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El CEDOC (Centre Documental de la Comunicació) és una secció (part) 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, en qualsevol suport, per a l’anàlisi de la situació política contemporània a 
Catalunya i a Espanya.  

1 Objectiu 
 
El propòsit d’aquest Pla de col·lecció  és establir un marc de referència on es 
defineixin els criteris generals de gestió, que inclouen la selecció, l’adquisició, la 
catalogació, la preservació, l’emmagatzematge i la difusió del fons documental del 
CEDOC 

2 Usuaris 
 

Aquest fons documental és habitualment consultat per alumnes i professors de la UAB, 
especialment provinents de l’àmbit de la ciència política, la comunicació i la història. 
També és consultat per investigadors d’altres universitats i d’ altres institucions. D’altra 
banda, i donada la tipologia de la documentació, sovint es sol·liciten  documents en 
préstec per a exposicions tant internes com externes a la universitat 

3  Accés al fons 
 

El fons es pot consultar al catàleg de  la UAB o del CCUC. Els documents físics són 
consultables. El material digitalitzat és acessible a través dels repositoris DDD (Dipòsit 
Digital de Documents,) i  MDC (Memòria Digital de Catalunya). Igualment es poden 
trobar referències al fons digitalitzat del CEDOC en recol·lectors internacionals com 
Europeana 

4 La col·lecció 
 
La col·lecció actual del CEDOC està formada per diferents tipus de documents 
publicats, principalment, des de 1939, any del final de la Guerra Civil Espanyola i 
començament del règim franquista, fins a l’actualitat. Recull, per tant, documentació 
relativa a importants períodes de la història de Catalunya i Espanya, com són els 
últims anys del franquisme, la Transició Espanyola (1975-1982) o les campanyes 
electorals organitzades des de les primeres eleccions democràtiques (1977) fins a 
l’actualitat 
 
El fons del CEDOC, doncs, reflecteix  l’activitat política a l’estat espanyol, especialment 
a Catalunya i a altres nacionalitats històriques. Gran part  dels documents tracten no 
sols sobre els períodes històrics abans esmentats, sinó també sobre els diferents 
partits polítics, sindicats, institucions polítiques o culturals i associacions civils.  El 
CEDOC recull també gran número de documents editats per aquestes mateixes 
entitats (congressos, revistes, programes polítics, cartells, etc.) 
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Aquesta documentació es pot trobar en diferents tipus de formats, des de llibres fins a 
cartells, incloent-hi revistes, materials de propaganda electoral, documents 
audiovisuals i adhesius. Ens trobem doncs davant d’un fons amb una temàtica molt 
específica i de gran valor documental. La singularitat i el caràcter únic d’alguns 
documents  que el CEDOC conserva fa que aquest valor es vegi incrementat.  
 

4.1 Dades generals 
 Llibres: 12.000 volums distribuïts en diferents col·leccions 
 Publicacions periòdiques: 10.000 títols, principalment premsa política, i sindical 
 Fullets: 6.000  
 Cartells polítics i culturals. 7.000 cartells catalogats i d’aquests 6270 

digitalitzats.  
 Documentació electoral : programes, candidatures, etc. 365 caixes 
 Documentació de partits polítics, sindicats i altres entitats. 124 caixes 
 Adhesius, principalment d’organitzacions polítiques (en fase de classificació) 

 

4.2 Col·leccions especials 
 Adhesius Polítics. Adhesius de caire polític. Majoritàriament de Catalunya i 

l’estat espanyol. 12 arxivadors 
 Arxiu  de la Crida. (Crida a la Solidaritat en Defensa de la Llengua, la Cultura i 

la Nació Catalanes). Documents interns, publicacions, etc. 78 caixes 
 Arxiu de la Nova Cançó. Documentació aportada per Josep Porter i Moix, 

mànager del grup Els Setze Jutges.  Conté retalls de premsa, documents 
interns, entrades i pòsters, lletres de cançons,  fotografies, etc. (60 caixes) 

 Arxiu del PSAN (Partit Socialista d’Alliberament Nacional) Documents interns, 
publicacions, activitat política, etc. 75 caixes 

 Arxiu del PTE  (Partido del Trabajo). Inclou documentació del partit des de 
1973 seva fins a la seva dissolució l’any 1980. 7 caixes 

 Congressos de Partits Polítics. Conjunt de documents congressuals dels 
diferents partits polítics. 64 caixes 

 Fons Albert Viladot. Col·lecció de premsa política clandestina, principalment 
revistes publicades a Catalunya els últims anys del franquisme. Consta de 850 
títols tots ells catalogats i digitalitzats 

 Fons de cartellisme. Important col·lecció a nivell de l’estat espanyol de llibres 
sobre cartellisme. L’abast de la col·lecció és internacional fent referència tant a 
cartells espanyols i catalans com d’arreu del món. 500 documents (llibres i 
fullets).  

