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L'Arxiu Municipal de Viver i Serrateix ja té nova ubicació
El fons de l'Arxiu Municipal de Viver i Serrateix ja compta amb un nou espai, recent reformat,
situat al mateix ajuntament. Aquesta actuació s'enmmarca en el Programa de Manteniment de
la Xarxa d'Arxius Municipals, coordinat per l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de
Barcelona.
Les noves instal·lacions incorporen els elements essencials per tal de garantir un correcte
funcionament del Servei d'Arxiu Municipal malgrat tractar-se d'un municipi de tan sols 178
habitants. En total, el nou Arxiu Municipal de Viver i Serrateix ocupa una superfície de 34 m2,
22 dels quals estan destinats a dipòsits. A més, compta amb 70 metres lineals de prestatgeria.
A banda dels fons corresponents a la documentació municipal, també s'hi conserven fons del
Jutjat de Pau, la Falange, la Unión Patriótica, la Hermandad Sindical de Labradores i la Cambra
Agrària.

Documents:
BOE

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Becas
•

Resolución de 7 de febrero de 2014, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueba la
convocatoria del programa de becas MAEC-AECID para proyectos de artistas
españoles y extranjeros en la Academia de España en Roma para el curso
académico 2014/2015.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2010.pdf

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas
•

Resolución de 18 de febrero de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las
1

Artes Audiovisuales, por la que se convocan ayudas para la organización de
festivales y certámenes cinematográficos en España durante el año 2014.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2017.pdf

DOGC

Departament de Cultura
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
RESOLUCIÓ CLT/372/2014, de 10 de febrer, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del
Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts pel qual s'obre la convocatòria dels
Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2014.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=655775&type=01&language=ca_ES

Cultura-Àrea de Presidència
Diputació de Barcelona
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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