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Segueix-nos:

Digitalitzades les actes de Sant Bartomeu del Grau, Perafita i 

Vilanova de Sau

La Xarxa d’Arxius Municipals, que coordina l’Oficina de Patrimoni 
Cultural de la Diputació de Barcelona, ha digitalitzat les actes del ple 
dels ajuntaments de Sant Bartomeu del Grau, Perafita i Vilanova de 
Sau. 

El programa de digitalització té com a objectius la conservació, 
l’accessibilitat i la difusió de les actes del ple municipals, considerada la 
documentació essencial dels ajuntaments, tant per facilitar-ne el seu ús 
en la gestió interna de l’ajuntament com per a la consulta i recerca 
històrica dels usuaris externs (investigadors i ciutadans en general).

A Sant Bartomeu del Grau, s’han digitalitzat un total de 3.048 actes que 
ocupen 6.458 pàgines a les quals s’hi podrà accedir informàticament 
sense haver de consultar la documentació original, preservant-la així de 
la seva manipulació i garantint, alhora, la seva conservació permanent. 

Pel que fa a Perafita, s’han digitalitzat un total de 2.035 actes que 
ocupen 4.896 pàgines i a Vilanova de Sau, s’han digitalitzat un total de 
2.214 actes que ocupen 4.659 pàgines.

Properament, a més, aquestes actes seran incorporades al portal Arxius 
Municipals Digitals (www.diba.cat/amd), desenvolupat des de l’Oficina 
de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona i que permet la 
consulta de manera conjunta de les actes de diferents municipis, 
exceptuats els darrers 50 anys per raons de protecció de dades.

En conclusió, aquesta acció garanteix la conservació i l’accessibilitat de 
la memòria documental d’àmbit local, possibilitant a partir d’ara la seva 
difusió per mitjans telemàtics al conjunt de la ciutadania. En els propers 
anys s’anirà fent el procés de digitalització en els diversos municipis 
adherits a la Xarxa d´Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.
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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 

Pàgina 1 de 2

07/04/2015mhtml:file://D:\UserData\vilamalasj\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\...



Pàgina 2 de 2

07/04/2015mhtml:file://D:\UserData\vilamalasj\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\...


