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Pere Montpeó fa una donació d'estris a la Congregació de la Sang

Les eines servien per treballar el llautó dels vestits dels armats

El conegut periodista Pere Montpeó ha fet donació a la Reial Congregació de la
Puríssima Sang d'uns estris per fer els vestits dels armats que van utilitzar el seu pare
i el seu avi i que tenen més de 150 anys d'antiguitat.

Marià Gil, Capità Manaies, ha fet un repàs dels estris donats

per Pere Montpeó, entre els que destaca la màquina bordonera,

l'eina bàsica per treballar el llautó dels vestits dels armats.

Montpeó també ha fet donació d'un tast, dues cues de peix de

diversos tamanys i una clau anglesa especial d'utillatge. Tots

aquests estris són complements per arrodonir i donar forma al

llautó una vegada han passat per la màquina bordonera. Les

peces que requerein d'aquest estris per la seva fabricació són

les cuirasses i els escuts.

Joan Marsal i Marià Gil, en nom de la Congregació, han

acceptat en un document escrit la donació dels estris i datats

amb anterioritat a 1848. A continuació, Moptpeó ha signat al llibre d'honor de la Reial

Congregació de la Puríssima Sang i ha rebut els aplaudiments i l'agraïment dels representants de

l'entitat.

S'ha aprofitat l'acte per fer la presentació de l'opuscle que es ve editant des de 1999. Aquesta

revista deriva de l'anterior circular interna que feia la congregació pels seus armats. Per la

presentació d'aquesta revista-opuscle sempre s'ha convidat un personatge de certa notorietat

pública, i aquest any, coincidint amb el desè aniversari de la seva publicació, s'ha pensat en

Ernest Benach, president del Parlament de Catalunya. Aquest acte tindrà una lluïsor especial i

comptarà amb la presència de tots els altres personatges que han intervingut en la presentació

de la revista de passades edicions

Aquest vespre a les vuit es farà la presentació del Ciri Pasqual a la galeria d'art Anquin's. Joan

Marsal ha destacat que la presentació del Ciri Pasqual coincideixi amb el dia de l'enunciació del

Senyor.

Marià Gil també ha anunciat que Jaume Pujol, arquebisbe de Tarragona, vindrà a l'esglesia de la

Sang per concelebrar la missa d'aquest diumenge.
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