
  



  

IX Trobada Francesc Español                                                    10 de novembre de 2018 

Laboratori de Natura 

 

Recents intervencions de conservació en dos conjunts 
documentals de l’MCNB 

  
 

Beatriz Alonso 

 

Soraya Martínez 

 



Col·lecció del llibre antic de l’MCNB 

L’origen de la Biblioteca del Museu de Ciències Naturals de Barcelona es 
remunta al 1882, any en què es va inaugurar el Museu amb el llegat de 
Francesc Martorell i Peña.  
 
Aquesta col·lecció la integren 1.303 monografies, de les quals 27 són 
anteriors a 1800. L’obra més antiga és una monografia d’Ulisse Aldrovandi  
publicada entre 1599 i 1634. 
 
Aquests documents mostren la història gràfica dels llibres d’història natural, 
tant per la tipografia, com per l’enquadernació i sobretot les il·lustracions: 
des de la xilografia a la fotografia, passant per la calcografia i la xilografia. 



Nou suport d’identificació I 

Retirada d’adhesius interns 

Ús de mètodes fisicoquímics que no fan malbé els llibres.  
Conservació, quan és possible, de la referència del mètode de classificació antic. 



Nou suport d’identificació II 

Retirada d’adhesius externs 

Ús de mètodes fisicoquímics que no fan malbé els llibres.  



Nou suport d’identificació III 

- Creació d’una faixa de paper per a la nova referència = signatura 
- Creació d’un nou camp en el registre bibliogràfic per identificar, 

localitzar i enregistrar tota la informació relacionada amb la 
conservació de cada exemplar 

Faixes de paper lliure d’àcids amb retolació especial   
Base de dades en format Excel 



Conservació preventiva I 

Exterior: 
- Revisió de l’estat de tots el volums de la col·lecció. 
- Inclusió de l’estat dels volums i les accions dutes a terme en la base de 

dades. 
- Marcació amb mòmies per identificar ràpidament l’exemplar afectat. 
- Millora de l’emmagatzematge com a suport preventiu de l’estructura 

externa amb cordill o paper protector, fins que es realitzen les accions 
de restauració externalitzades. 



Conservació preventiva II 

Interior: 
- Airejar tots els exemplars. 
- Netejar els exemplars quan és necessari i 

possible, amb mètodes físics (mai químics). 
- Recol·locar correctament les làmines o fulls 

desplegables que s’han guardat 
incorrectament. 

- Revisar si falten pàgines o làmines. Revisar si 
hi ha pàgines o làmines soltes. 

- Fixar les pàgines soltes quan és possible amb 
adhesius lliures d’àcids. 



L’Arxiu de l’MCNB I 

L’Arxiu Històric del Museu de Ciències 
Naturals de Barcelona aplega el conjunt 
dels documents produïts i rebuts pel 
Museu en l’exercici de les activitats que li 
són pròpies. L’antiguitat de la 
documentació es remunta al 1854 i el seu 
contingut, més enllà de la seva faceta 
administrativa i de suport per a l’estudi de 
les col·leccions, constitueix una font 
d’informació indispensable per al 
coneixement de la història natural 
catalana. 



L’Arxiu de l’MCNB II 

Convé destacar que gran quantitat de 
documentació correspon als 
documents produïts i rebuts per la 
Junta de Ciències Naturals (1906-
1941). 

 

Volum de l’Arxiu: 

- 293 caixes 

- 2.674 expedients 

- 198.032 cares documentals 

 



Arxius ID 



Sistemes de protecció 



Sistemes d’ambientació i seguretat 



Què és la conservació preventiva? 

 Es tracta d’una estratègia de conservació del patrimoni cultural que 
proposa un mètode de treball sistemàtic per identificar, avaluar, 
detectar i controlar els riscos de deteriorament dels objectes, 
col·leccions, i per extensió qualsevol bé cultural, amb la finalitat 
d’eliminar o minimitzar aquests riscos, actuant sobre l’origen dels 
problemes, que generalment es troben en factors externs als propis 
béns culturals, evitant així el seu deteriorament o pèrdua i la 
necessitat d’emprendre dràstics i costosos tractaments aplicats 
sobre els propis béns. 



Conservació preventiva. Mètode de treball. 

 Anàlisi dels béns culturals, el seu estat de conservació i l’ús i gestió 
que se’n fa. 

 Anàlisi dels riscos de deteriorament, valoració i definició de 
prioritats respecte els mètodes de seguiment i control. 

 Disseny de mètodes de seguiment i control mitjançant les anàlisis 
dels recursos disponibles, la definició de mitjans tècnics i 
procediments de treball, i la planificació programada dels mateixos 
amb l’horitzó sempre present d’un ús i gestió dels béns compatible 
amb la seva conservació. 



Fitxa Tècnica de 
Conservació Arxiu 
MCNB I 
 
Document gràfic 



Fitxa tècnica de Conservació 
Arxiu MCNB II 
 
Estat de conservació 



Fitxa tècnica de Conservació 
Arxiu MCNB III 
 
Atac microbiològic 



Condicions òptimes per a documents en un 
Arxiu/Biblioteca 

 Temperatura 18-20ºC. 

 Humitat relativa estable 45-40%. 

 Evitar canvis bruscos i oscil·lacions +/-5 dels paràmetres establerts.  

 Nivell màxim d’il·luminació 50lux/m2 i evitar el contacte directe 
amb la llum. 

 Neteja i revisió periòdica del sistema d’emmagatzematge. 



Agraïments 

 De Beatriz 

A Montserrat Navarro, Cap del centre de Documentació. Per confiar en el meu criteri 
professional i personal. Per donar-me la oportunitat de treballar amb els volums d’una 
col·lecció tan meravellosa. 

A Emma Asensio, Bibliotecària. Per treballar conjuntament amb mi en el meu dia a dia, per 
escoltar els meus consells i per aclarir els meus dubtes. 

 De Soraya 

Volia agrair a Montserrat Navarro l’oportunitat que m’ha brindat, així com el seu interès, 
col·laboració i dedicació durant les meves pràctiques complementàries. 



Gràcies per la vostra atenció! 



  


