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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 es presentaran a través del web de la revista (http://revistes.iec.cat/

index/TC), amb el registre previ de l’autor.

Els articles han d’anar acompanyats d’una carta de presentació en què l’autor se 

n’atribueix l’autoria, en certifica l’originalitat i dona permís a comunicació. revista de 

recerca i d’anàlisi per fer-hi els canvis formals oportuns.

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, en anglès i en l’idioma de l’article al principi. 

 Nom, càrrec o professió, departament o unitat d’adscripció, ciutat, país i correu 

electrònic de l’autor al final. En el cas de l’autor de correspondència, també cal 

proporcionar una adreça de correu postal.

 S’ha d’incloure a la primera pàgina un resum en català, en anglès (abstract) i en l’idioma 

de l’article d’entre 100 i 150 paraules cadascun, i sis paraules clau en català, en anglès 

(keywords) i en l’idioma de l’article.

 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 seguir els criteris que 

habitualment s’apliquen a l’Institut d’Estudis Catalans:

[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.
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[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. 12-25.

[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=d4d1f77be0d04af0804c719038144de8>  

[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:

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:

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)
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[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).

DRETS D’AUTOR I RESPONSABILITATS
La propietat intel·lectual dels articles és dels respectius autors.

Els autors en el moment de lliurar els articles a comunicació. revista de recerca i d’anàlisi per a sol·li-

citar-ne la publicació accepten els termes següents:

— Els autors cedeixen a la Societat Catalana de Comunicació (filial de l’Institut d’Estudis Catalans) 

els drets de reproducció, comunicació pública i distribució dels articles presentats per a ser 

publicats a comunicació. revista de recerca i d’anàlisi.

— Els autors responen davant la Societat Catalana de Comunicació de l’autoria i l’originalitat dels 

articles presentats.

— És responsabilitat dels autors l’obtenció dels permisos per a la reproducció de tot el material 

gràfic inclòs en els articles.

— La Societat Catalana de Comunicació està exempta de tota responsabilitat derivada de l’even-

tual vulneració de drets de propietat intel·lectual per part dels autors.

— Els continguts publicats a la revista estan subjectes —llevat que s’indiqui el contrari en el text 

o en el material gràfic— a una llicència Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 

3.0 Espanya (by-nc-nd) de Creative Commons, el text complet de la qual es pot consultar a 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca. Així doncs, s’autoritza el pú-

blic en general a reproduir, distribuir i comunicar l’obra sempre que se’n reconegui l’autoria i 

l’entitat que la publica i no se’n faci un ús comercial ni cap obra derivada.

— La revista no es fa responsable de les idees i opinions exposades pels autors dels articles publi-

cats.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) compleix el que estableix el Reglament general de protecció 

de dades de la Unió Europea (Reglament 2016/679, del 27 d’abril de 2016). De conformitat amb 

aquesta norma, s’informa que, amb l’acceptació de les normes de publicació, els autors autorit-

zen que les seves dades personals (nom i cognoms, dades de contacte i dades de filiació) puguin 

ser publicades en el corresponent volum de comunicació. revista de recerca i d’anàlisi. 

Aquestes dades seran incorporades a un tractament que és responsabilitat de l’IEC amb la 

finalitat de gestionar aquesta publicació. Únicament s’utilitzaran les dades dels autors per a ges-
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tionar la publicació de la revista i no seran cedides a tercers, ni es produiran transferències a 

tercers països o organitzacions internacionals. Un cop publicada la revista, aquestes dades es 

conservaran com a part del registre històric d’autors. Els autors poden exercir els drets d’accés, 

rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat, adreçant-se per escrit a 

l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), o bé enviant un correu elec-

trònic a l’adreça dades.personals@iec.cat, en què s’especifiqui de quina publicació es tracta.
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Societat Catalana de Comunicació. Història i directori (1990).
Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana. V Àrea. Àmbit 4: Mitjans de 

comunicació i noves tecnologies (1989). edició de la Fundació segon Congrés 
internacional de la llengua Catalana, d’edicions 62 i de la sCC (ieC).

Actes del Primer Congrés de la Ràdio a Catalunya. edició de la direcció General de 
Radiodifusió i televisió de la Generalitat de Catalunya, del departament de 
Comunicació audiovisual i publicitat de la Facultat de Ciències de la Comunicació de 
la universitat autònoma de Barcelona i de la sCC (ieC).

TREBALLS DE COMUNICACIÓ
Núm. 1: pioners de la recerca sobre comunicació a Catalunya. 25 anys d’Informe sobre la 

informació, de Manuel vázquez Montalbán. art/Comunicació i tecnologies avançades 
(1991).

Núm. 2: i Conferència anual de la sCC - Girona 1991 (patrimoni comunicatiu. història  
de la comunicació. pràctiques periodístiques) (1992).

