
L’Ajuntament de la Pobla de Li-
llet ha recuperat una part del seu
patrimoni. Es tracta de les actes
del ple municipal compreses en-
tre els anys 1855 i 1905. Aquesta
restauració l’ha duta a terme el
Laboratori de Conservació i Res-
tauració de l’Oficina de Patrimoni
Cultural de la Diputació de Barce-
lona, i continua la que l’any 2014
es va fer alLlibre de notas de la vila
de La Pobla, que inclou les actes
municipals i altres documents
importants per al municipi com-
presos entre els anys 1721 i 1819.
L’acció duta a terme  «garanteix la
conservació i l’accessibilitat a la
memòria documental d’àmbit lo-
cal».

Segons han explicat a aquest
diari fonts de l’Oficina de Patri-
moni Cultural de la Diputació, les
actes dels plens municipals  de
l’Ajuntament de la Pobla de Lillet
restaurades «són  formades per 45
quadernets de bifolis i folis solts,

separats per anys».  En general, tal
com han detallat els tècnics, «pre-
sentaven un estat de conservació
relativament bo, tot i que s’apre-
ciava força acumulació de brutí-
cia, sobretot a la zona perimetral
dels folis; també presentaven al-
teracions fisicomecàniques com
estrips, sécs marcats i vores míni-
mament esquinçades, amb pèr-
dues molt puntuals, cantonades
plegades i plecs dels bifolis debi-
litats i trencats». D’altra banda,
han afegit, en aquests documents
també «s’hi trobava certa altera-
ció cromàtica, sobretot als mar-
ges, per l’acció de la llum i per hi-
dròlisi àcida».

El procés de restauració «ha
consistit en una neteja en sec per

tal d’eliminar la pols i la brutícia
acumulades al conjunt de la do-
cumentació; la consolidació i pe-
tites reintegracions manuals de
les vores esquinçades, dels estrips
i dels plecs dels bifolis trencats per
tal d’aportar consistència de nou
al suport; i l’aplanament de la do-
cumentació». 

Un cop finalitzat aquest procés
de restauració, «aquesta docu-
mentació s’ha col·locat en cami-
ses i capses de conservació», han
explicat les mateixes fonts.

Aquesta acció s’emmarca en els
serveis i recursos que promou la
Xarxa d’Arxius Municipals, for-
mada actualment per 223 arxius
municipals i coordinada per l’Ofi-
cina de Patrimoni Cultural de la
Diputació de Barcelona. 

L’actuació s’ha fet dins del pro-
grama de restauració que es porta
a terme a la Xarxa d’Arxius Muni-
cipals, xarxa a la qual actualment
s’han adherit 24 dels 31 municipis
de la comarca del Berguedà.

REDACCIÓ LA POBLA DE LILLET

Restauren 45 quadernets
d’actes del ple municipal de
la Pobla d’entre 1855 i 1905
L’actuació continua la del 2014 per recuperar documents municipals 

Un dels documents de les actes del ple de la Pobla abans de restaurar
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El mateix document, després del procés de recuperació
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En aquests documents
s’apreciava una acumulació de
brutícia i també alteracions
com estrips i erosions
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