
NORMES DE PUBLICACIÓ DE QUADERNS AGRARIS DE L’ICEA  
 

Quaderns Agraris és la revista periòdica de la ICEA, destinada a publicar treballs i 
articles de temes relacionats amb l’agricultura, la ramaderia i la silvicultura, 
preferentment catalanes. 

Quaderns Agraris, com a mitjà d’expressió dels socis de la ICEA, disposa, a més, 
d’una secció, AGROFORUM, on tenen cabuda articles d’opinió i informació. 

Normes que cal seguir: 

a) Enviar els originals i dues còpies en paper i una còpia en suport informàtic 
(disquet) a: Comitè de Publicacions, ICEA, c. del Carme, 47, 08001 Barcelona. 

Els treballs restaran sotmesos a l’acceptació del Comitè de Publicacions, el qual es 
pot basar en l’avaluació i els informes d’especialistes. 

b) Idioma: 

Els articles han d’ésser escrits preferentment en català, però s’admeten també en 
altres llengües habituals. 

c) Textos: 

- Mecanografiats a una sola cara en paper DIN A4, a doble espai; densitat de 
lletra, 10 caràcters/polzada; marges superior, inferior i laterals de 2,5 cm. 

- En el primer full hi ha d’haver el títol de l’article i el o els noms dels autors, i 
també l’adreça i el telèfon de l’autor/a qui s’ha de dirigir la correspondència. 

- Les notes s’han d’identificar amb superíndex numerats (1, 2,...). 

- Quan s’utilitzin sigles i/o abreviatures cal posar la seva expressió complerta el 
primer cop que apareix en el text. 

- El tractament de textos per al suport informàtic és preferible que sigui 
WORDPERFECT o WORD de Microsoft, ambdós per a PC. 

d) Resums: 

S’han de fer en català, castellà i qualsevol altra llengua, preferentment en anglès. 
Han d’anar acompanyats de 3 a 6 paraules clau en cada idioma. Han d’anar en full 
a part. 

e) Figures: 

Poden incloure gràfics, esquemes, dibuixos i fotografies perquè acompanyin al text. 
S’hi ha d’incloure el títol i la numeració pròpia en caràcter aràbics. Cal que el text 
en faci referència. S’acceptaran els gràfics emmagatzemats en el suport informàtic 
en format TIP o bé EPS (Macintosh o PC). Les fotografies s’han de presentar en 
paper de 13 x 18 cm o 19x13 cm, o bé en diapositiva, i es reproduiran en blanc i 
negre. 



f) Taules: 

Comprenen tots els quadres alfanumèrics que no contenen elements gràfics. Han 
d’anar numerades independentment de les figures, amb caràcter romans. Cada 
taula i el seu títol aniran en fulls a part. 

g) Bibliografia: 

· Només de les referències que es citin al text, seguint els esquemes següents: 

- Referències d’articles: 

MASIES, L.; CASES, A.(1999). "Anàlisi perfecta de paràsits molests". Quaderns 
Agraris, núm. 29:p. 12-140. 

Si són més de tres autors es pot posar: MASIES,L. (et.al.). 

- Referències de llibres o capítols de llibres: 

LOYOLA, I. de(1605). "El llop en relació a les ovelles". A SANTPERE, J. (et.al) 
Tractat dels animals del pagès. Terranova: Press Books, p.235-245. 

La llista bibliogràfica ha d’ésser ordenada alfabèticament per autors i 
cronològicament per un mateix autor. 

h) separates: 

Un cop publicat l’article, l’autor rebrà 5 exemplars sense càrrec. 


