
 

 

 

TAULES DE DIÀLEG: PROFESSIONALS AL SERVEI DELS 
INTERIORS HISTÒRICS  

(IIª edició) 
La segona edició de “Professionals al servei dels interiors històrics” es planteja com una 
continuació de les jornades de l’any passat que versaven sobre la recuperació d’Interiors 
històrics. Aquest va se el tema d’estudi central de l’Associació durant l’any 2015 i 
cristal·litzà en el 2016 en una publicació coeditada amb el Museu del Disseny.  
L’activitat està coorganitzada amb Monumenta i es dirigida especialment a propietaris 
de cases i a persones interessades en espais històrics. 

Els propietaris de cases històriques han de trobar l’equilibri entre viure a la manera del 
segle XXI i preservar un patrimoni moble i immoble que limita les seves actuacions. En 
aquesta sessió tindran oportunitat de conèixer i dialogar amb professionals que els 
poden ajudar en tasques d’estudi, taxació, manteniment i actuació.  

Un professional dirigirà cada una de les cinc taules, on també hi assistiran d’altres 
professionals per tal de compartir informació i posar en comú inquietuds, criteris 
d’intervenció i altres qüestions que preocupin als professionals, interessats i propietaris.  

Dia: Dilluns, 22 de gener de 2018 

Hora: 16:00h 

Lloc: Centre de Documentació del Museu del Disseny de Barcelona 

Preu gratuït, requereix inscripció prèvia. En cas que algun professional volgués participar 
permanentment en alguna taula, que enviï un correu a info@estudidelmoble.com 

 

Taules: 

1. TEIXITS: Restaurar, reproduir o substituir són opcions quan una tapisseria està 
en mal estat.   

 Emmeline Gancedo, Tapicerias Gancedo S.L. (Parlarà de reproduccions i còpies) 
 Luz Morata o Carme Masdeu, restauradores 
 Albert Díaz, cap del Centre Documentació;  Ma. José Balcells, tècnic del Centre 

Documentació; i David Batxiller, historiador de l’art. (Parlaran de la donació 
Tapisseries Mir i el seu servei com a font d’informació per a restauració i 
selecció de robes) 
 



2. CONTROL DE PLAGUES, DIFERENTS MANERES D’ENFRONTAR-S’HI: Manteniment 
i conservació de la fusta, evitant danys estructurals irreparables 

 David Rubio, d’Ibertrac,  
 Josep Maria Aznar, de Tractaments Garbí 

 

         3. PAPER: Conservació preventiva i restauració per preservar el llegat documental 

 Albert Martí Palau, antiquari i historiador de l’art, de Palau Antiguitats 
 Marta Freixa, restauradora del Centre de Documentació, de BUMAGA 

 

          4. TAXACIÓ DE MOBLES: La importància de valorar i catalogar una antiguitat 

 Joan Güell, historiador de l’art i taxador 
 Sergi Clavell, historiador de l’art, de Clavell i Morgades 

 

          5. VITRALLS/ VIDRES ANTICS 

 Núria Gil, historiadora de l’art. (Parlarà de la donació al Museu del Disseny de 
obres de Rigalt i Granell) 

 Jordi Bonet, químic i restaurador de vitralls, de JM Bonet 

 

Inscripcions i consultes: 
Associació per a l’Estudi del Moble 

info@estudidelmoble.com 
932 566 785 (de 9 a 14h) 
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