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El plànol restaurat es va presentar aquest dimarts al migdia a l’ajuntament

El plànol és la imatge més antiga que es té del municipi

Canovelles rep el plànol 
de 1854 restaurat

Canovelles

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Canovelles 
ja disposa d’un plànol geomè-
tric del municipi, aixecat per 
l’agrimensor Pedro Moreno i 
Ramírez l’1 de març de 1854.  
El procés de restauració s’ha 
fet durant els últims quatre 
mesos i ha anat a càrrec de 
l’especialista Clara Alibés. 
Segons la restauradora, el plà-
nol estava en molt mal estat i 
presentava quatre problemes 
principals: la brutícia, l’aci-
desa del paper que ha anat 
degradant les pròpies fibres 
i que venia de la fusta d’em-
marcar, l’atac biològic dels 
fongs i els estrips. “Fa uns 40 
o 50 anys s’havia reparat amb 

cintes adhesives que han creat 
taques molt fortes difícils 
d’eliminar”, va explicar Alibés.

Per resoldre aquests pro-
blemes, s’ha fet un tracta-
ment de processos en sec per 
microaspiració i materials 
abrasius, s’han retirat les cin-
tes adhesives i s’han netejat 
les taques amb dissolvents. 
“En treure la cinta adhesiva, 
el plànol ha quedat dividit en 
molts trossos, que hem hagut 
de tornar a ajuntar perquè 
no es perdés gens d’infor-
mació. A més, per consolidar 
el plànol s’han fet empelts a 
les zones on faltava suport 
i s’han integrat cromàtica-
ment per donar una unitat 
amb el plànol original, tot i 
que es poden diferenciar”, ha 

explicat Alibés.
El procés va acabar amb la 

neutralització dels àcids pre-
sents al paper i la preparació 
del plànol en una capsa de 
conservació a mida perquè 
pugui estar guardat de forma 
permanent. Segons Alibés, 
continua sent un plànol molt 
fràgil per la seva antiguitat 
i les seves mides. El cost 
de la restauració, de 1.392 
euros, ha estat assumit entre 
l’Ajuntament i la Diputació.

El plànol, segons l’arxiver 
municipal Màrius de Juan, té 
un gran valor històric perquè 
és la imatge més antiga que 
es té del municipi. L’alcalde 
Josep Orive va anunciar que 
es faria un nou arxiu muni-
cipal.

La Troba Kung-
Fú inaugura el 
Festival Circ Cric 
al Montseny
Sant Esteve de P.

El Festival Circ Cric al 
Montseny s’inaugurarà 
aquest divendres de la mà de 
La Troba Kung-Fú. La banda 
liderada per Joan Garriga 
serà l’encarregada de donar 
el tret de sortida a aquest 
festival, que omplirà el 
Montseny de diferents pro-
postes durant tots els caps de 
setmana fins a l’11 de juny. 
El concert que oferirà la ban-
da de la Garriga a partir de 
les 10 del vespre servirà per 
presentar els temes del seu 
nou treball discogràfic, que 
sortirà a la venda el pròxim 
mes d’abril. El concert es farà 
a la carpa gran del Circ Cric. 
Mitja hora abans de comen-
çar hi haurà una tertúlia dels 
germans Poltrona (Tortell 
Poltrona i Claret Clown) 
amb Jordi Martínez, Monti, 
Alba Sarraute i Joan Ramon 
Graell. Les entrades costen 
10 euros si es compren de 
forma anticipada, i 12 euros 
a taquilla.

Ziggy’s Band Duet 
actua al Centre Cívic 
l’Era de Mollet

Mollet del Vallès

Ziggy’s Band Duet, una 
versió reduïda de la Zig-
gy’s Band, actuarà aquest 
dissabte a les 10 del vespre 
dins el cicle d’espectacles 
de petit format al Centre 
Cívic l’Era de Mollet del 
Vallès. El concert es basarà 
sobretot en temes dels anys 
90 i actuals i en temes des-
tacats d’artistes dels últims 
30 anys. El duet, el formen 
Sergi Martínez, guitarrista 
i vocalista, i Víctor Reyes, 
baix i veu

La Coral Cantiga 
ofereix un concert 
de Setmana Santa a 
Granollers
Granollers

Sota el títol Setmana Santa: 
de Rèquiem i de Glòria, la 
Coral Cantiga oferirà un 
concert aquest dissabte a 2/4 
de 10 del vespre a l’església 
de Sant Esteve de Granollers 
dins el cicle La Música del 
Cel, amb l’orgue Josep Maria 
Ruera. Es tracta d’un dels 
concerts més importants 
d’aquesta temporada, en què 
també participarà l’organista 
David Malet sota la direcció 
de Josep Prats. El repertori 
inclou el Réquiem de Herbert 
Howells i l’espectacular 
Missa en re major, op.86 de 
Dvorak. Per a aquest concert 
es demana un donatiu de 10 
euros. La Coral Cantiga, un 
dels millors cors del país, té 
una llarga trajectòria durant 
la qual ha tingut diversos 
directors i ha ofert concerts 
a les principals sales del país 
i en importants festivals i 
temporades.

Batak, al final 
del concurs 
Amplifica’t

Granollers

El grup Batak, de Granollers, 
ha estat seleccionat per par-
ticipar en la final del concurs 
de música Amplifica’t, orga-
nitzat per l’Associació Cultu-
ral del País Valencià i Joves 
d’Acció. El certamen ha reu-
nit més de 50 grups i solistes 
de parla catalana en concert 
arreu del País Valencià, d’on 
han sortit els vuit que parti-
ciparan a la final. El concert 
es farà aquest dissabte a les 9 
del vespre a Alcúdia (Ribera 
Alta). Batak també ha estat 
seleccionat al concurs Rock a 
l’Ascensió de Granollers.
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Un assaig del concert, el cap de setmana passat a la Garriga

Més de 60 músics 
interpretaran el ‘Rèquiem’ 
de Mozart a la Garriga
La Garriga

Helena Masó

Més de 60 músics i cantaires 
de la comarca interpretaran, 
diumenge a 2/4 de 6 de la tar-
da, a l’església de Sant Esteve 
de la Garriga, el Rèquiem de 
Mozart, una de les joies musi-
cals més cèlebres del com-
positor austríac Wolfgang 
Amadeus Mozart. Es tracta 
d’un concert participatiu 
organitzat per l’Associació 
Cultural de projectes cultu-
rals i pedagògics Educant, en 
què músics i cantaires s’han 
reunit especialment per a 
l’ocasió. En aquest sentit, 
hi participaran membres de 

diferents corals de la comarca 
–i fins i tot alguna de fora– i 
amb una orquestra de músics 
del Vallès Oriental. 

Sota la batuta de la pro-
fessora de música Gabriela 
Zabala, aquest Rèquiem 
participatiu donarà forma 
a l’última missa escrita per 
Mozart. La soprano Adela 
Poch, la mezzo Mariona Cas-
telar, el tenor Tomeu Corbac-
ho i el baix Alexis Trejo seran 
els solistes que interpretaran 
el Rèquiem al costat d’or-
questra i cor. L’entrada costa 
15 euros i es pot aconseguir 
una hora abans a la mateixa 
porta de l’església o reservar-
les a www.educant.info.


