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 Acceso Restringido Buscar... español

Programa

Arxius i industrialització: memòria, persones, progrés
El 9 de juny se celebra el Dia Internacional dels Arxius, coincidint
amb la data de la fundació del Consell Internacional d’Arxius, l'any
1948. Al voltant d’aquesta efemèride té lloc la Setmana
Internacional dels Arxius del 7 al 13 de juny, amb el lema «Arxius i
industrialització: memòria-persones-progrés».

La Diputació de Barcelona s’adhereix a aquesta celebració
internacional amb els actes organitzats per l’Arxiu General,
depenent de la Direcció de Serveis de Secretaria Adjunta a la
Secretaria General, i la Xarxa d’Arxius Municipals que coordina
l’Oficina de Patrimoni Cultural de l'Àrea de Cultura.

L'objectiu d'aquestes activitats és donar a conèixer els arxius a la
ciutadania com garants de la gestió i conservació del nostre
patrimoni documental amb el compromís per a un
desenvolupament sostenible. 

Activitats
Vídeos «Arxius i industrialització»  
Trilogia sobre la transformació econòmica, social i territorial 
Cada dia publiquem un nou vídeo: 7, 8 i 11 de juny

La gestió documental per dins «L'Arxiu Central Administratiu»  
Estrena del vídeo, dimecres 9 de juny

Exposició virtual «La memòria de les fàbriques» 
Estrena de l'exposició, dimecres 9 de juny

Dia Internacional dels Arxius de Catalunya 
Activitats al llarg de la setmana

Programa d'activitats per dies

Setmana dels Arxius - SIA2021 _ TEASER CSetmana dels Arxius - SIA2021 _ TEASER C……

Presentació
Arxius i industrialització
Exposició virtual
Arxiu Central Administratiu
Setmana Internacional dels
Arxius de Catalunya
Xarxes socials i webs
Crèdits
Edició any 2020

Arxiu General
Diputació de Barcelona
Direcció de Serveis de
Secretaria, 
Adjunta a la Secretaria General
Àrea de Presidència
C/ Mejia Lequerica, 1
08028 Barcelona
Tel. (Número de teléfono) 934
022 665
Formulario de contacto 
 
Xarxa d'Arxius Municipals
Diputació de Barcelona
Oficina de Patrimoni Cultural

C/ Comte d'Urgell, 187
Edifici del Rellotge, 1a planta 
08036 Barcelona
Tel. (Número de teléfono) 934
022 566
Formulario de contacto 
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