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L’Arxiu Municipal del Pla
del Penedès participa a
l'exposició virtual "Quan
anàvem a estudi"
Divendres, 12 de juny de 2020 a les 00:00

El Pla del Penedès participa en l’exposició
virtual “Quan anàvem a estudi”, una
mostra de documentació d’arxiu
d’ajuntaments de la província de Barcelona,
formada per 118 documents procedents de
47 arxius municipals. 

 En el cas de Pla del Penedès, es participa
amb dos documents: una imatge del
projecte de les escoles de l’any 1929 i l’acta
de pressa de possessió del mestre Jaime
Cabré Estany l’any 1893. 

Aquesta exposició virtual ofereix una
panoràmica de la vida escolar dels mestres i
els seus alumnes així com també la seva
gestió municipal, que abasta des de mitjans
del segle XIX fins al franquisme, gairebé 125
anys amb etapes de la història tan diferents
com la Mancomunitat, la Segona República,
la Guerra Civil, la Postguerra i la Dictadura
del General Franco. Per consultar més
detalls i veure el vídeo promocional, podeu
consultar https://www.diba.cat/es/web/quan-
anavem-a-estudi/galeria-d-imatges
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