Guia per a la presentació d'articles als Quaderns d'estudi del
CEL'H
fany 1987 sortia el primer Quaderns d'estudi. Des d'aleshores, en aquests 17 anys de
trajectoria s'han publicat articles sobre I'Hospitalet d'ambits ben diferents com la
historia, I'economia, la sociologia, la geografia. la demografia, I'antropologia ...,sempre amb un element comú, reconeixer I'Hospitalet tant pel que fa al seu passat com
en les seves perspectives de futur.
Pensem que la funció de Quaderns d'estudi és imprescindible en una ciutat tan complexa com la nostra i volem que respongui a les necessitats de la ciutat i a la dinamica de la seva ciutadania, tant si es tracta de Quaderns monografics com d'articles
diferents o miscel.lanies.
Necessitem la col.laboració dels associats. de les associades, de totes aquelles persones que estudien, que investiguen, ¡/o que treballen com a professionals en qualsevol
dels ambits que ens afecten coma ciutat. En concret i peral proper Quaderns, tal i com
diem en la presentació, la pretensió és poder comptar amb un conjunt d'articles sobre
les migracions a I'Hospitalet.
Des del Consell de Redacció animem a tots aquells investigadors i investigadores que
estiguin treballant sobre aquesta tematica a participar mitjancant la publicació d'un
article en aquest futur monografic de la revista Quaderns d'estudi.
Amb la voluntat d'aconseguir la maxima participació també procurarem que en tots
els números hi hagi una vessant d'opinió sobre els temes tractats, de manera que hi
intervingui el maxim de persones. grups o entitats relacionats amb I'ambit treballat.

Guia per a la presentació d'articles
E l consell de redacció del Quaderns d'estudi ha elaborat un repertori de pautes pera
la presentació d'articles, amb I'objectiu de facilitar el treball al grup d'edició de la
revista.
1. Els textos s'adrecaran a: Quaderns d'estudi. Centre d'Estudis de I'Hospitalet.

CI Major, 54. I r 08901- CHospitalet, i hauran de ser originals. escrits en catala o en
castella. S'acusara rebut de I'original al primer autor o autora signant de I'article.
2. Els articles es presentaran impresos en paper i se n'adjuntaran 3 copies acompanyades del disquet o CD informatic en programa WORD. En el cas que incorporin
taules, grafiques, mapes o imatges, cal que I'autor o autora contacti amb el grup
d'edició del CECH per concretar els programes informatics i formats més adients.

3. Els articles tindran entre 20 i 50 pagines escrites a una cara i a doble espai, en full
mida DIN A4 (30 linies de 60 espais). Les pagines no es numeraran. Els paragrafs
hauran de separar-se amb un doble espai. sense utilitzar sagnats en la primera
Iínia. Els titols dels apartats s'escriuran en majúscules i negreta, i entre aquests
titols i el text es deixaran dos dobles espais per dalt i un doble espai per sota. Els
subtitols, si és el cas. de cadascun dels apartats o capitols s'escriuran en minúscles i
negreta i es deixara un espai per dalt i un espai per sota.

4. A la primera pagina hi constara el tito1 de I'article, en negreta i majúscules; sota
I'encap~alament,també en majúscules, els cognoms i nom de I'autor o autora i a
sota, si és associat o associada del CEL'H. S'indicara tambe Centre d'Estudis de
I'Hospitalet i el nom de la institució cientifica a la qual pertany, llicenciatura o
estudis.
5. En fulls a part, també s'haura de presentar un resum de I'article de 15 linies com a
maxim, escrit en el mateix idioma i el mateix tipus de lletra que I'article. També
s'hauran d'esmentar les dades personals de I'autor o autora (nom complet, any de
naixement i Iloc, adresa, telefon i correu electrbnic si és el cas) acompanyades d'un
breu curriculum (5-8 linies) i una fotografia de carnet.

6. Les notes es col.locaran a peu de pagina. Les cites exclusivament bibliografiques que s'incloguin a la bibliografia final no obriran nota a peu de pagina.
sinó que formaran part del text (nom autorla, coma i any de publicació, seguit
de dos punts, si s'indica la pagina o pagines, en aquest cas amb un gui6 al
mig).

7. Les cites textuals només aniran en cursiva i entre cometes, sense fer ús del sagnat
o el centrat. Si excedissin de 3 linies, per distingir el text de la cita es deixara un
doble espai a I'inici i al final de la cita textual.
8. La bibliografia apareixera per ordre alfabetic (i cronologic si se cita més d'una publicació d'un mateix autorla) al final de I'article, encetant pagina propia i seguint el
format d'aquesh exemples:
Llibre:
SERRA PUIG, Eva. Pagesos isenyors a la Catalunya delsegle XVII. Barcelona, Critica,
1988
Text inédit:
SANTACANA, Carler. Canvi socioecon~mici dinamica política...: el cas de
L'Hospitalet de Llobregat (7936-7939).Barcelona. UB, 1985 [Tesi de Ilicenciatural

Capitol Ilibre:
VALDÉS, Ramón. "Ecologia y trabajo en un concejo del occidente astur". En:
Antropologia de las pueblos de España. Prat, Martinez, Contreras y Moreno (Ed.).
Madrid, Taurus Universitaria, 1991. p. 400-415
Article de revista:
VOEIKOV, A.L. "Cinfluence de I'homme sur la terre". En: Annales de Géographie,
num. 10 (février 1988), p. 97-1 14
9. Aquesta revista es regeix per un sistema de persones especialistes externes.
Cacceptació de I'article sera comunicada per la Redacció a I'autor o autora i també
la inclusió d'aquelles possibles modificacions que elslles especialistes hagin estimat
oportunes perque siguin preses en consideració. Abans de la publicació, l'autor o
autora rebra les galerades finals per procedir a la correcció d'errates.
10. El Consell de Redacció recomana un ús no sexista del Ilenguatge, i es comprornet a
vetllar perla seva aplicació.

