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13 de febrer de 2012 

 

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.    

Es restaura el Llibre d’Actes més antic de Sant Feliu Sasserra
(1793-1857) 

S’acaba de restaurar el Llibre d’Actes del Ple Municipal de l’Ajuntament
de Sant Feliu Sasserra que inclou les actes municipals i altres documents
importants per al municipi compresos entre els anys 1793 i 1857.
Aquesta acció s’emmarca en els serveis i recursos que promou la Xarxa
d’Arxius Municipals, formada actualment per 203 arxius municipals i
coordinada per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de
Barcelona. 
El Llibre d’Actes del Ple de Sant Feliu Sasserra (1793-1857) presentava
la pèrdua del 40 % del suport pergamí de l’enquadernació; una
acumulació de pols i brutícia superficial; doblecs i arrugues a les
cantonades; presència d’aurèoles de brutícia; pèrdua de suport en
marges, cantonades i zona del cosit; presència d’excrements d’insectes
a la superfície; i quadernets puntualment descosits. El procés de
restauració garanteix la conservació i l’accessibilitat a la memòria
documental.
 

 
Salvador Esteve assisteix a la Festa dels Traginers de Balsareny

El president de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve, va
assistir aquest diumenge, 12 de febrer, a la Festa dels Traginers de
Balsareny, on va ser rebut per l'alcalde del municipi, Jaume
Rabeya. Esteve va fer  un recorregut per la Fira, on va poder conèixer
algunes de les activitats i productes que s'ofereixen  en aquesta Festa,
com la "Torrada del Traginer", el rebost o el mercat del traginer. Un cop
finalitzat  el recorregut,  va signar el llibre d'honor de l'Ajuntament de
Balsareny i posteriorment,  va veure la "Cavalcada del
Traginers". Finalment, a la tarda, Salvador Esteve va presenciar les grans
curses de cavalls, mules, ases i ponis i va lliurar els trofeus als
guanyadors de les diferents categories.

 

Maribel Verdú es torna boja per 'El tipo de la tumba de al lado'
La vanguardia, 11/2/12

 
Sota la direcció de Josep Maria Pou comencen les funcions al teatre
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Goya de Barcelona d'El tipo de la tumba de al lado, un best-seller
mundial de l'autora sueca Katarina Mazetti que, convertit en obra de
teatre amb el mateix èxit, s'estrenarà oficialment dijous. El tipo de la
tumba de al lado és un mà a mà en què Verdú està tota sola a l'escenari
-una obra molt adequada en temps de crisi- amb Antonio Molero, amb el
qual ja ha treballat en obres com Un Dios salvaje. Junts, seran una
parella molt peculiar. Tant, que potser siguin una parella impossible.
"Antonio encarna un granger que jo conec al cementiri quan ell visita la
tomba de la seva mare i jo, la del meu marit", explica Verdú.
 

 
 

 
 
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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