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Llistat alfabètic i temàtic de revistes subscrites de la 

Biblioteca del CFL 2021 
 

Arboricultura 
Revista Idioma Periodicitat Descripció 

Arboricul
ture & 
urban 
forestry 

Anglès Bimestral Editada per la International Society of Arboriculture, 
amb articles d’investigació sobre arboricultura i 
silvicultura urbana.  Accés als sumaris, i del 2018 
al 1975 es poden descarregar els articles en pdf: 
http://auf.isa-arbor.com/browse.asp?Journals_ID=1  

Arborist 
News 
  

Anglès  Bimestral  Revista publicada per la International Society of 
Arboricultura, sobre arboricultura. Accés als 
sumaris antics: https://wwv.isa-
arbor.com/membership/magazinesandnewsletters/
arboristnews 

Cultura 
del árbol, 
La 

Castellà Bimestral Editada per la Asociación Española de 
Arboricultura, sobre arboricultura i les seves 
disciplines afins. Accés als sumaris a partir de 
l’últim any fins el 2012: 
https://aearboricultura.org/directorio-de-
publicaciones/ 

 

Botànica. Flora.  
Revista Idioma Periodicitat Descripció 

Amis des 
Roses 

Francès  Anual  Editada per l’Associació Les Amis de Roses sobre 
esdeveniments de l’associació i novetats en el món 
de les roses. Accés als sumaris, des del 1997 es 
publiquen les ressenyes: 
https://societefrancaisedesroses.asso.fr/fr/archives/
amis_des_roses.htm#Les_Amis_des_Roses_2012
Printemps 

La Brolla Català  Irregular  Continuació de l’antic Butlletí informatiu de 
l’Associació d’Amics del Jardí Botànic. Publicació 
que reflecteix diferents aspectes divulgatius, 
científics i educatius, i on es recullen aspectes 
noticiables, com les relacions interinstitucionals 
públiques i privades del Jardí, les diferents 
intervencions, i la fixa “Aprenem botànica”, que 
estudia una família concreta de plantes a partir 
d’una espècie coneguda i present en el Jardí.  
Accés als sumaris i números de les revistes des 
del 2003 a l’actualitat: 
https://issuu.com/museuciencies/stacks/064c75afb
7cc4e729a206d4070b91acf  

Orchid, 
The 

Anglès Trimestral 
 

Una de les revistes més antigues sobre orquídies i 
més influents en el món. Editada per la Royal 
Horticultural Society és la revista oficial de 
l'orquídia del Consell Europeu. Accés als sumaris:  

http://auf.isa-arbor.com/browse.asp?Journals_ID=1
https://wwv.isa-arbor.com/membership/magazinesandnewsletters/arboristnews
https://wwv.isa-arbor.com/membership/magazinesandnewsletters/arboristnews
https://wwv.isa-arbor.com/membership/magazinesandnewsletters/arboristnews
https://aearboricultura.org/directorio-de-publicaciones/
https://aearboricultura.org/directorio-de-publicaciones/
https://societefrancaisedesroses.asso.fr/fr/archives/amis_des_roses.htm#Les_Amis_des_Roses_2012Printemps
https://societefrancaisedesroses.asso.fr/fr/archives/amis_des_roses.htm#Les_Amis_des_Roses_2012Printemps
https://societefrancaisedesroses.asso.fr/fr/archives/amis_des_roses.htm#Les_Amis_des_Roses_2012Printemps
https://issuu.com/museuciencies/stacks/064c75afb7cc4e729a206d4070b91acf
https://issuu.com/museuciencies/stacks/064c75afb7cc4e729a206d4070b91acf
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https://www.rhs.org.uk/about-the-
rhs/publications/magazines/the-orchid-review 

Plant 
Review, 
The  

Anglès 
 

Trimestral 
 

Revista que proporciona informació dels perfils de 
plantes i el desenvolupament d’aquestes, els últims 
avanços, noves tècniques de cultiu, botànica, etc., 
escrita per experts de la Royal Horticultural 
Society. Accés als sumaris i del 2017 a l’actualitat 
es poden descarregar alguns articles: 
https://www.rhs.org.uk/about-the-
rhs/publications/the-plant-review 

Suculent
es 

Català i 
castellà 
 

Irregular  Revista publicada per l’Associació d’Amics del 
Cactus i altres Suculentes, sobre cactus i 
suculentes. Es publicava trimestralment però 
actualment és irregular. Accés només als sumaris: 
https://asac.cat/revista-suculentes/ 

 

Disseny. Paisatgisme 
Revista Idioma Periodicitat Descripció 

Acer Italià  Bimestral  Revista sobre disseny, construcció, manteniment i 
gestió d’espais verds públics, esportius, industrials 
i comercials. Accés als sumaris amb ressenyes de 
totes les revistes publicades des del 2003: 
http://www.ilverdeeditoriale.com/acer_archivio.aspx 
  

