VII Trobada de tècnics de col·leccions de ciències naturals
de Catalunya.
Conservació Preventiva i Restauració a les col·leccions de ciències naturals.
En la preservació del patrimoni de col·leccions de ciències naturals són importants molts aspectes,
l’inventari, el catàleg, la recerca, la difusió, i per suposat la conservació preventiva i la restauració. Els
responsables de col·leccions no sabem en quin moment els espècimens seran estudiats, consultats,
exposats, pot ser a curt, mig o llarg termini. Quan arribi aquest moment, serà imprescindible que els
espècimens estiguin en el millor estat de conservació i puguin complir la funció per a la qual han estat
sol·licitats. Per tot això l’aplicació de la conservació preventiva al fons patrimonial és el camí principal
per a què el museu assoleix un dels seus objectius principals, la conservació d’un patrimoni a llarg
termini, molt més enllà de les nostres vides professionals.
PROGRAMA
Dimecres 17 de febrer de 2021
9.30 h. Presentació de la Trobada.
● Anna Omedes. Directora. Museu de Ciències Naturals de Barcelona.
●

Magda Gassó. Cap del servei de Museus i Protecció de Béns Mobles. Departament de
Cultura. Generalitat de Catalunya.
Conferències convidades
10:00 h La conservación preventiva y el plan nacional de conservación preventiva de
2011. D. Morales (IH-CSIC); A. Pinilla (UCM); E. Solano (UCM); F. Agua (IH-CSIC), M.
García-Heras (IH-CSIC) y M.A. Villegas (IH-CSIC).
10:30 h. Els programes de Conservació preventiva i Creació i manteniment del sistema
de reserves en el marc del Pla de Museus de Catalunya. M. José Gracia Tarragona,
responsable de l’Àrea de Conservació Preventiva. Centre de Restauració de Béns Mobles de
Catalunya (Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya). Sonia Blasco Andaluz, cap de
Coordinació Museística. Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles (Departament de
Cultural, Generalitat de Catalunya).

El Laboratori de Conservació Preventiva i Restauració del MCNB
11:00 h. El LCPR; trajectòria 2008-2020. Eulàlia Garcia-Franquesa (MCNB).
11:15 h. La conservació preventiva al MCNB. Marta Pérez-Azcárate (Grop - MCNB).
11:35 h. La restauració al MCNB. Olga Muñoz (Grop - MCNB).
11:55 h. El mètode Re-Org, pautes pràctiques per començar a aplicar-lo als nostres
Museus. Maria Vila (MCNB).
12:15h. La seguretat a les col·leccions del Museu: per a les persones i per a les
col·leccions. Javier Garcia Ortega. Cap de Seguretat (MCNB).
12:30- 13:00: torn de preguntes i debat.

Amb la col·laboració de:

Dijous 18 de febrer de 2021
Experiències de conservació preventiva en col·leccions de ciències naturals
9:30 h. Gabinet Salvador, una història recent. 2010-2015. Eulàlia Garcia-Franquesa (MCNB),
Josep Aurell, Karina Barros (IBB), Natalia Hervàs, Neus Ibáñez (IBB), Olga Muñoz (GropMCNB), Neus Nualart (IBB); Marta Pérez-Azcárate (Grop-MCNB) & Marina Rull.
9:40 h. Posant la banya en la conservació preventiva. Marina Rull i Xènia Aymerich (ICP).
9:50 h. Solucions aplicades a algunes problemàtiques de conservació de la col·lecció de
minerals. Marc Campeny (MCNB).
10:00 h Es pot eliminar la pols centenària en una col·lecció entomològica? Al MCNB ho fem fet.
Olga Muñoz (Grop- MCNB); Marta Pérez-Azcárate (Grop-MCNB); Maria Vila (MCNB), Glòria
Masó (MCNB) & Berta Caballero-López (MCNB).
10:10 h Restauració de la taxidèrmia d’una fagina. Marta Artola, Maria Vila (MCNB), Javier
Quesada (MCNB).
10:20- 10:30h Torn de preguntes.
El projecte de conservació i restauració a les col·leccions del MCNB i del IBB
10:30 h – 11:30 h Mostra de vídeos
Degut a la pandèmia, les visites guiades a les diferents col·leccions del MCNB i de l’IBB han quedat
substituïdes per cinc vídeos creats des del LCPR del MCNB. Es mostren els aspectes principals de la
conservació preventiva i la restauració que es porta a terme des del laboratori a les diferents
col·leccions.
1.
2.
3.
4.
5.

El Laboratori de Conservació Preventiva i Restauració del MCNB.
La conservació preventiva a les col·leccions de geologia i paleontologia del MCNB.
La conservació preventiva a les col·leccions de zoologia del MCNB.
La conservació preventiva a les col·leccions botàniques de l’IBB
La conservació preventiva al Gabinet Salvador de l’IBB

11:30 - 12:30. Posada en comú i CLOENDA

La trobada serà en format virtual, cal inscriure’s prèviament enviant un correu a Eulàlia Garcia
Franquesa egarciafr@bcn.cat. Data límit el divendres 12 de febrer.

Amb la col·laboració de:

