7.6.1
Reculls de criteris de correcció de l’IEC
editats des del 1992
(Versió 1 bis, 1.9.2014; corresponent a la versió inicial del 28.11.2013)

Des de l’any 1992 els serveis de correcció de textos de l’Institut d’Estudis
Catalans han disposat d’uns criteris escrits i publicats internament per a
poder unificar la tasca feta pels correctors professionals (tant els de plantilla
com els coŀlaboradors externs) amb vista a l’edició de les publicacions de la
institució i a la revisió dels textos interns.
Les fitxes que segueixen —numerades mitjançant la sigla del títol del
document, el número d’ordre dins els documents que porten el mateix títol i
l’any d’edició— recullen les dades identificadores de tots els reculls de
criteris que s’han anat confegint, de la major part dels quals s’ha pogut
dipositar un exemplar a l’Arxiu de l’IEC, juntament amb una imatge de la
portada de les versions que s’han conservat.
El recull dels documents corresponents a l’última versió de la pàgina web
de l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics s’ha imprès
parcialment (vegeu el document CRTC-01/2006) perquè en pugui quedar
memòria, ja que mai no es va arribar a imprimir conjuntament. En aquest
cas, a més de la imatge de la portada del recull, hi figura la imatge de la
pàgina d’inici del recurs en línia.
En cada fitxa, les dades que apareixen entre claudàtors no s’han extret de
la portada, sinó del davantal o del text de presentació corresponents, o bé
són dades que es coneixen amb certesa però no consten explícitament en el
document en qüestió.
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L’estructura de la fitxa és la següent:
00. Codi d’id.:
Portada:

Codi alfanumèric que identifica cada recull
(portada de la versió en paper)

(pàgina d’inici
de la versió en línia)

Versió:
Data:

Número de versió que figura a la portada del recull
Data de publicació que figura a la portada del recull

Títol:

Títol del recull

Responsables:

Òrgans o persones que figuren a la portada com a responsables
de la confecció del recull (si estan entre claudàtors, aquesta
informació s’ha extret del davantal de presentació o del text
introductori del recull)
Persones que han coŀlaborat amb els responsables en la
preparació d’aquesta edició concreta
Òrgan que edita la publicació (si està entre claudàtors, aquesta
informació s’ha extret del davantal de presentació del recull)
Direcció o dependència acadèmica de l’òrgan editor del recull,
seguit del període d’aquesta direcció o dependència
Nombre de pàgines del document i nombre de pàgines
adjuntes
Tipus de relligat de l’edició
S’hi fa constar si un exemplar del recull ha estat dipositat a
l’Arxiu de l’IEC i el contenidor en què es troba
Entre altres informacions, s’hi fa constar el títol o el contingut
dels documents adjunts

Col·laboradors:
Nom del servei:
Dir. o dep. acad.:
Extensió:
Enquadernació:
Localització:
Observacions:
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1.
Codi d’id.:
Portada:

Versió:
Data:

CT-01/1992

[1]
19.2.1992

Títol:
Criteris tipogràfics per a les publicacions de l’Institut
Responsables:
[Josep M. Mestres i Serra]
Col·laboradors: —
Nom del servei: [Servei de Correcció]
Dir. o dep. acad.: Manuel Castellet i Solanas (secretari general de l’IEC),
fins al 30.9.1992
Extensió:
20 + 7 pàgines
Enquadernació: Relligat amb canonet de plàstic i tapa anterior de plàstic
transparent
Localització:
Exemplar dipositat a l’Arxiu de l’IEC el 29.10.2003
(contenidor «Criteris tipogràfics 1: 1992, 1994, 1996,
1997, 1998 i 1999»)
Observacions: Documents adjunts: «Criteris per a la composició de les
referències d’obres musicals» (versió 3, del 19.9.1992,
7 p.)
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2. Codi d’id.:
Portada:

MLE-01/1992

Versió:
Data:

1
27.9.1992

Títol:

