
c RR Obertura de la Jornada

Sessions

La importancia de las reproducciones al servicio   
del Arte  Dídac Sarri

La fotogrametria, una eina de representació en 
conservació-restauració de pintura mural i dels 
revestiments històrics  Mercè Marquès Balagué

Del frontal d’altar al retaule primitiu: estudi dels 
suports de fusta  Iris Bautista Morenilla

–Pausa-cafè–

Limpieza criogénica de superficies arquitectónicas: 
aproximación a la viabilidad del tratamiento       
Manuel Ángel Iglesias Campos

El projecte Nanorestart a la UB: Avaluació de la 
consolidació de la tela des del punt de vista del 
conservador-restaurador  Marta Oriola-Folch,   
Gema Campo-Francés, Anna Nualart-Torroja i 
Cristina Ruiz-Recasens 

El projecte Nanorestart a la UB: Avaluació de 
diferents sistemes de neteja sobre capa de 
preparació alquídica  Anna Nualart-Torroja,    
Cristina Ruiz-Recasens, Marta Oriola-Folch i     
Gema Campo-Francés 

Clausura de la Jornada

Data: divendres 16 de novembre de 2018

Horari: de 16 a 19:30 hores 

Lloc:  Sala d’Actes - Facultat de Belles Arts UB
 Pau Gargallo, 4. 08028 Barcelona

Assistència gratuïta prèvia inscripció 
(Limitada a l’aforament de la Sala, per ordre 
d’inscripció)

Enviar sol·licitud d’inscripció amb nom i cognoms,       
i e-mail de contacte a 
ub.conservacio.restauracio@gmail.com

Es lliurarà certificat d’assistència

En el marc de la 23ª Setmana de la Ciència, reprenem 
la divulgació d’alguns dels treballs de recerca que s’han 
dut a terme des de l’àrea de Conservació-Restauració 
de la Facultat de Belles Arts (Universitat de Barcelona), 
seguint la línia iniciada el 2013 amb la I Jornada 
Recerca en Conservació-Restauració, des de la visió del 
conservador-restaurador.

Convençuts que la Conservació-Restauració i la recerca 
són indestriables –tant la recerca pura com l’aplicada–, 
us presentem alguns exemples de la recerca que s’ha 
realitzat durant els darrers 4 anys, en forma d’els millors 
Treballs Finals de Màster, de Tesis Doctorals superades 
amb excel·lent Cum Laude o en forma de Projectes de 
Recerca finançats. 

Es tracta de recerca realitzada pels alumnes del Màster 
en Direcció de projectes de conservació-restauració, 
pels doctorands del programa Espai Públic i Regeneració 
Urbana, pels professors de l’area de conservació-
restauració i pels participants al projecte Europeu 
Nanorestart (GA 646063 -H2020).

En aquesta edició no hi són tots els treballs de recerca 
realitzats en aquest període de 4 anys: alguns estan en 
procés de convertir-se en tesis doctorals i els seus autors 
es reserven per fer-los públics un cop superat el repte. 
Esperem poder-los presentar en les properes edicions. 

la Recerca en Conservació 
 des de la visió del Conservador-RestauradorIII


