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L'arxiu de Vallgorguina col·labora amb l'exposició virtual "Papers
de teatre"
Dijous, 21 de juny de 2018 a les 00:00

En el marc del Dia Internacional dels Arxius, que es va celebrar el passat 9 de juny, la Xarxa d'Arxius
Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona proposa l’exposició virtual Papers de teatre, que fa un
recorregut pel teatre local del segle XX a través de documents procedents de 36 arxius d'ajuntaments de
municipis menors de 10.000 habitants, gestionats pels arxivers itinerants d'aquesta corporació. Aquesta
exposició es complementa amb un petit vídeo.

Amb accions de difusió com aquesta, es vol apropar el contingut del patrimoni documental local a la gent,
donar-lo a conèixer i posar en valor la importància d'una correcta gestió dels fons documentals.
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Xarxes socials: Crèdits Contactar Protecció de dades Avís legal Accessibiltiat

Ajuntament de Vallgorguina

Plaça de la vila 4 
08471 Vallgorguina 
Tel. 93 867 91 25 
NIF. P0829500H 
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