 Fons de cartells polítics. 7000 cartells catalogats i digitalitzats. Es tracta, 
principalment, de cartells electorals utilitzats com a propaganda en les diferents 
campanyes. També hi ha una gran quantitat de cartells sindicals, o provinents 
de diferents entitats cíviques i moviments socials. 

 Fons País Basc. Col·lecció centrada en llibres de temàtica referent al País 
Basc. 950 documents (llibres i fullets) 

 Fons Sàhara. Col·lecció centrada en llibres sobre el Sàhara Occidental i el seu 
procés de descolonització i d’autodeterminació. 150 documents (llibres i fullets) 
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4.3 Col·lecció digitalitzada 
 

Alguns documents de la col·lecció del CEDOC han  estat digitalitzats  per tal que 
siguin accessibles des de qualsevol lloc i en qualsevol moment. Es tracta de dues de 
les col·leccions abans esmentades: 

 Cartells  polítics  
 Premsa política clandestina dels darrers anys del franquisme 

Els documents digitalitzats són accessibles des del repositori institucional DDD  i per 
les seves característiques també es poden consultar al  repositori MDC (Memòria 
Digital de Catalunya), que recull col·leccions digitalitzades relacionades amb 
Catalunya i el seu patrimoni. 

Actualment la col·lecció de cartells polítics s’està ampliant a través d’un projecte pioner 
de recol·lecció des de la xarxa i en concret de les imatges que es mouen a través de 
twitter. 

 

5 Desenvolupament de la col·lecció 
 

Selecció. 

La selecció de documents que s’ha d’incorporar al fons és una de les tasques 
prioritàries. És del tot necessari que els documents que s’incorporin siguin adients a 
l’àmbit temàtic que correspon al Centre i no produeixin desequilibris en el conjunt de la 
col·lecció. 

Criteris generals de selecció : 

 Temàtica política en sentit ampli, moviments socials, sindicals, etc.  
 S’admeten documents en diferents tipus de formats incloent-hi el format digital  
 Llengües en aquest ordre: català, castellà, anglès i altres.. 
  Cobertura geogràfica : Països Catalans i la resta de l’estat espanyol 

principalment. Cobertura internacional en el cas dels llibres sobre cartellisme 
 Cobertura cronològica : des de 1939 fins l’actualitat. Es prioritzarà l’època 

actual. 
 Nivell : per la temàtica de la documentació s’acceptaran tant documents de 

nivell científic com de divulgació 
 
Per tal de continuar el desenvolupament de la col·lecció es tindrà en compte el 
següent: 
 
 Llibres : S’adquiriran llibres sobre política i moviments socials que 

cronològicament vagin des dels anys del règim franquista fins l’època actual.  
Es tindrà en compte que el document no es trobi a cap altra biblioteca de la 
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UAB.  Es continuarà adquirint llibres sobre cartellisme i d’altres que es 
considerin adients per completar  col·leccions especials com el Fons del País 
Basc o del Sàhara. 

 Revistes :  Per la tipologia de revistes que acull el seu fons, s’acceptaran 
exemplars de títols que no estiguin complerts i exemplars solts. 

 Cartells :  Es recolliran els cartells polítics en format digital de totes les 
eleccions locals a Catalunya, al Parlament  i de les eleccions generals a l’estat 
espanyol a través de les xarxes socials.  També es recollirà una petita mostra 
dels cartells de propaganda electoral en paper dels partits polítics més 
importants de l’estat espanyol. 

