
To repositori@upf.edu
Sent Mon 12/5/2011 12:27 AM

Benvolguts,
Arran del document que em vau penjar l'altre dia, he decidit reactivar la meva 
campanya per dinamitzar el meu perfil al Repositori. He demanat permís a un 
editor que precisament m'acaba d'enviar una separata electrònica, i m'ha dit OK.
Adjunto el permís i l'article. 
 
Aquesta és la cita bibliogràfica:  
J. CAPDEFERRO i PLA, "Aggiornamento biogràfic de Joan Pere Fontanella 
(1575-1649)" dins de G. SANSANO i P. VALSALOBRE (eds.), Fontanellana. Estudis 
sobre l'època i l'obra de Francesc Fontanella (1622-1683/85), Girona, Documenta 
Universitaria, 2009, p. 125-162.

Per cert, en relació a la cita bibliogràfica del meu article "La infàmia de 
tenir sang...", prego es posi això (de moment): 
Article en premsa dins una miscel·lània en homenatge a Francesc Riera i 
Montserrat que s'edita a Palma de Mallorca.

Moltes gràcies, amb el compromís d'anar obtenint permisos per penjar els 
articles publicats (ja he enviat dos mails més avui, mica en mica s'omple la 
pica),
Josep 

-----Original Message-----
From PEP VALSALOBRE <pep.valsalobre@udg.edu>
Sent Sun 12/4/2011 8:41 PM
To Josep CAPDEFERRO PLA <josep.capdeferro@upf.edu>
Subject RE: separates digitals de "Fontanellana"

Jo pencaré com el funcionari que sóc...
Pots penjar-ho sense manies. Jo ho he fet a
http://www.nise.cat/ca-es/bibliotecadigital/estudis.aspx
Certament, seria millor adjuntar-hi en el mateix pdf la coberta, la
portada i l'índex del volum, però no ho sé fer. Potser tu te'n surts.
Salut i bon el que sigui...
pep v.

Bon vespre Pep,
Gràcies per la separata digital! A partir de l'enviament que en puguem
fer, el llibre es deurà esgotar i caldrà fer set noves edicions... Una
pregunta "de veres" (no tinc clar el tema): puc demanar a l'e-repositori
de la UPF que pengin el meu article? Entenc que no en tinc tots els drets
(del text sí, però de la composició no). És un tema que es va complicant,
oi? Jo si fos un editor potser el que faria és donar llum verda a aquest
tipus de difusió però, per donar ressó al llibre, a les separates hi
inclouria la portada i l'índex de l'obra global (potser cauria algun
comprador nou, així). Ja em diràs el què. Cap compliment, sobretot. Si no
es pot, penjaré al repositori la meva versió 'word' més recent.
Bon aqüeducte, si en fas (sospir... jo pencaré com un xinès cada dia).
Una abraçada,
Josep

-----Original Message-----
From PEP VALSALOBRE <pep.valsalobre@udg.edu>
Sent Thu 12/1/2011 1:03 PM
To jportulas@ub.edu; Joaquin.Marti@uv.es; montserratclaraso@hotmail.com;
amestres@uoc.edu; zariguella@hotmail.com; mangels.herrero@ua.es;
josep.capdeferro@upf.edu; xavier.torres@udg.es; albert.rossich@udg.es;
biel@ua.es; pep.valsalobre@udg.es; eulalia.miralles@uv.es;
jorge.garcia@udg.es; Vicent.J.Escarti@uv.es; ettinghausen@telefonica.net;
pepvilamedinya@hotmail.com
Subject separates digitals de "Fontanellana" (ara      sí, perdoneu)

Benvolguts fontanellans,
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tot i que tard, m'acaben d'arribar digitalitzats els articles del volum
"Fontanellana" en què hi vau publicar una contribució. Us els envio
plegats (en un arxiu zip, amb tots els articles del llibre) a mode de
separates electròniques per tal que en feu la difusió i ús que creieu
convenient.

Cordialment,

Pep Valsalobre

www.udg.edu/personal/pep.valsalobre

Pep Valsalobre

www.udg.edu/personal/pep.valsalobre
www.pepvalsalobre.wordpress.com
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