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La Diputació de Barcelona ha restaurat fins a 9 llibres d’Actes del Ple Municipal de

l’Ajuntament de Sagàs que inclouen les actes municipals compreses entre els anys 1902 i

1939. Aquesta acció s’emmarca en els serveis i recursos que promou la Xarxa d’Arxius

Municipals (XAM), formada actualment per 218 arxius municipals i coordinada per Cultura

de la Diputació de Barcelona.

Els llibres presentaven una acumulació de pols i

brutícia superficial; una important afectació per microorganismes (fongs) com a

conseqüència de la qual es podia observar una important acumulació de vellut fúngic; un

debilitament puntual de suport; presència de taques multicolor; alteració i pèrdua de

materials constituents; alteracions físico-mecàniques (petits estrips i petites pèrdues de
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suport en zona de marges laterals i zones afectades per l’atac microbiològic i doblecs de

cantonades, entre d’altres); problemes d’estabilitat en alguns dels cosits (trencaments

parcials, quadernets solts…); i pèrdua o deteriorament de les guardes protectores.

El procés de restauració ha consistit en la separació de l’enquadernació del bloc;

tractament de neteja mecànica en sec per aspiració i amb esponja natural vulcanitzada dels

blocs dels llibres; tractament de desinfecció preventiva per tal d’inactivar l’activitat

microbiana per deshidratació; neteja mecànica a punta de bisturí.; tractament de desdoblec

i aplanat de les cantonades dels folis; consolidació molt puntual d’estrips i reintegració de

petites pèrdues de suport mitjançant l’ingert; recol·locació de segells que es trobaven

despresos; reparació de cosits i afegit de guardes en aquells que les havien perdut o que

s’han substituït; i enquadernació de nou dels llibres seguint la tipologia d’enquadernació

original.

L’actuació s’ha fet dins del programa de restauració que es porta a terme a la XAM, on

actualment es troben adherits 24 dels 31 municipis de la comarca del Berguedà.

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.
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