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Cultura
Signatura del document d’objectius entre l’Ajuntament de
l’Ametlla del Vallès i el Cercle Cartòfil de Catalunya
Amb la signadura d’aquest acord es fa un pas més perquè l’Ametlla sigui el primer poble de l’Estat en acollir
un museu de la targeta postal, que està projectat que s’ubiqui al futur centre cultural de Can Camp

L’alcalde amb el president del Centre Cartòfil / Diari Ametlla

Regidoria de Cultura
El projecte per a la realització del
Museu de la Targeta Postal de
Catalunya està una mica més a
prop de fer-se realitat després que
el passat dimarts 20 de gener, l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès
i el Cercle Cartòfil de Catalunya
signessin el document que recull

els objectius del conveni marc
que es comprometen a complir
ambdues parts.
Els representants de les dues
entitats, en Jordi Pousa, en Joaquim Raga i en Jaume Iglesias per
part de l’Ajuntament, i en Ramon
Pla, l’Ernest Boix i en Quim Villaronga per part del Centre Cartòfil,
van mostrar la seva satisfacció pel
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pas efectuat que constata i referma, encara més si cap, la col·laboració mútua en aquest projecte.
Es tracta del pas previ a la signatura d'un conveni definitiu i tancat, però constitueix la base a partir
de la qual treballar per tal que en
un futur el nostre poble acolli un
museu que per les seves característiques serà únic a tot l'estat.

El següent pas consistirà en
crear un portal web que, de manera virtual, donarà alguns dels serveis que posteriorment facilitarà
el museu. Aquesta web disposarà
d'informació varia i d'un apartat
on l'usuari podrà consultar les
postals que es vagin adquirint. La
creació d'aquesta web anirà
acompanyada d'un procés d'esca-

neig i catalogació de més de
5.000 postals d'arreu de Catalunya que el senyor Ramon Pla (President del CCC) i el senyor Ernest
Boix (vicepresident del CCC)
entregaran de manera absolutament desinteressada al museu.
Aquest fons inicial de postals s'anirà ampliant amb futures donacions i cessions.

