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CONSERVACIÓ I PRESERVACIÓ 
DEL PATRIMONI DOCUMENTAL  

EN TEMPS DE CRISI 

JORNADA  D’ESTIU  DEL  SAF 
PREU (dinar inclòs) : General :  60€ 

  Estudiants :  40€  

 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ: 
Per inscriure's, cal que envieu un correu electrònic abans del 

dia 22 de juny a saf.mbc@gmail.com, amb les següents da-
des:            -Nom i cognom 

  -Professió i entitat 
 
El pagament s’efectuarà abans del 22 de juny a: 

Triodos Bank 1491 0001 21 2018548327. Indiqueu el vostre 

nom complert i el de la Jornada. Remeteu per correu electrò-

nic el comprovant (si us heu inscrit com a estudiant, adjunteu 

còpia del carnet d’estudiant o matrícula d’enguany, que ho 

acrediti). 

 

LLOC: 

Residència Università-
ria de Sant Daniel  

C/ de Sant Daniel, 55 

17001 GIRONA 

    

ORGANITZA: 
 

 
 

 

 

 

 

El SAF, Servei d’Arxius de la Federació Catalana de 
Monges Benedictines, vetlla per la  preservació, conser-
vació, gestió i difusió del patrimoni documental dels 

monestirs que l’integren: Sant Pere de les Puel·les de 

Barcelona, Sant Daniel de Girona, Sant Benet de Mon-

tserrat, La Santa Família de Manacor i Santa Maria de 

Puiggraciós. 

El SAF programa diferents activitats (jornades, cursos, 

conferències, itineraris històrics, visites   guiades, excur-

sions) sobre la història i el patrimoni del monacat bene-

dictí femení de casa nostra i la realitat que l’ha envoltat al 

llarg de la història.  

 
COL·LABORA: 
 
 
 
 
 
PATROCINA: 
 
 

Hi para la línea  verda 
L11  del bus urbà de 

Girona 



UNA PROPOSTA PER 
. AVALUAR 
. CONTROLAR 

. ERADICAR 

el deteriorament del MA-
TERIAL ARXIVÍSTIC: 
 

 . paper manuscrit 

 . paper imprès 

  . pergamí 

 

EN TEMPS DE CRISI, ELS RECURSOS 
ORDINARIS DELS ARXIUS CAL  FER-
LOS RENDIR AL MÀXIM. 
 

La jornada tindrà un enfocament pràctic, 
es donaran mètodes i eines d'avaluació 
per  millorar  i optimitzar la preservació-
conservació. 
 

DIRIGIDA A:  

Arxivers  

Gestors de patrimoni documental 

Particulars propietaris de fons patrimonial 

Col·leccionistes d’obra gràfica 

Estudiants del món de la cultura escrita 

JORNADA D’ESTIU DEL SAF 

PROGRAMA 

 

Recepció dels participants i lliu-
rament del material 

 

Presentació de la jornada 

 
 

Avaluació de l’espai i factors 
ambientals. Estudi de casos       
pràctics 
 
Materials d’arxiu. Tipus i carac-
terístiques 
 
 

Pausa-Cafè 

 
Identificació i avaluació de dete-
rioraments biològics 
 

 
Visita a l’església romànica del 
Monestir de Sant Daniel 
 
 
Dinar a la Residència del Mones-
tir de Sant Daniel 

 

A CÀRREC DE: 
 

M. Dolores MARTIN TRUTET 

Va ser Directora del Taller-Laboratori de Restaura-

ció del Monestir de San Pelayo d’Oviedo i actual-

ment col·labora en el programa de conservació-

restauració del SAF.  

 

Arte & Memoria 

Empresa de productes i solucions per a la conserva-

sió del Patrimoni Cultural. 

 
L’acidesa del paper 
Altres tipus de deterioració 
 

 

Estudi de casos pràctics 

 

Proposta metodològica per  a 
avaluar les nostres accions de 
conservació i preservació 

 
Cloenda i entrega de certificats 

9’30 

10’00 

10’15 

11’30 

12’00 

13’00 

14’00 

16’00 

16’45 

17’30 

18’00 

11’00 

JORNADA INTENSIVA D'INTRODUCCIÓ 
A LES TÈCNIQUES DE PRESERVACIÓ I 
CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI DOCU-
MENTAL 


