9965-306-8.

orquídies del Ripollès. Barcelona: Institució Catalana d’Història Natural, 2016. 221 p. 

il·l.; 24 cm. ISBN 978-84-9965-295-5.

PLa i Carrera, Josep. Història de la matemàtica: Egipte i Mesopotàmia: resultats, textos 

i contextos. Barcelona, 2016. 427 p. il·l.; 22 cm. ISBN 978-84-9965-308-2.

— Història de la matemàtica: Grècia i (de Tales i Pitàgores a Plató i aristòtil): resultats, 

textos i contextos. Barcelona, 2016. 781 p. il·l.; 22 cm. ISBN 978-84-9965-307-5.

Els premis nobel de l’any 2006: cicle de conferències. Barcelona, 2016. 139 p. il·l.;  

21 cm. (Publicacions de la Presidència; 45) ISBN 978-84-9965-292-4.

Els premis nobel de l’any 2007: cicle de conferències. Barcelona, 2016. 229 p. il·l.;  

21 cm. (Publicacions de la Presidència; 46) ISBN 978-84-9965-293-1.

Els premis nobel de l’any 2008: cicle de conferències. Barcelona, 2016. 153 p. il·l.;  

21 cm. (Publicacions de la Presidència; 47) ISBN 978-84-9965-294-8.
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puig i olivER, Jaume de. catàleg dels manuscrits de la biblioteca Diocesana del seminari 

de Girona. Vol. 1: Manuscrits 1-50. Barcelona, 2016. (Treballs de la Secció de Filosofia 

i Ciències Socials; 49) ISBN 978-84-9965-336-5 (obra); ISBN 978-84-9965-337-2 

(vol. 1).

Riba i campos, Carles-Enric. Veritat i objectivitat en les ciències socials: podem demanar 

una ciència social relativista? Discurs de recepció de Carles-Enric Riba i Campos com 

a membre numerari de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, llegit el dia 15 de 

desembre de 2015. Barcelona, 2015. 31 p. ISBN 978-84-9965-279-5.

Ripoll i vilamaJoR, Jaume. opuscles litúrgics i històrics. Edició facsímil amb una presen-

tació a cura de Ramon Ordeig i Mata. Barcelona: Societat Catalana d’Estudis Litúrgics, 

2016. 377 p.; 24 cm. (Biblioteca Litúrgica Catalana; 9) ISBN 978-84-9965-300-6. 

[Coedició amb la Biblioteca Episcopal de Vic]

Roca RosEll, Antoni. la recerca en ciències exactes i enginyeria a l’iEc: aportacions des 

de la història de la ciència. Discurs de presentació d’Antoni Roca Rosell com a mem-

bre numerari de la Secció de Ciències i Tecnologia, llegit el dia 23 de novembre de 

2015. Barcelona, 2016. 42 p. ISBN 978-84-9965-290-0.

sants olivER, Miquel dels. Mestres i amics: articles. Edició a cura de Pere Rosselló Bover 

i pròleg de Joan Mas i Vives. Mallorca, 2015. 302 p.; 22 cm. (Obres Completes; 8) 

ISBN 978-84-9965-275-7. [Coedició amb Lleonard Muntaner]

societat catalana 2014-2015. Edició coordinada per Oriol Homs. Barcelona: Associació 

Catalana de Sociologia, 2016. 179 p.; 23 cm. ISBN 978-84-9965-291-7.

Territori i urbanisme: Estat i alternatives. Document final [en línia]. Edició a cura de 

Josep Maria Llop Torné. Barcelona: Societat Catalana d’Ordenació del Territori, 2016. 

99 p.

univERsitat DE lEs illEs balEaRs. gabinEt DE tERminologia. lèxic de didàctica de la llengua 

i de les habilitats lingüístiques (català-castellà-francès-anglès) [recurs electrònic, 

2015].*

— Diccionari d’agricultura [recurs electrònic, 2015].*

— Diccionari de ramaderia [recurs electrònic, 2015].*

vEny, Joan. Petit atles lingüístic del domini català. Vol. 5 [document cartogràfic]. Barcelona, 

2015. 353 p. ISBN 978-84-9965-285-6 (vol. 5); ISBN 978-84-7283-942-7 (obra 

completa).

* Edicions en línia dutes a terme pel programa «Portal CiT. Edició, publicació 

i difusió en línia de terminologia de ciències i tecnologia». Per a una informació més 

detallada, vegeu el capítol vi, «Activitat de recerca».
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Obres vinculades a l’Institut d’Estudis Catalans

maRtín, Ricard [et al.]. les libèl·lules de catalunya. Girona: Brau, 2016. 208 p. ISBN 

978-84-15885-46-7. [Amb el suport de la Institució Catalana d’Història Natural de 

l’IEC, Oxygastra (Grup d’Estudi dels Odonats de Catalunya), la Fundació Mascort i 

el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya]

RoDoREDa, Mercè. obra de joventut: narrativa i periodisme. Justificació de Joaquim Molas; 

pròlegs de Carme Arnau i Roser Porta. Barcelona, 2015. 1.122 p.; 22 cm. (Biblioteca 

Clàssica Catalana) ISBN 978-84-297-6188-7. [Fundació Mercè Rodoreda de l’IEC, 

en coedició amb Edicions 62]

Ros, Joandomènec. la saviesa combinada: Reflexions sobre ecologia i altres ciències. 

