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Nova exposició i nova etapa per al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa
Amb la inauguració de l'exposició "Retalls d'ahir i d'avui", diumenge 23 de febrer, a les 13h, el Centre de Documentació i Museu Tèxtil
de Terrassa (CDMT) -adscrit a la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona- reobre les seves portes amb un nou
plantejament d'accés públic. El president de la Diputació, Salvador Esteve, participarà a l'acte oficial, acompanyat de la directora-gerent
del museu, Eulàlia Morral; el president de l'Institut Industrial de Terrassa, Josep Armengol; i la diputada d'Educació, Igualtat i
Ciutadania, Mireia Solsona.
"Retalls d'ahir i d'avui" és una mostra de caràcter semipermanent, que fa referència a quatre aspectes bàsics del patrimoni del CDMT: el
col·leccionisme, el Modernisme, la moda i la tecnologia. Aquesta estructura es mantindrà fixa durant uns anys, però els seus continguts
podran anar canviant en funció de les actualitzacions del patrimoni o dels coneixements.
Les tres primeres parts de l'exposició s'han construït a partir d'objectes del fons del CDMT, mentre que la darrera ha estat possible
gràcies a la col·laboració de diverses empreses tèxtils amb seu al nostre país que treballen en teixits d'alt valor afegit.
Amb aquesta mostra, el CDMT dóna el tret de sortida a una nova modalitat de visites: s'obrirà de manera gratuïta tots els diumenges, de
10 a 14h (excepte festivitats i el mes d'agost), i es mantindrà el sistema de cita prèvia per als dies laborables.

Es restaura el Llibre d'Actes més antic de la Pobla de Lillet
La Diputació de Barcelona acaba de restaurar el Llibre d'Actes del Ple Municipal de l'Ajuntament de la Pobla
de Lillet que, sota el nom de "Llibre de notes de la vila de La Pobla", inclou les actes municipals i altres
documents importants per al municipi compresos entre els anys 1721 i 1819. Aquesta acció s'emmarca en el
Programa de Manteniment de la Xarxa d´Arxius Municipals, on actualment es trobem adherits 24 municipis
de la comarca del Berguedà. En total, la Xarxa, coordinada per l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació
de Barcelona, està formada per 216 arxius municipals. El programa de restauració té com a objectius
preservar aquella documentació municipal que és de conservació permanent de manera que es pugui
assegurar l'accessibilitat i la difusió dels fons, tant per garantir la seva consulta interna com per a la recerca
històrica dels usuaris externs.

Documents:

Institut Català de les Empreses Culturals
RESOLUCIÓ CLT/336/2014, de 6 de febrer, per la qual s'aproven quatre convocatòries per
a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, del sector de les arts
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escèniques (teatre, dansa i circ).
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=655497&type=01&language=ca_ES

Cultura-Àrea de Presidència
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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

2