 Documents congressuals. El que siguin nous es continuaran catalogant i 
integrant a la col·lecció. S’hauria de fer una revisió als fons de llibres i fullets 
per extreure  aquells documents catalogats antigament i que no estan integrats 
a la col·lecció 

 Adhesius: Es consolidarà la col·lecció i es delimitarà únicament als de caire 
polítics 

 Material de propaganda electoral. Es continuarà recollint material generat pels 
diferents partits polítics que es presenten a les convocatòries electorals 

 Material de diferents associacions cíviques, sindicats o nous moviments 
socials: es recollirà material sobre les seves activitats o campanyes  

6 Finançament 
 

EL CEDOC només rep una petita aportació per funcionament de la Facultat de 
Ciències de la Comunicació. La major part de la documentació arriba per donatiu de 
persones i d’institucions. L’ intercanvi és un altre via d’adquisició. 

Caldria plantejar la necessitat que, per tal de garantir la continuïtat i l’actualització de 
les diferents col·leccions sense dependre de donatius, el CEDOC disposés d’un petit  
pressupost per a adquisicions, que també podria servir, si fos necessari,  per a la 
compra de material o equipament 

7 Manteniment de la col·lecció. 
 

Ubicació i emmagatzematge : 
 
El CEDOC està situat a la planta 1ª de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca 
General, on s’hi troba l’oficina de treball i una petita part de la col·lecció (fullets, llibres 
de cartellisme) , així com també un petit magatzem.  La resta de documentació s’allotja 
a diferents dipòsits de les plantes subterrànies. Els documents digitals s’allotgen als 
repositoris de la UAB o altres servidors del CBUC. 
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Organització :  

La catalogació es realitza seguint les pautes de catalogació del CCUC i les 
concrecions a la catalogació del Servei de Biblioteques de la UAB. 

La majoria de llibres estan disponibles en préstec, a excepció dels assenyalats com a 
exclosos de préstec. No es deixen en préstec les publicacions periòdiques, els fullets, 
els documents congressuals i alguns llibres editats abans de 1951 

Diferents tipus d’ordenació són aplicats, segons la col·lecció, el format o 
l’emmagatzematge 

Conservació 

Es procura que la documentació es conservi en unes condicions mediambientals 
adequades. L’edifici actual disposa d’aquestes condicions, ja que es controla 
automàticament la temperatura i la humitat,  segons les condicions climàtiques diàries. 

8  Baixa de documents 
 

Els documents poden ser retirats de la col·lecció per diferents motius : 

 Documents malmesos 
 Obsolets 
 No adients a la col·lecció, segons els criteris de selecció establerts 
 Exemplars duplicats 

Els documents duplicats es procura oferir-los a altres biblioteques del campus i en la 
mesura que és possible a d’altres institucions del mateix àmbit temàtic 

9 Difusió. 
 

Es realitza la difusió del fons a través de les notícies de la pàgina web, amb les llistes 
de novetats bibliogràfiques extretes del catàleg, amb  correus de difusió que envia 
regularment la biblioteca, les notícies en el Blog de Comunicació i les exposicions de 
que organitza la biblioteca. Un altre factor que contribueix a la difusió de la col·lecció  
del CEDOC, és la participació en exposicions externes que sol·liciten en préstec 
documents del nostre fons 
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10 Conclusions 
 

Per tal de mantenir una col·lecció adient cal fer un seguiment del seu 
desenvolupament. És important que en col·leccions tan especialitzades es tingui molt 
clar que és el que es vol obtenir i cap a on es vol anar.   

El volum de documentació emmagatzemada durant tots aquests anys  al CEDOC es 
considerable i moltes col·leccions no han estat encara  inventariades, per exemple 
l’Arxiu  de la Crida o el material de campanyes electorals. Cal que de les col·leccions 
que no estan encara inventariades es faci una breu descripció bibliogràfica i que 
aquest material quedés registrat al catàleg, per a la seva  consulta . 

Actualment s’està inventariant  l’Arxiu de la Nova Cançó i l’Arxiu del PSAN i com a 
objectiu pels propers anys hi ha la intenció d’agrupar els documents congressuals 
dispersos entre el fons de  llibres i fullets  i completar amb noves digitalitzacions la 
col·lecció de premsa clandestina. 

Està previst que a finals de setembre es faci una presentació del projecte de cartells 
digitals als degans de la Facultat de Comunicació i de Ciències Polítiques. 

Seria convenient que per assolir l’acompliment dels objectius assenyalats en aquest  
pla de col·lecció es dotés la plaça actualment vacant d’auxiliar administratiu i també 
aconseguir la col·laboració d’un alumne becari. 

 

 
 

Cada 5 anys es farà una revisió d’aquest pla.  

 

 

Bellaterra(Cerdanyola del Vallés), 25 de juliol 2016 
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