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Normas de participación

Restauren el llibre d'actes de ple més antic de l'Ajuntament de 
Tiana

Tiana (Maresme), 17 mar. (EFE).- L'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona ha restaurat el llibre d'actes del 
ple més antic de l'Ajuntament de Tiana (Maresme).

Segons informa l'organisme provincial, el llibre recull actes des de 1825 a 1841 i, a més, conté altres documents importants 
d'aquest període, com el "registre de guies", on s'indica les quantitats de blat estranger, cacau i altres productes que arribaven 
a Tiana i que sortien en carro des de la Porta Nova de Barcelona.

El llibre estava en mal estat de conservació, afectat per fongs i amb el paper en procés de desintegració.

L'arxivera de la Diputació de Barcelona, Anna Rocafiguera, ha explicat que volen digitalitzar aquests textos i ha dit que donen 
prioritat a les actes dels plens dels municipis, perquè "és una documentació molt important i aporta molta informació sobre 
l'evolució del municipi".

La intervenció forma part del pla de restauració promogut des del Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals, 
que coordina l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona i, actualment, hi ha adherits a aquesta xarxa 216 
arxius.

L'objectiu d'aquest programa és preservar aquella documentació municipal que és de conservació permanent, de manera que 
es pugui assegurar l'accessibilitat i la difusió dels fons, tant per garantir la seva consulta interna com per a la investigació 
històrica dels usuaris externs.
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