Barcelona: Universitat de Barcelona, 2016. 309 p. (Catàlisi) ISBN 978-84-475-3933-

8. [Amb la col·laboració de la Secció de Ciències Biològiques de l’IEC]

salvaDoR, Carles. les veus de la terra: Poema de benicarló. Introducció de Vicent Pitarch. 

Benicarló: Onada, 2016. 49 p. ISBN 978-84-16505-44-9.

Viure al sòl: 2015 any internacional dels sòls. Guió de M. Pilar Aleixandre; dibuix 

d’Estudio Tangaraño; documentació i assessorament de M. Teresa Barral i Francisco 

Díaz-Fierros. Santiago de Compostel·la: Tórculo Comunicación Gráfica, 2015. 14 p. 

il·l.; 30 cm. ISBN 978-84-8408-871-4. 

Publicacions periòdiques

acta numismàtica, núm. 46 (2016).

actes d’Història de la ciència i de la Tècnica [en línia], vol. 8 (2015).

anuari de la societat catalana de Filosofia, núm. 26 (2015).

butlletí de la institució catalana d’Història natural, núm. 79 (2015).

butlletí de la societat catalana d’Estudis Històrics, vol. 26 (2015); vol. 27 (2016).

butlletí de la societat catalana de Matemàtiques, vol. 30, núm. 2 (2015); vol. 31,  

núm. 1 (2016).

catalan Historical Review, núm. 8 (2015); núm. 9 (2016).

catalan social sciences Review [en línia], núm. 5 (2015).

comunicació: Revista de Recerca i d’anàlisi, núm. 32 (2) (novembre 2015); núm. 33 (1) 

(maig 2016).

contributions to science, vol. 10, núm. 2 (desembre 2014); vol. 11, núm. 1 (juny 2015).

Dossiers agraris, núm. 18 (2015).

Educació i Història: Revista d’Història de l’Educació, núm. 26 (juliol-desembre 2015); 

núm. 27 (gener-juny 2016).

Educació Química, núm. 19 (2014).
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Estudis Romànics, núm. 38 (2016).

Ítaca: Quaderns catalans de cultura clàssica, núm. 31-32 (2015-2016).

Journal of catalan intellectual History = Revista d’Història de la Filosofia catalana [en 

línia], vol. 9-10 (2015).

llengua & literatura, vol. 26 (2016).

Miscel·lània litúrgica catalana, núm. 23 (2016).

notícies de la institució: circular de la institució catalana d’Història natural, núm. 121 

(setembre-octubre 2015); núm. 122 (novembre-desembre 2015); núm. 123 (gener-

febrer 2016); núm. 124 (març-abril 2016); núm. 125 (maig-juny 2016).

nou biaix, núm. 37 (desembre 2015); núm. 38 (juny 2016).

Quaderns agraris, núm. 39 (desembre 2015); núm. 40 (juny 2016).

Recursos de Física [en línia], núm. 16 (tardor 2015); núm. 17 (primavera 2016).

Reports@scM, núm. 2-1 (2016).

Revista catalana de Dret Privat, núm. 15-2 (desembre 2015).

Revista catalana de Micologia, vol. 37 (2016).

Revista catalana de Musicologia, vol. 8 (2015).

Revista catalana de Pedagogia [en línia], vol. 9 (2015).

Revista catalana de sociologia [en línia], núm. 30 (2015).

Revista de Dret Històric català, núm. 14 (2015).

Revista de Física, vol. 5, núm. 2 (2015).

Revista de la societat catalana de Química, núm. 14 (2015).

scM/notícies, núm. 38 (desembre 2015); núm. 39 (juliol 2016).

Tamid, núm. 10 (2014).

TEca: Tecnologia i ciència dels aliments, núm. 15 (2015).

Terminàlia, núm. 12 (desembre 2015); núm. 13 (juny 2016).

Treballs de la societat catalana de biologia, núm. 66 (2015).

Treballs de la societat catalana de Geografia, núm. 80 (desembre 2015).

Treballs de sociolingüística catalana, núm. 25 (2015).

Resum dels títols editats (2011-2015)

Tipologia de les publicacions 2011 2012 2013 2014 2015

Revistes 46 33 44 45 38

Opuscles 13 19 10 11 10

Monografies 43 31 25 26 28

Coedicions 26 33 26 23 24

Altres formats 5  7 14  8 5

Total de títols publicats 133 123 119 113 105
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Donacions i intercanvi de publicacions

L’Institut d’Estudis Catalans té establerts convenis per a fer donacions del seu fons de 

publicacions a una vuitantena d’entitats entre institucions, universitats, centres de recer-

ca i biblioteques. 

Els intercanvis d’exemplars en paper, actius des dels primers anys de la constitu-

ció de l’IEC, s’han anat reforçant en els darrers anys —i a voltes han estat substituïts— 

amb la consulta en línia de les publicacions, que es posen a l’abast del públic per mitjà 

del Portal de Publicacions de l’Institut d’Estudis Catalans, accessible des del web. 

L’IEC manté encara intercanvis de monografies i de revistes de l’IEC i de les seves 

societats filials amb centres acadèmics d’arreu del món. La recepció dels gairebé dos-cents 

títols adreçats a l’IEC són catalogats per la Biblioteca de Catalunya, que els incorpora al 

seu fons.
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