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Diari de Cultura    

   
1 de desembre  de 2011  

 

L'Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies de la Diputació de
Barcelona elabora diàriament un butlletí amb informació cultural
d'actualitat i amb informacions dels diaris oficials com ara
programes de subvencions, disposicions legals... i documents
d'interès per als municipis.    

Tecnologia del segle XXI per a documents del segle XV

L'Ajuntament de Vic ha digitalitzat la part més antiga de les seves actes
municipals, que van des de l'any 1424 fins al 1655, amb un total de nou
llibres i 7.419  pàgines, a les quals es podrà accedir sense haver de
consultar la documentació original. Aquesta actuació s'emmarca dins el
programa de digitalització d'actes municipals de la Xarxa d'Arxius
Municipals que coordina l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de
Barcelona.
Les actes del ple municipal recullen els acords polítics i l'activitat diversa
dels ajuntaments en totes les competències que tenen encomanades, i
per aquesta raó testimonien l'evolució i les transformacions dels
municipis. Aquest programa té com a objectius la seva conservació,
accessibilitat i difusió.  

 

 
L'arxiu municipal  de Vacarisses, adaptat als nous temps

Ha finalitzat la fase d'actualització dels fons documentals  de l'arxiu
municipal  de Vacarisses.  L'actuació que ha tingut una durada de sis
mesos, s'emmarca  en el programa de suport al patrimoni documental
municipal que duu a terme l'Oficina de Patrimoni Cultural de la
Diputació de Barcelona. Els fons documentals s'han inventariat amb el
programa informàtic GIAM (Gestió Integral d'Arxius Municipals),
subministrat per la mateixa OPC, que facilita la gestió i la consulta del
fons municipals.
A Vacarisses, s'han condicionat, classificat i reinstal·lat 143 metres
lineals de documentació. L'any 1998, l'OPC ja va realitzar-hi la primera
fase d'intervenció. Ara s'ha arxivat tota la documentació en 1236
capses, numerades correlativament i col·locades en prestatgeries 
fixes,  de forma  contínua i fàcil accés. El volum del fons té una gran
varietat tipològica i es remunta al 1847: fiscalitat i comptes municipals
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(1847-2009), padró d'habitants (1861-2009), quintes (1857-2001),
eleccions (1854-2009) i llibres d'actes (1861-2009). Aquestes sèries
destaquen per la seva antiguitat i  continuïtat i permeten,  juntament
amb  d'altres, la reconstrucció de la història contemporània del
municipi des dels  vessants polític, social i econòmic.
 
 

El Mag Lari se'n va a Las Vegas amb 'Splenda'
Ara,1/12/11

 
Grans il·lusions, transformacions, aparicions massives, gent tallada a trossos i ni
una carta. Aquest és el menú de Splenda, el proper espectacle del Mag Lari, que
estrenarà al Tívoli a Barcelona el dia 6 de desembre. És una macroproducció que ha
costat 1 milió d'euros i que compta amb sis ballarins que fan d'ajudants del mag.
"És la producció més gran de la península, d'Europa, de tot arreu excepte Las
Vegas", deia aquest dimecres Àngel Llàcer, director del muntatge.
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Diputació de Barcelona
Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies 

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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