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Prats restaura tres llibres de l'Arxiu
Municipal
Actes de plens del segles XVIII i XIX.

S'acaben de restaurar tres llibres de l'Arxiu Municipal de Prats de Lluçanès. Concretament, el
Llibre dels comptes de propis i arbitris (1774-1792), l'Arrendament de la taverna del vi comú, vi
bo i aiguardent, de la fleca, de l'hostal, de l'oli, de la pesca salada i de la carnisseria (1690-1838),
i el Llibre del clavari (1796-1815).

Aquesta acció s'emmarca en els serveis i recursos que promou la Xarxa d'Arxius Municipals,
formada actualment per 182 arxius municipals i coordinada per l'Oficina de Patrimoni Cultural de
la Diputació de Barcelona. 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. A Osona actualment s'hi han adherit
36 municipis de la comarca.

El programa de restauració té com a objectius 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 recerca històrica dels usuaris externs.

Els documents restaurats contenen evidències sobre la gestió del patrimoni municipal, tant el propi
com el que s'ingressa per via impositiva; la gestió d'arrendaments de monopolis municipals (pa, vi,
oli, carn, pesca salada); i el llibre de comptes del clavari, responsable de la comptabilitat
municipal a l'època d'antic Règim.

El procés de restauració ha consistit, en línies generals, en el desmuntatge, neteja mecànica per
abrasió del suport, tractament preventiu de les taques de microorganismes per polvorització, neteja
humida, reaprest, assecatge per oreig, aplanat, consolidació del suport, reintegració matèrica del
suport, cosit del document, aplanat final i muntatge. S'han restaurat les cobertes dels llibres en
pergamí, i el que eren blocs sense enquadernar s'han preservat  en camises de paper neutre i en
capses de conservació permanent.

En conclusió aquesta acció garanteix la conservació de la memòria documental i permet
l'accessibilitat al patrimoni documental local.

- Llibre abans de restaurar
- Llibre restaurat
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