
Cercles: Revista d'Història Cultural

Boletín Americanista

(con)textos: revista d'antropologia i 
investigació social

Dedicada a la publicació de monogràfics o 
números miscel·lània sobre la història de la 
cultura i dels intel·lectuals a Catalunya, Espanya i 
Europa entre els segles XIX i XX, es editada pel 
Grup d'Estudis d'Història de la Cultura i dels 
Intel·lectuals (GEHCI) de la Universitat de 
Barcelona.

Sorgeix a l’any 2008 per iniciativa d’un grup 
d’investigadors vinculats a la  Universitat de 
Barcelona amb la voluntat de generar espai de 
debat, reflexió i formació en l’àmbit de la 
investigació en Antropologia Social. 

Revista científica  editada per Revistes  
Científiques de la Universitat de Barcelona 
(RCUB) i per Edicions UB. Des de 1959 és un 
fòrum de debat de la història d'Amèrica  
destinat a un públic especialitzat. 

Ebre 38: revista internacional de la 
Guerra Civil, 1936-1939
Neix el  2003 des de la Universitat de Barcelona, i 
proposa un apropament multidisciplinari a l'estudi 
i difusió dels fets de la Guerra Civil espanyola i de 
la primera postguerra.

Estudis d'Història Agrària

Va publicar el seu primer número a Barcelona 
l'any 1978, a iniciativa del professor Emili Giralt 
i Raventós. Vol ser una eina al servei de  la 
difusió de les recerques que porten a terme les 
universitats catalanes i  qualsevol estudiós que 
vulgui contribuir al coneixement del món rural.

Segle XX. Revista Catalana d'Història

Revista catalana especialitzada en la història del 
segle XX que neix d’una col·laboració entre 
historiadors universitaris i CCOO de Catalunya, 
organització amb un fort arrelament social, 
mitjançant la Fundació Cipriano García i 
coeditada amb la Universitat de Barcelona.

Indice Històrico Español
Va ser fundada per Jaume Vicens Vives l'any 
1953 i és una revista vinculada al Centre 
d'Estudis Històrics Internacionals (CEHI) de la 
Universitat de Barcelona. Es tracta d'una 
publicació de crítica bibliogràfica sobre 
Història d'Espanya
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