Treballs de recerca de la col·lecció local
Biblioteca Central d’Igualada

0 – PREMSA
FARRAN, Roser: Diari d’Igualada, La Defensa, L’Igualadí, tres exemples de la premsa
igualadina durant el període de pau (Catalogat, signatura 07 Far)
ROMERA, Patrícia: La Biblioteca de la Cooperativa de Consum "La Victoria" (Catalogat,
signatura 027 Rom)
 Les revistes publicitàries de l’ Anoia
 Anàlisi de la premsa igualadina des de la transició fins l’actualitat
3 - CIÈNCIES SOCIALS
 L’escoltisme a Igualada
 Entitats juvenils
 Aproximació sociològica a la drogoaddicció juvenil d’Igualada
 Menors en risc social a Igualada
 L’acceptació de l’euro per part de la societat igualadina
 La transició política a Vilanova del Camí
 Igualada, ciutat comercial
 Treballadors de la fàbrica de Cal Font (mirar nota adjunta al treball)
 Relació de la demografia i la indústria a la comarca de l’Anoia
 Evolució històrica de l’economia a Igualada
 La integració de la dona al món laboral, actualment, a Igualada i a l’Anoia
 El català a les escoles religioses d’Igualada durant el franquisme
 Evolució dels pressupostos destinats a la Festa Major d’Igualada. + Cd i annex
 Evolució demogràfica de Rubió
 Jaume Raïch, d’ofici blanquer. Retrat social d’Igualada i de la seva indústria adobera. Del
1900 al 1941 + ANNEX
 Casal Interparroquial d’Igualada. Passat i present
 La fàbrica de cal Font, més de 100 anys d’història
 Parelles lingüístiques: es compleixen els objectius de les parelles lingüístiques, o no?
 Una visión de la mujer en el siglo XIX
 Tres generacions de dones i gairebé 100 anys de vivències
 Construint un nou futur. Com el context polític, econòmic i social condiciona la iniciativa
emprenedora (original+esborrany+annex)
 La importància de la dona sahrauí
 Definició genèrica de cultura política a Igualada (presentació de resultats)
 Com funciona el Jutjat d’Igualada?
 Estudi de l’impacte de l’esdeveniment Rec.0 en context històric, econòmic i cultural del
barri del rec d’Igualada
 Estudi de l’impacte de l’esdeveniment REC.= en el context històric, econòmic i cultural del
barri del Rec d’Igualada
 La Islamofòbia
 L’evolució de la imatge femenina des dels anys 40 fins l’actualitat. Una anàlisi A partir dels
canvis en la moda [autor local, tema no local]
 La problemàtica en les talles de roba [autor local, tema no local]






325.1 – EMIGRACIÓ I IMMIGRACIÓ
La immigració marroquina a Vilanova del Camí
La inmigración en Santa Margarida de Montbui
Descobrint nous horitzons. Moviments migratoris i creació d’un projecte
Les dones extremenyes emigrants a Catalunya
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La Islamofòbia. Estudi dels trets islamofòbics a Igualada








37 – ENSENYAMENT
L’ensenyament públic i privat a Piera
Història de l’Escola Pia d’Igualada (1940-1970)
Història de l’Escola Pia d’Igualada (1970-1993)
L’educació infantil i primària a Sant Joan de Mediona
La Diversitat a l’ESO
Ajudar a créixer, ajudar a ser: Proposta pla educació sexoafectiu per al INS Pere Vives
Vich









398 – FOLKLORE
L’Agrupació Folklòrica Igualadina, ballant des del 1940
Evolució de la Festa Major d’Igualada: del 1963 al 2008
La Festa de Reis a Igualada. + Annex
Sobre gegants centenaris: Els del barri de la Font vella com a exemple
La Festa Major d’Igualada. Una anàlisi comparativa en cent anys
El Patge Faruk i la ràdio. La veu amiga
Estudi de l’Aplec de La Sala

