
 

 

 
Guies de les Biblioteques 

 
 

                                
 

 

Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General 

CEDOC 
Centre 
Documental 
de la 
Comunicació 
 

Accés als fons 

El CEDOC està obert al públic en general.  
 
Per localitzar els documents podeu consultar el Cercador de les Biblioteques 
UAB a www.uab.cat/biblioteques/ 
 
 
 
 

Dades de contacte 

Adreça:      CEDOC. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General 
                  Edifici N, Planta 1 
                  Plaça Cívica 
                  08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 

Telèfons:   93 581 16 41 

Correu electrònic: cedoc@uab.cat 

Horaris: Curs acadèmic: 10-14h 
              Juliol: 10-13.45 h 
              Agost: tancat 

 

Edició: juliol 2019 
Versió digital: https://ddd.uab.cat/record/39025 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CEDOC 

 
Presen
 
El CED
Bibliotec
de Barc
docume
Catalun

Els fon
comprè
geogràf
posat a
organitz
ONG, e

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Fons de Documen

ntació 

DOC (Centre Doc
ca de Comunicac
celona especialitz
ents i materials p
nya i a Espanya. 

ns que s’hi cons
n des de la Gu
ficament, l’activita
a Catalunya. Els
zacions: partits p
ntitats municipals

ntació Política Espa

cumental de la 
ció i Hemeroteca 
zada en la recol
per a l’anàlisi de 

serven fan referè
uerra Civil Espa
at política a l’es
s documents re
polítics, sindicats
s i tot tipus de mov

nyola Contemporàn

Comunicació) és
General de la Un

llida, classificació
la situació polític

ència, bàsicamen
anyola fins a l’a
stat espanyol, am
ecollits provenen 
, associacions d
viments socials. 

nia) 

s una secció de 
niversitat Autònom
ó i conservació 
ca contemporània

nt, al període q
ctualitat i abaste

mb especial èmfa
de molt divers

de joves, de veïn

la 
ma 
de 

a a 

que 
en, 
fasi 
ses 
ns, 

F

E
lli
E
do
P

C

Ll
 
C
D

 

 

 

 

ons del CEDOC

l Centre Documen
bres, fullets, carte
l centre compta 
ocuments de ca
arlament Europeu

ol·leccions espe

ibres: Cartellisme

ol·leccions digital
ocuments de la U
 Premsa p

clandestine
ddd.uab.ca

 Cartells po
moviments
ddd.uab.ca

 Adhesius 
dècada del

 Premsa ar
Vall d’Aran

C 

ntal de la Comun
ells i adhesius pol

també amb una
ampanyes elector
u i referèndums. 

ecials 

e, Sàhara Occiden

litzades i consulta
UAB (DDD): 
política: fons in
es de l’època fra
at/collection/ppc 
olítics: cartells de

s socials i 
at/collection/carpo
polítics: col·lecci
ls anys 60: ddd.ua
ranesa: publicacio
n: ddd.uab.cat/coll

icació aplega uns
ítics, així com uns
a col·lecció de p
rals locals, auto

ntal, País Basc . 

ables en accés o

ntegrat essencia
anquista, en esp

e propaganda ele
convocatòries 

ol 
ió d’adhesius de c
ab.cat/collection/a
ons periòdiques e
ection/honsaran

s 36.000 documen
s 10.300 títols de 
propaganda polít
nòmiques, gener

obert al Dipòsit D

alment per pub
ecial dels anys 

ectoral, sindicats, 
ciutadanes d

caire polític, amb 
adhesius 
editades per entita

 

nts entre 
revistes. 

tica amb 
rals, del 

Digital de 

licacions 
60 i 70: 

vagues, 
diverses: 

inici a la 

ats de la 

 


