
Diari de cultura 
9 de juny de 2015 

Segueix-nos:

Accés a través d'Internet a 136 arxius municipals i una
exposició virtual de la XAM

Amb motiu del Dia Internacional dels Arxius (avui, 9 de juny), la 
Diputació de Barcelona presenta dues línies de treball en relació al 
Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals (XAM) que 
duu a terme l'equip d'arxivers itinerants.

Per una banda, els serveis i recursos dels 136 arxius municipals del 
Programa de Manteniment: ja es poden consultar a la xarxa:
http://xam.diba.cat/wiki/municipis-del-programa-de-manteniment, així 
com els instruments de descripció que faciliten l'accés als documents
(els quadres de classificació i inventaris dels fons municipals i privats): 
http://xam.diba.cat/wiki/instruments-de-descripcio.
També s'ofereix l'accés a una nova exposició virtual: Factures amb 
estil, http://www.diba.cat/web/factures-amb-estil/el-tema, formada 
per 164 documents de 54 arxius municipals.
Aquest és el resultat del treball constant de cooperació, proximitat i en 
xarxa que desenvolupa la Diputació de Barcelona amb els ajuntaments 
de la Xarxa d'Arxius Municipals, formada actualment per 218 arxius 
municipals de la demarcació de Barcelona.

“El Centre Agrícola i Social” del Pla del Penedès a estudi

Des del Servei d’Equipaments i Espai Públic (SEEP) en col·laboració amb 
el Centre d’Estudis i Recursos Culturals de la Diputació de Barcelona, 
s’ha realitzat l’Estudi d’adequació a la normativa de l’equipament 
cultural “El Centre Agrícola i Social” del Pla del Penedès. 
L’Ajuntament d’aquest municipi, conscient de la importància de la 
dotació i adequació dels equipaments culturals per tal d’oferir un bon 
servei d’accés a la cultura als seus veïns i veïnes va sol·licitar a la 
Diputació de Barcelona un estudi de revisió de les instal·lacions del 
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Centre Agrícola i Social, entitat cultural històrica de referència pel 
municipi. El treball inclou una aproximació a la realitat cultural del 
municipi i un estudi exhaustiu de l’edifici des del punt de vista 
constructiu, funcional i normatiu. Finalment s’ofereixen un seguit de 
recomanacions d’adequació necessàries per tal de millorar les 
condicions de l’ús de l’equipament i potenciar-ne el seu funcionament 
perquè pugui continuar sent un espai de referència cultural del municipi. 

L’objectiu final del treball és donar informació objectiva al consistori, 
facilitant així la presa de decisions per millorar els serveis culturals del 
municipi.

Cultura - Àrea de Presidència - Diputació de Barcelona 

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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