Landsca
pe 
Architect
ure 

Anglès Mensual Editada per l’American Society of Landscape 
Architects, sobre arquitectura del paisatge. Accés 
als sumaris i veure alguns articles retrospectius en 
línia: 
https://landscapearchitecturemagazine.org/current-
issue/ 

PAISEA Castellà Deixada de 
publicar 

Revista espanyola de paisatgisme. La biblioteca 
disposa de 14 exemplars. Cada número té una 
sèrie d'apartats fixos: projectes realitzats, 
concursos de paisatgisme, projectes d'escola, etc. 
juntament amb una sèrie d'articles relatius al tema 
del número. 
Revista en préstec, no circula.  
Accés als números i sumaris: 
https://www.paisea.com/revista-paisea/ 
 

 

Espais verds públics. Equipaments. Urbanisme 
Revista Idioma Periodicitat Descripció 

Diseño 
de la 
ciudad 

Castellà 
 

Trimestral Publicada per Comge, SL., sobre urbanisme, 
construcció i disseny de les ciutats. Accés i 
descarrega dels números de la revista des del 2011 
al 2019: https://www.disenodelaciudad.es/descarga-
download-pdf/ 
 
Accés a l’hemeroteca: 
https://www.disenodelaciudad.es/hemeroteca/ 

Equipami Castellà Trimestral Revista especialitzada en la gestió, projecció i 

https://www.rhs.org.uk/about-the-rhs/publications/magazines/the-orchid-review
https://www.rhs.org.uk/about-the-rhs/publications/magazines/the-orchid-review
https://www.rhs.org.uk/about-the-rhs/publications/the-plant-review
https://www.rhs.org.uk/about-the-rhs/publications/the-plant-review
https://asac.cat/revista-suculentes/
http://www.ilverdeeditoriale.com/acer_archivio.aspx
https://landscapearchitecturemagazine.org/current-issue/
https://landscapearchitecturemagazine.org/current-issue/
https://www.paisea.com/revista-paisea/
https://www.disenodelaciudad.es/descarga-download-pdf/
https://www.disenodelaciudad.es/descarga-download-pdf/
https://www.disenodelaciudad.es/hemeroteca/
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entos y 
Servicios 
municipa
les 

 actualitat dels equipaments i serveis municipals 
Accés als sumaris:  
https://www.eysmunicipales.es/revista  

Parjap Castellà Trimestral Publicada per l’Asociación Española de Parques y 
Jardines Públicos, sobre la gestió i creació d’espais 
verds públics. Accés lliure als sumaris i descàrrega 
de tots els números de la revista des del 2019 fins el 
2008:  https://www.aepjp.es/revistas-parjap/ 

 

Jardineria 
Revista Idioma Periodicitat Descripció 

Au fil des 
saisons 

Francès Trimestral Des de fa 20 anys es publica a Bèlgica per la 
Féderation Wallonne Horticole. Bàsicament és una 
agenda d’activitats i d'esdeveniments vinculats a la 
jardineria i a l’horticultura d'arreu d'Europa. Accés a 
la web: http://www.fwhnet.be/ 

 
 
 
Garden, 
The 
 

Anglès Mensual Revista de la Royal Horticultural Society. Compta 
amb articles sobre jardineria, plantes i pràctics 
consells junt amb informació sobre esdeveniments, 
espectacles i celebracions de la RHS. Accés als 
sumaris i descarregar alguns  articles retrospectius 
del 2017-2018: https://www.rhs.org.uk/about-the-
rhs/publications/the-garden 

GARDENI
A 

Italià 
 

Mensual 
 

Revista del 1984 que tracta de flors, plantes, horts, 
jardins, terrasses, balcons i la casa. No hi ha accés 
als sumaris en línia. Un cop a l’any s’acompanya al 
número de la revista un suplement sobre “Terrasses 
i balcons”. Accés només als números sense sumari: 
http://www.cairoeditore.it/Gardenia/ 

Greenho
use 
Grower  

Anglès 
 

Mensual 
 

Tracta sobre operacions de floricultura de EEUU 
amb un enfocament en el coneixement i les eines 
pel creixement rentable en els cultius i hivernacles. 
Accés al web: 
https://www.greenhousegrower.com/subscribe/ 

Irrigazett

e 

internatio

nal 

Francès 
 

Bimensual 
 

Revista especialitzada en reg i estalvi d’aigua. 