Materials per al llibre d’estil de l’Institut d’Estudis

Catalans
Responsables:
[Josep M. Mestres i Serra]
Col·laboradors: —
Nom del servei: Servei de Correcció
Dir. o dep. acad.: Joaquim Rafel i Fontanals (secretari general de l’IEC),
entre l’1.10.1992 i el 30.9.1996
Extensió:
133 + 19 pàgines
Enquadernació: Relligat amb canonet de plàstic i tapa anterior de plàstic
transparent
Localització:
Exemplar dipositat a l’Arxiu de l’IEC el 1.10.2004
(contenidor «Criteris tipogràfics 3: Altres criteris
tipogràfics»)
Observacions: Documents adjunts: «Criteris per compondre la bibliografia»
(versió 10, del 5.4.1993, 5 p.), «Carta de Josep M. Mestres i
Serra a Lluís B. Polanco sobre la transcripció i la transliteració
de noms àrabs» (14.6.1993, 3 p.), «Termes de l’àmbit de la
geologia» (17.6.1993, 1 p.), «Els signes d’interrogació i
d’admiració» (Secció Filològica, 11.6.1993, 1 p.), «Llista de
noms propis àrabs transcrits al català» (3 p. amb esmenes a
ma), fax de Lluís B. Polanco a Margalida Pons sobre diversos
noms àrabs (22.5.1993, 2 p.), fax de Margalida Pons a Lluís B.
Polanco sobre diversos noms àrabs (25.5.1993, 3 p.), proposta
de portada de la «Versió 2» (28.12.1993) dels Materials per al
llibre d’estil de l’Institut d’Estudis Catalans
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3. Codi d’id.:
Portada:

MLE-02/1993

Versió:
Data:

2
28.12.1993

Títol:

Materials per al llibre d’estil de l’Institut d’Estudis

Catalans
Responsables:
[Josep M. Mestres i Serra]
Col·laboradors: —
Nom del servei: Servei de Correcció
Dir. o dep. acad.: Joaquim Rafel i Fontanals (secretari general de l’IEC),
entre l’1.10.1992 i el 30.9.1996
Extensió:
116 + 15 pàgines
Enquadernació: Relligat amb canonet de plàstic i tapa anterior de plàstic
transparent
Localització:
Exemplar dipositat a l’Arxiu de l’IEC el 29.10.2003
(contenidor «Criteris tipogràfics 3: Altres criteris
tipogràfics»)
Observacions: Documents adjunts: fotocòpia de la pàgina 26 d’unes
normes de catalogació (1 p.), «Criteris per a la
composició de la bibliografia dels articles que s’han de
publicar en la revista Treballs de Comunicació» (1 p.), «La
partició i la separació de mots a final de ratlla» (versió 6
del 19.5.1994, 14 p.)
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4. Codi d’id.:
Portada:

MLE-03/1994

No disponible

Versió:
Data:

3
[1994?]

Títol:

Materials per al llibre d’estil de l’Institut d’Estudis

Catalans
Responsables:
[Josep M. Mestres i Serra]
Col·laboradors: —
Nom del servei: Servei de Correcció
Dir. o dep. acad.: Joaquim Rafel i Fontanals (secretari general de l’IEC),
entre l’1.10.1992 i el 30.9.1996
Extensió:
—
Enquadernació: Relligat amb canonet de plàstic i tapa anterior de plàstic
transparent
Localització:
Extraviat (no s’ha pogut dipositar a l’Arxiu de l’Institut)
Observacions: —
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5. Codi d’id.:
Portada:

CDT-01/1994

Versió:
Data:

1
10.6.1994

Títol:

Criteris de distribució tipogràfica de les parts dels libres

de 17 × 24 cm de format (quart perllongat)
Responsables:
[Departament de Publicacions (Manuel Pascual i
Rodríguez) i Servei de Correcció (Josep M. Mestres i
Serra)]
Col·laboradors: —
Nom del servei: [Servei de Correcció]
Dir. o dep. acad.: Joaquim Rafel i Fontanals (secretari general de l’IEC),
entre l’1.10.1992 i el 30.9.1996
Extensió:
74 pàgines
Enquadernació: Relligat amb canonet de plàstic i tapa anterior de plàstic
transparent
Localització:
Exemplar dipositat a l’Arxiu de l’IEC el 29.10.2003
(contenidor «Criteris tipogràfics 1: 1992, 1994, 1996,
1997, 1998 i 1999»)
Observacions: —
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6. Codi d’id.:
Portada:

CDT-02/1994

Versió:
Data:

2
30.6.1994

Títol:

Criteris de distribució tipogràfica de les parts dels libres

de 17 × 24 cm de format (quart perllongat)
Responsables:
[Departament de Publicacions (Manuel Pascual i
Rodríguez) i Servei de Correcció (Josep M. Mestres i
Serra)]
Col·laboradors: —
Nom del servei: [Servei de Correcció]
Dir. o dep. acad.: Joaquim Rafel i Fontanals (secretari general de l’IEC),
entre l’1.10.1992 i el 30.9.1996
Extensió:
76 + 1 pàgines
Enquadernació: Relligat amb canonet de plàstic i tapa anterior de plàstic
transparent
Localització:
Exemplar dipositat a l’Arxiu de l’IEC el 1.10.2004
(contenidor «Criteris tipogràfics 1: 1992, 1994, 1996,
1997, 1998 i 1999»)
Observacions: Documents adjunts: fotocòpia del document «The
international phonetic alphabet (revised to 1993)» (1 p.)

7-6-1_Reculls de criteris editats_01 bis.docx

8 / 32

7. Codi d’id.:
Portada:

CMR-01/1995

Versió:
Data:

[1]
21.2.1995

Títol:

Criteris tipogràfics per a l’edició del llibre La mort i la

primavera de Mercè Rodoreda
Responsables:
No hi consta (Servei de Correcció [Josep M. Mestres i
Serra])
Col·laboradors: —
Servei:
[Servei de Correcció]
Dir. o dep. acad.: Joaquim Rafel i Fontanals (secretari general de l’IEC),
entre l’1.10.1992 i el 30.9.1996
Extensió:
26 + 2 pàgines
Enquadernació: Relligat amb canonet de plàstic i tapa anterior de plàstic
transparent
Localització:
Exemplar dipositat a l’Arxiu de l’IEC el 29.10.2003
(contenidor «Criteris tipogràfics 3: Altres criteris
tipogràfics»)
Observacions: Documents adjunts: dues pàgines manuscrites amb
indicacions sobre la disposició del text
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8. Codi d’id.:
Portada:

CDT-03/1996

Versió:
Data:

3
21.3.1996

Títol:

Criteris de distribució tipogràfica de les parts dels libres

de 17 × 24 cm de format (quart perllongat)
Responsables:
[Departament de Publicacions (Manuel Pascual i
Rodríguez) i Servei de Correcció (Josep M. Mestres i
Serra)]
Col·laboradors: —
Servei:
[Servei de Correcció]
Dir. o dep. acad.: Joaquim Rafel i Fontanals (secretari general de l’IEC),
entre l’1.10.1992 i el 30.9.1996
Extensió:
67 + 1 pàgines
Enquadernació: Relligat amb canonet de plàstic i tapa anterior de plàstic
transparent
Localització:
Exemplar dipositat a l’Arxiu de l’IEC el 29.10.2003
(contenidor «Criteris tipogràfics 1: 1992, 1994, 1996,
1997, 1998 i 1999»)
Observacions: Documents adjunts: mostra de portada de les coŀleccions
generals de l’IEC (1p)
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9. Codi d’id.:
Portada:

MLE-04/1996

Versió:
Data:

4
15.4.1996

Títol:

Materials per al llibre d’estil de l’Institut d’Estudis

Catalans
Responsables:
[Josep M. Mestres i Serra]
Col·laboradors: —
Servei:
Servei de Correcció
Dir. o dep. acad.: Joaquim Rafel i Fontanals (secretari general de l’IEC),
entre l’1.10.1992 i el 30.9.1996
Extensió:
129 + 18 pàgines
Enquadernació: Relligat amb canonet de plàstic i tapa anterior de plàstic
transparent
Localització:
Exemplar dipositat a l’Arxiu de l’IEC el 29.10.2003
(contenidor «Criteris tipogràfics 3: Altres criteris
tipogràfics»)
Observacions: Documents adjunts: «Llista de noms propis àrabs
transcrits i transliterats al català» (versió 3 del 31.5.1999,
2 p.), fotocòpia de l’original corregit a mà de l’article
«Nous textos d’historiadors musulmans referents a la
Catalunya medieval (continuació de l’obra de J. M. Millàs
i Vallicrosa)», de Dolors Bramont Planas (16 p.)
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10. Codi d’id.:
Portada:

CDT-04/1997

Versió:
Data:

4
2.1.1997

Títol:

Criteris de distribució tipogràfica de les parts dels libres

de 17 × 24 cm de format (quart perllongat)
Responsables:
[Departament de Publicacions (Manuel Pascual i
Rodríguez) i Servei de Correcció (Josep M. Mestres i
Serra)]
Col·laboradors: —
Servei:
[Servei de Correcció]
Dir. o dep. acad.: Carles Miralles i Solà (secretari general de l’IEC), entre
l’1.10.1996 i el 30.4.2000
Extensió:
71 pàgines
Enquadernació: Relligat amb canonet de plàstic i tapa anterior de plàstic
transparent
Localització:
Exemplar dipositat a l’Arxiu de l’IEC el 29.10.2003
(contenidor «Criteris tipogràfics 1: 1992, 1994, 1996,
1997, 1998 i 1999»)
Observacions: —
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11. Codi d’id.:
Portada:

MAJ-03/1997

Versió:
Data:

3
26.6.1997

Títol:

L’ús de les majúscules i les minúscules

Responsables:
[Servei de Correcció (Josep M. Mestres i Serra)]
Col·laboradors: —
Servei:
[Servei de Correcció]
Dir. o dep. acad.: Carles Miralles i Solà (secretari general de l’IEC), entre
l’1.10.1996 i el 30.4.2000
Extensió:
22 pàgines
Enquadernació: Relligat amb canonet de plàstic i tapa anterior de plàstic
transparent
Localització:
Exemplar dipositat a l’Arxiu de l’IEC el 29.10.2003
(contenidor «Criteris tipogràfics 3: Altres criteris
tipogràfics»)
Observacions: —
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12. Codi d’id.:
Portada:

CDT-04 bis/1997

Versió:
Data:

4 bis
8.7.1997

Títol:

Criteris de distribució tipogràfica de les parts dels libres

de 17 × 24 cm de format (quart perllongat)
Responsables:
[Departament de Publicacions (Manuel Pascual i
Rodríguez) i Servei de Correcció (Josep M. Mestres i
Serra)]
Col·laboradors: —
Servei:
[Servei de Correcció]
Dir. o dep. acad.: Carles Miralles i Solà (secretari general de l’IEC), entre
l’1.10.1996 i el 30.4.2000
Extensió:
71 pàgines
Enquadernació: Relligat amb canonet de plàstic i tapa anterior de plàstic
transparent
Localització:
Exemplar dipositat a l’Arxiu de l’IEC el 29.10.2003
(contenidor «Criteris tipogràfics 1: 1992, 1994, 1996,
1997, 1998 i 1999»)
Observacions: —
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13. Codi d’id.:
Portada:

CDT-05/1997

Versió:
Data:

5
3.11.1997

Títol:

Criteris de distribució tipogràfica de les parts dels libres

de 17 × 24 cm de format (quart perllongat)
Responsables:
[Departament de Publicacions (Manuel Pascual i
Rodríguez) i Servei de Correcció (Josep M. Mestres i
Serra)]
Col·laboradors: —
Servei:
[Servei de Correcció]
Dir. o dep. acad.: Carles Miralles i Solà (secretari general de l’IEC), entre
l’1.10.1996 i el 30.4.2000
Extensió:
94 pàgines
Enquadernació: Relligat amb canonet de plàstic i tapa anterior de plàstic
transparent
Localització:
Exemplar dipositat a l’Arxiu de l’IEC el 29.10.2003
(contenidor «Criteris tipogràfics 1: 1992, 1994, 1996,
1997, 1998 i 1999»)
Observacions: —
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14. Codi d’id.:
Portada:

CDT-05 bis/1997

No disponible

Versió:
Data:

5 bis
13.11.1997

Títol:

Criteris de distribució tipogràfica de les parts dels libres

de 17 × 24 cm de format (quart perllongat)
Responsables:
[Departament de Publicacions (Manuel Pascual i
Rodríguez) i Servei de Correcció (Josep M. Mestres i
Serra)]
Col·laboradors: —
Servei:
[Servei de Correcció]
Dir. o dep. acad.: Carles Miralles i Solà (secretari general de l’IEC), entre
l’1.10.1996 i el 30.4.2000
Extensió:
[94 pàgines]
Enquadernació: Relligat amb canonet de plàstic i tapa anterior de plàstic
transparent
Localització:
Extraviat (no s’ha pogut dipositar a l’Arxiu de l’Institut)
Observacions: —
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15. Codi d’id.:
Portada:

CDT-06/1998

Versió:
Data:

6
1.4.1998

Títol:

Criteris de distribució tipogràfica de les parts dels libres

de 17 × 24 cm de format (quart perllongat)
Responsables:
[Departament de Publicacions (Manuel Pascual i
Rodríguez) i Servei de Correcció (Josep M. Mestres i
Serra)]
Col·laboradors: —
Servei:
[Servei de Correcció]
Dir. o dep. acad.: Carles Miralles i Solà (secretari general de l’IEC), entre
l’1.10.1996 i el 30.4.2000
Extensió:
96 pàgines
Enquadernació: Sense relligar (dins un sobre)
Localització:
Exemplar dipositat a l’Arxiu de l’IEC el 29.10.2003
(contenidor «Criteris tipogràfics 1: 1992, 1994, 1996,
1997, 1998 i 1999»)
Observacions: Es tracta de l’original de la versió 6, l’única còpia relligada
de la qual que s’ha conservat és el document que porta el
codi d’identificació CDT-06 bis/1998
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16. Codi d’id.:
Portada:

CDT-06 bis/1998

Versió:
Data:

6 (amb esmenes a mà)
1.4.1998

Títol:

Criteris de distribució tipogràfica de les parts dels libres

de 17 × 24 cm de format (quart perllongat)
Responsables:
[Departament de Publicacions (Manuel Pascual i
Rodríguez) i Servei de Correcció (Josep M. Mestres i
Serra)]
Col·laboradors: —
Servei:
[Servei de Correcció]
Dir. o dep. acad.: Carles Miralles i Solà (secretari general de l’IEC), entre
l’1.10.1996 i el 30.4.2000
Extensió:
95 pàgines
Enquadernació: Relligat amb canonet de plàstic i tapa anterior de plàstic
transparent
Localització:
Exemplar dipositat a l’Arxiu de l’IEC el 1.10.2004
(contenidor «Criteris tipogràfics 1: 1992, 1994, 1996,
1997, 1998 i 1999»)
Observacions: Escrit a mà a la portada: «[Versió] 7, 7.1.1999», amb
esmenes abundants per a la versió 7
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17. Codi d’id.:
Portada:

CDT-07 prova/1999

Versió:
Data:

7 [prova]
11.1.1999

Títol:

Criteris de distribució tipogràfica de les parts dels libres

de 17 × 24 cm de format (quart perllongat)
Responsables:
[Departament de Publicacions (Manuel Pascual i
Rodríguez) i Servei de Correcció (Josep M. Mestres i
Serra)]
Col·laboradors: —
Servei:
Servei de Correcció
Dir. o dep. acad.: Carles Miralles i Solà (secretari general de l’IEC), entre
l’1.10.1996 i el 30.4.2000
Extensió:
96 + 1 pàgines
Enquadernació: Relligat amb canonet de plàstic i tapa anterior de plàstic
transparent
Localització:
Exemplar dipositat a l’Arxiu de l’IEC el 1.10.2004
(contenidor «Criteris tipogràfics 2: 1999, 2000, 2001 i
2002»)
Observacions: Escrit a mà a la portada: «Versió de prova». Documents
adjunts: full manuscrit per Sílvia López titulat «Propostes
per als criteris de correcció» (1 p.)
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18. Codi d’id.:
Portada:

CDT-07/1999

Versió:
Data:

7
19.3.1999

Títol:

Criteris de distribució tipogràfica de les parts dels libres

de 17 × 24 cm de format (quart perllongat)
Responsables:
[Servei de Correcció (Josep M. Mestres i Serra), amb la
coŀlaboració del cap de Producció Editorial (Antoni
Escolà i Banqué)]
Col·laboradors: —
Servei:
Servei de Correcció
Dir. o dep. acad.: Carles Miralles i Solà (secretari general de l’IEC), entre
l’1.10.1996 i el 30.4.2000
Extensió:
121 pàgines
Enquadernació: Relligat amb canonet de plàstic i tapa anterior de plàstic
transparent
Localització:
Exemplar dipositat a l’Arxiu de l’IEC el 29.10.2003
(contenidor «Criteris tipogràfics 2: 1999, 2000, 2001 i
2002»)
Observacions: —
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19. Codi d’id.:
Portada:

CDT-07 bis/1999

Versió:
Data:

7 [bis]
19.3.1999

Títol:

Criteris de distribució tipogràfica de les parts dels libres

de 17 × 24 cm de format (quart perllongat)
Responsables:
[Servei de Correcció (Josep M. Mestres i Serra), amb la
coŀlaboració del cap de Producció Editorial (Antoni
Escolà i Banqué)]
Col·laboradors: —
Servei:
Servei de Correcció
Dir. o dep. acad.: Carles Miralles i Solà (secretari general de l’IEC), entre
l’1.10.1996 i el 30.4.2000
Extensió:
116 + 2 pàgines
Enquadernació: Relligat amb canonet de plàstic i tapa anterior de plàstic
transparent
Localització:
Exemplar dipositat a l’Arxiu de l’IEC el 1.10.2004
(contenidor «Criteris tipogràfics 2: 1999, 2000, 2001 i
2002»)
Observacions: Escrit parcialment a mà a la portada (diferències
ressaltades aquí amb la lletra negreta): «16.4.1999 Versió
7 bis · 19.3.1999» (revisió del 16.4.1999). Documents
adjunts: mostra de disseny de la pàgina 42 i també la
pàgina 62 impresa amb la informació actualitzada.
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20. Codi d’id.:
Portada:

CDT-07 ter/1999

Versió:
Data:

7 (revisió del 16.4.1999)
16.4.1999

Títol:

Criteris de distribució tipogràfica de les parts dels libres

de 17 × 24 cm de format (quart perllongat)
Responsables:
[Servei de Correcció (Josep M. Mestres i Serra), amb la
coŀlaboració del cap de Producció Editorial (Antoni
Escolà i Banqué)]
Col·laboradors: —
Servei:
Servei de Correcció
Dir. o dep. acad.: Carles Miralles i Solà (secretari general de l’IEC), entre
l’1.10.1996 i el 30.4.2000
Extensió:
119 + 12 pàgines
Enquadernació: Relligat amb canonet de plàstic i tapa anterior de plàstic
transparent
Localització:
Exemplar dipositat a l’Arxiu de l’IEC el 1.10.2004
(contenidor «Criteris tipogràfics 2: 1999, 2000, 2001 i
2002»)
Observacions: Documents adjunts: model de factura (1 p.), «Criteris de
presentació dels originals» (3 p.), correu electrònic amb els
canvis d’IRPF i d’IVA (1 p.), «Procés d’elaboració d’una
publicació» (1 p.), «Mostra del temps d’edició dels llibres
apareguts durant el període 1998-1999» (1 p.), «Publicacions
generals i de les seccions» (1 p.), «Publicacions de les Societats
Filials» (1 p.), «Noms àrabs transcrits i transliterats al català»
(2 p.), fragment d’un document de text amb la transliteració i la
transcripció d’uns quants noms àrabs feta per Lluís Polanco
(1 p.)
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21. Codi d’id.:
Portada:

CDT-08/2000

Versió:
Data:

[8]
[1.4.]2000

Títol:

Criteris de distribució tipogràfica de les parts dels libres

de 17 × 24 cm de format (quart perllongat)
Responsables:
Dossier preparat per Josep M. Mestres i Serra
Col·laboradors: Roser Calvet i Riera (revisió del text) i M. Dolors Figueras
i Bruguera (revisió del text), i també Antoni Escolà i
Banqué (cap del Servei de Producció Editorial)
Servei:
Servei de Correcció
Dir. o dep. acad.: Carles Miralles i Solà (secretari general de l’IEC), entre
l’1.10.1996 i el 30.4.2000
Extensió:
159 pàgines
Enquadernació: En rústica (coberta de cartolina de color ataronjat)
Localització:
Exemplar dipositat a l’Arxiu de l’IEC el 29.10.2003
(contenidor «Criteris tipogràfics 2: 1999, 2000, 2001 i
2002»)
Observacions: —
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22. Codi d’id.:
Portada:

CDT-09/2000

Versió:
Data:

[9]
[1.9.]2000

Títol:

Criteris de distribució tipogràfica de les parts dels libres

de 17 × 24 cm de format (quart perllongat)
Responsables:
Dossier preparat per Josep M. Mestres i Serra
Col·laboradors: —
Servei:
Servei de Relacions Exteriors de l’IEC (SEREIEC)
Dir. o dep. acad.: Joan Martí i Castell (director del SEREIEC), entre
l’1.5.2000 i el 31.12.2002
Extensió:
165 pàgines
Enquadernació: En rústica (coberta de cartolina de color ataronjat)
Localització:
Exemplar dipositat a l’Arxiu de l’IEC el 29.10.2003
(contenidor «Criteris tipogràfics 2: 1999, 2000, 2001 i
2002»)
Observacions: —
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23. Codi d’id.:
Portada:

