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Exposició virtual d'arxius

Dimarts 09/06/2015

L'Arxiu municipal de l'Ajuntament de Lluçà es troba adherit al Programa de Manteniment de la Xarxa 

d'Arxius Municipals que coordina l'Oficina de Patrimoni Cultural de  la de la Diputació de Barcelona i es 

materialitza a través de l'assistència de l'equip d'arxivers itinerants. Aquí Lluçà l'arxiver és en Rafael 

Ginebra que ve una vegada el mes.

Els compromisos del conveni de col·laboració, signat entre l'Ajuntament i al Diputació, consisteixen en 

cercar fórmules operatives de cooperatives en matèria de gestió, conservació i difusió dels mateixos 

arxius municipals.

En aquesta ocasió s'està endegant una acció de difusió que es tradueix en una exposició virtual amb el 

títol Factures amb estil, factures anteriors a l'any 1950, tant en la seva vessant de disseny com de xarxes 

de comerç local.

L'arxiver va proposar una seria de factures de l'arxiu de Lluçà, i finalment n'han seleccionat 4 per 

incloure-les. Són factures de productes o serveis adquirits per l'ajuntament però fetes per 

establiments de fora del municipi.

Fàbrica caixes fortes               1926     A.Padrós  SA

Impremta                                1927     Juan Puig

Transports                              1938     Parc central automòbil

Pintor                                      1939     Ramon Pons Comella

Fins ara s'ha fet dues exposicions virtuals una sobre els inicis de l'estiueig i una altra relacionada amb 

la commemoració dels 100 anys de la Mancomunitat de Catalunya.

L'exposició virtual Factures amb estil es poden veure a l'adreça següent 

http://www.diba.cat/web/opc/exposicions-virtuals)
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