CONVENIS, PROJECTES I COL·LABORACIONS
D’ençà de la seva creació, l’any 1987, el SDHLC és una entitat viva i dinàmica que ha
participat en projectes d’investigació, ha col·laborat amb diferents organismes
mitjançant convenis de cooperació per l’elaboració de bases de dades i productes i ha
donat assessorament a d’altres entitats i grups d’investigació.

1987 – 1989
Una de les primeres línies d’actuació del Servei va ser la creació d’un fons
bibliogràfic especialitzat en història local de Catalunya, integrat en la Biblioteca
d’Humanitats de la UAB. La compra d’aquest material ens permetia disposar i oferir un
fons amb les monografies i literatura local més representativa de tot Catalunya.
Títol del projecte: “Creación del fondo bibliográfico de Historia Local de
Catalunya”
Investigador principal: Borja de Riquer i Permanyer
Durada: 1986-1989
Entitat finançadora: CAICYT (Ministerio de Educación y Ciencia)
Finançament: 2.754.960 ptes.

1990
Els principals objectius del Servei es van concretar en la realització del projecte
d’investigació que ens va permetre dissenyar la base de dades documental, establir la
metodologia de recollida de dades, les eines per l’anàlisi i recuperació de la informació,
els criteris de selecció i l’elaboració d’un estat de la qüestió de la situació de la
bibliografia local en Catalunya: “Historia local de Cataluña. Estado de la cuestión
y propuesta de metodología y análisis de cara a la creación de una base de
datos".
Títol del projecte: “Historia local de Cataluña. Estado de la cuestión y propuesta
de metodología y análisis de cara a la creación de una base de datos" (PB-890322)
Investigador principal: Borja de Riquer i Permanyer
Durada: 1990-1993
Entitat finançadora: CICYT (Ministerio de Educación y Ciencia)
Finançament: 4.082.000 ptes.
També cal remarcar la col·laboració amb l'ISOC (CSIC) , la Universitat de
Granada i la Universitat Complutense de Madrid en un projecte de buidatge
d'articles de revistes espanyoles: ”Estudio y desarrollo de la producción
científica en historia contemporánea”. El projecte ens va permetre difondre la
informació a l'àmbit estatal, integrant a la nostra base de dades els registres sobre
Catalunya de l'ISOC i, posar-nos en contacte amb d'altres grups amb projectes
similars.
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Títol del projecte: Estudio y desarrollo de la producción científica en historia
contemporánea (INF90-0146)
Investigador principal: Octavio Ruiz Manjon (UCM)
Entitat finançadora: DGICYT (Ministerio de Educación y Ciencia)
Durada: 1990-1993
Finançament: 3.500.000 ptes.
• Conveni marc de col·laboració amb l’Àrea de Cultura (Oficina del
Patrimoni Cultural) de la Diputació de Barcelona que va suposar l’inici del gruix
del treball de camp en les principals biblioteques de Catalunya i l’obtenció dels primers
resultats per oferir als usuaris a través de la xarxa telemàtica VTLS de les biblioteques
universitàries i de la xarxa de biblioteques populars de la Diputació.
Títol: “Fons informatitzat d’Història Local de la Catalunya
contemporània: creació d’una base de dades bibliogràfica d’Història
Local de Catalunya i difusió a través d’ Internet”
Investigador principal: Borja de Riquer i Permanyer
Durada: 1990–1992
Entitat finançadora: Diputació de Barcelona
Finançament: 10.000.000 ptes.

1991
• El SDHLC proporcionà assessorament informàtic i metodològic al Museu Arxiu de
Santa Maria de Mataró per a la creació de una base de dades del fons bibliogràfic
d'aquest centre. Es va fer el disseny de l’aplicació amb el programari CDS-ISIS i la
formació dels tècnics.

1992
• El SDHLC proporcionà assessorament informàtic i metodològic al Departament
d'Economia Aplicada de la UAB, per a la creació de una base de dades
bibliogràfica sobre la temàtica “Mercat americà”. Es va fer el disseny de l’aplicació amb
el programari CDS-ISIS i la formació dels tècnics.