Compta amb articles, reportatges, entrevistes, i 

notícies del món agrícola, parcs i jardins. Accés al 

web: http://www.irrigazette.com 

Normes 
Tecnològ
iques de 
Jardineri
a 

Català Irregular 
 

Normativa irregular, editada per la Fundació de la 
jardineria i el paisatge (abans Col·legi d'enginyers 
tècnics agrícoles). Les NTJ’s són publicacions 
tècniques dirigides a tots aquells professionals de la 
jardineria i el paisatgisme; normes amb els criteris 
de construcció, productes i serveis recomanats en 
línia amb les normatives europees fomentant la 
qualitat, la seguretat i la legislació al respecte. No 
són d'obligat compliment però són un referent en el 
món de la jardineria.  
Revista en préstec, no circula.  
Accés als sumaris: 

https://www.eysmunicipales.es/revista
http://www.fwhnet.be/
http://www.cairoeditore.it/Gardenia/
https://www.greenhousegrower.com/subscribe/
http://www.irrigazette.com/
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https://www.ntjdejardineria.org/familia/ntj-en-catala/ 

 

Jardins històrics. El jardí com art 
Revista Idioma Periodicitat Descripció 

Historic 
Gardens 
Review 

Anglès irregular Butlletí de notícies publicat per la Historic Gardens 
Fundation, sobre l’herència dels jardins històrics i 
la seva protecció. Accés al web: 
http://www.historicgardens.org/. 

Rosanov
a: rivista 
di arte e 
storia del 
giardino 

Italià Trimestral 
 

Temes sobre l’art i la història dels jardins.  Accés 
als números des del 2005 a l’actualitat: 
http://www.rosanova.net/arretrati.htm 

Jardin 

Francès Anual 
 

Revista de l’autor MARCO MARTELLA  (escriptor, 

jardiner i membre de l'Institut Europeu de Jardí i 

Paisatge).  Aquesta publicació pretén explorar el 

jardí des d'un angle existencial, filosòfic i poètic 

amb l’objectiu d’oferir un resum al voltant d’un tema 

relacionat amb l’art del jardí. 

Revista en préstec, no circula. 

 

Horticultura 
Revista Idioma Periodicitat Descripció 

Lien 
Horticole 

Francès Mensual  Publicació de temes d’ horticultura i paisatgisme. 
Accés als sumaris del 2004 a l’actualitat: 
http://www.lienhorticole.fr/epaper/4.1.2/kiosk 

Quatre 
saisons 
du jardin 
bio, Les 

Francès Bimestral Temes de jardineria biològica i ecologia. Accés als 
sumaris des del 2000 fins l’actualitat: 
https://boutique.terrevivante.org/959-anciens-
numeros.htm   

 

Natura 
Revista Idioma Periodicitat Descripció 

Subscripció Biblioteca 

 
Quercus 

Castellà Mensual Publicació sobre l’observació, estudi i defensa de la 
natura. Accés als sumaris des del 2004 a l’actualitat: 
https://www.revistaquercus.es/seccion/31/sumario/   
Si  

 

Sanitat vegetal 
Revista Idioma Periodicitat Descripció 

Phytoma Castellà Mensual Temes de sanitat vegetal. Accés als números des 
del 2016 a l’actualitat: www.phytomadigital.com 

 

https://www.ntjdejardineria.org/familia/ntj-en-catala/
http://www.historicgardens.org/
http://www.rosanova.net/arretrati.htm
http://www.lienhorticole.fr/epaper/4.1.2/kiosk
https://boutique.terrevivante.org/959-anciens-numeros.htm
https://boutique.terrevivante.org/959-anciens-numeros.htm
https://www.revistaquercus.es/seccion/31/sumario/
http://www.phytomadigital.com/
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REVISTES EN LÍNIA D’ACCÉS LLIURE 
 

Anales del Jardín 
Botánico de 
Madrid 

Revista científica, fundada en el 1941, publicada pel CSIC i editada al Real Jardín 
Botánico de Madrid. Comença a estar disponible online el 2007, en format PDF, 
mantenint la seva edició impresa fins 2016, any en què passa a ser revista-e. Els 
continguts anteriors estan igualment disponibles en format PDF. 
Es publica semestralment, apareixen els números al juny i desembre.  
Presenta articles originals i inèdits en els camps de la taxonomia i la sistemàtica 
vegetal i de fongs, la nomenclatura i les relacions planta-animals, entre d’altres 
temes. Inclou també ressenyes i treballs resumits.  
 
