Escola d’Art de la Diputació a Tortosa
CURS/ FORMACIÓ ESPECIALITZADA

Bones pràctiques en la
conservació dels béns
patrimonials. Estratègies
per evitar o limitar els danys

Els curs és una introducció a la conservació preventiva dels béns culturals: pintura,
escultura, obra gràfica, mobiliari, ceràmica, vidre, material fotogràfic, documental i bibliogràfic,
objectes etnològics, arqueològis, paleontològics, industrials, científics i tècnics.
Els continguts tenen com objectius: conèixer els agents que causen deterioraments i els
tipus de danys que afecten als diferents objectes culturals; Establir quines són les mesures
correctores que es poden aplicar als edificis, instal·lacions, equipaments i materials que
disposen els centres patrimonials; Aprendre les actuacions bàsiques de detecció, bloqueig i
control que cal seguir per part del personal que custodia els béns culturals.
El curs proporcionarà una sèrie de recursos útils que ajudaran a la preservació del nostre
patrimoni cultural. Aquesta iniciativa coincideix amb la celebració de l’Any Europeu del
Patrimoni Cultural.
Forces físiques.
Sessió 2: Temperatura i humitat relativa.
Sessió 1:

Biodeteriorament. Organismes
vegetals i animals destructors del patrimoni
cultural.
Sessió 4: Llum Visible, radiació ultraviolada i
infraroja.
Sessió 3:

Destinataris: Tècnics de cultura i personal
dels ens locals, museus i entitats que
custodien i vetllen els béns patrimonials.
El curs no està dirigit als professionals de
la conservació i restauració.
No és necessari tenir coneixements de les
matèries.

Curs de 15 hores
Gratuït
Contaminants.
Professora: Carme Clemente. Responsable
Programació a diferents poblacions de les
tècnic de la Unitat de Conservació i
Terres de l’Ebre i del Camp de Tarragona
Restauració i professora de conservació i
restauració de béns culturals.
Dates / horari / lloc
Sessió 5:

TARRAGONA

TORTOSA

REUS

VALLS

Museu Art Modern
Diputació - Tarragona

Escola d’Art
Diputació - Tortosa

Escola d’Art
Diputació - Reus

Taller d’Art de Valls

18/25 abril 16:00 -19.00 h
2/9/16 maig

19/26 abril 10:00 - 13:00 h 23/30 maig 10:00 - 13:00 h
3/10/17 maig

6/13/20 juny

24/31 maig 10:00 - 13:00 h
7/14/21 juny

Informació i inscripcions: eadtortosa@dipta.cat / 977 44 41 63 / www.dipta.cat/eadtortosa