1993
• Conveni amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental per a l'edició d'un
catàleg bibliogràfic d'història contemporània de la comarca, que es va
publicar l'abril de l’any 1994 1
Títol: Bibliografia sobre el Vallès Occidental (1700-1993)
Entitat finançadora: Consell Comarcal del Vallès Occidental
Durada: 1993
Finançament: 750.000 ptes.
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• Col·laboració en el projecte d’investigació del “Programa Sectorial de Promoción
General del Conocimiento” de la de la DGICYT “Instituciones y formas de poder
en la Cataluña del s. XIX. Proyecto para la elaboración de una base de datos
documental informatizada” (PB-93-0906).
El SDHLC proporcionà assessorament informàtic i metodològic per a la creació de base
de dades documental “SABRE”, sobre fons documentals de temàtica administrativa i
militar de la Catalunya de segle XIX. (Biblioteca de la Capitania General de Barcelona),
elaborà un Manual d’Estil, un Tesaurus de terminologia militar en català i finalment va
portar a terme la formació dels tècnics i becaris del projecte.
Títol del projecte: “Instituciones y formas de poder en la Cataluña del s. XIX.
Proyecto para la elaboración de una base de datos documental informatizada”
(PB-93-0906)
Investigador principal: Borja de Riquer i Permanyer
Durada: 1993-1996
Entitat finançadora: DGICYT (Ministerio de Educación y Ciencia)

1994
• Al gener de 1994 es va inicià, en col·laboració amb els responsables de la Base de
dades “Traces” de Literatura Catalana del Departament de Filologia Catalana de
la Universitat Autònoma de Barcelona, l'elaboració d'una base de dades de Biografies
de Personalitats de la Cultura Catalana, producte de la selecció de registres
d'ambdues bases de dades. A tal efecte es va establir un conveni de col·laboració amb
la Biblioteca de Catalunya, amb l'objectiu de que la Base de Dades (dissenyada
amb la interfície Heurisko, de CDS-ISIS) pogués exportar-se i integrar-se en el
Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya.
Títol: “VIDES: elaboració d’una base de dades bibliogràfica sobre biografies de
personalitats de la cultura catalana.
Durada: 1994
Entitat finançadora: Biblioteca de Catalunya
Finançament: 1.500.000 ptes.
• Conveni entre la Coordinadora de Centres d'Estudi de Parla Catalana, la
Oficina del Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona i el Servei de
Documentació d'Història Local de Catalunya amb l'objectiu d’elaborar les bases
de dades bibliogràfiques corresponents a les comarques de la província de Barcelona
Títol: Creació de bases de dades comarcals de la província de
Barcelona 2 .
Entitat finançadora: Diputació de Barcelona
Durada: 1994-2004
Finançament: 18.983.507 ptes.
• Entre les línies de col·laboració més potenciades des del Servei, i que han adquirit
més ressò en la comunitat científica, hi ha la d'establir un mecanisme d'intercanvi
d'informació que permeti una actualització ràpida, rigorosa, exhaustiva i fiable des dels
. Aquest conveni marc generà la signatura de diferents convenis per a la realització de les bases de dades comarcals.
El finançament atorgat correspon a la suma dels imports de tots els convenis.
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propis centres de producció d'història local. En aquest sentit ha estat pionera la
col·laboració encetada amb el Centre d'Estudis de l'Hospitalet de Llobregat per
l'elaboració d'una Base de dades bibliogràfica de l’Hospitalet de Llobregat.
Aquesta cooperació ha estat enriquidora per ambdós organismes perquè ha permès
compartir criteris d'anàlisi documental i per l'aprofitament del treball que suposa
l'intercanvi de registres bibliogràfics.
Títol: ”Adaptació i normalització de la base de dades bibliogràfica BABEL’H de la
ciutat de l’Hospitalet de Llobregat”
Durada: 1994-1995
Entitat finançadora: Diputació de Barcelona
Finançament: 500.000 ptes.
• Conveni amb el Centre d’Estudis del Baix Llobregat i la Diputació de
Barcelona per a la realització de la Base de Dades de la comarca del Baix
Llobregat. El treball de camp es prolongà fins l’any 1997 ja que el projecte comptà
amb el suport econòmic extern del Consell Comarcal del Baix Llobregat,
mitjançant la contractació d’un becari.
Títol: Creació d’ una base de dades bibliogràfica de la comarca del Baix
Llobregat.
Durada: 1994-1997
Entitat finançadora: Diputació de Barcelona, Consell Comarcal del Baix
Llobregat.
Finançament: 1.500.000 (Diputació) 2.000.000 (Consell Comarcal)
• Col·laboració amb la revista "L'Avenç: revista d'història contemporània ", en
l'elaboració del índex 3 de tots els articles publicats en el seu suplement "Plecs
d'Història Local" des del primer número (febrer 1986) fins el número 50 (abril
1994).
L’índex consta de 350 referències bibliogràfiques (tant d’articles com de ressenyes)
analitzats i indexats pel SDHLC i inclosos en la Base de Dades d’Història Local de
Catalunya.
Es va publicar en el número 51 de la revista (juny 1994).

