FITXA DESCRIPTIVA:
DOCUMENT DEL MES NÚMERO 19
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ:
•

Codi de referència:
referència
CAT AMGr 0101 406 1954

•

Nivell de descripció:
descripció
Unitat documental composta

•

Títol:
Títol
Programa d'actes de les Festes de l'Ascensió de Granollers i la “XII Exposicion Provincial Ganadera”

•

Data de creació:
creació
Maig de l'any 1954

•

Volum i suport:
suport
És un llibret imprès que consta de 22 pàgines ( 22,5 x 17 cm )

ÀREA DE CONTEXT:
•

Nom del productor:
productor
Ajuntament de Granollers, ha estat una donació de Carme Juan, Arxiu Municipal de la Roca del
Vallès, ingrés 12 de 22 de febrer de 2011.

• Història arxivística:
arxivística
Aquest document forma part de la documentació elaborada per l'Ajuntament de Granollers amb
motiu d'aquesta celebració i que formen part del conjunt de la documentació referent a l'activitat
firal.
ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA:
•

Abast i Contingut:
Contingut
Es tracta d'un programa en format de llibre, que conté el programa d'actes, el reglament de
l'exposició, diversos anuncis de comerços de la ciutat i fotografies d'alguns actes de la celebració .

•

Sistema d'organització:
d'organització
El document està classificat dins el Quadre del Classificació funcional del Fons Ajuntament de
Granollers:
11. Activitat econòmica i promoció de l'ocupació
11.2. Promoció de la ciutat
11.2.2. Activitat firal
406. Fires i festes de l'Ascensió

•

Informació sobre avaluació, tria i eliminació documental:
documental
És un tipus d'expedient que per les seves característiques és de conservació permanent.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS:
•

Condicions d'accés:
d'accés
Lliure accés

•

Condicions de reproducció:
Per la seva cronologia està permès obtenir reproduccions d'aquest document

•

Llengües i escriptures dels documents:
Castellà

•

Característiques físiques i requeriments tècnics:
tècnics
Presenta un bon estat de conservació

ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ:
•

Autoria i data:
data
Rosa Sánchez Rubira, abril de 2012

