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Docs XAM Agenda 2030
La Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) vol contribuir a l’assoliment de l’Agenda 2030 i
dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) mitjançant la presentació de
documents dels arxius municipals adherits a la XAM, en el context del compromís
adoptat per la Diputació de Barcelona.

La XAM presenta, en aquesta secció, documents d’arxiu que es relacionen
temàticament amb cadascun dels 17 objectius ODS, és a dir, els grans reptes globals,

des de la lluita contra la pobresa o el canvi climàtic fins a l’educació, la salut, la igualtat de gènere, la pau o les
ciutats sostenibles. 

En definitiva, amb aquesta acció la XAM pretén fomentar la sensibilització per a reorientar les prioritats i
polítiques locals, i alhora, demostrar que els arxius municipals poden col·laborar des dels mateixos
ajuntaments en la reducció de desigualtats i en l’assoliment dels ODS a nivell local, nacional i global.

Mostrem el passat, treballem en el present per un futur sostenible.

Programa de mà amb motiu

de la inauguració de la nova

escola a La Granada, 28 de

gener de 1934.

Pressupost de material de

l’Escola diürna de Saderra

a Orís, 1 de novembre de

1913.
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Àrea de Cultura
La Xarxa de Museus Locals
La Xarxa d'Arxius
Municipals

Municipis adherits a la
Xarxa d'Arxius
Municipals
Arxius Municipals
Digitals
Imagina. Portal difusió
imatges
Comunitat Virtual XAM
Exposicions virtuals
Docs XAM Agenda
2030
Laboratori d'Arxius
Municipals
Setmana Internacional
d'Arxius
Repertori normes legals
arxius municipals
(edició 2020)

Estudis i Projectes de
Patrimoni cultural
Fons historicoartístic de la
Diputació de Barcelona
Laboratori de Conservació -
Restauració
Recursos per als ens locals

Oficina de Patrimoni Cultural
Diputació de Barcelona
C/ Comte d'Urgell, 187
Edifici del Rellotge, 1a planta
08036 Barcelona
Tel. (Número de teléfono) 934
022 566
Fax (Fax) 934 022 825
Formulario de contacto 
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Contacto Redes sociales Accesibilidad

Directorio de contacto Aplicaciones móviles Aviso legal

Boletines Comunidades de prácticas Mapa web

Diputació de Barcelona
Facebook de la Diputació de Barcelona  Twitter de la Diputació de Barcelona
Youtube de la Diputació de Barcelona  Instagram de la Diputació de Barcelona
LinkedIn de la Diputació de Barcelona  Pinterest Diputació de Barcelona
Boletines de la Diputació de Barcelona

Diputació de Barcelona. Rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona. Tel. 934 022 222
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