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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: dilluns, dimarts i divendres de 12 a 14 h 

              Nadal i Setmana Santa: tancat 

              Estiu: consulteu amb la biblioteca (cedoc@uab.cat) 

 

Edició: juny 2022 

Versió digital: https://ddd.uab.cat/record/39025 
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CEDOC (Fons de Documentació Política Espanyola Contemporània) 

 
 

Presentació 

 
El CEDOC (Centre Documental de la Comunicació) és una secció de la 

Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General de la Universitat Autònoma 

de Barcelona especialitzada en la recollida, classificació i conservació de 

documents i materials per a l’anàlisi de la situació política contemporània a 

Catalunya i a Espanya. 

Els fons que s’hi conserven fan referència, bàsicament, al període que comprèn 

des de la Guerra Civil Espanyola fins a l’actualitat i abasten, geogràficament, 

l’activitat política a l’estat espanyol, amb especial èmfasi posat a Catalunya. Els 

documents recollits provenen de molt diverses organitzacions: partits polítics, 

sindicats, associacions de veïns, ONG, entitats municipals i tot tipus de 

moviments socials.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fons del CEDOC 

El Centre Documental de la Comunicació aplega uns 36.000 documents entre 

llibres, fullets, cartells i adhesius polítics, així com uns 9500 títols de revistes. El 

centre compta també amb una col·lecció de propaganda política amb 

documents de campanyes electorals locals, autonòmiques, generals, del 

Parlament Europeu i referèndums. 

Col·leccions especials: 

 Llibres: Cartellisme, Sàhara Occidental, País Basc 

 Arxius d’entitats: Partit Socialista d’Alliberament Nacional  (PSAN), 

Partido del Trabajo de España / Partit del Treball de Catalunya (PTE, PTC) 

Inventaris a: ddd.uab.cat/record/168400 (PSAN) 

                     ddd.uab.cat/record/144582 (PTE/PTC) 

Col·leccions digitalitzades i consultables en accés obert al Dipòsit Digital de 

Documents de la UAB (DDD): 

       

 Adhesius polítics: col·lecció d’adhesius de caire polític, amb inici a la 

dècada dels anys 60: ddd.uab.cat/collection/adhpol 

 Cartells polítics: cartells de propaganda electoral, sindicats, vagues, 

moviments socials i convocatòries ciutadanes diverses: 

ddd.uab.cat/collection/carpol 

 Premsa aranesa: publicacions periòdiques editades per entitats de la Vall 

d’Aran: ddd.uab.cat/collection/honsaran 

 Premsa política: fons integrat essencialment per publicacions 

clandestines de l’època franquista, en especial dels anys 60 i 70: 

ddd.uab.cat/collection/ppc 
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