
                      
 
 

Seminari Internacional 
 

La conservació i restauració en l’arqueologia: una eina per a la 
recerca i la divulgació 

 
13 de març de 2015 

 
Directors científics: 

Anna Bertral (Restauradora), Josep M. Palet (ICAC),  Lucía López-Polín (IPHES) 
 

Lloc: Sala d’actes de l’ICAC 
 

El seminari proposa tractar la relació entre restauració i arqueologia a través d’exemples 
concrets de jaciments de cronologies diverses, i també el paper de la restauració com a 
disciplina auxiliar de l’arqueologia. Les ponències exposaran els treballs de conservació 
restauració efectuats en diversos jaciments, per donar una idea general però clara de les 
dificultats i necessitats en cada cas. L’objectiu és mostrar la utilitat i necessitat dels treballs de 
conservació i restauració en les intervencions arqueològiques, així com generar el debat entre 
arqueòlegs i restauradors, sobre les característiques, dificultats i necessitats en el 
desenvolupament d’un treball en comú. El seminari és obert a tots els professionals d’ambdues 
disciplines (arqueologia i conservació restauració) i va especialment adreçat als estudiants de 
màster (IPHES i ICAC) i als estudiants del grau de Conservació i restauració. 

 
 

Programa 
 
Sessió de matí 
 
9.-30-9.45 h: Presentació del seminari en el marc del projecte SUMA  
A. Bertral (Restauradora), J. M. Palet (ICAC), L. López-Polín (IPHES) 
 
9.45-10.45 h: La conservazione dei mosaici di Zeugma, Turchia 
R. Nardi (Centro di Conservazione Archeologica, CCA, Roma) 
 
10.45-11.00 h: Pausa – cafè  
 
11.00-11.45 h: Problemàtiques en l'excavació i restauració de jaciments de dino-
saures: el jaciment d’ANA (Cinctorres-Castelló), fòssils d’ara fa 125 milions d’anys 
(Cretaci Inferior) 
S. Val (Centre de Restauració i Interpretació Paleontològica, CRIP) i A. Santos  (Parc 
Cultural Dinomania)  
 
11.45- 12.30 h: El treball de conservació-restauració als jaciments de la Trinchera del 
Ferrocarril (Atapuerca): del camp a la investigació 
L. López-Polín (IPHES) i A. Ollé (IPHES) 
 
12.30-12.40 h: Pausa 
 



12.40-13.25 h: La conservació dels materials orgànics al jaciment neolític de La Draga 
(Banyoles) 
J. Chinchilla (Escola Superior de Conservació Restauració de Béns Culturals de 
Catalunya, ESCRBC) i J. Tarrús (Arqueòleg) 
 
13.25-14.00 h: Conservació-restauració, arqueologia i patrimoni en paisatges 
altimontans: El Goleró (Serra del Cadí, Alt Urgell), un jaciment d'alta muntanya 
A. Bertral  (Restauradora) i J.M. Palet  (GIAP- ICAC) 
 
14.10-15.45 h: Pausa  
 
 
Sessió de tarda 
 
15.45-16.30 h: Arqueologia i restauració: hem de parlar. 
M. Pugès  (Servei d’Arqueologia de Barcelona) 
 
16.30-17.15: La vil·la del Pont del Treball: 3 anys de col·laboracions interdisciplinàries 
S. Llobet (ÀBAC S.L.), M. Molinas (ÀBAC S.L.), D. Alcubierre (CODEX) i J. Ardiaca  
(CODEX) 
 
17.15-17.25 h: Pausa  
 
17.25-18.00 h: Arqueometría, una herramienta para la restauración de materiales 
pétreos 
A. de Mesa (UEA-ICAC) i H. Royo  (UEA-ICAC) 
 
18.00-18.45 h: Les pintures murals de la domus del carrer Avinyó de Barcelona: 
anàlisi, tractament i resultats. 
L. Font (MUHBA) 
 
18.45-19.00 h: Debat i cloenda 
 
 
 
Inscripcions 
 
La inscripció a aquest seminari és gratuïta  i està oberta a tots els públics, però el 
nombre de places està supeditat a l’aforament de la Sala d’actes. Per confirmar la 
vostra plaça envieu un correu electrònic a activitats@icac.cat indicant-hi les dades 
següents: 
  
Nom i cognoms 
Telèfon  
Correu electrònic 
Centre o universitat a què pertanyeu (si s’escau) 
 
  
Contacte 
 
Institut Català d’Arqueologia Clàssica  
Plaça d’en Rovellat, s/n  
43003 Tarragona  
Tel. + 34 977249133 / Fax + 34 977224401  
activitats@icac.cat  / www.icac.cat  


