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 1 Catàlegs de Biblioteques

1.1 Biblioteques Públiques

    Aladí Catàleg Biblioteques DIBA     Catàleg conjunt de les biblioteques de la 
Xarxa de biblioteques Públiques Municipals de la Diputació de Barcelona. Per a resoldre 
dubtes    ?

   Catàleg  de  les  Biblioteques  Públiques  de  Catalunya  Catàleg
conjunt de les biblioteques de la Xarxa de biblioteques Públiques de Catalunya.

Biblioteca Digital de Catalunya Plataforma de préstec de continguts digitals
del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

https://bibliotecavirtual.diba.cat/ajuda/cataleg
http://aladi.diba.cat/


1.2 Biblioteques Especialitzades

     Biblioteques Especialitzades de la Generalitat de Catalunya     Són el 
conjunt de biblioteques de titularitat de l’administració de la Generalitat de Catalunya i de
les entitats de dret públic que en depenen. Per a resoldre dubtes ?

  Museu del Disseny. Centre de Documentació  Biblioteca del Centre de 
Documentació del Museu del Disseny de Barcelona. Especialitzat en Disseny i Arts Decoratives.

   MACBA. Centre de Documentació del Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona      La Biblioteca del MACBA conserva una col·lecció de llibres, revistes i altres 
recursos audiovisuals i documentals sobre art i cultura contemporanis amb el fi de donar 
suport a la investigació i la creació, i de compartir amb el públic el coneixement entorn de
les pràctiques artístiques contemporànies.

  MNAC. Museu Nacional d’Art de Catalunya   La Biblioteca d’art del Museu 
Nacional té més de 150.000 volums, un patrimoni bibliogràfic i documental que posa a 
disposició de tots els usuaris. El fons conté monografies i catàlegs d’art, i documents 
d’història de Catalunya i Espanya.
 

 CCCB. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Espai de 
consulta amb més de 10.000 referències multimèdia sobre temes clau de la cultura i el 
pensament contemporanis. Constitueix el fons documental del CCCB i ha estat generat 
pels debats, les exposicions, els festivals, els concerts i les publicacions del centre.

https://www.cccb.org/ca/visita/pag/arxiu-cccb/231676
https://www.museunacional.cat/ca/biblioteca-i-arxiu
https://www.macba.cat/ca/aprendre-investigar
https://www.macba.cat/ca/aprendre-investigar
http://ajuntament.barcelona.cat/museudeldisseny/ca/centredoc
https://biblioteques.gencat.cat/web/.content/tematic/biblioteques/beg/Fulleto-BEG-2017.pdf
https://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/


1.3 Biblioteques d’Ensenyament i Recerca

 Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes Catàleg conjunt de les 
biblioteques del Consorci Serveis Universitaris de Catalunya.

 EPèrgam Biblioteques Escolars L’aplicació de gestió de les 
biblioteques escolars que ofereix el Departament d'Educació.

https://xtec.gencat.cat/ca/projectes/biblioteca/epergam/
https://ccuc.csuc.cat/


2 Biblioteques Digitals

2.1 Àmbit català i espanyol

Les Biblioteques Digitals recullen, classifiquen i ordenen les col·lecciones en format 
digital disponibles a la biblioteca i les posen a disposició dels usuaris mitjançant un espai
web.

 BDC Biblioteca Digital de Catalunya. La biblioteca digital de Catalunya conté 
documentació en format digital generada per les institucions del CSUC. Conté informació
electrònica  contractada per Consorci d'accés restringit per als membres.

 Cervantes Virtual Recopila escrits de la comunitat hispana amb finalitat de 
donar accés a escala mundial la cultura hispana.

 EBiblio   Biblioteca Pública Digital de la Generalitat de Catalunya. Per 
accedir-hi és necessari el carnet d'usuari de les biblioteques públiques  .

2.2 Àmbit Internacional

   DPLA   Biblioteca Digital d'Amèrica. Xarxa oberta de recursos patrimonials 
de reunits per les biblioteques, universitats, arxius i museus d'Estats Units amb la 
finalitat d'educar.

 Biblioteca Digital Mundial   Posar a disposició de forma gratuïta i en format 
multilingüe materials fonamentals de la cultura de tot el món. 

