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30 anys del Centre de Restauració
de Béns Mobles de Catalunya



CRBMC, una institució emblemàtica

Catalunya, país de gran riquesa patrimonial i artística, 
va ser capdavantera a l’Estat espanyol amb la creació, 
l’any 1981, del Centre de Restauració de Béns Mobles de 
Catalunya (CRBMC). Després de 30 anys, és moment  
de fer balanç i destacar la importància de la feina 
feta pel Centre, adreçada a la recuperació dels béns 
arqueològics, etnològics i artístics més significatius del 
nostre llegat cultural. Durant aquests anys, el Centre  
ha determinat amb rigor els criteris d’intervenció sobre 
el patrimoni, ha promogut la recerca i la innovació dins 
del seu àmbit, i ha restaurat més de vint mil obres 
d’arreu del país, que actualment estan en museus, 
esglésies, monestirs i institucions públiques diverses. 
Tot això s’ha fet treballant amb els millors professionals 
i amb les tècniques més avançades en cada moment.  
Fa nou anys, unes noves instal·lacions a Valldoreix  
(Sant Cugat del Vallès) van convertir el CRBMC en un 
referent indiscutible a Catalunya. Podem, per tant,  
mirar cap al futur satisfets però amb la convicció que 
ens cal treballar molt encara per aprendre i millorar en  
la conservació del nostre patrimoni cultural. 

Ferran Mascarell i Canalda, conseller de Cultura



Acte inaugural

12 de desembre de 2011, 19 h
Palau Moja. Portaferrissa, 1-3, Barcelona

Presidirà l'acte l'Hble. Sr. Ferran Mascarell i Canalda, conseller  
de Cultura.

Presentació de la publicació 30 anys, 30 obres
La publicació 30 anys, 30 obres que presenta el Centre de 
Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC) és una selecció 
molt especial d’obres restaurades durant aquest període. S’han 
escollit peces representatives de tot el territori, intentant abastar 
àmpliament èpoques i estils diversos, així com mostrar diferents 
tècniques i suports, o també aquelles intervencions que han 
estat significatives per la seva peculiaritat. És una oportunitat 
per iniciar-se en el fascinant món de la restauració del patrimoni 
historicoartístic català. L’acte anirà acompanyat de la conferència 
“30 anys, 30 obres” en què hi participaran tècnics del CRBMC.

Catàleg d’activitats del CRBMC

22 de març de 2012, 19 h
CRBMC Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya

Presentació del Catàleg d’activitats del CRBMC (2003-2010)
Joan Pluma, director general del Patrimoni Cultural 

Cicle de conferències 

L’assistència és oberta i gratuïta per a tothom. Amb la 
participació de diferents especialistes, tant del Centre com 
d’altres institucions relacionades amb el patrimoni.

12 de desembre de 2011, 19.30 h
Palau Moja. Portaferrissa, 1-3, Barcelona

30 anys, 30 obres
M. Àngels Jorba, Josep Paret, Pere Rovira i Maite Toneu, 
conservadors–restauradors del CRBMC

19 de gener de 2012, 19.30 h
CRBMC Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya

Les possibilitats del sincrotró en la conservació  
del patrimoni 
Salvador Butí i Nati Salvadó, grup Anàlisi de Materials del 
Patrimoni Cultural (AMPC), de la Universitat Politècnica de 
Catalunya. Vilanova i la Geltrú



16 de febrer de 2012, 19.30 h
CRBMC Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya

Criteris de restauració a Catalunya. 1981-2011 
Rosa Gasol, conservadora–restauradora de la Diputació de 
Barcelona; Mireia Mestre, cap de l’Àrea de Restauració i 
Conservació Preventiva del MNAC, i Maite Toneu, responsable de 
l’especialitat de pintura sobre tela del CRBMC 

15 de març de 2012, 19.30 h
Palau Moja. Portaferrissa, 1-3, Barcelona

Técnicas y protocolos de análisis químicos dentro de los 
procesos de restauración de bienes culturales
Andrés Sánchez Ledesma, bioquímic del Museu Thyssen-
Bornemisza i director de l’empresa Arte-Lab, SL, especialitzada 
en anàlisis fisicoquímiques d’obres d’art

19 d’abril de 2012, 19.30 h
CRBMC Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya

