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L'Arxiu Municipal avança cap a la
digitalització
Dijous, 21 d'octubre de 2021 a les 00:00

L'Arxiu Municipal del Pla del Penedès avança cap a la digitalització
gràcies a l'ambició i l'impuls de la Diputació de Barcelona
i l'Ajuntament

L'Arxiu Municipal del Pla del Penedès avança cap a la digitalització
gràcies a l'impuls de la Diputació de Barcelona, qui subvenciona
processos de digitalització d'arxius municipals, i a l'Ajuntament del
Pla. Aquest estiu ja es va fer un primer pas cap a la restauració de
documents municipals gràcies al taller de restauració encapçalat
per la tècnica Berta Blasi, que va centrar-se a restaurar els 17
plànols cadastrals que es conserven a l'arxiu, tots ells datats
de l'any 1933. Aquests documents en concret han estat molt
consultats durant els seus pràcticament 80 anys de vida, fet que
implicava que estaven en un estat de deterioració bastant
avançat. El tractament aplicat va consistir en una neteja mecànica
en sec de la documentació, l’eliminació de reparacions anteriors,
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en sec de la documentació, leliminació de reparacions anteriors,
la consolidació d’estrips i llacunes, l’aplanat i, finalment, la
instal·lació de la documentació amb material de conservació
adequat.

Seguint els passos d'aquesta primera restauració de documents,
Diputació i Ajuntament seguiran treballant conjuntament per
restaurar i digitalitzar un bon reguitzell de documents més dins de
la campanya de digitalització que impulsa l'ens supramunicipal.
Aquesta campanya, a més, serà la primera feta al Pla del Penedès,
i té dos objectius molt clars: obtenir una còpia digital de
preservació de la documentació més important de l’arxiu
municipal i, més endavant, oferir la possibilitat de penjar
continguts a internet. Actualment, la digitalització s'està
focalitzant en alguns dels documents presents a l'arxiu, tot i que
més endavant es preveu englobar-los tots:

Llibres d’actes del Ple (1848-1960)
Llibres d’amillarament (1857-1954)
Padró municipal d’habitants (1824-1986)

Està previst que els resultats d’aquesta digitalització siguin
entregats a l'Ajuntament durant el primer semestre de 2022.

Darrera actualització: 21.10.2021 | 10:10
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