  Open Library    Ofereix préstec digital gratuït de documents de tot el 
món. És necessari registrar-se.

https://openlibrary.org/
https://www.wdl.org/es/
https://dp.la/
http://catalunya.ebiblio.es/ayuda/E0360/ca/carnet.htm
https://biblioteca.ebiblio.cat/
http://www.cervantesvirtual.com/
https://www.csuc.cat/ca/serveis/biblioteca-digital-de-catalunya


 Project Gutemberg. Biblioteca digital en línia de llibres amb copyright 
expirat.

3 Repositoris Digitals

3.1 Repositoris Cooperatius

  REBIUN     : Directorio de repositorios institucionales REBIUN.

Dialnet     Revistes, articles de revista, tesis i congressos provinents d’institucions 
públiques, acadèmiques i especialitzades.

 CSIC  . Bases de dades bibliogràfiques  

  BuscarRE   Cercador Recursos Electrònics   del CSUC

3.2 Repositoris d’Universitats

Dipòsit Digital de Documents de la Universitat Autònoma de Barcelona

 Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona

 Repositori Digital de la   Universitat Pompeu Fabra  

https://repositori.upf.edu/
http://diposit.ub.edu/dspace/
https://ddd.uab.cat/?ln=ca
http://mlplus.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=CBUC_V1
https://indices.csic.es/
https://dialnet.unirioja.es/
https://www.rebiun.org/directorio-repositorios-institucionales
https://www.gutenberg.org/browse/languages/es


4 Diaris i Revistes

4.1 Abast mundial

 DOAJ Directori de Diaris i Revistes d'accés obert d'abast mundial. Directori de Diaris i 
Revistes d'accés obert d'abast mundial.

  Elephind Cercador de diaris internacionals antics digitalitzats 
Elephind. Agregador de diaris digitalitzats per diferents institucions d'àmbit nord-americà 
i Austràlia. Cal desplegar el menú Advanced Search per a realitzar cerques per dates.

 Europeana Collections  Fons històric. Encara està en procés 
d’elaboració I només té diaris històrics d’algun país d'Europa.

 Library of Congress  Diaris antics digitalitzats per la Biblioteca del 
Congrés dels estats units fins a l’any 1963.

 Cercador de Google Cercador de diaris antics.

4.2 Àmbit Català

Revistes Catalanes amb Accés Obert és un repositori 
cooperatiu des del qual es poden consultar, en accés obert, els articles a text complet de
revistes científiques, culturals i erudites catalanes amb la principal finalitat d’augmentar 
la seva visibilitat.

https://raco.cat/
https://news.google.com/newspapers
https://chroniclingamerica.loc.gov/
https://www.europeana.eu/portal/ca/collections/newspapers
https://elephind.com/
https://doaj.org/


  ARCA és un portal d'accés obert que inclou publicacions periòdiques
tancades que han estat representatives dins la cultura i la societat catalana.

 TRENCADÍS   Arxiu digital de les biblioteques municipals de la Xarxa Diputació de 
Barcelona. Conté diaris i revistes locals.

 XAC Premsa Digitalitzada dels Arxius Comarcals de la Generalitat de Catalunya. 
Fons documental històric. Diaris antics.

 Premsa digitalitzada de l’arxiu de l’Ajuntament de Girona  Alguns diaris es 
digitalitzen fins a l’any 2011 o el 2017. Conté, entre altres el Diari Avui, Diari el Punt i el 
Diari de Girona.

 

 La Vanguardia L'opció “Un dia en su vida” permet recuperar el diari complet d’un 
dia en concret.

 El Periódico Només hi ha digitalitzats els números dels anys 2018 i 2019.

Edició en Castellà      Edició en Català

4.3 Àmbit Espanyol

 Hemeroteca de la Biblioteca Nacional d’Espanya  Conté principalment 
publicacions d’àmbit històric. Té limitacions de consulta en línia.
 

 Arxiu de Premsa Històrica d’àmbit espanyol  Principalment conté Revistes 
històriques.
 

 Diario ABC  Permet accedir als diaris fins als últims 15 dies.

