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HEMEROTECA DIGITAL . Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 

1. PRESENTACIÓ DEL PORTAL  

L’Hemeroteca digital de l’AHCB posa a l’abast dels investigadors i de tots els ciutadans interessats la 

consulta de 300 títols digitalitzats de premsa històrica de la nostra Hemeroteca. La web s’anirà enriquint 

periòdicament amb noves digitalitzacions. 

Desitgem que esdevingui una eina útil que faciliti el coneixement del nostre ric patrimoni documental i de la 

història de la Ciutat. 

 

2. ELEMENTS DE LA PÀGINA PRINCIPAL 
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 Bàner superior: clicant a “Hemeroteca digital “ en qualsevol moment podreu tornar a la 

pàgina principal del portal. 

 Títols destacats que pensem que poden ser del vostre interès. 

 Veure tots els títols: podeu navegar alfabèticament per tots els títols disponibles al portal. 

Utilitzeu l’alfabet que es mostra a la part superior 

 

3. COM FER CERQUES 

 
CERCA SIMPLE: esteu buscant a tot el contingut de la web, tant dins el text dels diaris i revistes 
digitalitzats, com a les paraules dels títols. 
Podeu usar paraules soltes o bé si sabeu que una cadena de paraules sovint han d’aparèixer 
escrites juntes escriviu-les entre cometes: 
 

ex. “Noy del sucre” , “Dorotea de Chopitea”,  
bombardeo ,  Barceloneta , incendio , Ardiaca “archivo histórico” 

 
 

 
 
CERCA AVANÇADA: serveix per restringir la vostra recerca a un títol concret i/o per dates, i/o 
per paraules. 
A la cerca avançada per títol podeu escriure el títol complet de la publicació o una de les 
paraules que el formen. Si teniu dubtes sobre si un títol es troba disponible, podeu clicar a 
“Veure tots els títols” de la pàgina principal i buscar-lo per ordre alfabètic. 
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Recordeu que trobareu publicacions en castellà i en català i, per tant, us recomanem que la 
cerca per paraules la feu en les dues llengües per tal d’obtenir els resultats més rellevants 
possibles.  
El text de les publicacions s’ha extret mitjançant un procés automàtic de reconeixement òptic 
de caràcters. Aquest procés mai reconeix el 100% del text imprès als originals. 
 

 Exemples de cerca avançada:  

Pont blau - 01/01/1955-31/12/1955 - visita catedral 
Diario de Barcelona - 01/01/1923-31/12/1923 – Einstein 
Diario de Barcelona – 01/01/1895 – 31/12/1912 – Joan Maragall 

 

 
 

4. RESULTATS DE LES CERQUES 

 

 Els resultats obtinguts es mostren ordenats CRONOLÒGICAMENT 

 Si entreu en un dels exemplars, trobareu l’enllaç al catàleg de l’Hemeroteca per obtenir més 

informació de la publicació 

 Cliqueu a la imatge de l’exemplar per veure el PDF. Podeu imprimir i/o descarregar el fitxer. 

 

 

Hemeroteca 

Barcelona, 10 de febrer de 2020 


