Instruccions per als autors:
Ponències. Revista del Centre d’Estudis de Granollers publica articles d’humanitats, ciències socials i ciències naturals sobre la comarca del Vallès Oriental.
Poden enviar-se per a la consideració del consell de redacció, articles sobre documents o fons documentals relatius a qualsevol dels municipis de la comarca
i notes d’investigacions en curs sobre aquests àmbits d’estudi en el marc geogràfic esmentat.
Els articles han de ser inèdits, escrits en català i no poden haver estat enviats
al mateix temps a cap altra revista o institució per a la seva difusió sigui en el
format tradicional en paper o de forma electrònica.
Els originals s’han d’enviar en format electrònic, com a document adjunt, a
l’adreça secretaria@acgranollers.cat, fent constar que s’envien per a la seva
publicació a la revista Ponències del Centre d’Estudis de Granollers.
L’extensió orientativa dels articles és de 10.000-12.000 paraules per a les ponències i de 4.000-5.000 paraules per als articles de la secció «Documents i notes
d’investigació».
S’hi poden incloure il·lustracions (gràfics, fotografies, documents) sempre que
siguin en blanc i negre, i amb una qualitat de reproducció adequada (300 dpi). Es
demana que les il·lustracions s’adjuntin en arxius separats (format .jpeg o bé .tif)
i que s’indiqui en el text on s’haurien de situar.
L’original ha d’incorporar un resum d’un màxim de 150 paraules i quatre paraules
clau, en català i en anglès. L’autor, o autors, també ha d’indicar entre parèntesis,
al costat del seu nom, la seva filiació acadèmica.
Els articles s’han d’enviar en format .doc o .docx i es recomana utilitzar el tipus
de lletra Times New Roman 12 per al cos de text, amb un interlineat d’espai i
mig. Els apartats de l’article han d’anar numerats i en negreta. També s’han de
numerar taules, gràfics, mapes i figures.
Les referències bibliogràfiques del text s’han d’indicar, al peu de pàgina, amb el
format següent: J. Dantí (2014), p. 51.
El format de la bibliografia ha de seguir la pauta indicada a continuació:
Articles: Dantí, Jaume (2014): «La Guerra de Successió al Vallès: entre la
llibertat i la submissió», Ponències. Revista del Centre d’Estudis de Granollers, 18, p. 51-73.
Llibres: Garriga, Joan (2003): Granollers, caciquisme i fractura democràtica
(1848-1939), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
Capítols de llibre: Martín Berbois, Josep Lluís (2014): «Els Vallesos. L’industrial i l’agrari», dins A. Gonzàlez Vilalta, M. López Esteve, E. Ucelay-Da Cal
(ed.), 6 d’octubre. La desfeta de la revolució catalanista de 1934, Barcelona,
Editorial Base, p. 301-318.