1995
• Conveni amb l’Institut d’Estudis Penedesencs i la Diputació de Barcelona
per a la realització de la Base de dades bibliogràfica de la comarca de l’Alt
Penedès. Es va comptar amb el suport del Consell Comarcal del l’Alt Penedès.
Títol: Creació d’una base de dades bibliogràfica de la comarca de l’Alt Penedès.
Durada: 1995-1996
Entitat finançadora: Diputació de Barcelona
Finançament: 1.000.000 ptes.
• Conveni amb el Centre d’Estudis del Bages i la Diputació de Barcelona per
a la realització de la primera fase de la Base de dades bibliogràfica de la comarca
del Bages.
3
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Títol: ”Creació d’una base de dades bibliogràfica de la comarca del Bages”
Durada: 1995-1996
Entitat finançadora: Diputació de Barcelona.
Finançament: 1.000.000 ptes.
• Conveni amb el Patronat de l'Arxiu Històric de Sabadell, l'Ajuntament de
Sabadell, la Fundació de la Caixa d'Estalvis de Sabadell i la Diputació de
Barcelona per a la creació d'una Base de dades de la Ciutat de Sabadell.
Títol: Base de dades bibliogràfica de la Ciutat de Sabadell.
Durada: 1995-1997
Entitats finançadores: Ajuntament de Sabadell, Patronat de l’Arxiu Històric de
Sabadell, Caixa d’Estalvis de Sabadell i Diputació de Barcelona.
Finançament: 3.064.706 ptes.
• S'inicià el projecte de creació de les Bases de Dades de les Comarques
Gironines, en col·laboració amb la Universitat de Girona, l'Ajuntament de
Girona i la Diputació Provincial Gironina, seguint el model de la província de
Barcelona.
El SDHLC va lliurar a la Universitat de Girona una base de dades amb més de 4.000
referències sobre les comarques gironines extretes de la base de dades central i es va
fer la formació als tècnics encarregats de mantenir-la. Des de la Universitat de Girona
s’ha gestionat l’actualització e incorporació de noves referències.
• Publicació del Tesaurus d’Història Contemporània de Catalunya en
col·laboració amb la Diputació de Barcelona.
Un dels productes elaborats pel SDHLC per tal de poder indexar i recuperar el
contingut dels documents incorporats a la base de dades a través d’un llenguatge
documental comú és el Tesaurus d’Història Local de Catalunya, vocabulari
controlat i especialitzat. La primera edició 4 publicada recollí la terminologia d’història
contemporània de Catalunya.
Títol: “Tesaurus d’Història Contemporània de Catalunya”
Durada: 1995-1996
Entitat finançadora: Diputació de Barcelona

1996
• Conveni de col·laboració amb el CINDOC (CSIC) per l’intercanvi de registres
entre la Base de Dades d'Història Local de Catalunya i les bases de dades
del CINDOC. La participació suposà rebre més de 15.000 articles de revista de
temàtica catalana analitzats pel CINDOC, procedents de revistes d'àmbit català i
espanyol.
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Títol: “Intercanvi de registres electrònics entre les bases de dades del CINDOC
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas) i el Servei de Documentació
d'Història Local de Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona”
Durada: 1996-1998
Entitat finançadora: Consejo Superior de Investigaciones Científicas i Universitat
Autònoma de Barcelona.
• Conveni amb l’Institut d’Estudis Penedesencs i la Diputació de Barcelona
per a la realització de la Base de dades bibliogràfica de la comarca del Garraf.
Es va comptar amb el suport del Consell Comarcal del Garraf.
Títol: Creació d’una base de dades bibliogràfica de la comarca del Garraf.
Durada: 1996-1997
Entitat finançadora: Diputació de Barcelona
Finançament: 1.000.000 ptes.
• Conveni amb el Centre d’Estudis Socials d’Osona i la Diputació de
Barcelona per a la realització de la primera fase de la Base de dades bibliogràfica
de la comarca d’Osona. Es va comptar amb el suport del Consell Comarcal d’Osona,
l’Ajuntament de Vic i la Universitat de Vic.
Títol: “Creació d’una base de dades bibliogràfica de la comarca d’Osona”
Durada: 1996-1997
Entitat finançadora: Diputació de Barcelona
Finançament: 1.000.000 ptes.
• El SDHLC proporcionà assessorament informàtic i metodològic a la Biblioteca de
l’Escola d’Economia de Sabadell per a la creació d’una base de dades
bibliogràfica de premsa econòmica. Es va fer el disseny de l’aplicació amb el
programari CDS-ISIS i la formació dels tècnics.