 
 El País  Fins al 2012 conté contingut l’edició impresa. https://elpais.com/diario/

Diari el País. A partir de 2012 comparteixen continguts l’edició impresa i la digital. 
https://elpais.com/archivo/

https://elpais.com/archivo/
http://hemeroteca.abc.es/avanzada.stm
http://prensahistorica.mcu.es/
http://hemerotecadigital.bne.es/index.vm
http://arxiu.elperiodico.cat/
http://archivo.elperiodico.com/
http://archivo.elperiodico.com/
http://hemeroteca.lavanguardia.com/search.html
http://www.girona.cat/sgdap/cat/premsa.php
http://xacpremsa.cultura.gencat.cat/
https://trencadis.diba.cat/
https://arca.bnc.cat/arcabib_pro/ca/inicio/inicio.do


Per a més informació

 Recull de Fonts d’informació elaborat per la UAB

 

 Reculls de Fonts d’informació elaborat per la UPF

https://guiesbibtic.upf.edu/premsa/historica
https://www.bib.uab.cat/premsa/recursos-prensa.php?p=1


Recursos Disseny

5. Associacions i Entitats en l'àmbit del disseny

5.1 Associacions àmbit català

 ADP Associació de Dissenyadors Professionals.

 FAD Foment de les Arts i del Disseny.

 Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya.
 

 Col·legi  de  dissenyadors  d'interiors  i  decoradors  de
Catalunya.

   Associació Moda Catalunya i Balears.

5.2 Xarxes d’Associacions

 READ Red Española de Asociaciones de Diseño.

 IFI International Federation of Interior Architects/Designers.

 International Journal design Revista international de design.

http://www.ijdesign.org/index.php/IJDesign/index
https://ifiworld.org/
https://www.designread.es/
https://www.modacatalunya.es/es/
https://www.codic.org/
https://www.codic.org/
https://www.dissenygrafic.org/
https://www.fad.es/
https://adp.cat/


6 Disseny Gràfic 

6.1 Fonts Tipogràfiques

A través d'Internet podem trobar un gran nombre de webs que permets descarregar fonts
tipogràfiques de forma gratuïta. La majoria de webs permeten fer ús personal de les 
tipografies i demanen un pagament si es vol se'n vol fer un ús comercial.

A continuació oferim una selecció de webs:
 

 What the Font  Espai web amb identificador de tipografies.

 Google Fonts Cercador de fonts tipogràfiques classificades per llengua, 
categories i estils.

 Recursos de la UAB Espai elaborat per la UAB amb recursos sobre 
tipografia.

 Font Library

 Dafont

 Incredible Types

 FontSquirrel
 

https://www.fontsquirrel.com/
http://incredibletypes.com/
https://www.dafont.com/
https://fontlibrary.org/
http://pagines.uab.cat/tipografia/
https://fonts.google.com/
https://www.myfonts.com/WhatTheFont/


6.2 Publicitat

 Història de la publicitat Arxiu sobre la publicitat amb finançament privat. 
No està digitalitzat, però té documentació en venta.

 Asdoftworld Repositori d'imatges, fotografies i vídeos.

 Iaddb International Advertising & Design Database
Base de dades d'imatge, música, dissenyadors, etc. Conté informació sobre el disseny, 
dissenyadors, tècniques, etc.

 Vintage ad browser Base de dades històrica d'anuncis publicitaris. Permet 
veure l'evolució del disseny per anys.

 Cover browser Base de dades a cobertes de còmics, llibres, magazins, etc.

 The Advertising Archives Base de dades d'anuncis d'àmbit anglosaxó. 
Recurs de pagament amb marca d'aigua.

 Ephemera Col·lecció històrica d'anuncis de la Biblioteca Nacional Espanyola

http://www.bne.es/es/Colecciones/Ephemera
http://www.advertisingarchives.co.uk/
http://www.coverbrowser.com/
http://www.vintageadbrowser.com/
http://iaddb.org/
http://www.adsoftheworld.com/
https://www.lahistoriadelapublicidad.com/


7  Disseny d'Interiors

 Architonic Plataforma de productes per a dissenyador d'interiors.

 Ribapix Repositori de fotografies d'interiorisme i arquitectura d'àmbit 
anglosaxó

 Sweet Construction Repositoris d'elements de construcció

 Arcat Repositoris d'elements de construcció.

 Material District Repositori de materials per a la construcció.

 Materfad Repositori de Materials.

 3d warehouse Programari d'edició digital.

