Objectius de les pràctiques
La finalitat del treball d’aquestes pràctiques és
la recuperació i la conservació preventiva de
la col·lecció de ferros del Museu del Cau
Ferrat de Sitges, Barcelona.
Aquesta col·lecció fou adquirida per l’artista i
intel·lectual Santiago Rusiñol i Prats al llarg de
la seva vida i va passar a ser la col·lecció
privada d’objectes de ferro més gran
d’Europa, i la que donà nom al Museu del Cau
Ferrat.
Des de fa quatre anys, el Museu del Cau
Ferrat es troba tancat per tal d’adequar el seu
edifici i les seves instal·lacions als paràmetres
idonis de conservació de les seves
col·leccions i per a garantir al públic una visita
de qualitat.
Crèdits ECTS
3 crèdits ECTS reconeguts per l’ESCRBCC
Lloc de realització
Museus de Sitges i ESCRBCC
Torn de matí: Museus de Sitges
Torn de tarda: ESCRBCC, Barcelona
Responsables i coordinadors
Pep Pascual i Peris. Cap de Restauració,
Museus de Sitges.
pascualpj@diba.cat
Anna Gonzàlez Rueda. Diplomada en
conservació i restauració per l’ESCRBCC i
llicenciada en Humanitats.
anagonzalezbcn@gmail.com
Organitza

www.museusdesitges.cat

Destinataris
Llicenciats, Diplomats i Graduats en
Conservació – Restauració de Béns Culturals i
alumnes de l’ESCRBCC i de la UB cursant els
estudis de Conservació-Restauració de Béns
Culturals.
Torns i horaris*
S’han programat diferents torns en horari de
matí o tarda (de 9 a 13h. i de 15 a 19h.) i amb
una dedicació, per torn, de dos dies setmanals.
Dilluns i dimecres
Dimarts i dijous
* Els horaris i torns o grups es podran modificar en funció
dels interessos o necessitats dels inscrits i de l’organització

Inscripció
Inscripció: Gratuïta
Procediment:
Enviar un correu electrònic a l’adreça:
llanesta@diba.cat, amb les dades següents:
Nom i cognoms; Curriculum Vitae; Telèfons de
contacte; adreça de correu electrònic; Lloc on
realitzà o està realitzant els estudis i curs.
Especificar el torn i horari en el que estaria
interessat.
Es lliurarà certificat d’assistència
Informació i persona de contacte
Anna Llanes Tuset. Cap de Conservació,
Museus de Sitges.
llanesta@diba.cat
Telèfon 93 894 03 64
www.museusdesitges.cat

