
REVISTES ANTIGUES DE SANT ANDREU 

 

Relació de títols que guarden a la Biblioteca de Catalunya 
i a l'arxiu Històric de a Ciutat de Barcelona. 

 
 
títol: Acció Feminal de Sant Andreu de Palomar. 
dates: 1932- 
ubicació: 

• Biblioteca de Catalunya 

 

títol: L'Andreuenca : butlletí portantveu de la Cooperativa de Consum "L'Andreuenca". 

dates: 1934- 

ubicació: 

• Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 

• Biblioteca de Catalunya 

 

títol: L'Andreuet : revista quizenal. 
dates: 1925- 
ubicació: 

• Biblioteca de Catalunya: 

 
títol: La Antigua unión : revista semanal de intereses morales y materiales de San Martín de Provensals, 

Gracia y San Andrés de Palomar. 
dates: 1880- 

ubicació: 
 Biblioteca de Catalunya 

 

títol: Ateneo obrero de San Andrés de Palomar. 
dates: 1989- 

ubicació:  
 Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 

 Biblioteca de Catalunya 
 

 

títol: Bandera Catalana. 
dates: 1892- 
ubicació:  

 Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 

 

títol: Bona Sarment : portaveu de l'Ateneu de Sant Lluís Gonzaga de Sant Andreu de Palomar. 

dates: 1931- 

ubicació:  

 Biblioteca de Catalunya 

 

títol: Butlletí de l'Avenç Obrer català adherit a l'Esquerra Republicana de Catalunya. 
dates: 1933- 
ubicació: 

 Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 

 
  

https://explora.bnc.cat/permalink/34CSUC_BC/1fpark4/alma991005236079706717
https://ccuc.csuc.cat/permalink/34CSUC_NETWORK/1lvm5kh/alma991044014639706706
https://ccuc.csuc.cat/permalink/34CSUC_NETWORK/1lvm5kh/alma991044014639706706
https://ccuc.csuc.cat/permalink/34CSUC_NETWORK/1lvm5kh/alma991044014639706706
https://explora.bnc.cat/permalink/34CSUC_BC/1fpark4/alma991016461149706717
https://explora.bnc.cat/permalink/34CSUC_BC/1fpark4/alma991016461149706717
https://explora.bnc.cat/permalink/34CSUC_BC/1fpark4/alma991006551409706717
https://explora.bnc.cat/permalink/34CSUC_BC/1fpark4/alma991006551409706717
https://ccuc.csuc.cat/permalink/34CSUC_NETWORK/1lvm5kh/alma991045032589706706
https://ccuc.csuc.cat/permalink/34CSUC_NETWORK/1lvm5kh/alma991045032589706706
https://ccuc.csuc.cat/permalink/34CSUC_NETWORK/1lvm5kh/alma991040183169706706
https://ccuc.csuc.cat/permalink/34CSUC_NETWORK/1lvm5kh/alma991040183169706706
https://explora.bnc.cat/permalink/34CSUC_BC/1fpark4/alma991005260559706717
https://ccuc.csuc.cat/permalink/34CSUC_NETWORK/1lvm5kh/alma991043559879706706


títol: El Eco de las afueras : revista semanal de intereses morales y materiales de S. Martin de 

Provensals, Gracia y S. Andrés de Palomar. 
dates: 1884- 
ubicació:  

 Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 

 

títol: Enllà : revista mensual de literatura art i informació. 
dates: 1933- 

ubicació:  

 Biblioteca de Catalunya 

 

 

títol: El Faro Andresense. 
dates: 1878- 

ubicació: Arxiu del Districte de Sant Andreu 

 

 
títol: Germanor : periòdic porta-veu del Casino Andresense. 
dates: 1904-1905 

ubicació: 

• Biblioteca de Catalunya 

 

títol: El Heraldo de las afueras : periódico semanal defensor de los intereses de los pueblos de las 
afueras. 

dates: 1884- 

ubicació:  
 Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 

 

títol: Mosaic andreuenc : portaveu de totes les activitats andreuenques de bona mena. 
dates: 1929- 

ubicació: 

