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Guia de recursos de la Biblioteca de Comunicació i 
Hemeroteca General 

GUIA de la PREMSA 

Per a més informació adreceu-vos al taulell d'informació de la planta 4 de 
la Biblioteca  

 

 

 
A la Guia temàtica de comunicació podeu trobar 2 apartats d’interès: 

• Premsa: Per saber quins diaris rep la biblioteca, publicacions 
editades durant una època concreta, quins diaris tenen més difusió, 
enllaços a altres hemeroteques i altres temes d’interès.                                                                                                                                  
www.uab.cat/web/guies-tematiques/comunicacio/premsa-
1345724974325.html 

• Bases de dades. A l’apartat premsa trobareu: serveis de buidat de 
premsa, difusió, directoris, etc. 
www.uab.cat/web/guies-tematiques/comunicacio/bases-de-
dades-1345756654944.html 
 
 

Guia de la premsa econòmica de la Biblioteca de Ciències Socials:  
www.bib.uab.es/socials/econdiar.htm 

 
És un recull de més de 1.350 diaris i revistes d’abast internacional. 
Proporciona informació sobre a quines bases de dades podem trobar els 
diferents títols i quins fons estan disponibles. Addicionalment, 
proporciona accés a la versió digital de la publicació i, si s’escau, al 
catàleg UAB. Consultable des de qualsevol ordinador connectat a 
Internet a www.bib.uab.es/premsa/ 

http://www.uab.cat/biblioteques
http://www.uab.cat/web/guies-tematiques/comunicacio/premsa-1345724974325.html
http://www.uab.cat/web/guies-tematiques/comunicacio/premsa-1345724974325.html
http://www.uab.cat/web/guies-tematiques/comunicacio/bases-de-dades-1345756654944.html
http://www.uab.cat/web/guies-tematiques/comunicacio/bases-de-dades-1345756654944.html
http://www.bib.uab.es/socials/econdiar.htm
http://www.bib.uab.es/premsa/
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Bases de dades i plataformes 
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Accés lliure: consulta de l'arxiu del diari des de la seva fundació el 1881 fins 
30 dies abans de la data actual a hemeroteca.lavanguardia.com/ 

 Permet accedir al text complet de les versions impreses i digitals de diferents 
diaris i revistes, majoritàriament d’àmbit nacional, a partir de 1996. 
Consultable des de la Xarxa UAB a uab.mynews.es 

Proporciona accés a la versió del dia, en format original, de milers de diaris 
de més de 100 països i a l'arxiu, com a màxim, dels últims 3 mesos. 
Consultable des de la xarxa UAB a www.pressreader.com/ 

Base de dades d'actualitat i informació empresarial. Conté un servei de 
buidat de premsa nacional i internacional molt exhaustiu (32.000 fonts). 
Consultable des de la Xarxa UAB a 
cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1648121 

Tot el fons del diari i els seus suplements des de la seva fundació a 
www.ara.cat. També disposeu de l’edició Ara Balears. Adreceu-vos a les 
biblioteques UAB 

Disponible des de la seva fundació el 1976 a www.kioskoymas.com. 
Adreceu-vos a les biblioteques UAB 
Accés lliure (només text) : 4 de maig de 1976 - 7 de febrer de 2012 a 
elpais.com/diario/ 

Disponible des del 23 d'abril de 2013 a www.kioskoymas.com/. Adreceu-
vos a les biblioteques UAB. 
Accés lliure: Tots els exemplars de l’edició de Madrid, en PDF, des de la 
seva fundació (1903) fins 15 dies abans de la data actual. També inclou 
altres edicions i suplements: hemeroteca.abc.es/ 

7 edicions. Disponible des del 12 de juny de 2010 a    
quiosco.orbyt.es/. Adreceu-vos a les biblioteques UAB 

 
Tots els diaris són consultables des de qualsevol biblioteca 
de la UAB. Pregunteu al taulell d’informació 

 

Tot l’arxiu del diari, des de 1944 a www.lemonde.fr/ Adreceu-vos a les 
biblioteques UAB 

Ofereix accés al text complet de més de 2.500 diaris, llocs web de notícies i 
blogs de les principals cases editorials a tot el món. Inclou un arxiu electrònic 
per a la majoria dels diaris amb accés a articles, columnes, editorials, 
obituaris i articles principals de cada publicació. Permet la cerca per paraula 
clau, geogràfica i per títol. Consultable des de la xarxa UAB a 
search.proquest.com/news 

Accés des de 1984. Consultable des de la Xarxa UAB a 
search.proquest.com/publicacion/10482 

Base de dades de dret i legislació dels EUA. A l'apartat "News" podeu trobar 
un exhaustiu buidat de premsa d’àmbit internacional. Consultable des de la 
xarxa UAB a cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1999628 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/
http://uab.mynews.es/
http://www.pressreader.com/
http://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1648121
http://www.ara.cat/
http://www.kioskoymas.com/
http://elpais.com/diario/
http://www.kioskoymas.com/
http://hemeroteca.abc.es/
http://quiosco.orbyt.es/
https://www.lemonde.fr/
http://search.proquest.com/news
https://search.proquest.com/publication/10482
http://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1999628

