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Presentació d’experiències

Un dels factors més complexos i més generalitzats que
incideix en la conservació dels documents, és la presència o aparició de microorganismes que d’una manera o altra s’alimenten
de la cel·lulosa del paper o altres suports documentals. Aquests
microorganismes (fongs i bacteris) són difícils d’eradicar de
forma total i provoquen una degradació progressiva dels documents, què pot arribar a la destrucció total.
D’altra banda es constata que, en els darrers anys, s’ha
desencadenat un procés d’expansió i generalització d’aquest
tipus d’afectacions, situació que ha portat a plantejar, des de diferents àmbits, la necessitat d’impulsar estudis, projectes i actuacions que permetin afrontar aquest problema d’una manera global, científica i urgent.
És en aquest context on se situa la convocatòria, per l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, d’aquesta Jornada tècnica
sobre la problemàtica dels fongs en el patrimoni documental, amb
l’objectiu bàsic de propiciar la reflexió i l’intercanvi d’informació
i experiències en relació a aquesta qüestió.
La Jornada s’iniciarà amb la presentació de dues ponències relatives, respectivament, a la lluita integral contra els fongs
i a la identificació dels microorganismes que afecten el patrimoni documental. A continuació, es presentaran les experiències de
diferents centres i institucions en el control i eradicació d’infeccions fúngiques. A la tarda, una taula rodona de caràcter interdisciplinari incidirà en aquesta problemàtica amb la intenció de
conèixer l’opinió de diferents professionals i responsables del
patrimoni documental i plantejar els diversos interrogants, reptes de futur i propostes de solució existents.

11’15 h

L’experiència de l’Arxiu Històric de la
Ciutat de Barcelona en el control i eradicació d’una infecció fúngica.
Xavier Tarraubella

11’45 h

L’actuació de l’Arxiu Municipal en documents de Tresoreria de l’Ajuntament de
Lleida afectats per fongs.
Helena González

12’15 h

El control de plagues de microorganismes
en arxius: l’experiència de l’Instituto del
Patrimonio Histórico Español.
Nieves Valentín

13 - 13’30 h

Debat

Tarda

16 - 18 h

Taula rodona: El problema dels fongs en
els arxius: un repte de futur
Participants: Ramon Alberch (Generalitat de
Catalunya), Montserrat Beltran (Arxiu
Municipal de Barcelona), Ricard Galofré
(Gestior Quimics), Santi Orteu (arquitecte,
Despatx Benedito Arquitectes) i Gemma Valls
(Arxiu Municipal de Barcelona).
Moderadora: Glòria Mora (Arxiu Municipal
de Barcelona).

18 h

Cloenda i presentació del projecte d’investigació multidisciplinar sobre la problemàtica dels fongs i altres microorganismes en el patrimoni documental.

Cal trametre la butlleta d’inscripció i el resguard del pagament, per correu o fax a l’Arxiu Històric de la Ciutat,
carrer de Santa Llúcia, 1, 08002 Barcelona.

11’15 - 13 h

Pagament: Ingrés a la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, CC 2100-3236-832200065134, codi Jornada Fongs

Descans

Termini d’inscripció: fins el 4 d’octubre (places limitades)

10’45-11’15 h

Preu inscripció: 30 euros

Ponència 2: Identificació de microorganismes que afecten el patrimoni documental.
Àngels Calvo (UAB)

Telèfon: ________________________ Fax: ________________________ Correu electrònic: ________________________________________________________________

10’15 - 10’45 h

Adreça: __________________________________________________________________________________________Codi-Ciutat: __________________________________________

Ponència 1: La lluita integral contra els
fongs en els arxius: prevenció i actuació.
Àngels Borrell i Carme Bello (Estudi B2)

Ocupació: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9’30 - 10’15 h

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Inauguració

Nom i Cognoms:

9h

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

Des de fa anys, les institucions i professionals relacionats
amb el patrimoni documental s’han preocupat de promoure
accions i actuacions que serveixin per garantir la seva conservació en condicions i per prevenir l’aparició de factors negatius.
Però també és cert que queda molt camí per recórrer, que hi ha
nombroses assignatures pendents i que els fronts oberts en l’àmbit de la preservació i conservació dels documents són diversos.

Matí

14 d’octubre de 2004

Catalunya i els països europeus en general disposen d’un
ric, divers i voluminós patrimoni documental acumulat al llarg
dels segles, el qual suposa el testimoni de la seva identitat, la
garantia de la seva memòria històrica i el suport a la investigació
i el coneixement. Aquest ric patrimoni però, també ha estat i està
exposat a diferents agents i elements que posen en perill la seva
integritat, conservació i perdurabilitat.

Jornada tècnica sobre la problemàtica dels fongs en el patrimoni documental

La preservació i conservació del patrimoni documental és
una de les funcions bàsiques assignades als arxius, juntament
amb la custòdia, tractament i comunicació dels documents i de la
informació que contenen.

Programa

✄

Presentació