• Biblioteca de Catalunya 

 

títol: El Nàufrag o el rei de la medusa : publicació del Grup Taca de Sant Andreu de Palomar. 
dates: 1988- 

ubicació:  
 Biblioteca de Catalunya 

 

títol: Nostra revista. 
dates: 1925- 

ubicació:  
 Biblioteca de Catalunya 

 
títol: El Nuevo intríngulis : semanario que se ocupará de la moralidad administrativa de San Martin de 
Provensals y San Andrés de Palomar. 
dates: 1884- 
ubicació:  

 Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 

 

títol: Opinió: revista d'opinió cultura i societat. 

dates: 1993- 

ubicació: 

• Biblioteca de Catalunya 

 
  

https://ccuc.csuc.cat/permalink/34CSUC_NETWORK/1lvm5kh/alma991013926559706706
https://explora.bnc.cat/permalink/34CSUC_BC/1fpark4/alma991014083129706717
https://catalegarxiumunicipal.bcn.cat/ms-opac/permalink/1@1343906
https://explora.bnc.cat/permalink/34CSUC_BC/1fpark4/alma991001590229706717
https://ccuc.csuc.cat/permalink/34CSUC_NETWORK/1lvm5kh/alma991016619459706706
https://explora.bnc.cat/permalink/34CSUC_BC/1fpark4/alma991014898079706717
https://explora.bnc.cat/permalink/34CSUC_BC/1fpark4/alma991014898079706717
https://explora.bnc.cat/permalink/34CSUC_BC/1fpark4/alma991011749399706717
https://explora.bnc.cat/permalink/34CSUC_BC/1fpark4/alma991011749399706717
https://explora.bnc.cat/permalink/34CSUC_BC/1fpark4/alma991002603689706717
https://ccuc.csuc.cat/permalink/34CSUC_NETWORK/1lvm5kh/alma991013921189706706
https://ccuc.csuc.cat/permalink/34CSUC_NETWORK/1lvm5kh/alma991013921189706706
https://explora.bnc.cat/permalink/34CSUC_BC/1fpark4/alma991009523749706717


títol: El Popular : periódico semanal independiente. 
dates: 1917- 
ubicació: 

 Biblioteca de Catalunya 

 

títol: Revista andresense : semanario independiente de asuntos administrativos, ciencias, artes, 
industria, noticias y avisos de este pueblo. 
dates: 1896- 
ubicació:  

 Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 

 

títol: Sant Andreu : la Rambla. 
dates: 1980- 

ubicació:  

 Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 

https://explora.bnc.cat/permalink/34CSUC_BC/1fpark4/alma991002613809706717
https://explora.bnc.cat/permalink/34CSUC_BC/1fpark4/alma991002613809706717
https://ccuc.csuc.cat/permalink/34CSUC_NETWORK/1lvm5kh/alma991038770809706706
https://ccuc.csuc.cat/permalink/34CSUC_NETWORK/1lvm5kh/alma991011083829706706


títol: Solidaria : información libertaria de Sant Andreu del Palomar. 
dates: 1997- 

ubicació: 
 Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 

 

títol: U.E. Sant Andreu. Revista oficial. 
dates: 2013- 
ubicació: 

 Biblioteca de Catalunya 

 

títol: Volades novelles. 
dates: 1929- 
ubicació: 

• Biblioteca de Catalunya 

 

títol: Vers art. 
dates: 1997- 
ubicació: 

• Biblioteca de Catalunya 

 

títol: La Voz de las afueras : periódico semanal de intereses morales y materiales del distrito de las 
Afueras de Barcelona. 
dates: 1885- 
ubicació: 

 Biblioteca de Catalunya 

http://w156.bcn.cat/cgi-bin/abnetopa/O8154/ID547a602a/NT10
https://explora.bnc.cat/permalink/34CSUC_BC/1fpark4/alma991000309389706717
https://explora.bnc.cat/permalink/34CSUC_BC/1fpark4/alma991011564689706717
https://explora.bnc.cat/permalink/34CSUC_BC/1fpark4/alma991009950759706717
https://explora.bnc.cat/permalink/34CSUC_BC/1fpark4/alma991007556509706717