  Sweethome 3d Programari d'edició digital.

 Ikea Programa de gestió de productes Ikea.

 Home By Programa per a la decoració de la casa.

 Planner 5d Programa de disseny de cases en 2D i 3D.
 

http://planner5d.com/es
https://home.by.me/es/
https://kitchenplanner.ikea.com/us/UI/Pages/VPUI.htm
http://www.sweethome3d.com/
http://3dwarehouse.sketchup.com/
http://es.materfad.com/
http://materialdistrict.com/
http://www.arcat.com/
https://sweets.construction.com/
https://www.architecture.com/image-library/RIBApix.html
http://www.architonic.com/


8 Disseny de Moda

 First View Base de dades de desfilades de moda.

 Europeana Fashion Imatges de desfilades de moda classificades per 
països.

 Google - We wear culture Projecte de Google que recull imatges i 
informació sobre la moda al llarg del temps.

 Museus d'Espanya  Cercador de les peces que formen part dels museus de tot 
Espanya.

 Textilteca CDMT Repositori del Museu del Tèxtil

 International Jewellery On Line Repostiori dedicat a la joieria.

https://klimt02.net/
http://ddfitc.cdmt.es/_cat/pubindex.aspx
http://ceres.mcu.es/pages/Main
https://artsandculture.google.com/project/we-wear-culture
https://www.europeana.eu/en/collections/topic/55-fashion
http://www.firstview.com/


9 Disseny de Producte

Museu del Disseny  Col·leccions del museu del Disseny de Barcelona

       WIPO Base de dades de dissenys registrats.

https://www3.wipo.int/designdb/en/index.jsp
http://www3.wipo.int/designdb/en/index.jsp
https://cataleg.museudeldisseny.cat/col%C2%B7leccio/?keyword=disseny+de+producte&advanced=1


10 Arquitectura i Patrimoni

 Biblioteca i Arxiu Històric COAC Biblioteca i Arxiu del Col·legi Oficial 
d'Arquitectes de Catalunya.

11.1 Patrimoni Catalunya

 Geoportal del Patrimoni de Catalunya

La funció principal d’aquest és la de publicar i difondre informació geogràfica relativa al 
patrimoni cultural. L’usuari pot navegar a través de la taula de continguts del portal per trobar la 
informació del seu interès, organitzada per temàtiques o notícies. A través del visor es pot navegar, 
analitzar i consultar la informació cartogràfica de forma conjunta, mitjançant diferents eines i carregar 
serveis externs. Per ampliar la informació dels béns culturals georeferenciats, podeu accedir als 
inventaris del patrimoni cultural immoble català, tant de l'arqueològic com de l'arquitectònic

.

  Mapa del patrimoni de la diputació de Barcelona 

Un Mapa de Patrimoni Cultural és un exhaustiu inventari que recull tots els elements del 
patrimoni immoble, moble, documental, immaterial i natural d’un municipi, amb l’objectiu de 
proporcionar al corresponent ajuntament una eina de coneixement i de gestió que li permeti establir 
mesures de recerca, protecció, conservació i rendibilització social del seu patrimoni cultural i natural. 

 

11.2 Patrimoni Espanya

 Planoteca Patrimonio Español

La Planoteca del Instituto del Patrimonio Cultural de España está integrada por más de 21.000
planos de iglesias, monasterios, palacios, castillos y conjuntos histórico-artísticos de todas las 
provincias españolas.

http://ipce.mcu.es/iphe/cargarFiltroBusquedaDigPlanosAction.do?cache=init&layout=ipceDigiPlanos&language=es
http://patrimonicultural.diba.cat/
http://sig.gencat.cat/portalsigcultura.html
https://www.arquitectes.cat/ca/arquitectura/biblioteca


11 Llengua i Terminologia

11.1 Diccionaris

 DIEC2 ( Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans)

  Termcat ( Centre de Terminologia de Catalunya)

 Optimot Consultes lingüístiques de la Generalitat de Catalunya.

 Dicionario RAE  Diccionario de la Lengua  Española

11.2 Traductors

 Google traductor

 Tradukk  a  

http://tradukka.com/translate?hl=ca
https://tradukka.com/
https://translate.google.es/?hl=ca
https://dle.rae.es/
https://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html
https://www.termcat.cat/ca
https://dlc.iec.cat/


12 Teatre i les Arts Escèniques

12.1 Teatre

CDMAE. Centre de documentació de les Arts Escèniques. Museu 
de les arts escèniques. Catàlegs. Tots els fons.