Núm. 3: ii Conferència anual de la sCC - Girona 1992 (patrimoni comunicatiu. història del 
periodisme. les noves tecnologies en l’àmbit de la comunicació). Ricard Blasco, soci 
d’honor. ignacio Ramonet, conferència inaugural del curs (1992).

Núm. 4: Régis debray, conferència inaugural de curs. joan Fuster, homenatge pòstum. 
llengua, comunicació i cultura. treballs d’història de la premsa a Catalunya:  
segles xvii-xviii (1993).

Núm. 5: iii Conferència anual de la sCC - Girona 1993 (Ètica i credibilitat de la 
comunicació). Mitchell stephens, conferència inaugural del curs. treballs d’història  
de la premsa: premsa valenciana (1994).

Núm. 6: iv Conferència anual de la sCC - Girona 1994 (Comunicadors i comunicació). 
homenatge en memòria de joan Crexell i playà. Maria antonietta Macciocchi, 
conferència inaugural del curs. Miquel de Moragas, informe sobre l’estat de la 
comunicació 1995. treballs d’història de la premsa: premsa clandestina (1995).

Núm. 7: v Conferència anual de la sCC - Girona 1995 (periodisme i cinema). avel·lí 
artís-Gener, Tísner, soci d’honor. Ricard Muñoz suay, conferència inaugural del curs. 
josep Maria Casasús, informe sobre l’estat de la comunicació 1996. treballs d’història 
de la premsa: premsa en la Guerra Civil.

Núm. 8: vi i vii Conferència anual de la sCC - Girona 1996 (internet, el quart mitjà) - 
Girona 1997 (les autoritats de la informació). informe sobre l’estat de la comunicació 1997. 
documentació sobre josep serra estruch. l’editor innocenci lópez Bernagossi.  
el periodista antoni Brusi Ferrer. les memòries de joan vinyas i Comas.

Núm. 9: algunes reflexions sobre la problemàtica de la recerca en comunicació social  
a Catalunya. la societat de la informació a Catalunya l’any 2000. una mirada als 
sistemes d’interactivitat televisiva. l’ensenyament del periodisme als estats units.  
els sistemes interactius on-line: eines potenciadores de comunicació. la ràdio 
privada a Catalunya: implantació geogràfica i rendibilitat econòmica.

Núm. 10: viii Conferència anual de la sCC - Girona 1998. informe sobre l’estat de la 
comunicació 1998. Què fan els mitjans amb la llengua? la investigació a Catalunya. 
presentació de tesis doctorals. secció oberta.

Núm. 11: jornada anual dels periodistes Catalans i la societat Catalana de Comunicació: 
la ràdio i la televisió públiques al segle xxi. la premsa, documentació històrica en 
perill. El Punt al país valencià. un projecte de premsa.

Núm. 12: iX Conferència anual de la sCC - Girona, 1999. informe sobre l’estat de la 
comunicació 1998-1999. Comunicacions. la investigació a Catalunya. presentació  
de tesis doctorals. Monogràfic: 75 anys de ràdio. secció oberta.
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Núm. 13 i 14: Conferència inaugural del curs 1999-2000. periodismo electrónico y los 
señores del aire. X Conferència anual a Girona. especial deu anys de conferències, 
deu anys d’investigació. secció oberta. (desembre 2000)

Núm. 15: Conferència inaugural del curs 2000-2001. jay Rosenblatt i el cinema 
independent als estats units. sessions científiques. secció oberta. (juny 2001)

Núm. 16: Xi Conferència anual de la sCC - Girona, 2001. Xarxes i continguts. sessió 
científica. secció oberta. tesis. (desembre 2001)

Núm. 17: Conferència inaugural del curs 2001-2002. un nuevo medio de comunicación: 
internet. secció oberta. (juny 2002)

Núm. 18: Xii i Xiii Conferència anual de la sCC. sessió científica. secció oberta.  
vi Col·loqui aula d’història del periodisme Diari de Barcelona. (desembre 2003)

Núm. 19: Xiv Conferència anual de la sCC. informació, manipulació i poder. secció 
oberta. (setembre 2005)

Núm. 20: vii Congrés de l’associació d’historiadors de la Comunicació. (desembre 2005)
Núm. 21: Xvi Conferència anual de la sCC. l’audiovisual públic en el context de la 

globalització. secció oberta. (desembre 2006)
Núm. 22: la recerca en comunicació en el país valencià. (juny 2007)
Núm. 23: Xvii Conferència anual de la sCC. l’audiovisual públic en el context de la 

globalització. secció oberta. (desembre 2007)
Núm. 24: Mitjans de comunicació i memòria històrica. (juny 2008)
Núm. 25: Xviii Conferència anual de la sCC. poder (polític, econòmic) i comunicació. 

secció oberta. (desembre 2008)
Núm. 26: XiX Conferència anual de la sCC. la comunicació en temps de crisi. 

