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Subscripcions i intercanvi:
«Estudisd'Histbria Agraria))
Centre d'Estudis &Historia Rural de CEHI
Universitat de Barcelona
Pavelló de la República. Av. Cardenal Vidal i Barraquer, s/n
08035 Barcelona
Tel. 200 45 67

Normes pera la recepció d'originals:

1. La revista ({Estudis&Historia Agrhia)) accepta per a la seva publicacib qualsevol
manuscrit (article, nota, ressenya, crítica de Ilibres, repis bibliografic o estat de la
qüestió) relatiu a l'analisi histbrica de l'agricultura i la societat rural en el sentit
mes ampli i des d'enfocaments interdisciplinaris,ja siguin treballs teorics, metodolbgics o empírics.
2. El treball s'enviara a la següent adreca: ~Estudis&Historia Agrhia)).Centre &Estudis &Historia Rural de CEHI (Universitat de Barcelona), Pavelló de la República. Av. Cardenal Vidal i Barraquer, s/n. 08035 Barcelona.

3. Els originals rebuts seran sotmesos a revisió pels membres del Csnsell de Redacci6 o altres especialistes en la materia. La revista ((Estudisd'Histbria Agraria))es
reserva l'acceptació dels materials enviats. En cas que es desestimi la seva publicacid, aquests seran retornats als seus autors.

4. La secretaria de la revista ((Estudis&Historia Agraria» trametri rebut dels originals en el plac de quinze dies i el Consell de Redacció resoldri sobre la seva publicació en el plac m k i m de sis mesos.

5. El text ha d'anar acompanyat d'una pkina que contingui el tito1 del treball, el
nom de I'autor o autors, la direcció completa, inclosa la del centre de treball, el
telefon i un breu currículum. També cal fer-hi constar si la recerca que ha donat
lloc al treball s'ha beneficiat d'alguna mena d'ajut i si el treball en qüestió s'ha
presentat a seminaris, congressos, etc. Així mateix, s'adjuntard un resum que
reflecteixi, en cent paraules com a maxim, el contingut i els resultats del treball.

6. Els originals poden ser escrits en qualsevol llengua oficial de l'estat espanyol, en
francks o en angl.8~.La seva publicació sera en catala.
7. Els originals es presentaran en suport paper i disquet informatic (format 3,5 polsades) indicant clarament el sistema i els programes en que és escrit (preferentment Word PeriFect 5.1 o Word). La seva extensi6 mkima sera de trenta-cinc
pagines (dotze irni1 paraules), inclosos grafics, quadres, mapes, bibliografia i
annexos. El text .ha de ser escrit a una cara i a doble espai. Les notes a peu de piigina cal numerar-les correlativament i incloure-les al final del text. Els quadres i les
figures es numeraran correlativament, portaran un breu tito1 i indicaran llurs
fonts.
e s de seguir l'ordre dels exemples següents (res8. Les referkncies b i b l i ~ g r ~ q u han
pectant el ripus d.e íletra i la puntuació que separa cada part):
(Articles)
LYTTELTON,
N.A. «Elpatronazgo en la Italia de Giolitti (1892- 1924)»,Revista de Occidente, [Madrid] núm. 127 (1973), p. 67-1 13.
(Tesis.Treballs)
TELLO,Enric. ((Pagesos,menestras i rendistes. Cervera i la Segarra en i'arrencada industrial catalana (1702-1861))).Tesi doctoral. Universitat de Barcelona, 1987.
(Llibres)
SERRA
PUIG,Elva. Pagesos i senyors a la Catalunya delseglemz. Barcelona: Crítica, 1988.
(parts de Llibres)
Josep M. Agunes consideracions preliminars sobre l'evoPORTABALANYA,
lució econbmico-agraria a la vila de Montblanc en el segle XVIII)),
dins Actes
del 1 Conpks ta'Histdria Moderna de Catalunya. vol. 1. Barcelona, 1984, p.
381-389.
GRAUPUJOL,;losep M.T.; PUIGTARRECH,Roser. cdspectes socio-econbmics
de Conesa en l'kpoca moderna (s. XVIII)»,
dins Conesa. Barcelona: Rafael Dalmau (ed.), 1989, p. 189-236.
9. Les notes a peu de:-pagina
aniran numerades correlativament amb caracters Arabs
i volades sobre el i:ext, sempre darrere la puntuació. Totes les notes s'inclouran al
final del text.