  CDMAE. Centre de documentació de les Arts Escèniques. Museu 
de les arts escèniques. Col·leccions.

  Biblioteques de la Diputació de Barcelona . Llistat de recursos recollits per les
biblioteques de la Diputació de Barcelona.

 Ministerio de Cultura – Teatroteca.  Catàleg de Vídeos d’obres de Teatre.

 Base de datos de Teatro  Sense textos – DICAT Grupo de Investigación 
Teatral – Universitat de València – Història del teatre i de les representacions en l'àmbit 
espanyol.
 

 Sala Becket  Llistat d’obres en catalanes per a ser traduïdes a diversos idiomes 
– De pagament i registre.

  Cervantes Virtual Teatre Auri - Manuscrits teatrals

http://www.cervantesvirtual.com/portales/institut_del_teatre_cat/
https://www.catalandrama.cat/
https://catcom.uv.es/consulta/home.php
http://teatroteca.teatro.es/opac/#indice
https://bibliotecavirtual.diba.cat/arts-esceniques/textos-teatrals
https://www.cdmae.cat/colleccions/
https://www.cdmae.cat/colleccions/


13 Videojocs

13.1 Terminologia

 Termcat videojocs Aquest diccionari recull prop de tres-cents trenta termes 
amb les denominacions i la definició en català i amb els equivalents en castellà, francès, 
anglès i alemany.

13.2 Organismes Oficials i Indústria

 Associació Espanyola del Videojoc
 

 Indústria Europea   Agrupació de la indústria europea.
 

 PEGI   Agència que classifica els videojocs segons les seves característiques.

13.3 Festivals i Premis

 Goty  Game of the Year Awards.

 Gamelab  Congrés digital del videojoc i l'oci interactiu. Premien els millors 
videojocs desenvolupats a Espanya.

13.4 Museus

 National Videogame Museum - UK

 13.5 Bases de Dades

 Moby Games   El web conté una extensiva base de dades d'informació sobre 
els videojocs.

https://www.mobygames.com/
https://thenvm.org/
http://www.gamelab.es/
https://thegameawards.com/
https://pegi.info/es
https://www.isfe.eu/
http://aevi.org/
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/9


 Games DB        IGBD
 

https://www.igdb.com/
http://thegamesdb.net/


14 Ceràmica

14.1 Museus d’Espanya

 Museu de Terracotta Museu de la Ceràmica de la Bisbal de l'Empordà

 Museu de la Ceràmica de Manises València

  Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuaruas González Martí - 
Col·lecció Egner

14.2 Museus d’Europa

 Europeana Ceràmica Recull les col·leccions disponibles a diversos museus de 
tot Europa.

14.3 Col·leccions d’Estats Units i Nort Amèrica

Col·leccions de ceràmica consultables a través d'Internet de diversos museus dels
Estats Units.

 Rosenfield Collection

 AMOCA - American Museum of Ceramic Art

 Gardiner Museum

http://www.gardinermuseum.on.ca/
http://www.amoca.org/
http://www.rosenfieldcollection.com/
http://www.europeana.eu/en/collections/topic/31-ceramic
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/museos/destacados/anteriores/2010/acceso-catalogo-egner-mn-ceramica.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/museos/destacados/anteriores/2010/acceso-catalogo-egner-mn-ceramica.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/museos/destacados/anteriores/2010/acceso-catalogo-egner-mn-ceramica.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/museos/destacados/anteriores/2010/acceso-catalogo-egner-mn-ceramica.html
http://www.manises.es/es/ayto/museos/mcm
http://www.terracottamuseu.cat/
http://www.terracottamuseu.cat/


 The Dinnerware Museum

  Ohr-O'Keefe Museum of Art

 Royal Ontario Museum

 Everson Museum of Art

· Document elaborat i editat per Joan Luna.   

https://collections.everson.org/
https://collections.everson.org/
http://www.rom.on.ca/
http://www.rom.on.ca/
https://georgeohr.org/
http://www.dinnerwaremuseum.org/
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