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EMBLECAT, revista de l’Associació Catalana d’Estudis d’Emblemàtica. Art i Societat 
ESTUDIS INTERDISCIPLINARS D’ART I SOCIETAT 
 
 
PRESENTACIÓ 
EMBLECAT, Revista de l’Associació Catalana d’Estudis d’Emblemàtica. Art i Societat 
publica els estudis dels associats i altres investigadors en diverses seccions i/o línies de 
recerca. El seu objectiu és promoure, comunicar i difondre la recerca, la crítica i el 
debat al voltant d’estudis en el camp de l’art, l’emblemàtica i altres disciplines 
relacionades amb tots els períodes històrics, països i llengües amb especial atenció a 
Catalunya, tal com es recull en els estatuts de l’Associació Catalana d’Estudis 
d’Emblemàtica. Art i Societat en el capítol I  article número 2. La convocatòria dels 
treballs a publicar es fa mitjançant “call for papers”. 
 
EMBLECAT s’adreça a un públic acadèmic i professional —i a la societat en general— i 
anualment publica contribucions originals i inèdites sobre avenços i resultats 
d’investigacions que, mitjançant la revisió per parells (peer review) i segons el criteri 
avaluador del Consell editorial i del Comitè Científic, tinguin el nivell i la qualitat 
adequats.  
 
OBJECTIUS 
EMBLECAT presenta i fa difusió  de recerques interdisciplinàries, amb una àmplia visió 
que va més enllà de l’àrea de les humanitats, des de l’Antiguitat als nostres dies, tots el 
períodes culturals i geogràfics, adaptant-se a les noves disciplines i incloent, per tant, 
arts sonores, visuals i escrites. 
 
ORGANITZACIÓ 
Director i Coordinador 
És responsable del Comitè científic. Coordina els membres del Consell editorial i els 
col·laboradors científics que participen en la revisió per parells, així com de la 
planificació del procés d’edició.  
 
Consell editorial 
Els seus membres fan el seguiment dels articles assignats des de la recepció fins a la 
seva maquetació i cerquen els revisors més adients. 
Atenent les consideracions i informes del Comitè científic i els emesos pels revisors per 
parells (double blind peer review), determinen els treballs que finalment són publicables. 
 
Comitè científic 
Assessora el Consell editorial, donant suport i orientant sobre el rigor investigador que 
ha de tenir cada article presentat a la revista. També, s’assegura del compliment 
d’aquesta línia editorial. 
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Procés 
El Consell editorial i el Comitè científic proposen els especialistes col·laboradors en la 
revisió per parells (double blind peer review), perquè aquests a través d’un formulari 
valorin la qualitat dels originals presentats, tot i que poden fer la seva avaluació en un 
altre format, sempre que manifestin clarament si l’article en qüestió és publicable o 
no.  
 
La revisió double blind peer review 
La revisió double blind peer review es realitzada per col·laboradors científics designats 
pel Consell editorial en funció de les àrees de les humanitats tractades en cada número 
de la revista. Avaluen els articles que reben de forma anònima i efectuen un informe 
mitjançant el formulari preestablert. Cada membre pot decidir si l’article pot ser 
publicat a la revista; si cal que l’article sigui revisat en funció de les millores 
proposades, si l’article és rebutjat inicialment però pot ser revisat segons les propostes 
de millora o bé si el rebuig és absolut. Els col·laboradors que participen en la revisió 
actuen sota la coordinació del Consell editorial. Aquests revisors seran variables en 
cada número en funció de les especialitats que es requereixin per cada número. 
 
CARACTERÍSTIQUES I CONDICIONS PER A LA PUBLICACIÓ A EMBLECAT 
EMBLECAT publica articles sobre línies de recerca diverses: Festa i tradicions, 
Llenguatges (formal, estètic, iconogràfic, literari, filosòfic, antropològic, psicològic i tot 
tipus de disciplines tant de l’àrea de les humanitats com de les ciències socials que 
permeti interpretar les imatges), Dona i imatge femenina, Mercat de l’art i Arts visuals 
i sonores. Són aspectes diversos de l’art, des de diferents punts de vista per donar 
resposta a la interdisciplinarietat i als nous interessos. 
 
La revista no es fa responsable de les opinions dels autors en els articles publicats. 
 
Procés d’edició 

 Consell editorial: primera tria dels articles rebuts mitjançant el “call for papers”. 
Acceptació provisional. S’informarà als autors del veredicte respecte a la 
publicació en un termini màxim de quatre mesos. 

 Comitè científic: supervisa les decisions del Consell editorial 

 Revisions externes a cegues (dues per article) 

 Correccions per part dels autors, amb un màxim de 15 dies pel retorn. 
 
Periòdicament, es publica una llista dels revisors i dels membres del Comitè Científic 
que han col·laborat en els últims números d’EMBLECAT.  
 
EMBLECAT desenvolupa un sistema que permet la revisió oberta continuada, amb la 
qual qualsevol lector pugui fer comentaris, suggeriments o crítiques als articles que es 
publiquin a la pròpia plana web www.emblecat.com/revista 
 

http://www.emblecat.com/revista
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Per l’extensió dels articles i altres qüestions relacionades amb el format i normes 
d’edició dels articles, consultar les bases de publicació a www.emblecat.com/revista 
 
 
Dates de publicació 
La revista es publica amb una periodicitat anual, en el darrer trimestre de cada any.  En 
cada article que es publica hi consten les dates de recepció i d’acceptació definitiva. 
 
Modalitats de remissió d’articles 
A. Per correu electrònic: revista@emblecat.com 
B. Per correu postal, a l’adreça següent: 
Revista EMBLECAT, carrer Viladomat, 86, 5è 1a, 08015 Barcelona. En aquest cas, el 
document s’ha de presentar en paper i en format digital (CD-ROM/DVD). Les 
il·lustracions, en tots dos casos, han d’estar digitalitzades. 
 
El treball a enviar anirà sense el nom de l’autor i cap tipus de referència que el 
corrector per parells (peer review) pugui identificar-lo. 
L’autor ha d’acompanyar el treball amb una declaració jurada en la qual es faci constar 
que el text és original i inèdit íntegrament, totalment propi, i que no l’està considerant 
una altra revista en el mateix moment. EMBLECAT facilita un document model a omplir 
i signar per l’autor. 
Prèviament l’autor haurà enviat una proposta de recerca i el seu currículum, un pas 
necessari a considerar pel Consell editorial si el tema s’ajusta a línia editorial de la 
revista.  
 
Drets de difusió 
Els autors conserven els drets dels articles publicats a EMBLECAT, malgrat que la 
revista ha d’autoritzar la seva reproducció. Cal publicar el text literalment i/o indicar-
ne l’origen. 
 (EMBLECAT, revista de l’Associació Catalana d’Estudis d’Emblemàtica. Art i societat, 
any, número, les pàgines i l’adreça electrònica de l’Associació www.emblecat.com, lloc 
on es publiquen els articles en format digital. 
 
Criteris 
La revista compleix amb els criteris necessaris de qualitat editorial d’acord amb 
l’estàndard Latindex per a revistes electròniques i impreses. 

http://www.emblecat.com/revista
http://www.emblecat.com/

