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Des de l’Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany hem pensat que podria ser interessant proposar alguns 
treballs de recerca per als alumnes de Batxillerat. El nostre Arxiu té molts documents i, per tant, s’hi 
poden realitzar molts treballs d’investigació.  
 
Per aquest motiu, oferim als professors uns exemples de treballs de recerca, per tal que us feu una 
idea del tipus de treball que els vostres alumnes poden fer amb els fons d’arxiu. De mica, en mica, 
anirem afegint altres propostes a aquestes dues que oferim. 
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Exemple 1:  
Els canvis en els transports des de la dècada del 1 920 a la del 1960 a Banyoles 
 
1- Propostes d’estudi 

1. L’evolució de cada mitjà de transport té la seva pròpia història local: carros, automòbils, tren, 
autobús, camions, taxis,... segons l’aparició d’avenços tecnològics i els canvis en la demanda 
de cada un d’aquests transports. 

2. En aquesta història, s’hi barregen les pugnes i competències entre les companyies promotores 
de cada mitjà. Es proposa endegar les estratègies utilitzades per intentar guanyar el mercat del 
transport. 

2- Documents de treball de l’Arxiu Comarcal del Pla de l’estany 
• Padrons d’automòbils, registres de bicicletes i contribucions industrials de Banyoles 

• Publicitat en la premsa històrica local digitalitzada 

• Padrons d’habitants de Banyoles 

• Actes municipals de Banyoles 

• Correspondència de l’Ajuntament de Banyoles 

• Documents fotogràfics 

• Mapa de Banyoles (sobre el qual elaborar la ubicació de la seu dels transports) 

3- Hemeroteca disponible 
• Banyoles (1906-1907) 

• El Distrito (1907) 

• La Defensa (1908-1909) 

• El Amigo del Pueblo (1909-1911) 

• Setmanari de Banyolas (1910-1912) 

• La Creu (1913-1917) 

• Butlletí Sindical (1914-1933) 

• Gazeta Banyolina (1914-1918) 

• Vida Banyolina (1922-1931) 

• Gent Nova (1930-1931) 

• El Banyolí (1931-1932) 
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• Socialisme (1931-1932) 

• El Lluitador (1933-1934) 

• Avant (1935-1936) 

• La Veu del Poble (1936) 

• Horizontes (1946-1977) 

4-Bibliografia de suport 
• Grabuleda Sitjà, Josep: El tren petit. Quaderns de Banyoles, núm. 4. Ajuntament de Banyoles i 

Diputació de Girona, 2003. 

• Grabuleda Sitjà, Josep: “El primer automòbil fet a Banyoles” a El Mirador. La Revista del Pla de 
l’Estany. Núm. 34, juliol 2008. Zig-zag publicitat, p. 21. 

 
• Grabuleda Sitjà, Josep: “Xofers, mecànics i tallers d’automòbils” a  El Mirador. La Revista del 

Pla de l’Estany. Núm. 58, juliol 2010. Zig-zag publicitat, p. 17. 
 

• Grabuleda Sitjà, Josep: “Cròniques d’ahir: Els traginers i els primers transportistes banyolins” a 
El Mirador. La Revista del Pla de l’Estany. Núm. 108, juliol 2006. Zig-zag publicitat. 

 
• Rigau i Rigau, Antoni M.: Una xarxa ben nuada. TEISA, 1995. 

 
• Rigau i Rigau, Antoni M.: El teixit de la memòria. Articles (1946-2000). Família Rigau Oliver. 

2001. 
 
5-Àrees curriculars 

• Ciències Socials 

• Tecnologia 
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Exemple 2:  
Els anuncis publicitaris a les publicacions locals banyolines durant les primeres 
dècades del segle XX 
 
1-Propostes d’estudi 
Revisió de la situació publicitària des de començament del segle XX i la seva evolució:  

1. Els anuncis segons l’economia local i les necessitats socials i culturals 

2. L’espai de l’anunci dins el mitjà informatiu 

3. L’estratègia dels anunciants i canvis de llenguatge (de l’estereotip a la imaginació) 

4. Els anuncis segons l’estètica del moment (tipografia, incorporació de dibuixos i imatges) 

5. Els anuncis i l’esclat del consumisme 

2-Documents de treball de l’Arxiu Comarcal del Pla de l’estany 
• Publicitat en la premsa històrica local digitalitzada 

• Cartipassos de festes majors de Banyoles 

• Documents fotogràfics 

• Mapa de Banyoles (sobre el qual elaborar la localització d’establiments dels anunciants) 

3-Hemeroteca disponible 
• Banyoles (1906-1907) 

• El Distrito (1907) 

• La Defensa (1908-1909) 

• El Amigo del Pueblo (1909-1911) 

• Setmanari de Banyolas (1910-1912) 

• La Creu (1913-1917) 

• Butlletí Sindical (1914-1933) 

• Gazeta Banyolina (1914-1918) 

• Vida Banyolina (1922-1931) 

• Gent Nova (1930-1931) 

• El Banyolí (1931-1932) 

• Socialisme (1931-1932) 

• El Lluitador (1933-1934) 
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• Avant (1935-1936) 

• La Veu del Poble (1936) 

• Horizontes (1946-1977) 

• Cartipassos festes majors (anys  1900-1970) 

4-Bibliografia de suport 
• Rigau i Rigau, Antoni M.: El teixit de la memòria. Articles (1946-2000). Família Rigau Oliver. 

2001. 
 

5-Àrees curriculars 
• Ciències socials 

 
 


