L'Arxiu Municipal de Torroella de Montgrí estrena sala de
consulta

(28.04.16) L'Arxiu Municipal de Torroella de Montgrí ha estrenat recentment la nova sala de consultes, un
espai adequat a la segona planta de l'edifici de Can Mach, just al costat del despatx de l'arxiver.
D'aquesta manera es va completant el procés de millora i adequació de l’arxiu, després del seu trasllat al
nou edifici de serveis municipals (abans es trobava a Can Quintana). Per bé que els usuaris podien fer les
seves consultes a la sala de reunions de la planta baixa de Can Mach, que comparteixen diferents àrees
municipals, la nova sala de consulta en millora les condicions d'ús, ja que és específica per a aquest
servei. No obstant això, en cas que la nova sala estigui lliure, els tècnics i serveis municipals també la
poden utilitzar per a reunions o presentacions internes.

D'ençà del seu trasllat a la nova seu, l'arxiu ha fet un important salt de qualitat. Ocupa una planta i mitja
(tota la segona i el dipòsit de documentació definitiu de la primera) de l'edifici de Can Mach, al carrer
Hospital. Actualment l'espai adequat com a arxiu definitiu es troba ocupat a un terç de la seva capacitat.
Tot i que pot anar creixent, encara queda per col·locar-hi un important fons documental relacionat amb
l'activitat administrativa municipal, que es va emmagatzemant a una sala del segon pis per a la seva
classificació. En total, l'arxiu disposarà de 2.400 metres lineals (1.200 inicialment) de capacitat per
guardar documentació.

L'arxiver municipal, Enric Torrent, i la regidora de Cultura, Núria Bosch, ahir a la nova sala de
consulta.

L’horari públic de l’arxiu és de dilluns a divendres, de 9 a 14 h. Per a una millor gestió, es recomana que
els usuaris contactin prèviament (972758112 – Arxiu; n L'adreça electrònica està protegida contra robots
d'spam. Has d'activar Javascript per poder veure-la. ).
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