1997
• Projecte d’investigació per portar a terme l’actualització i automatització del
Tesaurus d’Història Local de Catalunya.
Amb l’ ampliació dels criteris de selecció de la Base de dades d’Història Local de
Catalunya es va fer necessari ampliar i revisar el llenguatge documental emprat.
L’actualització es va portar a terme a l’ajuda de la Comissió Europea.
Títol: “Construcció i edició electrònica d’un tesaurus d’Història de Catalunya en
català (actualització i ampliació del Tesaurus elaborat pel Servei de
Documentació d’Història Local de Catalunya” (97-06-MDD-0133-00)
Investigador principal: Borja de Riquer i Permanyer
Durada: 1997-1998
Entitat finançadora: Comissió Europea. Dirección General XXII. Educació,
Formació i Joventut.
Finançament: 10.000 €
• Conveni amb el Centre d’Estudis Socials d’Osona i la Diputació de
Barcelona per a la realització de la segona fase de la Base de dades bibliogràfica
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de la comarca d’Osona. Es va comptar amb el suport del Consell Comarcal d’Osona,
l’Ajuntament de Vic i la Universitat de Vic.
Títol: “Creació d’una base de dades bibliogràfica de la comarca d’Osona (II)”
Entitat finançadora: Diputació de Barcelona
Durada: 1997-1998
Finançament: 1.000.000 ptes.
• Conveni amb el Centre d’Estudis del Bages i la Diputació de Barcelona per
a la realització de la segona fase de la Base de dades bibliogràfica de la comarca
del Bages.
Títol: ”Creació d’una base de dades bibliogràfica de la comarca del Bages (II)”
Durada: 1997-1998
Entitat finançadora: Diputació de Barcelona.
Finançament: 1.000.000 ptes.
• Conveni amb la Fundació Utopia Joan N. García-Nieto d’Estudis Socials del
Baix Llobregat, (abril 1997) per al disseny i creació d’una base de dades en CDSISIS per a informatitzar la biblioteca del centre i el seu fons documental.
També es va portar a terme un curs de formació per als tècnics de la Fundació.
Títol: “Creació de la base de dades del fons documental de la Fundació Utopia”
Durada: 1997
Entitat finançadora: Fundació Utopia J.N. García-Nieto d’Estudis Socials del Baix
Llobregat.
Finançament: 168.370 ptes.
• Col·laboració en el projecte d’investigació del “Programa Sectorial de Promoción
General del Conocimiento” de la de la DGICYT “Administración civil y militar del
Estado liberal en la Cataluña del s. XIX” ( PB96-1177)
El SDHLC proporcionà assessorament informàtic i metodològic per al manteniment i
gestió de la base de dades documental “SABRE”, sobre fons documentals de temàtica
administrativa i militar de la Catalunya del segle XIX.
Títol del projecte: “Administración civil y militar del Estado liberal en la Cataluña
del s. XIX” ( PB96-1177)
Investigador principal: Borja de Riquer i Permanyer
Durada: 1997-2000
Entitat finançadora: DGICYT (Ministerio de Educación y Ciencia)

1998
• Conveni amb l’Associació Cultural El Vilatà del Berguedà i la Diputació de
Barcelona per a la realització de la Base de dades bibliogràfica de la comarca
del Berguedà.
Títol: “Creació d’una base de dades bibliogràfica de la comarca del Berguedà”
Durada: 1998-1999
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Entitat finançadora: Diputació de Barcelona
Finançament: 1.000.000 ptes.
• Conveni amb el Centre d’Estudis de Granollers i la Diputació de Barcelona
per a la realització de la primera fase de la Base de dades bibliogràfica de la
comarca del Vallès Oriental.
Títol: “Creació d’una base de dades bibliogràfica de la comarca del Vallès
Oriental”
Durada: 1998-1999
Entitat finançadora: Diputació de Barcelona
Finançament: 1.000.000 ptes.

