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L'Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies de la Diputació de
Barcelona elabora diàriament un butlletí amb informació cultural
d'actualitat i amb informacions dels diaris oficials com ara
programes de subvencions, disposicions legals... i documents
d'interès per als municipis.    

La Diputació ha participat en un estudi sobre circuits d'espais
escènics a nivell estatal

La Diputació de Barcelona, a través de l'Àrea de Coneixement i Noves
Tecnologies, ha participat en l'elaboració de l'"Estudio sobre redes y
circuitos de espacios escénicos en España 2006-2010". Aquesta
investigació, impulsada per la Red Española de Teatros, Auditorios,
Circuitos y Festivales de titularidad pública, es presenta demà, dimecres
18 d'abril, a les 12.30h, al Teatro de La Abadía (c/ Fernández de los
Ríos, 42. Madrid). L'acte comptarà amb la presència del president i la
vicepresidenta de la Red, José Luis Rivero i Isabel Pérez,
respectivament, i del professor i responsable del Departament de
Sociologia y Treball Social de la Universitat de Valladolid, Francisco
Javier Gómez González, que ha dirigit l'estudi. Aquesta és la primera
investigació que analitza els processos de funcionament, l'activitat i els
resultats de les 10 xarxes i circuits associats a la xarxa estatal, entre
els quals hi ha el Circuit de Xarxa d'Espais Escènics Municipals de la
Diputació de Barcelona. L'estudi posa de manifest el paper de les xarxes
en la vertebració de l'oferta escènica i destaca que els espais escènics
adscrits a les xarxes i circuits el 2010 van donar suport a un total de
8.872 representacions, amb una inversió de més de 34 MEUR. La seva
cobertura territorial, l'evolució dels pressupostos i l'oferta, la gestió dels
catàlegs i les línies d'incentius són alguns dels aspectes abordats en el
treball. 

 
Cubelles presenta els llibres d'actes del ple restaurats

 
L’Ajuntament de Cubelles, amb el suport de la Xarxa d'Arxius
Municipals de la Diputació de Barcelona, ha restaurat 6 llibres
d’actes del Ple de l’Ajuntament de Cubelles, corresponents
als anys 1877 a 1891. Aquest treball l’ha realitzat la
restauradora Teresa Marquès, i les despeses de la
restauració han estat compartides entre l’Ajuntament de
Cubelles i el programa de Restauració de la Xarxa
d’Arxius Municipals. El proper divendres 20 d’abril, en el marc
de la Setmana Cultural de Cubelles, es presentaran
públicament i la  restauradora Teresa Marquès explicarà el
procés de treball que ha seguit.  
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El Centro Cultural Recreativo Extremeño " La Segarra" de
Cornellà  celebra el seu XXV Aniversari 

 
El Centro Cultural Recreativo Extremeño "La Segarra" de Cornellà va
celebrar el seu XXV Aniversari el passat dissabte 14 d'abril amb un
sopar al qual van anar unes 130 persones. Van estar representats
l'Ajuntament de Cornellà, la Generalitat de Catalunya, així com la
Federación de Entidades Extremeñas i per part de la Diputació de
Barcelona va assistir la diputada delegada de Cultura, Mònica Querol. 
El Centro Recreativo és una entitat molt arraigada al barri de Sant
Illdefons i a la ciutat de Cornellà, i realitza moltes activitats culturals i
populars des dels seus inicis. 

 

Diputació de Barcelona
Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies 

Si no desitgeu rebre més aquest Diari si us plau, comuniqueu-
nos-ho enviant un missatge a lomaspn@diba.cat indicant-hi el
vostre nom i la vostra adreça de correu electrònic. Gràcies   
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