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AVISOS

LES OFICINES DE L’AJUNTAMENT ES
TRASLLADEN PROVISIONALMENT A CAN
FIGUERES

Com ja hem anunciat a través del Butlletí Municipal en
breu s’iniciaran les obres de millora a la Casa de la Vila
de Gualba. La finalitat de la reforma va en les línies de
millores estructurals, d'accessibilitat, de funcionalitat i
d'eficiència energètica.

Es per això que a partir del dia 20 de novembre, les
oficines de l’Ajuntament, així com l’Oficina d’Atenció
al Ciutadà, es traslladen a la Masia de Can Figueres.
L’Oficina d’Atenció al Ciutadà es situarà a la planta
baixa de la Masia i les oficines dels treballadors de l’Ajuntament en el primer pis de la masia que té l’accés
per la part del darrere de l’edifici.

Durant el dijous 16 i divendres 17 de novembre les oficines romandran tancades per fer el trasllat. Per
urgències podeu trucar al telèfon 608143654.

El funcionament de la Masia de Can Figueres com a Punt d’Informació no es veurà afectat.
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0809/2017
08/09/2017

Es tracta del “Llibre de comptes del Comu y Parroquia
de Sant Vicens de Gualba” (1720/1866), on els regidors
presentaven els comptes anuals.

La despesa de la restauració ha estat compartida entre
l'Ajuntament i la Diputació.

Aquesta acció s’emmarca en el Programa 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. Actualment a la Xarxa hi ha
216 arxius adherits.

El document es trobava en un estat de conservació molt
deficient com a conseqüència d’haver patit una
afectació per microorganismes que va provocar un
important conjunt d’alteracions (pèrdues) i deficiències
estructurals. S’havia perdut part de la coberta de
pergamí i tota la part inferior del llibre presentava una
infecció ja molt avançada que feia aconsellable no
manipular-lo i per tant n’impedia la seva consulta.

La tasca de restauració l’ha portat a terme el restaurador
Toni Esparó, que a grans trets ha estat:

Un tractament de neteja en sec, que ha consisitit en
l’eliminació de l’acumulació de pols i  brutícia
superficial. Eliminació de les espores fúngiques i restes
de l’atac microbiològic, complementant la neteja amb
un sistema d’aspiració.

Anàlisis microbiològiques

Desmuntatge del llibre

Tractament de neteja humida per immersió

Reaprestat i aplanat del suport

Desinfecció preventiva

Consolidació i estabilització física

Muntatge del llibre

Emmagatzematge adequat (capsa de protecció)

La finalitat d’aquesta actuació és garantir la conservació
i l’accessibilitat per tal de fomentar la memòria
documental dins l’àmbit local. D’aquesta manera, un
llibre que fins ara es trobava fora de consulta degut al
seu mal estat torna a estar accessible i a l’abast de
tothom que hi tingui algun interès.
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