30 anys de secrets: dibuixos preparatoris, penediments i obres 
ocultes al CRBMC 
Esther Gual, conservadora-restauradora col·laboradora del 
CRBMC, i Carles Aymerich, fotògraf del CRBMC

17 de maig de 2012, 19.30 h
CRBMC Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya

El conservador-restaurador: passat, present i futur. Com veiem 
els professionals la conservació-restauració del patrimoni 
cultural del s. XXI a Catalunya. Propostes d'actuació
Voravit Roonthiva, president de l’Associació de Restauradors i 
Conservadors de Catalunya (ARCC) i Rosa Marina Ruiz, membre 
vocal del Grup Tècnic. Associació Professional de Conservadors 
Restauradors de Catalunya 

14 de juny de 2012, 19.30 h
CRBMC Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya

CRBMC: Trenta anys al servei de la conservació i la restauració 
del patrimoni cultural. Perspectives de futur 
Josep M. Xarrié, exdirector, i Àngels Solé, directora actual del CRBMC

Taller-seminari

19 de juny de 2012, de 10 a 14 h i de 16 a 17 h
20 de juny de 2012, de 10 a 14 h



Com s’arrenca una pintura mural? De quina manera la podem 
recuperar i traspassar a un nou suport?
Lloc: Museu de Lleida, c. del Sant Crist, 1, Lleida
Organitzen el CRBMC i el Museu de Lleida

Restauració en viu al Centre: com es restaura una obra d’art?

18 de desembre de 2011, de 12 a 13.30 h
17 de març de 2012, de 12 a 13.30 h 
CRBMC Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya

El CRBMC ofereix una demostració pràctica del procés de 
restauració d’una obra d’art. Per primera vegada els visitants 
podran observar els restauradors treballant directament en les 
obres durant el cap de setmana. 
Es farà una explicació detallada del procés de restauració d’una 
obra, i la visita també inclourà un recorregut per les diferents 
instal·lacions del CRBMC. Es recomana inscripció prèvia

Visita d’artistes al CRBMC

25 de gener de 2012, de 10 a 12 h
28 de gener de 2012, de 10 a 12 h
CRBMC Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya

Artistes contemporanis visiten el CRBMC
Amb la col·laboració del MACBA 

Els museus s’adhereixen al 30 aniversari del CRBMC

Presentació d’obres restaurades pel CRBMC als museus  
de Catalunya

Aiguamúrcia (Alt Camp)
Museu d’Història de Catalunya – 
Reial Monestir de Santes Creus 
24 de març de 2012, www.mhcat.cat
Presentació de la restauració del 
retaule de Sant Joan 

Arenys de Mar (Maresme) 
Museu d’Arenys de Mar
Del 18 de maig al 3 de juny de 2012 
El fons ocult. Tres taules d’Agustí 
Pujol recuperades. Exposició

Balaguer (Noguera)
Museu de la Noguera
18 de maig de 2012, a les 21 h
Les restes palatines del castell de 
Balaguer. Conferència-visita als tallers 
i magatzems del Museu. 

Barcelona (Barcelonès)
Museu d’Arqueologia de Catalunya 
• Febrer de 2012. Corona visigòtica del 
Tresor de Torredonjimeno
• Miniexposició a www.mac.cat de les 
peces de l’aniversari
• Març de 2012. Espasa ibèrica 
d’Ullastret 1
Museu d’Art Contemporani  
de Barcelona
30 de novembre de 2011, a les 11 h
Paul Signac Dreams of the future III: 
(...) Art & Language. Criteris i protocols 
d’actuació. Conferència
Museu d'Història de Catalunya
18 de maig de 2012. Consultar horari  
a www.mhcat.cat
Presentació del retaule de la Mare de 
Déu de la cartoixa d'Escaladei     ••



••

Museu d’Història de Barcelona – 
Monestir de Pedralbes (MUHBA)
15 de març de 2012, a les 18 h
L’armari de la reina, s. XIV. Història 
d’una restauració. Conferència
Museu Diocesà de Barcelona
18 de maig de 2012, a les 12 h 
Sant Antoni de Pàdua amb el nen 
Jesús i els àngels, d’Antoni Viladomat, 
s. XVIII. Xerrada
Museu Frederic Marès
Mesos d’abril a juny de 2012 
La col·lecció d’exvots ibèrics del 
Museu. Sala 1 i al web del Museu
Museu Nacional d’Art de Catalunya
8 de març de 2012, a les 19 h
El Gran dia de Girona. Criteris de 
mínima intervenció per a un quadre de 
grans dimensions. Conferència
Reial Acadèmia Catalana de Belles 
Arts de Sant Jordi
Comentari sobre la restauració de 
la pintura Passeig i conferència. 
Catalunya. Veure informació a www.
ba-stjordi.org i a Facebook

