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Acord a tres bandes per restaurar el penó de Sant Medir, que es mostrarà al Museu
permanentment
La Penya Regalèssia ha cedit el penó de Sant Medir a
l'Ajuntament perquè el restauri i l'ubiqui de manera
permanent al Museu per mostrar-ho a tota la ciutadania. El
Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya
(CRBMC), ubicat a Valldoreix, serà l'encarregat dels treballs
de millora de la bandera santcugatenca que s'allargaran
durant un mes i que tenen un cost de gairebé 5.000 euros que
pagaran entre el departament de Cultura i el consistori.

La Penya Regalèssia va proposar a l'Ajuntament fa uns mesos restaurar i exposar de manera permanent el
penó de Sant Medir. El consistori va rebre la proposta positivament i aquest dijous han formalitzat l'acord de
cessió a tres bandes, amb el paper destacat del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya que se
n'encarregarà dels treballs de millora.
La restauració, que ja ha començat, té una durada superior a un mes i el penó renovat estarà enllestit a
principis de febrer, just a temps perquè la Penya Regalèssia el pugui mostrar per Sant Medir, el 3 de març.
La directora del CRBMC, Àngels Solé, ha destacat el valor simbòlic que té recuperar i restaurar aquest
patrimoni.
Àngels Solé: El patrimoni té un valor econòmic però també té un gran valor històric i vosaltres us heu
preocupat de tot.
En la mateixa línia s'ha expressat l'alcaldessa, Mercè Conesa, que ha destacat la recuperació de la memòria
santcugatenca que representa aquest acord.
Mercè Conesa: És un acte de recuperació de la memòria i el patrimoni immaterial santcugatenc.
La part tèxtil del penó que data dels anys 40 passarà per una restructuració total i a fons. Una vegada estigui
restaurada la bandera, símbol de Sant Medir, es mostrarà de forma permanent al Museu amb condicions
òptimes per a la seva conservació.
La restauració d'aquest penó té un cost total de 4.840 euros. L'Ajuntament en pagarà 3.500 euros i el CRBMC
la resta.
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