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Desastres en els arxius: com actuar 
Número 

10/2018 

Àrea Formació bàsica 

Subàrea Autenticitat, integritat i preservació documental 

Descripció:  

Aquest curs té com a objectiu tractar des d'un punt de vista teòric els principals 

factors de perill que tenen els arxius començant per l'emplaçament, seguint 

per les instal·lacions i acabant amb una avaluació del fons. Durant el curs es 

realitzaran petits exercicis per posar en pràctica la teoria exposada. 

Objectius: 

Aquest curs té com a objectiu tractar des d'un punt de vista teòric els principals 

factors de perill que ténen els arxius començant per l'emplaçament, seguint 

per les instal·lacions i acabant amb una evaluació del fons. Durant el curs es 

realitzaran petits exercicis per posar en pràctica la teoria exposada 

Programa 

1. Avaluació de l'entorn 

2. Avaluació de l'edifici 

3. Avaluació del fons 

4. Exercicis 

Formador 

Nom:  Berta 

Cognoms: Blasi 

Currículum: 

Llicenciada en Documentació per la Universitat de Barcelona i diplomada en 

Conservació i Restauració de Document Gràfic per l'Escola Superior de 

Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya. Ha desenvolupat la 

seva activitat des de la graduació en el camp de la restauració i des de 2009 

dirigeix el seu propi taller (www.bertablasi.com) especialitzat en la conservació 

i la restauració del patrimoni documental, l’obra gràfica i la fotografia. També 

col·labora en docència amb la Facultat de Biblioteconomia i Documentació 

de la Universitat de Barcelona i amb l’Escola Superior d’Arxivers i Gestors 

Documentals. Paral·lelament publica articles relacionats amb la matèria. 

Informació del curs  

Durada 4 hores 10h a 14h 

Data 23 d’octubre   

Participants  

(màxims) 
15  

Preu 35€ (soci) 60€ (no soci) 

Lloc Arxiu Històric de Barcelona 

http://cultura.gencat.cat/arxius/acur
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Sala d’Actes 

C/ Santa Llúcia, 1  -  08002 Barcelona 

Certificat Assistència 

Dates d’inscripció Fins el 18 d’octubre 

Observacions  

 

http://cultura.gencat.cat/arxius/acur

