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Diari de cultura       
11 d’abril de 2016 

Segueix-nos:   
  

        

Puigcorbé, a la inauguració de la Mostra d'Igualada  

 

El diputat de Cultura, Juanjo Puigcorbé, va participar a la inauguració 
de la 27a Mostra d'Igualada, acompanyat del director del festival, 
Pep Farrés, l'alcalde igualadí, Marc Castells, i el conseller de Cultura de 
la Generalitat, Santi Vila.  

Restaurats 13 llibres d'actes de l'Ajuntament de Sagàs  
   
S'acaben de restaurar 13 llibres d'actes del Ple municipal de 
l'Ajuntament de Sagàs (Berguedà), que comprenen el període 1939-
91. L'acció forma part dels recursos que promou la Xarxa d'Arxius 
Municipals de la Diputació de Barcelona. 
Els 13 llibres presentaven diverses alteracions, com ara l'acumulació 
de pols i brutícia, una  important afectació per fongs, el debilitament 
de suport, la presència de taques, l'alteració i pèrdua de materials 
constituents, petits estrips i pèrdues de suport en zona de marges 
laterals, i problemes d'estabilitat en alguns dels cosits. 
El procés de restauració ha consistit en la separació de l'enquadernació 
del bloc, el tractament de neteja, la desinfecció preventiva, el 
desdoblec i aplanat de les cantonades dels folis, la reparació de cosits i 
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l' enquadernació de nou dels llibres seguint la tipologia original. 
El cost d'aquesta restauració, assumit per la Diputació de Barcelona, 
ha estat de prop de 1.700 €. Aquesta actuació completa la que ja es 
va dur a terme el 2014, quan es van restaurar nou llibres d'Actes del 
Ple. 

 
"Coincidències insòlites" entre la màgia i la ciència  
   
"Coincidències insòlites", la proposta de la Xarxa de Museus Locals de 
la Diputació de Barcelona que posa en diàleg diferents peces amb un 
vincle en comú, acaba d'estrenar l'exposició "Andròmines miraculoses. 
Entre la màgia i la ciència", que es pot veure al Museu Palau Mercader 
de Cornellà de Llobregat fins al 5 de juny. 
Les inquietuds sobre l'estat físic de les persones han estat 
històricament un important motor per a la invenció d'aparells i 
productes. Aquesta mostra recull exemples curiosos de medicaments i 
aparells procedents del Museu-Arxiu Tomàs Balvey de Cardedeu, del 
Museu d'Art de Cerdanyola, del Museu de Viladecans i del Museu Palau 
Mercader de Cornellà, que presenten coincidències relacionades amb la 
salut i que van arribar a aquests museus provinents de col·leccions 
privades. 
Entre les peces exposades, destaquen un pot amb cantàrides 
(escarabats verds dels quals s'obtenia la cantaridina, de propietats 
rubefaents, vesiculants, afrodisíaques i... verinoses), cigarretes 
antiasmàtiques, preservatius camuflats de cigarretes, un llapis 
Termosan, dos aparells de massatges (un dels quals és un vibrador) i 
un afinador de ressonància (marcapàs mecànic). 
"Andròmines miraculoses. Entre la màgia i la ciència" es podrà veure, 
posteriorment, a Cardedeu, Cerdanyola i Viladecans. 
 

 

Àrea de Cultura, Educació i Esports 
Cultura 
Diputació de Barcelona   

Si no desitgeu rebre més aquest Diari si us plau, comuniqueu-
nos-ho enviant un missatge a lomaspn@diba.cat indicant-hi el 
vostre nom i la vostra adreça de correu electrònic. Gràcies       

 

 

  

 

  

  

  

  

                  
  

  