Cervera (Segarra)
Museu Comarcal de Cervera,  
Casa Museu Duran i Sanpere
15 de març de 2012, a les 20 h
Conservació i restauració dins dels 
museus. La col·laboració del CRBMC 
de la Generalitat de Catalunya

El Vendrell (Baix Penedès)
Museu Pau Casals 
19 de maig de 2012 a les 12 h
Visita comentada a la Sala del Vigatà

Figueres (Alt Empordà)
Museu de l’Empordà
18, 19 i 20 de maig de 2012 
Retrat de Josep Rubaudonadeu, 
d’Estela Espina 

Girona (Gironès)
Museu d’Arqueologia de Catalunya, 
monestir de Sant Pere de Galligants 
Març de 2012
Espasa ibèrica d’Ullastret 2
Museu d’Art de Girona
• 22 de març de 2012, 19 h. El retaule 
de Sant Miquel de Cruïlles i el de Sant 
Pere de Púbol: història de la pintura 
gòtica (...). Xerrada
• 29 de març de 2012, 19 h. Retaule de 
Sant Pere de Púbol (...). Xerrada 

• Març de 2012
 •  Exposició del retaule de Sant Pere 
de Púbol, de Bernat Martorell
 •  Recorregut per les obres restaurades 
pel CRBMC 
Museu d’Història de la Ciutat
18 de maig de 2012
L’Àngel de la Catedral, Narcís 
Calmellas, ca. 1764. Exposició

Granollers (Vallès Oriental)
Museu de Granollers
• 15 de març de 2012, 19.30 h. Herois o 
déus en pedra (...). Taula rodona
• 4 de febrer de 2012, 18.30 h. El 
barret de les històries: contes al carrer 
per a petits i grans. Activitat familiar 
i gratuïta
• Del 21 d’octubre de 2011 al 28 
d’octubre de 2012. Exposició de 
l’estàtua menhir de ca l’Estrada

Igualada (Anoia)
Museu de la Pell d’Igualada i 
Comarcal de l’Anoia
10 de febrer de 2012, a les 19.30 h 
El vas ibèric bitroncocònic. Xerrada

Lleida (Segrià)
Museu de Lleida Diocesà i Comarcal
• 25 d’abril de 2012, 19.30 h. 
Renaixement del marbre. Epifania, 
Damià Forment, ca. 1525-1530 
• 9 de maig de 2012, 19.30 h. La 
maqueta de la catedral nova de Lleida, 
Pau Borràs, 1762.  

Manresa (Bages)
Museu Comarcal de Manresa
23 de febrer de 2012, a les 20 h 
El convent dels predicadors i Arbre 
amb sants i santes de l’orde dominicà. 
Conferència 

Mataró (Maresme)
Museu Arxiu de Santa Maria
10 de maig de 2012, a les 19.30 h 
L’Anunciació, atribuïda a Joan Baptista 
Toscano, s. XVI. Xerrada

Mollet del Vallès (Vallès Oriental)
Museu Municipal Joan Abelló 
21 de gener de 2012, a les 11.30 h
Menhir de Mollet: l’enigma del neolític. 
Activitat familiar al parc de Can Mulà 



Montblanc (Conca de Barberà)
Museu Comarcal de la Conca de 
Barberà 
13 d’abril de 2012, a les 20 h
Una sageta de bronze del Comellar 
restaurada (...). Conferència

Olot (Garrotxa)
Museu Comarcal de la Garrotxa, 
Museu dels Sants d’Olot
• 19 de maig de 2012, 12 h. Visita 
guiada al retaule de Sant Martí, s. XVI 
• De maig a agost de 2012. Exposició 
del retaule

Palamós (Baix Empordà) 
El Cau de la Costa Brava. Museu  
de la Pesca 
17 de març de 2012, a les 12 h
16 de juny de 2012, a les 12 h
D’eines a peces de museu. El procés 
de creació d’una col·lecció. Visita