CDT-10/2000

Versió:
Data:

[10]
[1.11.]2000

Títol:

Criteris de distribució tipogràfica de les parts dels libres

de 17 × 24 cm de format (quart perllongat)
Responsables:
Dossier preparat per Josep M. Mestres i Serra
Col·laboradors: —
Servei:
Servei de Relacions Exteriors de l’IEC (SEREIEC)
Dir. o dep. acad.: Joan Martí i Castell (director del SEREIEC), entre
l’1.5.2000 i el 31.12.2002
Extensió:
173 pàgines
Enquadernació: En rústica (coberta de cartolina de color ataronjat)
Localització:
Exemplar dipositat a l’Arxiu de l’IEC el 29.10.2003
(contenidor «Criteris tipogràfics 2: 1999, 2000, 2001 i
2002»)
Observacions: —
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24. Codi d’id.:
Portada:

CDT-11/2001

Versió:
Data:

[11]
[1.10.]2001

Títol:

Criteris de distribució tipogràfica de les parts dels libres

de 17 × 24 cm de format (quart perllongat)
Col·laboradors: —
Responsables:
Dossier preparat per Josep M. Mestres i Serra, amb la
coŀlaboració de Sílvia López i Caballer
Servei:
Servei de Relacions Exteriors de l’IEC (SEREIEC)
Dir. o dep. acad.: Joan Martí i Castell (director del SEREIEC), entre
l’1.5.2000 i el 31.12.2002
Extensió:
175 pàgines
Enquadernació: En rústica (coberta de cartolina de color blau cel)
Localització:
Exemplar dipositat a l’Arxiu de l’IEC el 29.10.2003
(contenidor «Criteris tipogràfics 2: 1999, 2000, 2001 i
2002»)
Observacions: Exemplar dipositat a l’Arxiu de l’IEC el 29.10.2003
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25. Codi d’id.:
Portada:

CDT-12/2002

Versió:
Data:

[12]
[2.9.]2002

Títol:

Criteris de distribució tipogràfica de les parts dels libres

de 17 × 24 cm de format (quart perllongat)
Responsables:
Dossier preparat per Josep M. Mestres i Serra, amb la
coŀlaboració de Sílvia López i Caballer
Col·laboradors: Albert Soler i Dalmases
Servei:
Servei de Relacions Exteriors de l’IEC (SEREIEC)
Dir. o dep. acad.: Joan Martí i Castell (director del SEREIEC), entre
l’1.5.2000 i el 31.12.2002
Extensió:
205 pàgines
Enquadernació: En rústica (coberta de cartolina de color crema)
Localització:
Exemplar dipositat a l’Arxiu de l’IEC el 29.10.2003
(contenidor «Criteris tipogràfics 2: 1999, 2000, 2001 i
2002»)
Observacions: Exemplar dipositat a l’Arxiu de l’IEC el 29.10.2003
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26. Codi d’id.:
Portada:

CLE-01/2003

Versió:
Data:

[1]
[Octubre] 2003

Títol:

Criteris i altres materials per al llibre d’estil de l’Institut

d’Estudis Catalans
Responsables:
Dossier de treball coordinar per Josep M. Mestres i Serra
Col·laboradors: Sílvia López i Caballer, Laia Castanyer i Teixidor, Núria
Roma i Peix, Roser Vernet i Anguera i, especialment,
Albert Soler i Dalmases (maquetació)
Servei:
Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics
(OCAL)
Dir. o dep. acad.: Josep Vigo i Bonada (director de l’OCAL), entre
l’1.1.2003 i el 31.1.2007
Extensió:
265 pàgines
Enquadernació: En rústica (coberta de cartolina plastificada de color or)
Localització:
Exemplar dipositat a l’Arxiu de l’IEC el 29.10.2003
(contenidor «Criteris tipogràfics 3: Altres criteris
tipogràfics»)
Observacions: —
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27. Codi d’id.:
Portada:

CRTC-01/2006

Versió:
Data:

[1]
Actual. 15.12.2004 (oberta al públic des del 30.6.2003)

Títol:

