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CURS

El Pla de Conservació
Preventiva als
equipaments
museístics
Del 7 a l’11 d’octubre de 2019
Museu Nacional d’Art de Catalunya
Palau Nacional
Parc de Montjuïc s/n
08038 Barcelona

Objectius i contingut del curs
En el marc del desenvolupament del Pla de Museus de
Catalunya, en el qual es promou la prevenció com una
prioritat estratègica per a la protecció del patrimoni
cultural, CRAC ha organitzat aquest curs, que té com a
finalitat difondre la pràctica de la conservació
preventiva entre els professionals dedicats a la
preservació del patrimoni cultural. Per fer-ho, compta
amb la col·laboració del Museu Nacional d’Art de
Catalunya i de l’Instituto del Patrimonio Cultural de
España (IPCE), el qual desplega iniciatives que tenen
com a objectiu la difusió de conceptes, mètodes de
treball i criteris de gestió de la conservació dels béns
culturals, dins la línia d’actuació dedicada a la formació
del Plan Nacional de Conservación Preventiva.
En aquest cas, el curs mostra el model metodològic
desenvolupat per l’IPCE, articulat al voltant del Pla de
Conservació Preventiva com a eina de gestió i aplicat,
de forma pràctica, a diversos espais del Museu Nacional
d’Art de Catalunya especialment triats per a aquesta
finalitat.
El curs tindrà una primera part teòrica en la qual
s’exposarà el mètode de treball per a l’elaboració d’un
Pla de Conservació Preventiva (PCP). A continuació es
realitzarà una presa de contacte amb els àmbits de les
pràctiques per, posteriorment, formar grups de treball
entre els assistents i desenvolupar les sessions pràctiques
aplicant el model metodològic. Els grups
desenvoluparan cadascuna de les fases del PCP per
separat i, al finalitzar cada etapa, posaran en comú els
objectius assolits amb la resta d’assistents. També hi
haurà una presentació final i debat dels resultats.

Organització
CRAC (Conservadors-Restauradors Associats de
Catalunya)
Direcció
Juan Antonio Herráez (IPCE)
Ruth Bagan (Museu Nacional d’Art de
Catalunya)
Destinataris
Conservadors-restauradors i d’altres
professionals vinculats a la conservació del
patrimoni cultural
Idiomes: castellà / català
Nombre de places: 30 (les sòcies i socis de
CRAC tenen preferència en les inscripcions)
Certificat d’assistència
L’obtenció del diploma acreditatiu està
condicionada per l’assistència, com a mínim, al
80% de les sessions.

PROGRAMA
DILLUNS 7 D’OCTUBRE

DIJOUS 10 D’OCTUBRE

09:00-09:30

Recepció dels assistents i entrega de la
documentació

09:00-14:00 Pràctiques – Fase de Disseny de
Procediments i Implantació (continuació)

09:30-11:00

Introducció. Mètode de treball en
Conservació Preventiva. El cas dels
museus

14:00-15:30 Pausa – Dinar
15:30-18:00 Pràctiques – Fase de Verificació

11:00-11:30

Pausa

11:30-13:00

El PCP: Fase de Documentació

DIVENDRES 11 D’OCTUBRE

13:00-14:00

El PCP: Fase d’Anàlisi de Riscos

09:00-14:00 Exposició oral de les propostes i debat

14:00-15:30

Pausa – Dinar

14:00-14:30 Clausura i entrega de diplomes

15:30-17:00

El PCP: Fase de Disseny de Procediments
i Implantació

17:00-18:00

El PCP: Fase de Verificació

DIMARTS 8 D’OCTUBRE
09:00-14:00

Pràctiques - Presa de contacte amb els
àmbits de les pràctiques i Fase de
Documentació

14:00-15:30

Pausa – Dinar

15:30-18:00

Pràctiques - Fase d’Anàlisi de Riscos

DIMECRES 9 D’OCTUBRE
09:00-14:00

Pràctiques - Fase d’Anàlisi de Riscos
(continuació)

14:00-15:30

Pausa – Dinar

15:30-18:00

Pràctiques – Fase de Disseny de
Procediments i Implantació

Activitat organitzada amb motiu de la celebració del
EUROPEAN DAY OF CONSERVATION-RESTORATION 2019

