
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 
 

 

 
Organització, disseny i coordinació: Secció Territorial de Tarragona de l’AMC 
Patrocina: Museu Comarcal del Montsià 
Amb el suport de: Institut d’Arqueologia Clàssica (ICAC), Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC), 
Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC),Carrutxa,  Institut Ramon Muntaner (IRM), Centre de  
Promoció de la  Cultura Pppular i Tradicional Catalana (CPCPTC) 

Lloc: Sala d’actes del Museu Comarcal del Montsià.  Carrer del Gran Capità 34, 43870 Amposta.  Tel. 977 70 29 54 
Informació i Inscripcions: Associació de Museòlegs de Catalunya, Carrer València, 225, àtic, 3ª, 08007 Barcelona  Tel. 93 467 30 44 
amc@museologia.org    www.museologia.org  
Inscripció: Gratuïta.  Places limitades.  Del 10 al 24 de novembre. Cal reservar plaça per correu electrònic o per telèfon.  Dades: nom, 
telèfon, A/e, i si és o no soci de l’AMC i/o ICOM  Certificat d’assistència: Cal donar el número de DNI i assistir les tres tardes. 

  Amb el patrocini de             Amb el suport de                                                               

                                                  

Dijous, 27 de novembre    Dimarts, 2 de desembre     Dijous, 4 de desembre 
 
...Acreditacions..................................................................................Isabel Rodà de Llanza, directora de l’ICAC:..............................................    Maria Carme Jiménez Fernández, directora de l’IRM:.........................
      Presentació de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i estratègies  L’Institut Ramon Muntaner.  Cultura i recerca en el territori i la  
      de recerca.      Importància dels centres d’estudi en la recerca local. 
...Inauguració a càrrec de la Secció Territorial de Tarragona.......... Josep Paret i Pey, Maite Toneu i Puig, Àngels Jorba i Valls, .................. Raimon Graells Fabregat, investigador, Departament d’Història de  
de l’AMC i d’A.Farnós director gerent del Museu del Montsià conservadors –restauradors del CRBMC:           la Universitat de Lleida:  
      La recerca en els processos de conservació-restauració: aplicació en  Anàlisi metal·lúrgic dels aplics de plata de la necròpolis de Can Canyis  
      fons de museus de les comarques de Tarragona.   en el Museu Arqueològic del Vendrell. 
...Maria de Lluc Serra i Armengol, investigadora de l’ICRPC.........Rosa Maria Ricomà i Vallhonrat, directora del MAMT ................................Jaume Massó i Carballido, director del MASV:.................................... 
La recerca en museus des de l’Institut Català de Recerca en      Experiències del Museu d’Art Modern de Tarragona en recerca externa. El Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca com a centre de  
Patrimoni Cultural             documentació i de recerca 
...Maria Duran i Jordà, cap de la Secció de Gestió i ........................Sofia Mata de la Cruz, doctora en Història de l’Art: Recerca al.......................Clara Masriera i Esquerra, directora tècnica de la Ciutadella  
Administració i Núria Oriols i Pladevall, química-restauradora:    Museu de Vilabella.      Ibèrica de Calafell:  
Presentació del Centre de Restauracio de Béns Mobles de                  La recerca com a element d’atracció vers els museus. El programa 
Catalunya i del seu laboratori físico-químic: tecnologia         d’arqueologia experimental de la Ciutadella  Ibèrica de Calafell. 
avançada al servei de la recerca.  
...Josep Maria Macias i Solè, investigador de l’ICAC:......................Àlex Farnós i Bel, director gerent del MCM...................................................Lluís Balart i Boïgues, director del MHT:............................................ 
Pla director de la vila romana de la Llosa.  Museu d’Història         Recerques externes a un museu pluridisciplinar: El Museu Comarcal  Plantejament i estratègies de futur per a la recerca externa en el 
de Cambrils.                                                                                    del Montsià.       Museu d’Història de Tarragona. 
...Refrigeri...........................................................................................Refrigeri...........................................................................................................Roger Costa i Rafel Folch, tècnics del Servei de Patrimoni  
         Etnològic del CPCPTC: 
         La recerca en el marc de l’Inventari del patrimoni etnològic de  
         Catalunya. 
...Maria de Lluc Serra i Armengol, investigadora de l’ICRPC.........Salvador Palomar, Carrutxa. Centre de documentació del patrimoni.............Refrigeri................................................................................................ 
El patrimoni cultural procedent de l’Extrem Orient en els  Recerca, exposicions temporals i participació popular: una experiència 
museus públics catalans. amb el Museu de les Mines de Bellmunt dell Priorat.          
...Francesc Miralpeix i Vilamala, professor d’Història de l’Art..........Gemma Barcelò, coordinadora del MMB: .....................................................Recull de conclusions, propostes i apunts de futur........................ 
de la Universitat de Girona:  El Museu de les Mines de Bellmunt del Priorat i la recerca externa.         
La recerca en història de l’Art Modern a Catalunya.  La L’exemple del fons fotogràfic.            
demarcació de Tarragona. 
...Lluïsa Amenós Martínez, doctora en Història de l’Art::...................Maria Dolors Mestres i Solé, conservadora del MCCB: .......................................................................................................................................... 
Estudi i documentació de col·leccions de ferro de diversos Alguns exemples de recerca externa al Museu Comarcal de la Conca        
museus catalans. De Barberà             
.....................................................................................................................................................................................................................................Cloenda a càrrec de Carme Clusellas Pagès, presidenta de l’AMC 

mailto:amc@museologia.org
http://www.museologia.org/

