
PRESENTACIÓ 


Amb gran satisfacció i complaen<;a presentem un 
nou número d' ARXIUS de l'Escola Superior d' Agri
cultura de Barcelona. El Consell de Redacció que 
tinc l'honor de presidir ha considerat convenient 
inaugurar una serie cinquena per tal d' adequar l' ob
jectiu i els continguts de la nostra revista als temps 
d'avui. 

L'ample ventall de revistes especialitzades en 
l'ilmbit agrarí existent actualment ofereix la possi
hilitat de comunícar, principalment en llengua 
anglesa, els aven<;os científícs i tecnícs a la comu
nitat interessada, amb elevada eficiencia de trans
missió. 

La serie cinquena, que s'inicia amb aquest vo
lum, es proposa retornar als objectius fundacionals 
d'ARXIUS i conformar la revista com un organ de 
dífusió de l'activítat de l'ESAB. Per a l'acompli
ment d'aquesta finalitat s'hi estableixen tres sec
Clons: 

Articles, resums de treballs de fi de carrera i in
formacÍó sobre les activitats de l'Escola. 

EIs articles tenen com a finalitat principal do
nar a coneixer la labor d'experimentació i recerca 
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duta a terme a l'Escola, totalment o parcial. Per 
aquesta raó consistiran en síntesis de treballs ex
perimentals redactades amb un llenguatge divul
gatiu, tot mantenint una elevada rigorositat cientí
fica. 

resums de treballs de fi de carrera presen
taran, sota un format i extensió preestablerts, 
aquells treballs que per la seva valua, i amb la con
formítat dels professors tutors, siguin mereixedors 
d'ésser divulgats en aquesta secció. 

La secció d'informació sobre les activitats de 
l'Escola en destacara aquelles que, per la seva im
porti':mcia Vo oportunitat, es consideri que cal di
fondre externament. 

ARXIUS va adres;ada a tota la comunitat agrada: 
tecnics de les diferents branques agrades, agents 
d'extensió agraria, agricultors, empresaris, escoles 
i facultats, estudiants i professors. En aquest con
text, se'n fara una difusió ampla que permetí una 
bona promoció exterior de la nostra Escola. 

Confíem que la serie cinquena d'ARXIUS asso
leixi els seu s objectius amb exit i tingui una bona 
acollida en el món agrari. 
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Reeull historie 

.. 

Tot seguit es presenta un resum de la trajectória de la revis

ta ARXIUS des de la primera publicació l' any 1921 fins al'ac

tualitat. 


1" serie 

Es considera Primera Serie d'ARXIUS un conjunt de mono

grafies sobre temes científics i/o tecnics específics que es van 

publicar entre els anys 1921 i 1924. Ateses les seves carac

terístiques sembla més adient considerar-les una col·lecció 

que no pas una publica ció periódica. 


2" serie 

El Departament de Cultura de la Generalitat fou el res

ponsable de l'edició de la que es considera Segona Serie 

d'ARXIUS. La publicació ARXIUS de I'Escola Superior 

d'Agricultura. Nova Serie s' edita en fascicles i con tenia 5 sec

cions: secció d'original, secció monografica, secció filológica, 

secció de biografies i secció de bibliografia. Se'n publicaren 

13 fascicles que es varen editar també en tres volums (1935, 

1936 i 1937). El 1938, darrer any de funcionament de l'Escola 

durant la Guerra Civil, es va publicar el fascicle 1, que cor

respondria al volum IV. 


3" serie 

El 1941, acabada ja la Guerra Civil, es publica, en llengua 

castellana, el volum I de la revista Anales de la Escuela de 

Peritos Agrícolas y Superior de Barcelona. EIs volums 2,3,4 

i 5, que corres ponen als anys 1942, 1943, 1944 i 1945, pre

sen ten una denomina ció més extensiva: Anales de la Escuela 
de Peritos Agrícolas y Superior de Barcelona y de los Servicios 
Técnicos. En els volums VI a XIV (del 1946 al 1960) s'in
trodueix una nova denominació: Anales de la Escuela de 
Peritos Agrícolas y de Especialidades Agropecuarias y de los 
Servicios Técnicos de Agricultura. 
EIs catorze volums esmentats anteriorment han estat consi
derats, per raons de bibliografia histórica, com la Tercera 
Serie d'ARXIUS. Aquesta serie té tres seccions: secció d'ori
ginal, secció monografica i secció bibliografica. 

43 serie 
L' any 1980, després d'una llarga pausa de 20 anys i ja en ple
na democracia, es repren la publicació d'ARXIUS i s'inicia la 
Quarta Serie sota la denomina ció ARXIUS de I'Escola 
d'Agricultura de Barcelona (números 1,2,3 i 1 ;',1980,1980, 
1981 i 1982, respectivament). Del 1982 al 1986 s'editen els 
volums 4, 5, 6, 7, 8 i 9 amb el nom ARXIUS de I'Escola 
Superior d'Agricultura. 
El 1987 es produeix un canvi de presentació de la revista sota 

el qual es publiquen els volums 10, 11, 12, 13, 14 i 15 corres

ponents als anys 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1993 i 1994. 


5" serie 

L'any 1998 es publica el present volum, que constitueix l'i

nici de la serie cinquena d'ARXIUS que conté tres seccions: 

articles, resums de treballs de fi de carrera i informació so

bre les activitats de I'ESAB. 
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