Criteris i altres eines per a la redacció, la traducció i la

correcció de textos [en línia]
Responsables:
Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics (Josep
M. Mestres i Serra, cap de l’Oficina)
Col·laboradors: Sílvia López i Caballer, Albert Soler i Dalmases, Laia
Castanyer i Teixidor, Núria Roma i Peix, Laia Campamà i
Mormeneo i Silvana Casellas i Casal, i també Roser
Vernet i Anguera (com a col·laboradora externa per a
l’atenció de consultes lingüístiques)
Servei:
Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics
(OCAL)
Dir. o dep. acad.: Josep Vigo i Bonada (director de l’OCAL), entre
l’1.1.2003 i el 31.1.2007
Extensió:
219 pàgines
Enquadernació: Relligat amb espiral metàŀlic i tapa anterior de plàstic
translúcid
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Localització:

Exemplar dipositat a l’Arxiu de l’IEC el 29.11.2013
(contenidor «Criteris tipogràfics 3: Altres criteris
tipogràfics»)

Observacions:

Recull dels documents de factura pròpia penjats a la pàgina web
http://www.iecat.net/institucio/presidencia/OCAL/index.htm
que constituïen una nova versió en línia dels Criteris acumulats
fins al moment (es va inaugurar l’1.12.2004). No hi figuren la
versió en PDF de l’última versió dels Criteris de distribució
tipogràfica… (versió 12, del 2.9.2002), que es correspon amb el
document CDT-12/2002; tampoc no s’hi recullen els PDF de les
actes dels seminaris de correcció de textos, que es poden
consultar a l’espai web Critèria (http://criteria.espais.iec.cat) ni
els recursos esmentats en l’apartat «Altres recursos lingüístics
de l’IEC en línia». Aquesta pàgina web ha romàs oberta, per bé
que sense cap mena de manteniment, fins al 00.00.2014.
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28. Codi d’id.:
Portada:

CMC-01/2006

Versió:
Data:

1
[9.]1.2006

Títol:

Criteris i altres materials per a la correcció i l’edició de

textos a l’Institut d’Estudis Catalans
Responsables:
Dossier de treball coordinar per Josep M. Mestres i Serra
Col·laboradors: Sílvia López i Caballer, Laia Campamà i Mormeneo,
Silvana Casellas i Casal, Laia Castanyer i Teixidor, Núria
Roma i Peix, Emma Terés i Fuster i, especialment, Marta
Fabregat i Marco (maquetació) i Albert Soler i Dalmases
(maquetació); i també Antoni Escolà i Banqué (cap del
Servei de Producció Editorial)
Servei:
Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics
(OCAL)
Dir. o dep. acad.: Josep Vigo i Bonada (director de l’OCAL), entre
l’1.1.2003 i el 31.1.2007
Extensió:
413 pàgines
Enquadernació: En rústica (coberta de cartolina de color blau cel)
Localització:
Exemplar dipositat a l’Arxiu de l’IEC el 21.6.2006
(contenidor «Criteris tipogràfics 3: Altres criteris
tipogràfics»)
Observacions: —
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29. Codi d’id.:
Portada:

Versió:
Data:

Critèria-01/2014

[1]
3.7.2014

Títol:
Responsables:

Critèria. Espai web de correcció de textos [en línia]
Servei de Correcció Lingüística (Josep M. Mestres i Serra,
cap de l’SCL, i Sílvia López, responsable de la Unitat de
Correcció del Servei Editorial)
Col·laboradors: Laia Campamà i Mormeneo (SCL), Núria Florit i Robusté
(SCL), Mar Pongiluppi i Gomila (SE), Núria Roma i Peix
(SE), Carla Soler i Pairó (estudiant en pràctiques de l’SCL)
i Laura Arias Rodríguez (estudiant en pràctiques de l’SCL)
Serveis:
Servei de Correcció Lingüística (SCL) i Servei Editorial
(SE)
Dir. o dep. acad.: Brauli Montoya i Abat (director de l’OCAL), des del
14.1.2010
Extensió:
Més de 413 pàgines
Enquadernació: Relligat amb espiral metàŀlic i tapa anterior de plàstic
translúcid
Localització:
Exemplar dipositat a l’Arxiu de l’IEC el 00.00.2014
(contenidor «Criteris tipogràfics 3: Altres criteris
tipogràfics»)
Observacions: Recull dels documents de factura pròpia penjats a l’espai web
http://criteria.espais.iec.cat que constitueixen una nova versió
en línia dels criteris de correcció i traducció acumulats fins al
moment. No hi figuren els documents que es poden consultar
en altres pàgines web pròpies o alienes
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