REVISTA MUNTANYA

NORMES DE PRESENTACIÓ D’ORIGINALS
Normes generals
Els articles han de ser
inèdits i escrits en català, en un
registre estàndard i entenedor.
Han de tractar temes que tinguin
relació amb l’excursionisme, fet
que inclou tots els esports de
muntanya i tota mena
d’activitats que s’hi relacionin,
fins i tot la història, l’art o les
tradicions.
S’admeten articles
d’excursionisme científic que
tractin temes com la geologia, la
botànica, la fauna, l’arqueologia,
el medi ambient, etc., sempre
que hi hagi descrit un itinerari
per observar els diferents
aspectes que ofereix la natura.
La Redacció respectarà
l’ordre de presentació dels
articles tant com sigui possible;
però és decisió exclusiva del
Consell de redacció i de la
Direcció la data d’edició dels
articles presentats.

Els articles s’enviaran a la
Redacció per e-mail
(muntanya@cec.cat),
preferiblement en un arxiu Word.
Posteriorment seran sotmesos a la
valoració del Consell de redacció.
Els articles s’escriuran amb
lletra Courier new 10, a 1,5 espais
d’interlineat, sense justificació.
També s’han d’establir
subapartats, que es marcaran amb
negreta i lletra majúscula. En la
resta del text no es farà servir la
negreta ni la lletra cursiva; tampoc
s’usaran els subratllats, línies de
marge, ombrejats, vinyetes, taules
o colors, aspectes que, si són
necessaris, introduirà
posteriorment l’editor.
S’admeten caixes
d’informació (dades tècniques dels
itineraris, informació “per saber-ne
més” o bibliografia mínima). No
s’admeten notes finals ni a peu de
pàgina.

Presentació dels articles

Presentació de les imatges i
els mapes

Els articles, encapçalats per
un títol general (i subtítol, si escau)
i el nom de l’autor, ocuparan com a
màxim 15.000 caràcters amb
espais.

Cal presentar
separadament de l’article la
redacció dels peus de les
fotografies, que hauran d’anar
numerats i amb el nom de l’arxiu

corresponent, perquè es puguin
identificar.
Les fotografies (una
selecció de 12 a 20 per article) es
presentaran només en format
digital: arxius JPEG o TIFF amb
una resolució mínima de 300 ppp i
una mida ideal de 17 x 24 cm,
llevat de les fotos que puguin
ocupar una doble pàgina, que
hauran de ser més grans.
Els articles que descriguin
itineraris hauran d’anar
acompanyats del mapa
corresponent amb l’itinerari
subratllat. Podeu fotocopiar o
escanejar una cartografia original i
marcar el recorregut amb un
retolador (o un llapis digital si ho
feu damunt de PDF). També cal
que marqueu tots els topònims que
hi haurien d’aparèixer, tenint cura
que els topònims de l’article siguin
els mateixos que els del mapa
presentat.
Les fotografies i els mapes
s’enviaran a la Redacció per e-mail
(muntanya@cec.cat), però com que
el pes de les imatges sempre és
molt gran, envieu-les a través del
sistema We Transfer (https://
wetransfer.com).