1999
• Conveni amb el Centre d’Estudis de Granollers i la Diputació de Barcelona
per a la realització de la segona fase de la Base de dades bibliogràfica de la
comarca del Vallès Oriental.
Títol: “Creació d’una base de dades bibliogràfica de la comarca del Vallès
Oriental (II)”
Durada: 1999-2000
Entitat finançadora: Diputació de Barcelona
Finançament: 1.000.000 ptes.
• Conveni amb la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Terrassa, el
Consorci del Centre Associat de la UNED, la Universitat Politècnica de
Catalunya (campus de Terrassa), la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de
Terrassa, la Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa (CECOT) i el
Centre d'Estudis Històrics de Terrassa per a la realització de la primera fase de la
Base de dades bibliogràfica de la Ciutat de Terrassa.
Títol: “Creació de la Base de dades bibliogràfica de la ciutat de Terrassa”
Durada: 1999-2000
Entitats finançadores: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Terrassa, Consorci
del Centre Associat de la UNED, Universitat Politècnica (campus de Terrassa),
Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa, Confederació Empresarial
Comarcal de Terrassa (CECOT)
Finançament: 3.230.000 ptes.
• Conveni amb el Departament d’Història de la Universitat de Lleida per a la
creació de la Base de dades bibliogràfica de les comarques de Lleida i d’un
Servei de Documentació d’Història Local de les comarques de Lleida, imitant el model
de Barcelona. Comptà amb el suport extern de l’Institut d’Estudis Ilerdencs,
mitjançant el finançament d’un becari d’investigació.
Títol: “Creació d’una base de dades bibliogràfica de les comarques de Lleida”
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Entitats finançadores: Universitat de Lleida i Institut d’Estudis Ilerdencs.
Durada: 1999-2000
Finançament: 472.500 ptes
• Participació en el projecte “CDSX: centres de documentació de Sabadell en
xarxa” (1999) impulsat per l’Ajuntament de Sabadell, amb la cooperació de la
Diputació de Barcelona. El seu objectiu principal va ser la creació d’una base de
dades de caràcter interdisciplinari, que descriu els fons documentals de diversos
centres de documentació especialitzats que pertanyen a entitats de Sabadell:
Acadèmia Catòlica, Unió Excursionista de Sabadell, Associació per a la
Defensa i Estudi de la Natura (ADENC), Conservatori Municipal de Música,
Lliga dels Drets dels Pobles.
La base de dades es pot consultar localment en cadascun dels centres, sota el
programari Winisis 3.1 i, també des de la web http://www.ajsabadell.es/cdsx
El SDHLC va fer el disseny de l’aplicació, la conversió i adaptació de catàlegs sota altres
programaris i la formació dels tècnics. A més hi col·labora activament cedint al catàleg
els 9.968 registres referits a Sabadell que formen part de la Base de dades d’Història
Local de Catalunya.

2000
• Conveni amb la Diputació de Barcelona per a la realització de la primera fase
de la Base de dades bibliogràfica de la comarca del Vallès Occidental
(excloent-hi Sabadell i Terrassa).
Títol: “Creació d’una base de dades bibliogràfica de la comarca del Vallès
Occidental”
Durada: 2000-2001
Entitat finançadora: Diputació de Barcelona
Finançament: 1.000.000 ptes.
• Conveni amb el Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada i la Diputació de
Barcelona per a la realització de la Base de dades bibliogràfica de la comarca
de l’Anoia.
Títol: “Creació d’una base de dades bibliogràfica de la comarca de l’Anoia”
Durada: 2000-2001
Entitat finançadora: Diputació de Barcelona
Finançament: 1.000.000 ptes.
• Conveni amb l’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Barcelona per a la
realització de la primera fase de la Base de dades bibliogràfica de la Ciutat de
Barcelona.
Títol: Creació d’una base de dades bibliogràfica de la ciutat de Barcelona
Durada: 2000-2002
Entitat finançadora: Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Barcelona
Finançament: 2.900.000 ptes.
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• El SDHLC col·laborà amb el Centre d’Estudis del Baix Llobregat en l'elaboració
de l’índex 5 de tots els articles publicats en la seva publicació “Materials del Baix
Llobregat”, des del primer número (1994) fins el número 5 (1999).
L’índex consta de 174 referències bibliogràfiques (tant d’articles com de ressenyes)
analitzats i indexats pel SDHLC i inclosos en la Base de Dades d’Història Local de
Catalunya.
• El SDHLC proporcionà assessorament informàtic i metodològic a l’Associació
d’Arxivers de Catalunya per a la creació d’una base de dades bibliogràfica per a la
gestió de la biblioteca de l’entitat. Es va fer el disseny de l’aplicació i el manual d’estil.