5 – CIÈNCIES NATURALS
 Estudi de la qualitat de l’aigua del riu Anoia al seu pas per Igualada
 Arbres i arbustos als jardins públics de la comarca de l’Anoia
 Les zones verdes de la ciutat d’Igualada
 APAN, Animals i associació
 La reintroducció de la cabra salvatge a Montserrat
 Ocells de l’Anoia
 Plagues d’insectes als parcs i jardins d’Igualada
 Estudi meteorològic i climatològic d’Igualada
 Recerca de les Fonts del Terme de Copons i Rodalies
 Realitat poblacional del cranc americà en alguns punts del riu Anoia i afluents
6 – CIÈNCIES APLICADES
 Reciclatge i tractament dels residus domèstics d’Igualada
 El reciclatge del paper a Igualada
 Les fàbriques papereres de la riera de Carme
 El carrilet d’Igualada
 L’enllumenat públic a Igualada. + Annex
 Medi ambient a Igualada i comarca. + Annex
 Quaranta anys d’història d’Igualada a través de la publicitat
 La indústria adobera igualadina
 Història i evolució del ferrocarril a Igualada (1852-2011)
 Estudi de la contaminació acústica + Annex.
 Anàlisi del trànsit de vehicles a una illa d’Igualada
 Una història quasi oblidada. Els molins paperers a Capellades, el que eren i ja no són.
 Anàlisi d’un còdex medicinal del segle XVIII
 Aproximació cientificoliterària de les malalties cerebrals
 Les males olors del Rec d’Igualada. Anàlisi estadística de la concentració de sulfur
d’hidrogen en l’aire entre els anys 2000 i 2015
 Cal Pau de la Pobla. Un segle de cuina igualadina
7 – ARTS – URBANISME
 Sentfores: contrast d’una nova visió en un espai històric
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Vitralls Ateneu
Les estàtues d’Igualada
El castell de Castellolí
El castell d’Òdena
La plaça de l’Ajuntament i la seva història
La Rambla Sant Isidre
L’Evolució Urbanística de la ciutat d’Igualada
Les Rambles d’Igualada
Diverses trajectòries, un mateix camí
Edifici arquitectònic de l’Asil del Sant Crist d’Igualada
El temps en les pedres de Sant Agustí
Ca la Mamita, un edifici modernista al cor d’Igualada
Estudi de l’evolució del disseny gràfic a través dels programes de Festa Major de la ciutat
d’Igualada
El nou cementiri d’Igualada. + Annex.
Estudi de les barraques de pedra seca al nord del municipi d’Òdena. Rcuperació de la
barraca del Tardà

78 – MÚSICA
 Fusió de sons
 Evolució musical d’Igualada
 Escola Municipal de Música d’Igualada / Conservatori de Grau Mitjà M. Joan Just
 Música i músics a Igualada 100 anys
 Mig segle de la Coral Infantil Gatzara
791 – CINEMA, RÀDIO I TV
 91.3 FM, Ràdio Piera, la nostra
 La radiodifusió a la conca d’Òdena
 Els mitjans de comunicació a Igualada
 Les televisions locals: TVI
 Història del cinema d’Igualada
792 – TEATRE
 El teatre a la ciutat en temps de guerra
 Els pastorets a Igualada i els seus elencs teatrals
 La Mostra d’ Igualada. Fira de teatre infantil i juvenil
 Creem? L’escenografia i la creativitat
793 - DANSA
 Extensió de la pràctica de hip-hop entre la població de la conca d’Òdena
796 – ESPORTS
 Els esports i activitats físiques d’Igualada
 Projecte de poliesportiu de l’IES Joan Mercader
 L’hoquei en línia: orígens, difusió i la seva pràctica a l’Anoia
 Esport també s’escriu en femení
 Planificació de la temporada 2001-02 del Juvenil A del C. F. Igualada
 La història de l’Igualada Hoquei Club
 Aproximació a la identificació, història i funcionament del Patronat Municipal d’Esports
d’Igualada
 Les activitats esportives i recreatives de l’estiu a la ciutat d’Igualada
 Anàlisi dels llançaments de lateral
 Equipaments lúdic - infantils a Igualada
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Anàlisi dels llançaments de lateral

8 – LITERATURA
 Una mirada al relat breu: Històries corrents d’Igualada
 Aproximació a l’experiència concentracionària des de la literatura i el cinema [autor local,
tema no local]
9 – HISTÒRIA
 L’Abric Romaní i les seves eines
 Relats de guerra
 L’Abric Romaní (Premis Ciutat d’Igualada)
 Castellfollit del Boix davant la Guerra del Francès. + Annex
 Igualada 1900-1910. Anàlisis de l’època as partir de fotografies
 L’ahir, l’avui i el sempre d’Igualada
 El Saió des de Cal Borràs
 Cartes d’una Guerra Civil. Anàlisi de la vida quotidiana d’una família a partir de deu cartes
de l’any 1938


902 – ARQUEOLOGIA
Inscripcions llatines a la comarca de l’Anoia








91 – GEOGRAFIA
Montserrat, muntanya màgica
El turisme a l’Anoia
La expansión igualadina
Piera, estudi evolutiu de la població
La Cleda, la casa de les tradicions de Catalunya
Origen i evolució dels noms dels carrers del centre d’Igualada









92 – BIOGRAFIES
La Vida dels meus avis v Biblioteca de la Memòria
“Pepus”, un model a seguir v Biblioteca de la Memòria
Josep Morera i Mestre v Biblioteca de la Memòria
Joan Ferrer i Farriol (1876-1978) v Biblioteca de la Memòria
Un gran artista en un petit poble: Ramon Sala Coy v Biblioteca de la Memòria
Celdoni Martí i Miquel. Història d’un igualadí polifacètic v Biblioteca de la Memòria
M. Teresa Miret i Solé. Dona, igualadina i bibliotecària v Biblioteca de la Memòria



929 – ONOMÀSTICA
Com et dius? Estudi dels noms dels igualadins
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