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Contingut relacionat :

L'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona [3] i l'Ajuntament de Prats de Lluçanès [4] han
cofinançat la restauració de quatre documents dels segles XVIII-XIX per garantir-ne la seva preservació i fer-los
accessibles als ciutadans a l'Arxiu Municipal de Prats de Lluçanès [5].
Concretament s'han restaurat:

Llibreta en la qual se notaran las propostas dels regidors de la present vila de Prats de Llussanès
(1779-1799)
Debitoris simples firmats per los arrendataris dels emoluments de la vila de Prats de Llussanès
(1783-1798)
Comptes dels majordoms als senyors justícies i junta de propis (1825-1830)
Llibre de las aixidas de la vila de Prats de Llussanès (1733-1762)
L'acció s'emmarca dins del pla de restauració de documents de l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de
Barcelona i ha anat a càrrec de l'empresa BBlasi Conservació i restauració.
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