
Avinyó ha digitalitzat les actes
de més d’un segle i mig, en con-
cret, des del 1852. La Diputació ha
lliurat recentment els fitxers amb
tots aquests arxius que formen
part de la memòria històrica del

poble. En total s’han digitalitzat
15.150 pàgines, a les quals es po-
drà accedir informàticament,
sense haver de consultar la docu-
mentació original. 

La cerca de les actes manuscri-
tes, les més antigues, és més fàcil

perquè es poden llegir bé a la pan-
talla de l’ordinador ampliant-les.
A partir dels anys noranta és pos-
sible fer una cerca per paraules, ja
que les actes deixen de ser manus-
crites per passar a ser mecanogra-
fiades.

REDACCIÓ AVINYÓ

Avinyó digitalitza 15.150 pàgines de
les actes municipals des del 1852

AJUNTAMENT D’AVINYÓ

Acte de lliurament dels arxius digitalitzats
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BAGES SOCIETAT

GESTOR AUTORITZAT N.: E-474.98

Comprem el teu vehicle per desballestar PAGAMENT

AL COMPTAT*

Camí de Viladordis, km 1,7 (08272) Sant Fruitós de Bages - Tel. 93 878 87 30 - Fax 93 876 03 35

DESGUACES DEL BAGES

*Un cop recollit el vehicle i anotada baixa a la DGT

•  Gran estoc de recanvis d'automoció
• Servei de grua
•  Recollida de tot tipus de vehicles
• Desballestament autoritzat per la DGT.
 Tramitació de baixa IMMEDIATA
•  Repartiment gratuït de material per a professionals

 I 

Manresa (08241)

· Màquina alta pressió 
 (aigua freda i aigua calenta)

· Aspiradors

· Fregadores

· Escombradores

DISTRIBUÏDOR OFICIAL

GUIA DE 
SERVEIS 

PRÀCTICS
Per posar el seu anunci
HORARI DE RECEPCIÓ DE
DILLUNS A DIVENDRES

MATÍ9 a14 hores
TARDA16 a19 hores

PER TELÈFON

93 877 22 33

PER FAX
93 874 03 52

PER EMAIL
igrau@regio7.cat

Personalment a

Regió7
MANRESA
Sant Antoni Maria Claret, 32

VENDA DE
LLENYA

VENDA DE
LLENYA

Tel. 659 66 02 58

Servei a domicili des de 
100 kg fins a 26 tones

NOU SERVEI:
DESBROSSAMENT 

I NETEJA DE PARCEL·LES

Repartiment a la zona del Bages


