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FITXA TÈCNICA 

DADES D’IDENTIFICACIÓ 

NÚM. REGISTRE: Desconegut 

 CONTACTE: Jordi Montiel (ateneumontbui@gmail.com) 

    Teresa Mascó (tmasco@xtec.cat) 

NOM DE L’OBJECTE: Estendard de la Secció Coral Margarita de 

l’Ateneu Cultural i Recreatiu de Montbui (Santa Margarida).  

DIMENSIONS: 71 cm X 59 cm 

CRONOLOGIA-ORIGEN: 1880 

OBSERVACIONS: Consta de 3 bultos: porta penó, màstil (en caixa de 

fusta) i estendard (caixa de fusta). 

 

Imatge de l’estendard dins la seva caixa de fusta. 
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2.DADES TÈCNIQUES  

2.1. Descripció de la peça 

Es tracta d’un estendard de forma semi-rectangular de dues cares acabat en 

punxa. La cara A sobre fons de color lila presenta la inscripció “SECCIÓ 

CORAL MARGARITA” a la part superior i “ATENEU DE STA  MARGARIDA DE 

MONTBUI” a la part inferior. Les lletres estan totes brodades amb fil de seda 

de color groc. Tot el perímetre té brodats uns elements, com a sanefa 

decorativa, també amb seda de color groc.  L’estendard es lliga al patíbul (pal 

horitzontal) a través de 3 bagues cosides. Les bagues són del mateix material 

que la cara A.  

Porta diverses medalles commemoratives  pinçades amb imperdibles.  

 

La cara B, podríem dir-ne el revers de la peça és de color blanc cru i porta la 

inscripció “ 1930” brodat amb seda de color lila.  

 

Els finals del costat inferior presenta un serrell de fil metàl·lic daurat.   

 

    

Cara A i B de l’estendard. 
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 Inscripcions Cara A i Cara B 



        PREV4.28/10/16 
___________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 
                                                                4        

 

 

 

3. ANÀLISI DE FIBRES I TEIXIT 

3.1. ANÀLISI DE FIBRES 

L’anàlisi de fibres es va realitzar mitjançant microscopi òptic a x10 i x40. 

S’han analitzat els teixits que formen l’estendard i els fils dels diferents brodats:  

 
  Fibra Torsió Color Fotografia x40 
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Taula 1. Taula del les fibres  que componen la peça. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


