Jornada dimecres 29 de març

Avenços en la conservació i restauració del patrimoni
La finalitat d’aquesta jornada és el contacte i el diàleg amb professionals de diferents institucions
d’arreu de l’estat espanyol sobre els avenços tècnics i científics de diferents processos de
conservació i restauració del nostre patrimoni. El fet de que cada un d’aquests professionals estiguin
especialitzats en diferents camps dins de la conservació i restauració, dona als assistents una visió
àmplia i pluridisciplinària de la situació de la professió; tanmateix, serà una ocasió per posar en
comú noves idees i propostes de materials i intervencions, obrint una porta al debat i a la reflexió
sobre els procediments i criteris emprats en l’àmbit de la conservació i restauració del patrimoni.
La inscripció és gratuïta i cal omplir el formulari


9h presentació de la jornada
Dr. Miquel Mirambell Abancó. Director de l’ESCRBCC.



9,15h
Alex Massalles Rivera (Conservador Restaurador de materials inorgànics al Museu Nacional
de Catalunya).
“El Violinista de Pau Gargallo. L’abans i el després d’una restauració en curs”



10,30h
Dr. Manuel Àngel Iglesias Campos (Doctor en Conservació-Restauració per la Universitat de
Barcelona. Professor Lector del Departament d’Arts i Conservació-Restauració de la Facultat
de Belles Arts, Universitat de Barcelona).
"Limpieza láser: protocolos de ensayo y aplicabilidad práctica de los resultados"



11,45h
Dra. Trinidad Pasies Oviedo (Conservadora-restauradora del Museu de Prehistòria de
València).
“Una nueva perspectiva en la intervención sobre patrimonio arqueológico: el ejemplo de
Villa Cornelius”



13h
Dra. Teresa Doménech Carbó (Catedràtica del Departament de Conservació i Restauració
de Béns Culturals de la Universitat Politècnica de València, i directora del Instituto de
Restauración del Patrimonio de la Universitat Politècnica de València).
“Aplicación de las técnicas electroquímicas al estudio y conservación de patrimonio
cultural”

PAUSA DINAR / PAUSA COMIDA (14,30h a 15,30h)


15,30h
Emma Sánchez Alonso (Restauradora de l’Instituto del Patrimonio Cultural Español) i Elena
González Arteaga (Química de l’Instituto del Patrimonio Cultural Español).
“La experiència del IPCE en la aplicación de sistemas nanoestructurados para la limpieza de
suportes celulósicos”



16,45h
Dra. Nieves Valentín Rodrigo (Doctora en Ciencias Biológicas. Miembro del Consejo de
ICCROM. Ha sido la Responsable de la Unidad de Biodeterioro del Área de Investigación y
Formación del IPCE.
"Avances tecnológicos en el control del biodeterioro. Evaluación de metodologías basadas
en el uso de extractos naturales de plantas y en la detección de contaminantes
ambientales"

