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Consulteu Agenda de Cultura

 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS

 

Activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de

la demarcació de Barcelona durant l'any 2019 organitzades per

les Federacions culturals.

 

Termini de presentació de sol·licituds fins al 15 de maig.

[+ Informació]

 

 

Exposicions
 

L’abans i el després de la Guerra Civil es mostra al Museu

d’Història de Cerdanyola i la Casa Museu Verdaguer de

Folgueroles
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La nova exposició de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de

Barcelona, «1939. L’abans i el després», continua el seu programa de

presentacions amb la incorporació aquesta setmana del Museu

d’Història de Cerdanyola i la Casa Museu Verdaguer de Folgueroles.

 

Amb motiu dels 80 anys de la fi de la Guerra Civil, la Xarxa de Museus

Locals de la Diputació de Barcelona proposa una mostra repartida en 25

museus de la demarcació de Barcelona, que exposen una selecció

d’elements històrics relacionats amb el conflicte i el règim franquista.

 

El Museu d’Història Cerdanyola acull a partir de dijous 2 de maig la

instal·lació «Repressió i mort a la reraguarda. L’església Vella de Sant

Martí» que se centra en diferents elements com la fossa comuna de

l’església Vella de Sant Martí, la Causa General i la recuperació de la

memòria històrica que suposa el projecte de recuperació de l’església

Vella.

 

D’altra banda, la Casa Museu Verdaguer de Folgueroles presenta

dissabte 4 de maig amb el títol «La perseverança d'un poble» el bust de

guix de Jacint Verdaguer, obra del 1936, que resta inacabat, tal com

va deixar-se en el seu dia, i també una reproducció del bressol original

de Verdaguer que no es va arribar a instal·lar a la Casa Museu per

l’esclat de la guerra i que forma part del fons del Museu Episcopal de

Vic (MEV).

 

Museus que actualment presenten «1939. L’abans i el després»

 

·         Museu d’Història de Cerdanyola 

Del 2 de maig al 31 de juliol

·         Casa Museu Verdaguer

Del 4 de maig al 10 de setembre

·         Museu Arxiu de Vilassar de Dalt

Fins al 19 de maig

·         Museu Comarcal de Manresa

Fins al 26 de maig

·         Museu Abelló de Mollet del Vallès

Fins al 16 de juny

·         Museu d’Arenys de Mar

Fins al 30 de juny

·         Museu de la Pell d’ Igualada i Comarcal de l’Anoia

Fins al 30 de juny

·         Museu d’Art de Cerdanyola Can Domènech

Fins al 31 d'agost

·         Museu Arqueològic i Paleontològic de Moià

Fins al 20 de gener

 

 

Arxius
 

Mura i Puigdàlber, noves incorporacions de la Xarxa

d’Arxius Municipals
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Els arxius dels municipis de Mura (Bages) i Puigdàlber (Alt Penedès)

s’han incorporat recentment a la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de

l’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona.

 

Aquests arxius es beneficiaran del Programa de Manteniment impulsat

per l’OPC amb l'objectiu principal de la implantació progressiva d'un

sistema de gestió documental únic, de la mateixa manera que es fa en

la resta d'arxius municipals de la xarxa. Així es garanteix la gestió

interna de l'administració municipal i l'accés extern als interessats,

investigadors i ciutadans en general.

 

Amb aquestes incorporacions el Programa de Manteniment ja compta

amb 147 municipis adherits. Constituïda l'any 2003, la XAM és

l'instrument de col·laboració de la Diputació de Barcelona amb els

municipis per tal de garantir la correcta gestió del patrimoni documental

local dels ajuntaments.

 

 
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Cultura
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Si no desitgeu rebre més aquest Diari si us plau, comuniqueu-nos-ho

enviant un missatge a aubachgj@diba.cat indicant-hi el vostre nom i la

vostra adreça de correu electrònic. Gràcies.       
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