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Santa Eugènia de Berga s'incorpora a la Xarxa d'Arxius
Municipals
L'Arxiu Municipal de Santa Eugènia de Berga s'ha incorporat al
Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals, que coordina
la Diputació de Barcelona.El Programa de Manteniment està format en
l'actualitat per 136 arxius municipals d'ajuntaments de municipis
menors de 10.000 habitants de les comarques barcelonines que són
assistits per l'equip d'arxivers itinerants de la Diputació de Barcelona
amb l'objectiu de garantir-ne la gestió, l'accés, la conservació i la
difusió.
La Xarxa d'Arxius Municipals també està formada per la Central de
Serveis Tècnics amb 81 arxius municipals d'ajuntaments amb
responsable tècnic propi. Aquests arxius com en el Programa de
Manteniment també comparteixen una sèrie de recursos i serveis
coordinats per la Diputació.
En total, la Xarxa d'Arxius Municipals està integrada actualment per 217
arxius municipals que tenen com a premisses comunes la cooperació i la
millora contínua perquè la documentació que gestionen sigui accessible
tant per la mateixa administració municipal com pels interessats,
investigadors i ciutadans en general.

Osona organitza un club de lectura sobre salut mental
Aquesta és la quarta edició del club de lectura d'àmbit comarcal
relacionat amb la salut mental que celebren les biblioteques d'Osona
amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental. En aquesta nova edició,
el club de lectura, al voltant de la novel·la T'estimo, Marta, torna a la
Biblioteca Joan Triadú de Vic. La trobada serà el proper 29 d'octubre a
les 19.30h i comptarà amb la presència de l'autora del llibre, IsabelClara Simó, i la psicòloga clínica Mar Vidal, del Consorci Hospitalari de
Vic.
El 10 d'octubre es va celebrar el Dia Mundial de la Salut Mental amb
l'objectiu de sensibilitzar la població en relació als trastorns mentals,
incrementar el coneixement sobre aquests trastorns i fomentar el debat
pel que fa al seu tractament i prevenció. Des de fa uns anys, les
biblioteques d'Osona s'adhereixen a la celebració tot organitzant, en
col·laboració amb la Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d'Osona,
diferents actes que inclouen el club de lectura temàtic d'àmbit comarcal,
una mostra dels documents que les biblioteques d'Osona tenen sobre
trastorns mentals i l'hora del conte infantil.
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