2001
• Conveni amb la Diputació de Barcelona per a la realització de la segona fase
de la Base de dades bibliogràfica de la comarca del Vallès Occidental
(excloent-hi Sabadell i Terrassa).
Títol: “Creació d’una base de dades bibliogràfica de la comarca del Vallès
Occidental (II)”
Durada: 2001-2002
Entitat finançadora: Diputació de Barcelona
Finançament: 6.010,12 €
• Elaboració i publicació de la Bibliografia sobre el Berguedà 6 en col·laboració
amb l’Associació Cultural el Vilatà del Berguedà i amb el suport de la Fundació
Caixa Manresa.
Títol: “Bibliografia sobre el Berguedà”
Durada: 2001
Entitat finançadora: Associació Cultural el Vilatà del Berguedà, Fundació Caixa
Manresa.
• Conveni amb l’Ajuntament de Terrassa, el Consorci del Centre Associat de
la UNED, la Universitat Politècnica de Catalunya (campus de Terrassa), la
Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa, la Confederació
Empresarial Comarcal de Terrassa (CECOT) i el Centre d'Estudis Històrics de
Terrassa per a la realització de la segona fase de la Base de dades bibliogràfica
de la Ciutat de Terrassa.
Títol: “Creació de la Base de dades bibliogràfica de la ciutat de Terrassa (II)”
Durada: 2001-2002
Entitats finançadores: Ajuntament de Terrassa, Consorci del Centre Associat de
la UNED, Universitat Politècnica (campus de Terrassa), Cambra Oficial de
Comerç i Indústria de Terrassa, Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa
(CECOT)
Finançament: 12.146,45 €

5
6

“Índex 1994-1999”. Materials del Baix Llobregat (2000)
Bibliografia sobre el Berguedà (2001)
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• El SDHLC, a petició de l’Oficina de Patrimoni de la Diputació de Barcelona,
proporcionà assessorament informàtic i metodològic a l’Arxiu i Biblioteca Episcopal
de Vic per a la creació d’una base de dades per gestionar el catàleg del fons
bibliogràfic de la biblioteca. Es va fer el disseny de l’aplicació, el manual d’estil i
es van lliurar 1.744 registres inclosos en la Base de Dades d’Història Local de
Catalunya i procedents d’aquesta biblioteca.

2002
• Conveni amb el Museu de Badalona i la Diputació de Barcelona per a la
realització de la Base de dades bibliogràfica de la comarca del Barcelonès
(excloent-hi l’Hospitalet de Llobregat i la ciutat de Barcelona)
Títol: “Creació d’una base de dades bibliogràfica de la comarca del Barcelonès”
Durada: 2002-2003
Entitat finançadora: Diputació de Barcelona
Finançament: 6.010,12 €
• Conveni amb la Diputació de Barcelona per a la realització de la primera fase
de la Base de dades bibliogràfica de la comarca del Maresme.
Títol: “Creació d’una base de dades bibliogràfica de la comarca del Maresme
Durada: 2002-2003
Entitat finançadora: Diputació de Barcelona
Finançament: 6.010,12 €
• Col·laboració amb el “Grupo de Historia Comparada de la Europa Moderna”
(GHCEM) de la UAB en l’assessorament informàtic i metodològic per a la creació
d’una
base de dades bibliogràfica de fons documentals de l’època
napoleònica, dipositats a la Biblioteca de la Universitat de Barcelona. Es va fer el
disseny de les aplicacions i la formació dels becaris. Projecte dirigit pel professor Lluís
Roura.
• Col·laboració amb el “Grup de Recerca d’Estudis d’Història Cultural”
(GREHC) de la UAB en l’assessorament informàtic i metodològic per a la creació
d’una base de dades bibliogràfica de fonts documentals religioses dels
segles XVI-XVIII 7 . Es va fer el disseny de l’aplicació i la formació dels tècnics.
Projecte dirigit pel professor José Luis Betrán Moya.

