
Accés directe als continguts

L’Arxiu Municipal de Sant Feliu de

Codines participa a l’exposició virtual

“La Festa Major”

09/06/2016

L’arxiu Municipal participa en l’exposició virtual “La

Festa Major” que presenta La Diputació de

Barcelona dins del seu programa de Manteniment

de la Xarxa d’Arxius Municipals. Relacionem

aquesta activitat de difusió en el marc del Dia

Internacional dels Arxius que té lloc el 9 de juny,

dia de promoció i posada en valor dels arxius

d'arreu del món, com a garants de la memòria

individual i col·lectiva del conjunt de la ciutadania.

A l’exposició es visualitzen 103 documents

procedents de 36 arxius municipals , gestionats

pels arxivers itinerants del Programa de

Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals que

coordina l’Oficina de Patrimoni Cultural de la

Diputació de Barcelona.

Es tracta d’una mostra de  documents d’arxiu que

preten acostar-nos als diferents aspectes

relacionats amb aquesta celebració en l’àmbit municipal: el context cultural, social i polític, la seva organització, els comptes, el

disseny i l’estètica dels seus programes, les actuacions... La presentació està organitzada en sis àmbits que responen a

diferents continguts i tipus de documents. La mostra té un abast cronològic ampli que va de l’any 1865 al 1982.

Us convidem a visitar-la i així conèixer especialment els documents referents o relacionats amb el nostre municipi i els de la

resta de poblacions menors de 10.000 habitants de la nostra província que també hi participen.

Podeu veure l’exposició en aquest enllaç:  Exposició "LA FESTA MAJOR"

Arxivat a: General
Darrera actualització d’aquest contingut: 09/06/2016 a les 11:28h
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