Comunicació dels socis. presentació de tesis doctorals. el paper de la televisió 
pública al segle xxi. (desembre 2009)

COMUNICACIÓ. REVISTA DE RECERCA I D’ANÀLISI 
Volum 27: les transformacions de les indústries culturals. (novembre 2010)
Volum 28 (1): les transformacions en l’exercici de la comunicació: periodisme, 

publicitat, ficció i entreteniment. (Maig 2011)
Volum 28 (2): la comunicació política. (novembre 2011)
Volum 29 (1): els nous formats audiovisuals en cinema, ràdio, televisió i internet.  

(Maig 2012)
Volum 29 (2): la redefinició del servei públic dels mitjans audiovisuals.  

(novembre 2012)
Volum 30 (1): la història de la comunicació en els àmbits de la premsa, la publicitat,  

el cinema, la ràdio i la televisió. (Maig 2013)
Volum 30 (2): Ètica i comunicació. (novembre 2013)
Volum 31 (1): noves línies de recerca en publicitat i relacions públiques. (Maig 2014)
Volum 31 (2): (novembre 2014)
Volum 32 (1): (Maig 2015)
Volum 32 (2): (novembre 2015)
Volum 33 (1): (Maig 2016)
Volum 33 (2): (novembre 2016)
Volum 34 (1): (Maig 2017)
Volum 34 (2): (novembre 2017)
Volum 35 (1): (Maig 2018)
Volum 35 (2): (novembre 2018)
Volum 36 (1): (Maig 2019)
Volum 36 (2): (novembre 2019)
Volum 37 (1): (Maig 2020)
Volum 37 (2): (novembre 2020)
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Volum 38 (1): (Maig 2021)
Volum 38 (2): (novembre 2021)

COMUNICAR EN L’ERA DIGITAL
Monogràfic dirigit per Gemma larrègola i Rosa Franquet. inclou versió en català, castellà  
i anglès. (1999)

primer Congrés internacional: la pedrera, 24 i 25 de febrer de 1999.
la universitat com a fòrum de discussió i reflexió sobre l’impacte que tenen les 

tecnologies de la informació i la comunicació a la societat.

PERIODÍSTICA
Revista acadèmica dirigida per josep M. Casasús i Guri.
Núm. 1: història i metodologia dels texts periodístics (1989).
Núm. 2: teoria i anàlisi dels esdeveniments periodístics (1990).
Núm. 3: la primera tesi doctoral sobre periodisme (leipzig, 1690), de tobias peucer (1991).
Núm. 4: pragmàtica i recepció del text periodístic (1992).
Núm. 5: noves recerques i estudis sobre periodisme antic (1992).
Núm. 6: estratègies en la composició dels textos periodístics (1993).
Núm. 7: Retòrica i argumentació en el periodisme actual (1994).
Núm. 8: avenços en l’anàlisi de mitjans de comunicació (1995).
Núm. 9: nous enfocaments en l’estudi de l’actualitat (2000).
Núm. 10: noves recerques històriques i prospectives (2001).
Núm. 11: aportacions a la història i a l’anàlisi del periodisme científic (2008).
Núm. 12: l’evolució del disseny periodístic: estudi especial de les aportacions de josep 

escuder a la premsa catalana dels anys trenta del segle xx (2010).
Núm. 13: nous reptes de l’ètica i de la deontologia (2011).
Núm. 14: Comunicació de risc i crisi: nova recerca (2012).
Núm. 15: objectivitat i rigor en la formació i la praxi periodístiques (2013).
Núm. 16: Qualitat informativa i ètica periodística (2014-2015).
Núm. 17: nous mitjans: continguts i recepció (2016-2017).

CINEMATÒGRAF
Revista acadèmica dirigida per joaquim Romaguera i Ramió. publicada amb la 
col·laboració de la Federació Catalana de Cine-Clubs.
Núm. 1: primeres jornades sobre Recerques Cinematogràfiques: la historiografia 

cinematogràfica a Catalunya (1992).
Núm. 2: segones jornades sobre Recerques Cinematogràfiques: infrastructures 

industrials del cinema a Catalunya (1995).
Núm. 3: terceres jornades sobre Recerques Cinematogràfiques: el cinema espanyol,  

de l’adveniment i la implantació del cinema sonor (1929) a l’esclat de la Guerra incivil 
(1936) (2001).

GAZETA
Revista acadèmica dirigida per josep M. Figueres i artigues.
Núm. 1: actes de les primeres jornades d’història de la premsa (1994).
Núm. 2: la premsa d’esquerra Republicana de Catalunya, 1931-1975 (2010).
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