2003
• Conveni amb la Diputació de Barcelona per a la realització de la segona fase
de la Base de dades bibliogràfica de la comarca del Maresme.

7

El resultat científic d’aquesta col·laboració ha estat la tesina de Carlos Blanco Fernández; Libro y religión en la
Cataluña de la Contrarreforma, siglos XVI-XVIII. (2003) i la seva tesi doctoral “Divinas palabras en moldes humanos.

Libro e impreso religioso en la Cataluña de la época moderna (ss. XVI-XVIII)” (2010), ambdues dirigides per José Luis
Betrán Moya
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Títol: “Creació d’una base de dades bibliogràfica de la comarca del Maresme
(II)”
Durada: 2003-2004
Entitat finançadora: Diputació de Barcelona
Finançament: 6.010,12 €
• El SDHLC proporcionà assessorament informàtic i metodològic a la Biblioteca de
l’Arxiu Històric del Museu de Badalona per a la creació de dues base de
dades bibliogràfiques; una per a la gestió de la Biblioteca de l’Arxiu i altra per a la
catalogació i automatització del “Fons Bibliogràfic de Josep Maria Cuyàs i Tolosa”. Es
va fer el disseny de les aplicacions i la formació dels tècnics.
• Col·laboració en l’elaboració del Report de la Recerca a Catalunya 2003
elaborat per l’Institut d’Estudis Catalans (IEC).
El SDHLC, partint de la informació continguda en la Base de Dades d’Història Local de
Catalunya, realitzà un informe amb dades estadístiques de l’estat de la recerca
(segons el paràmetres subministrats per l’IEC) en el període 1997-2002. Treball
realitzat per encàrrec dels professors Antoni Simón i Tarrés i Albert Balcells.
• Col·laboració en el projecte d’investigació del “Programa Sectorial de Promoción
General del Conocimiento” de la de la DGI “La cuestión catalana en la política
española del siglo XX” (BHA2002-01307).
El SDHLC realitzà una base de dades amb la informació procedent del “Histórico del
Congreso de Diputados 1810-1977”: llistats impresos amb la relació dels parlamentaris
de Catalunya, per districtes, amb les dades oficials i biogràfiques. La informació es va
escanejar i adaptar per traspassar-la a una base de dades específica.
Títol del projecte: “La cuestión catalana en la política española del siglo XX”
(BHA2002-01307).
Investigador principal: Borja de Riquer i Permanyer
Durada: 2003-2005
Entitat finançadora: DGI (Ministerio de Educación y Cultura) i FEDER
• Col·laboració en el projecte d’investigació “Diccionari biogràfic dels
parlamentaris de Catalunya del segle XX”, dirigit pel professor Borja de Riquer
dins del programa de la “Distinció de la Generalitat de Catalunya Investigador
Reconegut”.
El SDHLC ha dissenyat el sistema documental integrat per tres bases de dades
relacionades a través d’hipertext: una base de dades biogràfica de parlamentaris,
una base de dades bibliogràfica amb bibliografia de o sobre els parlamentaris i una
altra base de dades documental amb referències digitalitzades de documents
(discursos, actes de sessions, etc.)
Títol del projecte: “Diccionari biogràfic dels parlamentaris de Catalunya del
segle XX”
Investigador principal: Borja de Riquer i Permanyer
Durada: 2002-2007
Entitat finançadora: Generalitat de Catalunya
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2004
• Conveni amb la Diputació de Barcelona per a l’actualització de les bases de
dades bibliogràfiques de les comarques de Barcelona.
Títol: Actualització de les bases de dades bibliogràfiques de les comarques de
Barcelona.
Durada: 2004-2005
Entitat finançadora: Diputació de Barcelona
Finançament: 5.911 €

• Col·laboració amb el “Grup de Recerca sobre l’època Franquista (GREF)”,
membre del “Centre d’Estudis sobre les èpoques franquista i Democràtica
(CEFID)” de la UAB en el projecte “Base de dades: Catalunya durant el
franquisme”, dirigit per la professora Carme Molinero.
El SDHLC ha dissenyat el sistema documental per a la realització de dues bases de
dades relacionades a través d’hipertext: una base de dades bibliogràfica sobre l’època
franquista i una base de dades documental per a l’elaboració d’un Diccionari del
Franquisme (personatges, entitats, fets culturals i polítics, etc.)

