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Gurb restaura el cens municipal
de l'any 1857
Són dos volums que s'han netejat, desinfectat, aplanat i cosit en
suport de cartró
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L'Ajuntament de Gurb ha restaurat el cens municipal de l'any 1957 en una
iniciativa que ha coordinat l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de
Barcelona. Es tracta de dos volums que recullen el cens d'habitants del

Publicitat

municipi. L'actuació s'ha fet dins del programa de restauració que es porta a
terme a la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona, formada
actualment per més de 200 arxius municipals. El programa de restauració té
com a objectius preservar la documentació municipal de conservació
permanent per assegurar l'accessibilitat i la difusió dels fons, tant per
garantir la consulta interna com per fer recerca històrica dels usuaris
externs.
A Gurb el procés ha consistit en la restauració dels blocs, la desinfecció dels
llibres, la neteja en sec, la neteja per immersió, el reaprest, l'aplanat i la
consolidació d'estrips i de pèrdues de suport. Un cop restaurats s'han cosit en
un suport de cartró de conservació i s'han protegit amb un cartró de
conservació Heritage, per garantirne la preservació. L'acció garanteix la
conservació i l'accessibilitat a la memòria documental d'àmbit local.
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