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Benvolgut/da amic/ga, 

Ens adrecem a vosté en la seva condició d’autor/a de treball/s publicat/s a Emblecat, revista de 

l’Associació Catalana d’Estudis d’Emblemàtica. Art i Societat, per informar-lo del conveni que hem 

signat, com a institucions promotores, amb el projecte Revistes Catalanes amb Accés Obert 

(RACO). El Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, el Departament de 

Cultura, Centre de Supercomputació de Catalunya i el Consorci de Biblioteques Universitàries de 

Catalunya impulsen la presència a la Xarxa Internet de revistes científiques culturals i erudites 

catalanes per incrementar-ne la difusió i, al mateix temps, facilitar la preservació dels seus 

continguts. La nostra publicació s’ha incorporat al projecte pel fet de considerar que és beneficiós 

tant per als autors que hi publiquen i per a la mateixa revista, com per als nostres lectors i la 

societat en general. L’acord amb els promotors de RACO permetrà difondre des d’aquest lloc tant 

els propers múmeros d’Emblecat. Estudis de la Imatge, Art i Societat, revista de l’Associació 

Catalana d’Estudis d’Emblemàtica. Art i Societat com els que ja han estat editats i publicats. La 

difusió dels articles a través d’aquest portal s’efectuarà amb la presentació i referències de context 

pròpies de cada revista (més informació a www.cbuc.es). 

Si vosté està d’acord a facilitar la difusió del/s treball/s que ha publicat fins avui a Emblecat, revista 

de l’Associació Catalana d’Estudis d’Emblemàtica. Art i Societat li agrairem que ens autoritzi 

formalment a efectuar o ordenar-ne la seva reproducció, comunicació pública i difusió en línia, en 

el marc del projecte RACO, des d’on es difondria en els mateixos termes i condicions amb els quals 

havia estat editat i difós per nosaltres. Aquesta autorització no limita ni condiciona els seus drets 

morals (reconeixement d’autoria, respecte a la integritat del seu treball) i d’explotació que 

dimanen de la seva condició d’autor. 

Quedem a l’espera de les seves indicacions amb la confiança que aquesta proposta serà del seu 

interès i satisfacció. Al mateix temps aprofitem per agrair-li un cop més la seva col·laboració a 

Emblecat Edicions. 

 

Autoritzo la difusió dels meus treballs publicats fins avui a Emblecat, Estudis de la Imatge, Art i 

Societat en forma i en base a les condicions indicades en el text precedent 

(lloc i data) 

Signat:  

http://www.cbuc.es/

