
 

 

Problèmes économiques    
 Accés lliure: permet la consulta dels sumaris des de 2001, així com uns índexs per temes i 

països  

La Tribune 
 Accés Iliure: darrer número de l'edició digital; la consulta de l'edició en paper i la base de 

dades és per subscripció  
 Indexada a les bases de dades: Factiva (text complet des de 1996) 

The Wall Street Journal    
 Accés lliure: consulta  del número actual en la seva edició digital, la consulta de l’edició en 

paper és per subscripció 
 Indexada a les bases de dades: ABI/INFORM Complete (text complet des del 1984), Factiva 

(abstracts i articles seleccionats des del 1979 fins el 1984. A partir d'aquesta data a text 
complet), Westlaw international (abstracts d'articles des del 1973), Iconoce (text complet des 
del 2009) 

 Accés local: microfilm  
 

 Versió paper disponible a la UAB. Consulteu el catàleg. 

    Versió electrònica disponible a la UAB. Consulteu el catàleg. 

   Versió cd-rom disponible a la UAB. Consulteu el catàleg. 
 

 
Aquesta guia conté una selecció de títols de premsa vius; per accedir als enllaços i a la 
versió actualizada d’aquesta guia consulteu: www.bib.uab.es/socials/econdiar.htm 

 
Per a més informació podeu consultar la base de dades El Quiosc, un recull de diaris i revistes 
d’arreu del món, a la següent adreça: www.bib.uab.es/premsa 
 
I a més podeu consultar Trobador+, el portal d’accés a tots els recursos electrònics de la UAB: 
http://www.uab.cat/biblioteques/trobador 
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Premsa econòmica: una selecció 
Actualidad económica  
 Accés lliure: sumaris dels números publicats durant l'any en curs  
 Indexada a les bases de dades: CSIC, Baratz (fins 2002), Factiva (text complet des de 1995) 

Westlaw international (abstracts d’articles des de 2002 fins 2005), ABI/INFORM Complete 
(text complet des del 2008), Iconoce (text complet des del 2006) 

Boletín ICE económico    
 Accés lliure: text complet dels números publicats des de 1999. Incorpora una base de dades 

que permet cercar per títol, data, autor i paraules clau 
 Indexada a les bases de dades: CSIC 

Bloomberg business week   
 Accés lliure: consulta del darrer número de l’edició digital i per subscripció núms. anteriors  
 Indexada a les bases de dades: Westlaw international (abstracts d’articles des de 1998), 

ABI/INFORM Complete (text complet des de 1996), Iconoce (text complet des del 2008) 

Cataluña económica    
 Accés lliure: accés només per a subscriptors 

Cinco días      
 Accés lliure: consulta del darrer núm. de l’edició digital i subscripció per a núms. anteriors 
 Indexada a les bases de dades: Factiva (text complet des de 1996), Iconoce (text complet 

des de febrer 2001), Westlaw international (text complet des de 1997) i ABI/INFORM 
Complete (text complet des del 2008) 

Dinero    
 Accés lliure: text complet del darrer número de l’edició digital i impresa 
 Indexada a les bases de dades: Baratz (fins 2002) i CSIC 
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Premsa econòmica: una selecció 

 
 
 

 

Les Echos    
 Accés lliure: consulta lliure a l’edició digital del diari i per subscripció a alguns dels continguts  
 Indexada a les bases de dades: Factiva (text complet des de 1997), Westlaw international 

(abstracts d’articles des de 2002 fins 2005), NewspaperDirect (text complet dels darrers 45 
dies) i ABI/INFORM Complete (sumaris des del 2010) 

L’Econòmic  
 Accés lliure: darrer número de l’edició digital 

Economic and political weekly       
 Accés Illiure: text complet de l'últim núm; la consulta de números anteriors és per subscripció 

The Economist          
 Accés lliure: permet consulta del darrer número de la versió digital, la consulta dels números 

anteriors és per subscripció 
 Indexada a les bases de dades: ABI/INFORM Complete (text complet des de 1992), Factiva 

(text complet des del 1981), Iconoce (text complet des de juliol 2001), Westlaw international 
(text complet d'articles seleccionats des de 2001)  

El Economista (Madrid)    
 Accés Iliure: consulta del darrer número i per subscripció a la versió impresa 
 Indexada a la base de dades: Factiva (text complet des del 2007), Iconoce (text complet des 

de l'abril 2006) 

El Economista (Mèxic) 
 Accés lliure: consulta del darrer número de la versió digital 
 Indexada a les bases de dades: Factiva (text complet des del 2002), Westlaw international 

(text complet des del 2004), NewspaperDirect  (text complet dels darrers 45 dies) i Iconoce 
(text complet des del 2006)  

Expansión    
 Accés Iliure: accés lliure al darrer número de l’edició digital. El cercador permet buscar en les 

notícies publicades a l’edició digital 
 Indexada a les bases de dades: Baratz (fins 2002), Factiva (text complet des de 1995), 

Iconoce (text complet des del febrer 2001) , ABI/INFORM Complete (text complet des del 
2008) 

L’Expansion    
 Accés lliure: darrer número de la versió digital i els sumaris de l’edició en paper 
 Indexada a les bases de dades:  Factiva (text complet des de 2001)  

 

Far eastern economic review   
 Accés lliure: accés per subscripció al contingut del setmanari a través de la web de l'edició 

asiàtica del Wall Street journal 
 Indexada a les bases de dades: ABI/INFORM Complete (text complet des del 1987 fins el 

2009), Factiva (text complet des de 1993 fins el 2009), Westlaw International (abstracts 
d’articles des de 2002)  

Finance and Development    
 Accés lliure: publicació trimestral del Fons Monetari Internacional a text complet des de 1996. 

Inclou ed. en castellà i francès  
 Indexada a les bases de dades: Factiva (abstracts d'articles seleccionats des de 1994), 

Westlaw international (text complet des de 1981), ABI/INFORM Complete (text complet des 
de 1987), Periodicals Index Online (cobertura a text complet des del 1964 al 1995) i VLex 
Global (text complet des del 1998) 

Financial Times              
 Accés lliure: accés al text només per subscripció  
 Indexada a les bases de dades: Factiva (text complet des de 1995), Iconoce (text complet des 

del juliol 2001) i ABI/INFORM Complete (text complet des del 1996) 

Fortune      
 Accés lliure: text complet del darrer número de l’edició digital 
 Indexada a les bases de dades: ABI/INFORM Complete (abstracts des del 1971),Westlaw 

international (text complet des del 1985) 

Forbes      
 Accés lliure: accés lliure al darrer número de l’edició digital 
 Indexada a les bases de dades: Factiva (text complet des del 1992), Iconoce (text complet 

des del febrer 2005), ABI/INFORM Complete (text complet des del 1992 fins 2006 i  partir del 
2010), Westlaw international (text complet des del 1977) 

Forbes Asia      
 Accés lliure: accés lliure al darrer número de l’edició digital 
 Indexada a: Factiva (text complet des del 2003) 

Món empresarial    
 Accés lliure: text complet en format pdf de l'edició en paper dels últims deu números 

Le Nouvel economiste    
 Accés lliure: consulta gratuïta de l’edició en paper des de 2007  
 Indexada a la base de dades: Factiva (text complet des del 2007), Westlaw international 

(abstracts dels articles des del 2002 fins el 2005) 
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