2005
• Conveni marc amb la Biblioteca de Catalunya i el Museu d’Història de

Catalunya per establir una col·laboració en projectes i camps d’interès comuns com
són la difusió de la producció bibliogràfica catalana i de la història de Catalunya.

2006
• Conveni de col·laboració amb el Museu del Montsià per a la realització d’una
Base de dades bibliogràfica de les Terres de l’Ebre.
El SDHLC va dissenyar una aplicació específica en Winisis i va traspassar, des d’ACCES,
5.927 referències de monografies i 8.129 articles de revistes del fons documental del
Museu.
Títol: “Creació d’una base de dades bibliogràfica de las Terres de l’Ebre (Baix
Ebre, Montsià, Terra Alta i Ribera d’Ebre)”
Durada: 2006-2007
Entitat finançadora: Museu del Montsià
Finançament: 2.990 €
• Col·laboració amb el Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i
Democràtica (CEFID) en la realització de l’obra “Catalunya durant el Franquisme.
Diccionari” 8 .
Disseny i realització de la base de dades i de la interfície de consulta del Diccionari en
versió electrònica (http://www.cefid.uab.es/diccionari/wfran/form.htm)

8

Catalunya durant el Franquisme. Diccionari. Vic : Eumo, 2006
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2007
• Col·laboració amb el Grup d’Història del Parlamentarisme (GHP) de la UAB en
el projecte “Diccionario biográfico de los parlamentarios españoles (DBPE)”
dirigit per la Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Sevilla, Universitat de
Valladolid, Universitat del País Basc i el Centre d’Estudios Políticos i Constitucionales de
Madrid.
El SDHLC porta la gestió tècnica del projecte: disseny de les aplicacions i metodologia
de la recollida de dades.
Títol del projecte: “Diccionario biográfico de los parlamentarios españoles
(DBPE)”
Investigadors principals: Borja de Riquer i Permanyer (UAB), Mikel Urquijo
(EHU),Joseba Aguirreazkuenaga (EHU), Pedro Carasa (UV), Maria Sierra (US) i
Javier Moreno Luzón (CEPC).
Durada: 2006-2012
Entitat finançadora: Congreso de los Diputados
Finançament: 1.000.000 € (general per tot el projecte)
• Col·laboració amb el Grup d’Història del Parlamentarisme (GHP) de la UAB en
la realització de la interfície de consulta “Diputats de Catalunya a les Corts
republicanes 1931-1939”.
Disseny i realització de la base de dades i de la interfície de consulta en versió
electrònica.(http://historia-parlamentaris.uab.cat/biografies/wbio/form.htm)

2008
• Conveni amb la Biblioteca de Catalunya per a la localització, selecció i
anàlisi d’articles d’història de Catalunya en publicacions periòdiques
d’història local editades principalment per centres d’estudis locals, museus i arxius i
en revistes d’història catalanes i d’àmbit general, segons un llistat de prelació
elaborat pel SDHLC, en funció del seu rigor científic, vigència i prestigi.
Títol: Selecció, anàlisi i difusió d'articles sobre Història de Catalunya
Durada: 2008-2009
Entitat finançadora: Biblioteca de Catalunya
Finançament: 9.537,50 €

2009
• Conveni de col·laboració amb el Memorial Democràtic de la Generalitat de
Catalunya per a la realització d’un Tesaurus sobre la memòria democràtica a
Catalunya (període 1931-1980)
Títol: Tesaurus d’Història de Catalunya 1931-1980: Segona República, Guerra
civil, Franquisme i Transició democràtica. (2. 315 termes)
Durada: 2009-2011

14

2010
• Col·laboració amb el Departament d’Història Moderna i Contemporània i la
Comissió organitzadora de l’Any Vicens Vives per a la realització de la pàgina
web oficial de l’esdeveniment.
Disseny, gestió i manteniment de la pàgina web 2010 Any Jaume Vicens Vives
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