Podeu accedir-hi: https://rjb.revistas.csic.es/index.php/rjb 
 
Accés als volums publicats des de 1997:  
http://rjb.revistas.csic.es/index.php/rjb/issue/archive 
 
 

L’Atzavara: Una 
mirada al bosc 

Revista anual en català publicada per  la Secció de Ciències Naturals del Museu de 
Mataró sobre divulgació científica i recerca ambiental catalana. Revista impresa 
tancada el 2013, però es pot consultar tots els números antics i actuals des de la 
web amb l’opció de descarregar-se els articles en format pdf a la web: 
http://www.raco.cat/index.php/Atzavara/issue/archive 
 

Bouteloua 

Publicació electrònica irregular, editada per Daniel Guillot Ortiz i experts de la 
Universitat de València. Publica articles i notes sobre plantes ornamentals 
(descripcions de nous taxons, classificacions, investigacions de la flora en jardins 
històrics, etc.). Es pot consultar a la web:  
http://www.floramontiberica.org/entrada.htm 
 

Ciudad 
sostenible: 
resilente  e 
innovadora 

Revista mensual d’accés lliure amb opció de registrar-se i rebre-la en paper 
gratuïtament. Editada per Agencia2 (ICS Comunicación S.L) des del 2014, ofereix 
solucions sostenibles a la gestió urbana. Totes les cares de la sostenibilitat: 
habitatge, transport, energia, disseny urbà, residus, aigua, consum ...Informació 
sobre l'impacte ambiental i els models urbans. Accés a la web i revistes: 
https://www.ciudadsostenible.eu/suscripciones/ 
  

Ecosistemas 
 

Revista científica trimestral en format electrònic de l’Asociación Española de 
Ecología Terrestre.  La revista publica articles de investigació, treballs de revisió, 
comunicacions breus, resums de tesis, ressenyes bibliogràfiques y notes sobre 
esdeveniments de interès de ecologia i medi ambient.  Aquesta revista està 
inclosa en la base de dadess Web of Science com part de la col·lecció Emerging 
Source Citation Index (ESCI). Es pot consultar a la web: 
http://www.revistaecosistemas.net/ 
I els arxius de la revista: 
http://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/issue/archive 
 

https://www.csic.es/
https://www.rjb.csic.es/
https://www.rjb.csic.es/
https://rjb.revistas.csic.es/index.php/rjb
http://rjb.revistas.csic.es/index.php/rjb/issue/archive
http://www.raco.cat/index.php/Atzavara/issue/archive
http://www.floramontiberica.org/entrada.htm
https://www.ciudadsostenible.eu/suscripciones/
http://www.revistaecosistemas.net/
http://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/issue/archive
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Flora 
Montiberica 

Revista quatrimestral de lliure accés sobre flora i vegetació vascular ibèrica. Es pot 
descarregar la revista sencera o els articles per separat. Escrita per experts del 
Jardí Botànic i la Universitat de València. Es pot consultar a la web:  
http://www.floramontiberica.org/entrada.htm 
 

Jardins de 
France 

Revista bimestral online d’accés lliure sobre els jardins de France i creada per la 
Société Nationale d'Horticulture de France. Es pot consultar a la web i descarregar 
els articles en pdf.:  http://www.jardinsdefrance.org/category/les-dossiers/ 
 

Medi ambient 

Revista de freqüència irregular (normalment un cop a l’any) publicada pel 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat. Consultable a la web i es poden 
descarregar en pdf des del 1991 al 2015: 
http://territori.gencat.cat/es/01_departament/documentacio/medi_ambient_i_s
ostenibilitat/publicacions_periodiques/revistes/revista_medi_ambient_tecnologia
_i_cultura/ 
 

NaturalMente 
 

El Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC), un dels museus més antics 

del món (250 anys), ofereix des del 2014 la seva revista trimestral amb propostes 

d’activitats i exposicions del MNCN. A més de seccions curioses de les ciències 

naturals, investigacions sobre biodiversitat, ecologia i biologia evolutiva y 

recomanacions de llibres, entre d’altres temes. Es pot consultar a: 

https://www.mncn.csic.es/es/comunicacion/buscar?field_tipo_de_documento_v

alue%5B1%5D=1 

 

PS Paisea 

Revista espanyola de paisatgisme editada per Paisea de descarga gratuïta i de 
periodicitat bimestral (6 al any, cada dos mesos). Els números són monogràfics i 
s’estableix un únic projecte en profunditat. En algun cas, el número pot tractar 
diversos projectes de menor escala. Disponibles a la pàgina web: 
https://www.paisea.com/revista-paiseados/ 
 

Revista Catalana 
de Dret 
Ambiental 
 

Publicació científica semestral, d'accés obert i gratuït, que vol ser un punt de 
referència per a una comunitat científica i professional creixent, dinàmica i viva al 
voltant del dret ambiental. És una coedició del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili, a través 
del Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona. Accés als sumaris: 
https://revistes.urv.cat/index.php/rcda/issue/archive 
 

 
 
 

16 setembre 2021 

http://www.floramontiberica.org/entrada.htm
http://www.jardinsdefrance.org/category/les-dossiers/
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https://www.mncn.csic.es/es/comunicacion/buscar?field_tipo_de_documento_value%5B1%5D=1
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