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JORNADA TÈCNICA

ESTUDI D’UNA 
CAIXA DEL SEGLE 
XVII
DIJOUS 6 D’ABRIL DE 2017

La Jornada, organitzada pel Museu de Lleida i l’Associació 

per a l’Estudi del Moble, té com a objectiu oferir una 

metodologia per abordar l’estudi d’un moble antic. I 

es farà tant des de la vessant teòrica com des de la 

pràctica, amb una caixa del segle XVII, que forma part 

del fons del Museu de Lleida.



MENÚ DE LA NIT 
GASTRONÒMICA

PREU

5€
Gratuït per als socis de l’Associació per a l’Estudi del Moble i 

per als membres del Cercle d’Amics del Museu de Lleida

INSCRIPCIONS 

Museu de Lleida
973 283075

reserves@museudelleida.cat

LLOC

Museu de Lleida
c/ Sant Crist 1
25002 Lleida

MÉS INFORMACIÓ

www.museudelleida.cat
Aforament limitat

ORGANITZA

10,30h  Presentació

10,45h   Conferència: “La importància de la contextualització del moble 

           per afrontar el seu estudi”, a càrrec de Joan Güell, historiador 

 de l’art (Associació per a l’Estudi del Moble)

11,30h   Pausa cafè

12,00h 

PROGRAMA

Per primera vegada, el Museu de Lleida i l ’Associació per a l’Estudi 

del Moble organitzen una jornada tècnica sobre l’estudi de mobles 

antics. La jornada  planteja com afrontar l’estudi d’un moble i les 

pautes per desenvolupar-lo de forma pràctica. És per això que, 

de la mà de diversos especialistes, ens endinsarem en el món del 

moble antic i, a partir d’una caixa del segle XVII que forma part del 

fons del Museu de Lleida, veurem una metodologia per realitzar 

l’estudi: la seva història, el sistema constructiu, els materials, 

l ’estat de conservació i les diferents anàlisis fisicoquímiques que 

s’hi poden fer.

La jornada està adreçada a conservadors-restauradors, historiadors 

de l’art, estudiants i persones interessades en els mobles antics.

Visita guiada a l’exposició Granados, de París a Goya, i pels 

àmbits del museu que han incorportat, recentment, obres 

noves

Estudi pràctic d’una caixa del segle XVII, que forma part del 

fons del Museu de Lleida, a càrrec d’Àngels Creus, restauradora 

(Associació per a l’Estudi del Moble).

13,30h

mailto:reserves%40museudelleida.cat?subject=JORNADA%20RESTAURACI%C3%93
http://www.museudelleida.cat

