
7/2/2019 manresadiari.cat

http://manresadiari.cat/noticies/detail.php?id=46384 1/3

S'investiga l'incendi d'aquest
dimecres a Manresa

Manresa acollirà la presentació
del llibre de Junqueras

Primera trobada tècnica de Bages
Turisme

Visita guiada a l'entorn de
l'exposició "Natural/Artificial"

 

Dijous 07 de febrer de 2019

PORTADA MANRESA BAGES CATALUNYA CENTRAL ESPORTS CULTURA TENDÈNCIES Cerca

ST. JOAN ST. VICENÇ ST. FRUITÓS SANTPEDOR SALLENT NAVÀS SÚRIA NAVARCLES CARDONA MOIÀ

 

ÉS NOTÍCIA:

 

Súria digitalitza el fons de
l'Arxiu Municipal
El consistori surienc ha començat a digitalitzar part
del seu fons municipal amb el suport del programa
de digitalització de la Xarxa d’Arxius Municipals
(XAM) de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la
Diputació de Barcelona

Súria digitalitza el fons de l'Arxiu Municipal
 
SÚRIA / Redacció  
07/02/2019 10:51

Els treballs, que es duen a terme a les pròpies
instal·lacions de l’Arxiu, consisteixen en
digitalitzar totes les actes municipals, des de la
més antiga conservada, datada el 8 de gener
de 1893, fins a la darrera de l’any 2017, del 22
de desembre. També es digitalitzen tots els
llibres d’amillarament (1941-1954) i els
padrons municipals d’habitants i fulls
padronals (1930-1996) del municipi. En total,
es digitalitzaran més de 46.000 documents
que s’emmagatzemaran en suport informàtic i
es publicaran a Internet els que siguin de lliure

Fonollosa licita les obres de construcció de la
Sala polivalent municipal de Canet de Fals

Damià Olivella en concert al Conservatori

‘Escoles d’altres mons’ a l’Espai Ateneu

Súria digitalitza el fons de l'Arxiu Municipal

S'investiga l'incendi d'aquest dimecres a
Manresa

Ricard Canals publicarà en plataformes
digitals la cançó "No hi ha barreres"

Inauguració dels allotjaments tutelats per a
gent gran

Una delegació de la Universidad de San
Sebastian de Xile visita UManresa

 

 

Llegir més
 

CONFIANÇA I COMPROMÍS

La Fundació Cruyff, la Fundació Bancària ”laLa Fundació Cruyff, la Fundació Bancària ”la
Caixa” i la Fundació Barça inauguren un CruyffCaixa” i la Fundació Barça inauguren un Cruyff
Court a Banyoles amb Andreu FontàsCourt a Banyoles amb Andreu Fontàs
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aquest divendresaccés. 
El projecte de digitalització de la XAM suposa
la salvaguarda de tota la documentació
conservada anterior al segle XIX de 53 ajuntaments de la província de Barcelona,
garantint la seva preservació física i facilitant-ne la difusió i l’accessibilitat per a
investigadors i ciutadania en general.
 
 

 

Escriu la teva opinió

Nom:

Opinió:

Escriu el resultat de 3+2 (en xifra):

 

Enviar opinió

Arxivat a: SURIA  BAGES  

També et pot interessar:

ST. VICENÇ

Primera
trobada
tècnica de
Bages
Turisme

MUNICIPIS

Fonollosa
licita les
obres de
construcció
de la Sala
polivalent
municipal de
Canet de
Fals

ST. VICENÇ

‘Escoles
d’altres
mons’ a
l’Espai
Ateneu

 

MUNICIPIS

Disset idees
pel
pressupost
participatiu
de
Castellbell i
el Vilar

ST. FRUITÓS

Trobada de
Comerciants
i Ajuntament

SÚRIA

Darrera fase
dels treballs
en el tram
nord del
Cardener

redaccio@manresadiari.cat | Qui som| Avís Legal | Pompeu Fabra, 7-13, 08240-Manresa | Tel.: 93 872 53 53

Els 10 millors llocs per fer unaEls 10 millors llocs per fer una
calçotada (o menjar a l'aire lliure) alcalçotada (o menjar a l'aire lliure) al
Camp de TarragonaCamp de Tarragona
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Manresadiari.cat és un producte de:  
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