
c RRc RRlla Recerca en Conservacióa Recerca en Conservació  
des de la visió del des de la visió del CConservador-onservador-RRestauradorestaurador

La Recerca en Conservació-Restauració ha estat vinculada 
normalment a les ciències afi ns i els seus plantejaments 
presenten una visió des d’aquestes branques de les 
Ciències. Però des de fa anys, els Conservadors-
Restauradors desenvolupem una Recerca, també amb 
majúscules, des dels nostres coneixements i necessitats. 
Els plantejaments científi cs hi són ben presents, afegint a 
més, una visió pràctica que afavoreix el desenvolupament 
de la nostra disciplina.

Des de la Secció de Conservació-Restauració de la Secció de Conservació-Restauració de la 
Facultat de Belles Arts (Universitat de Barcelona)Facultat de Belles Arts (Universitat de Barcelona) 
volem difondre les investigacions que duem a terme 
i que s’han materialitzat en diferents tesis doctorals. 
Aquests treballs són una mostra més de les preocupacions 
individuals i de les necessitats de la conservació del 
Patrimoni Històrico-Artístic.

Dates: 7 i 8 de novembre de 2013
Horari: de 16 a 19 hores (sessions de 30 minuts)
Lloc: Sala d’Actes - Facultat de Belles Arts
Pau Gargallo, 4
08028 Barcelona

Sessió 1Sessió 1

Apertura de les JornadesApertura de les Jornades
Salvador García Fortes - Gema Campo FrancésSalvador García Fortes - Gema Campo Francés

Història de la restauració. El segle XIX a Barcelona.
Gema Campo Francés 

Determinació no destructiva de l’estat de conservació de la 
tela dels quadres a través de l’espectrometria NIR.
Marta Oriola Folch

La conservació del revers. Testimonis històrics en la pintura 
sobre tela dels segles XIX i XX del MNAC.
Núria Pedragosa 

Evaluación de los efectos causados por el uso de PVAc en los 
entelados de carteles modernos
Cristina Ruiz Recasens

Las fi ligranas en el papel español.
Mª Dolores Díaz de Miranda

Sessió 2Sessió 2

Terracota, Arquitectura y Barcelona: siglos XIX y XX.
Salvador García Fortes

Els suports de frontals romànics de l’escola de Vic i Ripoll.
Marina Mascarella Vilageliu

La pintura mural romànica: estudi de la tècnica i anàlisi 
dels materials
Rosa Gasol Fargas

Les pintures murals negres del Monestir de Pedralbes. 
Problemes de conservació-restauració causats per 
l’envelliment del PVAc.
Anna Nualart Torroja

Parámetros de las técnicas físicas y mecánicas en la 
limpieza de materiales constructivos
Manuel Iglesias Campos

Clausura 
Gema Campo Francés - Manuel Iglesias Campos

Assistència gratuïta prèvia inscripció.
Inscripció: enviar formulari d’inscripció.
Es lliurarà certifi cat d’assistència.


