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La Diputació de Barcelona tracta el
fons de l’arquitecte Armand Mas
que entra a formar part de l’Arxiu
Municipal de Gelida

El fons de l'arquitecte Armand Mas Tulla ja forma part de l'Arxiu
Municipal de Gelida gràcies a la donació dels seus descendents. La
documentació, que s'ha tractat amb el suport de la Xarxa d'Arxius
Municipals de la Diputació de Barcelona, inclou projectes, informes i
estudis de l'any 1950 fins al 1987 i permet accedir al procés creatiu de
l'arquitecte i a la seva metodologia. 

El fons es conservava a la casa familiar de l’arquitecte al municipi i
inclou projectes  urbanístics, industrials, d'habitatges, d'equipaments i
de comerços, en un àmbit geogràfic que abasta Gelida, Barcelona,
Martorell,  Castelldefels o Andorra, entre d'altres indrets. 

Destaca la documentació preparatòria de les obres més representatives
que Armand Mas va fer a Gelida, com ara la reforma de la façana de la
Casa de la Vila o la redacció del primer Pla General d’Ordenació Urbana
del municipi, de l’any 1958. Aquesta documentació no és la totalitat del
fons de l'arquitecte, ja que els projectes oficials i definitius s'han de
trobar als arxius de les organitzacions que  van aprovar-los. 

Amb el suport de la Xarxa d’Arxius Municipals

Tota aquesta documentació ha estat tractada amb l'elaboració del
quadre de classificació i l'inventari de la documentació, així com la
instal·lació en correctes condicions de conservació.

El tractament del fons s'ha realitzat a través la Xarxa d'Arxius
Municipals de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de
Barcelona de la qual l’arxiu de l'Ajuntament de Gelida en forma part des
de l'any 2005.

 

 

<< Tornar al llistat de notes de premsa

Desitgeu rebre les notes de premsa a la vostra adreça electrònica?
Subscriviu-vos-hi

Cedemos las imágenes (vídeo y fotografías) a los medios
de comunicación que quieran hacer uso de ellas, siempre y
cuando se cite la fuente y exclusivamente para
contextualizar esta noticia.

×

Buscador
Busca noticias Buscar

Búsqueda avanzada

Noticias
Agenda
Boletines y revistas
electrónicas
Librería de la Diputación
Imagen corporativa
Buscador de información y
Documentación Oficiales

Gabinet de Premsa i
Comunicació
Diputació de Barcelona

Rambla de Catalunya, 126,
7a planta
Edifici Can Serra
08008 Barcelona
Tel. (Número de teléfono) 934
049 412  
Mòbil 629 802 919
Formulario de contacto 
 

 

https://dibaaps.diba.cat/vus/login.asp
https://www.diba.cat/es/
https://www.diba.cat/es/web/sala-de-premsa/inici
https://www.diba.cat/xarxes-socials
https://www.diba.cat/es/web/sala-de-premsa/butlletins-i-revistes-electroniques
https://www.diba.cat/directori/inici
mailto:sanchismm@diba.cat
https://www.diba.cat/web/opc/xam
https://www.diba.cat/web/opc/xam
https://www.diba.cat/documents/553295/349413506/Donaci%C3%B3+del+fons+de+l%27arquitecte+Armand+Mas+Tulla+Arxiu+Municipal+de+Gelida.+Collegi+Sagrada+Fam%C3%ADlia_Andorra_.jpeg/079c60f3-59ec-6927-8fed-bb5f767aedca?t=1616504313403
https://www.diba.cat/documents/553295/349413506/Donaci%C3%B3+del+fons+de+l%27arquitecte+Armand+Mas+Tulla+Arxiu+Municipal+de+Gelida.+Reforma+f%C3%A0brica+Par%C3%A8s-Barcelona.jpeg/7a851c1a-03f7-cf67-c264-2407d0aedebf?t=1616504338807
https://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/noticies
https://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/el-diari-de-la-diputacio/-/butlleti/suscripcio
https://www.diba.cat/es/web/sala-de-premsa/cercador
https://www.diba.cat/es/web/sala-de-premsa/noticies
https://www.diba.cat/web/agenda/activitats
https://www.diba.cat/es/web/sala-de-premsa/butlletins-diba
https://www1.diba.cat/llibreria/Publicacions_Llibreria.asp
https://www.diba.cat/es/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa
https://cido.diba.cat/
https://www.diba.cat/web/directori/gabinet-de-premsa-i-comunicacio
https://g.page/CanSerra
https://www.diba.cat/formulari-de-contacte?p_p_id=cat_diba_dibaform&_cat_diba_dibaform_email=gb.premsacom@diba.cat
https://www.facebook.com/DiputaciodeBarcelona
https://twitter.com/diba
https://www.youtube.com/user/diba?sub_confirmation=1
https://instagram.com/dibacat
http://www.flickr.com/diba
https://www.pinterest.es/dibacat/
https://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/diari-de-la-diputacio
https://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/rss
https://www.linkedin.com/company/diputacio-de-barcelona