Premià de Mar (Maresme)
Museu de l’Estampació de Premià 
de Mar
20 de maig de 2012, a les 12 h
Presentació del corró d’estampació del 
primer quart del segle XX 

Reus (Baix Camp)
Museu Salvador Vilaseca. Museu 
d’Art i Història de Reus
Obres restaurades pel CRBMC 

Ripoll (Ripollès) 
Museu Etnogràfic de Ripoll
24 de març de 2012, a les 12 h 
Presentació del Diorama dels pastors 

Sant Cugat del Vallès (Vallès 
Occidental)
Museu de Sant Cugat. Monestir
19 de maig de 2012, a les 12 h 
Les gelosies del monestir de Sant 
Cugat (...) s. XI. Visita comentada 

Solsona (Solsonès) 
Museu Diocesà i Comarcal  
de Solsona
9 de març de 2012, a les 20.30 h 
Detalls històrics sobre el Sant Sopar, 
de Pere Teixidor o de Jaume Ferrer Ī

¯
?, 

i processos tècnics de les seves 
restauracions. Conferència

Tarragona (Tarragonès) 
Museu Diocesà de Tarragona 
De l'1 de juliol al 8 de desembre de 2012
Exposició “Stella Matutina” amb 
taules gòtiques i retaule i pintures 
murals de la catedral de Tarragona 

Terrassa (Vallès Occidental)
Museu de Terrassa - castell cartoixa 
de Vallparadís
Maig de 2012
La marededéu de Sant Cugat, s. XIII

Vic (Osona) 
Museu Episcopal de Vic 
• 18 de febrer de 2012, 11.30 h. Els 
conjunts de Sant Martí del Brull i Sant 
Sadurní d’Osormort. Pintura mural 
i espai arquitectònic al MEV. Visita i 
conferència 
• 20 de març, 19.30 h. Pintura mural 
arrencada: tècnica i nous suports 
museogràfics (...). Conferència

Vielha e Mijaran (Val d’Aran)
Musèu dera Val d’Aran 
2 i 5 d’abril de 2012, a les 11.30 h
31 de març, 3 i 7 d’abril, a les 18 h
Les creus processio  nals del Museu, 
incloses les d’Escunhau i Casarilh, 
restaurades pel CRBMC. Visita guiada 

Vilabertran (Alt Empordà)
Museu d'Història de Catalunya,
Canònica de Santa Maria de 
Vilabertran
9 de juny de 2012. Consultar horari a 
www.mhcat.cat
Litúrgia i art. Conferència  

Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
Vinseum. Museu de les Cultures 
del Vi de Catalunya 
30 de juny de 2012, a les 19 h
El retaule de la Mare de Déu, anònim 
proper al cercle de Pasqual Ortoneda, 
1459 

Vilanova i la Geltrú (Garraf)
Biblioteca-Museu Víctor Balaguer
18 de maig de 2012, a les 19 h 
Visita comentada per la pintura del  
s. XIX, amb Tarda de pluja de Santiago  
Rusiñol, restaurada pel CRBMC
Centre d’Interpretació del 
Romanticisme Manuel de Cabanyes
18 de març de 2012, a les 18 h
Paisatge, anònim, s. XIX. Xerrada



CRBMC
Centre de Restauració de 
Béns Mobles de Catalunya

Arnau Cadell, 30
08197 Valldoreix
Tel. 935 902 970
Fax 935 902 971
crbmc.cultura@gencat.cat
www.centrederestauracio.gencat.cat

•
Envernissant la pintura a l’oli 
sobre tela de Filippo Ariosto 
Retrat d’Ermessendis, muller 
del comte de Barcelona 
Ramon Borrell, del segle XVI.
Generalitat de Catalunya

Portada 
Gran dia de Girona 
(fragment)
Pintura sobre tela. 1863–1864
4,96 × 10,82 m
Autor: Ramon Martí Alsina 
Seu del Govern de la 
Generalitat de Catalunya a 
Girona (Museu d’Art de Girona)
Dipòsit del MNAC 
Girona (Gironès)

 
Majestat de Beget 
(fragment)
Escultura policromada sobre 
fusta. Segle XII
207 × 196 × 30 cm
Església de Sant Cristòfol
Beget (Ripollès)

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura


