
–195–

Treballs de la Societat Catalana de Geografia, núm. 93, juny 2022, p. 195-200
ISSN: 1133-2190 (format imprès); 2014-0037 (format digital)
URL: http://revistes.iec.cat/index.php/TSCG

Informació per als autors i autores

1. Presentació
Treballs de la Societat Catalana de Geografia és una revista acadèmica de 

tota temàtica d’interès geogràfic, que es publica alhora en paper i en suport 
electrònic. Té com a objectius la divulgació de l’enfocament científic propi 
de la Geografia, la sensibilització de la societat envers els diversos problemes 
territorials, socials i ambientals, així com l’enriquiment del bagatge científic 
català en l’àmbit de les diverses disciplines geogràfiques.

És editada per la Societat Catalana de Geografia (SCG), filial de l’Institut 
d’Estudis Catalans (IEC), d’ençà 1984 i en l’actualitat té una periodicitat 
semestral. Publica textos inèdits resultat de la recerca de persones interessades 
en la Geografia, així com ressenyes de llibres geogràfics publicats darrerament. 

Els articles adreçats a Treballs de la Societat Catalana de Geografia han de 
ser originals i escrits en català, anglès o qualsevol llengua romànica. Es poden 
publicar articles i ressenyes en edició bilingüe, principalment català/anglès.

La revista es regeix pel sistema d’avaluació anònima externa dels articles.
Com a revista en línia, s’autoritza el públic en general a reproduir, distribuir 

i comunicar lliurement l’obra sempre que se’n reconegui l’autoria i l’entitat que 
la publica (SCG/IEC) i no se’n faci un ús comercial ni cap obra derivada. 

2. Enviament d’originals
L’enviament de l’article s’ha de fer a http://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/

login. Atès que durant el 2022 s’estan experimentant problemes tècnics a causa 
de la migració de les versions d’OJS que està realitzant l’IEC, excepcionalment 
s’autoritzen els enviaments en suport digital a l’adreça electrònica treballs.scg@
correu.iec.cat.

Han d’anar acompanyats d’una pàgina en arxiu a part on figuri: autoria, 
lloc de treball o professió i adreça electrònica, així com una declaració que, si 
més no, faci constar: a) el coneixement i acceptació de les normes de la revista 
(això afecta en particular a la cessió del drets d’edició i a l’acceptació d’esmenes 
d’estil per part del Consell de Redacció); b) el compromís que l’article no ha 
estat simultàniament enviat a altres revistes; c) l’afirmació del caràcter original 
del treball; d) opcionalment, els agraïments que es vulguin fer constar o la 
declaració d’inserció de l’aportació en determinat projecte de recerca (de cara 
a la publicació, tot això donarà lloc a una primera nota al peu, que tanmateix 
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no ha de figurar en el text destinat a ser avaluat); e) la declaració de comptar 
amb autorització per a la reproducció de les imatges inserides al text quan 
s’escaigui; f) el coneixement i plena acceptació de la Declaració de conducta 
ètica editorial i rebuig de males pràctiques, la qual figura en la pàgina web de 
la revista (apartat Quant a / Polítiques); i g) la declaració de no incórrer en el 
llenguatge sexista, d’acord amb el manual d’estil de l’IEC (capítol x).

3. Estructura de l’original 
3.1. El document estarà paginat però no contindrà cap mena d’encapçala-

ment o peu de pàgina.
3.2. El títol ha de reflectir de manera clara i directa el contingut del treball.
3.3. Es recomana a qui vulgui signar amb els dos cognoms, que adopti el 

criteri d’unir-los amb un guió, per tal de facilitar la seva identificació a les bases 
de dades científiques.

3.4. S’inclouran tres resums de l’article amb cos de lletra 10,5, cadascun 
d’un màxim de 150 paraules, redactats en català, castellà i anglès, així com 
en la llengua de l’original si no és cap de les esmentades; també s’admetran 
resums en altres idiomes atenent al territori a què l’article faci referència. Cada 
resum anirà precedit de la corresponent traducció del títol i es clourà amb entre 
tres i cinc paraules o conceptes clau en les llengües esmentades. El resum ha 
d’exposar, amb frases curtes i clares, els objectius, metodologia i principals 
resultats del treball.

3.5. Convé que l’article comenci amb una breu introducció que expliqui 
l’objectiu del treball, l’interès que presenta per a la Geografia, el problema o 
llacuna en el coneixement geogràfic que es pretén abordar i l’estructura formal 
del text. Tot seguit, s’han d’aportar els elements teòrics, conceptuals i/o con-
textuals escaients. A continuació, les fonts i mètodes emprats s’han d’indicar 
de tal manera que el lector pugui verificar i entendre com s’ha dut a terme la 
investigació. L’apartat, o els apartats, central(s) de l’article han de presentar 
de forma raonada els resultats mobilitzats i/o obtinguts. En darrer lloc, convé 
contraposar aquests resultats amb els coneixements de partida (apartat teòric, 
conceptual i/o contextual) i valorar la rellevància de l’aportació realitzada, cosa 
que pot incloure apuntar vers futurs aprofundiments.

3.6. Els articles no han de superar els 60.000 caràcters sense espais (inclosos 
resums, notes i bibliografia) ni les 30 pàgines (incloses il·lustracions, mapes, 
gràfics i fotos). En tot el treball cal emprar un interlineat d’1,15 i tipografia 
Times New Roman. El cos de lletra del text general és de 12 punts. Es prega 
imitar, en el que sigui possible, l’estil i disposició d’elements que s’observarà 
en el darrer número publicat de la revista. Alhora, es facilita una plantilla en 
què s’intenten recollir totes aquestes especificacions.

3.7. Els apartats es diferencien mitjançant xifres àrabs i, si escau, amb una 
clara ordenació jeràrquica (1, 1.1, 1.1.1). Els títols dels apartats aniran en negreta 
i en cap cas en majúscules.
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3.8. Les referències bibliogràfiques s’han de limitar a les fonts consultades pels 
autors. Les citacions s’inseriran dins el text general entre parèntesis mitjançant 
cognom i any d’edició i, si es tracta d’una citació textual entre cometes, pàgina, 
segons els següents models referits a un, dos o més autors: (Casassas, 2000, p. 
222), (Lluch i Nel·lo, 1987) i (Vilà-Valentí et al., 1995). En ocasions, la citació 
de pàgines web pot ser més àgil mitjançant una nota al peu.

3.9. Les notes al peu aniran en cos 8. Cal reduir-les al que sigui estrictament 
necessari.

3.10. Els articles poden contenir dues menes d’il·lustracions: figures (única 
denominació genèrica que inclourà mapes, gràfics, croquis, fotos...) i taules, 
unes i altres amb la seva pròpia numeració, aràbiga i correlativa. El respectiu 
títol (breu i clar) s’inserirà en el text, no pas dins la pròpia figura o taula. La 
font i/o autoria s’indicarà al peu de la il·lustració. El títol precedeix la il·lustració 
i la font la segueix. Aquests dos elements serviran també per indicar la ubicació 
idònia de la il·lustració encara que aquesta sigui presentada en arxiu a part. 
Altres normes referides a les il·lustracions són les següents:

a) El text ha de fer referència explícita a totes les figures i taules que s’hi 
incloguin, encara que sigui entre parèntesis: (fig. 1).

b) Les taules i esquemes han de ser editables (no imatges) i no han d’emprar 
colors de fons. Els mapes i gràfics s’adjuntaran en arxiu a part en un suport 
informàtic que permeti fer-hi retocs en la tipografia, la posició i dimensió 
d’elements com la llegenda, etc.

c) Les fotografies i altres imatges han de tenir qualitat, amb una resolució 
mínima de 300 DPI (punts/píxels per polzada). El Consell Editor pot recoma-
nar la retirada de les imatges que no compleixin aquests requisits i consideri 
prescindibles.

d) Treballs de la Societat Catalana de Geografia es publica alhora en blanc i 
negre (en paper) i color (pdf). Convé aprofitar la potencialitat expressiva del 
color particularment per a fotografies i mapes, encara que en la reproducció 
tradicional pugui no ser el format idoni.

e) La llegenda de les figures ha de ser ben llegible tenint en compte les di-
mensions de la revista en paper.

f) Els mapes originals han de dur escala gràfica (mai numèrica) i han d’in-
cloure el símbol de nord (o bé indicació de xarxa geogràfica o de coordenades) 
si el territori representat no és prou conegut per al lector habitual.

g) Les imatges i altres il·lustracions que ho requereixen hauran de comptar 
amb els oportuns drets de reproducció, gestionats pels autors dels treballs.

h) Les taules duran les línies verticals invisibles.
3.11. Els possibles annexos aniran situats al final de l’article amb cos de 

lletra 11.
3.12. La bibliografia (ordenada alfabèticament i cronològica) anirà amb cos 



Treballs de la SCG, 93, 2022, 195-200 
Informació per als autors i autores

–198–

de lletra 10. Els cognoms van en versaletes (no pas en majúscules). Les pautes 
per a la bibliografia són les següents: 

a) Per als llibres
Cos 10 Cognom(s), Nom sencer; Nom sencer Cognom(s) (any). Títol del 

llibre. Lloc de publicació [en català]: Editorial. [Altres informacions]
Daveau, Suzanne; Orlando Ribeiro (1973). La zone intertropicale humide. 

París: Armand Colin.
b) Per a les parts de llibres
Cognom(s), Nom sencer; Nom sencer Cognom(s) (any). “Títol de la part 

del llibre”, dins: Nom sencer Cognom(s). Títol del llibre. Lloc de publicació 
[en català]: Editorial, vol. x, p. xx-xx.

Timothy, Dallen J.; Rami F. Daher (2009). “Heritage Tourism in Sout-
hwest Asia and North Africa: Contested Pasts and Veiled Realities”, dins: 
Dallen J. Timothy; Gyan P. Nyaupane [ed.]. Cultural Heritage and Tourism in 
the Developing World. A Regional Perspective. Londres/Nova York: Routledge,  
p. 146 164. 

c) Per als articles
Cognom(s), Nom sencer; Nom sencer Cognom(s) (any). “Títol de l’article”. 

Títol de la revista, vol. x, núm. x, p. x-x. DOI: https://doi.org/xxx
Membrado-Tena, Joan Carles (2018). “El papel de la geografía en el análisis 

del contenido semántico de los topónimos. El caso de Alicante”. Anales de 
Geografía de la Universidad Complutense, vol. 38, núm. 1, p. 35-60. DOI: 
https://doi.org/10.5209/AGUC.60468

d) Al final d’una cita bibliogràfica es pot incloure també l’adreça electrònica, 
en cursiva, on es pugui trobar el document, tot indicant-hi, en tot cas, la data 
de consulta, de la següent manera: “(consultat 01/01/2011)”.

e) Per a les cites de documents que només es troben a Internet, s’imitarà, tant 
com sigui possible, el format de les cites bibliogràfiques. Si més no inclouran un 
nom d’autor (persona o institució) que permeti la citació abreujada en el text 
de l’article, encara que no s’hi pugui aportar l’any d’edició. També s’inclourà 
el títol o bé es farà una descripció sintètica del contingut.

Societat Catalana de Geografia (s. d.). Indicacions per a l’autor/a. http://
revistes.iec.cat/index.php/TSCG/about/submissions#authorGuidelines (consultat 
30/06/2022).

Opcionalment les cites de documents electrònics poden donar lloc a nota al peu.
Es poden emprar claudàtors per indicar dades insegures o que no figuren 

en el document.
L’autoria repetida en obres consecutives de la relació bibliogràfica serà subs-

tituïda per un guió llarg ( – ). En cas d’obres d’una mateixa autoria i any, es 
distingiran mitjançant lletres darrere la data (1982a, 1982b) per tal de facili-
tar-ne la citació.
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4. Ressenyes
4.1. La secció Ressenyes és oberta a comentaris de llibres geogràfics publicats 

darrerament i en qualsevol llengua, tot i que de forma preferent en català. Quan 
les ressenyes siguin en català i de llibres en aquesta llengua, el Consell Editor 
intentarà fer-ne, en la mesura de les possibilitats financeres, la seva traducció a 
l’anglès per tal de facilitar la difusió internacional de la producció geogràfica 
catalana.

4.2. Les ressenyes han de tenir una extensió màxima de 15.000 caràcters 
sense espais. 

4.3. Les ressenyes s’inicien amb un títol intencionat i contenen la fitxa 
bibliogràfica del llibre analitzat (seguint el punt 3.12.a, i fent-hi constar el 
nombre total de pàgines, l’ISBN i, si hi fos, el DOI). Opcionalment, poden 
estructurar-se amb apartats numerats amb xifres àrabs i poden contenir bi-
bliografia si s’hi fan citacions diferents al llibre analitzat.

4.4. Les ressenyes s’il·lustraran amb la portada del llibre analitzat. 

5. Procés editorial
5.1. Recepció d’articles. El Consell Editor acusarà als autors i/o autores la 

recepció dels articles que li arribin i posteriorment informarà de l’acceptació o 
el rebuig de publicació, d’acord amb les avaluacions externes anònimes efec-
tuades. La recepció de l’article no comporta necessàriament la seva acceptació.

5.2. Revisió interna d’articles. El Consell Editor valorarà si el treball pot ser 
publicat atenent a la qualitat i interès aparent de l’article en funció dels criteris 
editorials de la revista, així com al compliment dels requisits de presentació 
formal. El Consell Editor pot retornar d’entrada un original perquè s’hi facin 
canvis formals.

5.3. Avaluació externa d’articles. Treballs de la Societat Catalana de Geografia 
es regeix pel sistema d’avaluació externa i anònima dels articles. El Consell 
Editor enviarà a avaluació els treballs que consideri aptes per a la secció 
d’articles. La relació d’avaluadors i avaluadores es publica al darrer número 
de cada any.

5.4. El Consell Editor de la revista es reserva els drets de:
a) Acceptar o rebutjar els articles presentats a partir dels informes externs.
b) Esmenar lleument els treballs per tal d’adequar-los als criteris i normes 

de la revista.
c) Demanar a l’autoria que escurci un text o que hi faci determinades 

modificacions.
5.5. Més enllà dels elements indicats a l’apartat 3, en particular al punt 3.5, 

la decisió sobre l’acceptació o rebuig dels treballs per part dels editors de la 
revista es fonamenta en els aspectes següents:

a) Originalitat.
b) Actualitat, oportunitat i novetat.
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c) Rellevància: aplicabilitat dels resultats per a la resolució de problemes 
geogràfics concrets.

d) Significació per a l’avenç del coneixement científic geogràfic.
e) Fiabilitat i validesa científica: qualitat metodològica contrastada.
f) Presentació: bona redacció, organització (coherència lògica) i qualitat gràfica.
5.6. Una vegada finalitzat el procés d’avaluació s’enviarà a l’autoria principal 

(el remitent o bé el primer dels signants) la notificació d’acceptació o rebuig 
de la publicació del treball. A partir de l’acceptació de l’article, l’autor/a podrà 
demanar una certificació que es troba en curs de publicació.

5.7. En el procés de composició o maquetat, l’autoria rebrà un pdf del seu 
article per tal de fer-hi una sola revisió.

5.8. Un cop publicada, l’autoria rebrà un exemplar de la revista. Si entre els 
autors d’un treball hi ha un membre de la SCG se’n podran demanar fins a 5 
exemplars.

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 i autores autoritzen que les seves dades personals (nom i cognoms, 
dades de contacte i dades de filiació) puguin ser publicades en el corresponent volum de la revista Treballs de la Societat 
Catalana de Geografia.
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 i autores per gestionar la publicació de la revista 
Treballs de la Societat Catalana de Geografia i no seran cedides a tercers, ni es produiran transferències a tercers països 
o organitzacions internacionals. Un cop publicada la revista Treballs de la Societat Catalana de Geografia, aquestes 
dades es conservaran com a part del registre històric. Els autors i autores 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 electrònic a l’adreça dades.personals@iec.cat, en què 
s’especifiqui de quina publicació es tracta.


