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Primeres Jornades a Ripoll
2014
Intervenció monumental/història/art

L’objectiu seria consolidar Ripoll com un lloc de posada en comú i debat dels
coneixements sobre intervenció monumental, història (història eclesiàstica i
dels monestirs, especialment), art, etc. en un desig de donar continuïtat al
Simposi Internacional sobre la portada romànica de Ripoll de 2013.

La celebració de les Primeres Jornades a Ripoll 2014 es fan en el marc dels
cursos  d’estiu  de  la  Universitat  de  Vic,  organitzades  pel  Patronat  del
Monestir de Ripoll, l’Ajuntament de Ripoll i el Centre d’Estudis Comarcals
del Ripollès, amb la col·laboració de l’Escola Superior de Conservació i
Restauració de Béns Culturals de Catalunya (ESCRBCC). Activitat subvencionada
pel Patronat Francesc Eiximenis de la Diputació de Girona.

Programa 2014
José Maria Cabrera Garrido-Alejandro Ferrant Vázquez:
La intervenció al monestir de Ripoll (1959-1975)
Ripoll, divendres i dissabte, 4 i 5 de juliol de 2014.
Sala Marià Font. La Lira. Ripoll
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 Divendres, 4 de juliol de 2014

10:00 hores:
Inauguració de les Jornades
Jordi Munell, alcalde de Ripoll
Joan Masnou, responsable acadèmic de la XIX Universitat d'Estiu
de la UVic-UCC
Josep Maria Riba, representant del bisbat de Vic i Patronat del
monestir de Ripoll
Miquel Mirambell, director de l’Escola Superior de Conservació i
Restauració de Béns Culturals de Catalunya (ESCRBCC), 
Antoni  Llagostera  Fernández,  president  del  Centre  d’Estudis
Comarcals del Ripollès

10:30 hores:
Recés, begudes i pastes.

11:00 hores:
Antoni Llagostera Fernández
President del Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès, autor de l’article
“Vicissituds. Portada romànica de Ripoll” del llibre  Pantocràtor de Ripoll.
Portada romànica de Santa Maria (2009).
“El  marc  de  la  intervenció  de  José  Maria  Cabrera  Garrido  i
Alejandro Ferrant a Ripoll (1959-1975)”

12:30 hores:
Julián Esteban Chapapría
Doctor arquitecte per l’Escola d’Arquitectura de València des de 1974. Cap del servei
de Patrimoni Arquitectònic (1982-1993) i d’Arquitectura (1993-2011) de la Generalitat
Valenciana. President de l’Acadèmia del PARTAL (Asociación Libre de Profesionales de
la Restauración Monumental).
“La figura d’Alejandro Ferrant Vázquez (1897-1976), arquitecte
conservador  de monuments de la 1ª Zona (1929-1936) i de la 4ª
Zona (1940-1976)”

Dinar dels ponents i participants

16:30 hores:
Rosario Canet Guardiola
Arquitecte i professora en l'Escola d'Arquitectura de València.
“La intervenció d’Alejandro Ferrant en el romànic català”.

18:00 hores:
Salvador Tarragó Cid
Ha  dirigit  durant  més  de  vint-i-cinc  anys  el  Màster  de  Restauració  de
Monuments  d'Arquitectura  de  la Universitat  Politècnica  de  Catalunya i  fou
professor d'urbanisme al Departament d'Infraestructura del Transport i del
Territori de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports
de Barcelona. 
“José Maria Cabrera Garrido, restaurador d’ampli espectre”.
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Divendres, 4 de juliol de 2014 [segueix]

19:00 hores:
José Maria Cabrera Garrido
Químic  i  restaurador  d'obres  d'art.  Impulsor  dels  tallers  dels  museus  i
director de l'Instituto de Conservación de Bienes Culturales. Director de
l'Empresa CPA (Conservació del Patrimoni Artístic).
“Mi intervención en la portada románica de Santa Maria de Ripoll
(1964-1973)”.

 Dissabte, 5 de juliol de 2014
10:00 hores:
Montserrat Artigau i Eduard Porta
Han comptat amb la col·laboració de Florenci Crivillé (Museu Etnogràfic de
Ripoll-Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès)
Montserrat  Artigau: Cap  d'Àrea  de  Conservació  i  Restauració  de  l’Escola
Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya, ha
participat  en  projectes  d’investigació  a  la  UPC  i  la  UB.  Ha  estat
col·laboradora  del  Centre  de  Restauració  de  Béns  Mobles  de  Catalunya,  i
directora del Programa Internacional de Conservació-Restauració “Taubert” a
Costa Rica.
Eduard Porta: Químic i museòleg. Tècnic dels Museus d’Art de Barcelona (1969-
74). Professor de Tècniques i Conservació de Béns Culturals i de Museologia a
la  UAB.  Va  treballar  en  el  Servei  de  Restauració  de  la  Generalitat  de
Catalunya i en Museu d’Arqueologia de Catalunya. Des de 1979 és consultor de
la UNESCO en Museologia i Conservació, treballant a Egipte des del 1983), i
coordinador del grup de treball d’Art Rupestre de l’ICOM.
“Història tràgica i a vegades benèfica de la portada romànica de
Ripoll”

11:30 hores:
Recés, begudes i pastes.

12:00 hores:
Marius Vendrell Saz-Pilar Giráldez (Universitat de Barcelona-
Patrimoni UB) 
Marius Vendrell: Doctor en Geologia per la universitat de Barcelona, treballa
en l’estudi dels materials del patrimoni des de 1984. Professor de 
Cristal·lografia i Mineralogia a la universitat de Barcelona. Soci fundador 
de Patrimoni 2.0. i assessor científic.
Pilar  Giráldez:  Restauradora  per  l’Escuela  Nacional  de  Conservación,
Restauración y Museografía “Manuel del Castillo Negrete”. Ha treballat en la
conservació de diversos jaciments de la zona del Yucatán y Quintana Roo, en
la  Dirección  General  de  Sitios  y  Monumentos  del  Instituto  Nacional  de
Artropologia, Mèxic, redactora del Pla Director de Béns Mobles de la Catedral
de  Mèxic,  DF.  Actualment  és  directora  de  projectes  a  Patrimoni  2.0
consultors, empresa amb una llarga experiència en estudis i projectes del
patrimoni històric.
- La restauració de la portada de Ripoll al llarg de la primera
meitat del segle XX: Materials i criteris.
- Materials i tècniques en la pintura de les portades de Ripoll:
Paral·lels analítics.
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Dissabte, 5 de juliol de 2014 [segueix]

13:30 hores:
Debat i comentaris finals.

14:00 hores:
Dinar ponents i participants.

16:30 hores:
Visita guiada a la portada romànica i monestir de Santa Maria de
Ripoll (església i claustre).

Crèdits universitaris
Les  Primeres  Jornades  a  Ripoll  2014.  Intervenció
monumental/història/art  consten en la guia de cursos d'estiu de la
Xarxa  Vives  d'Universitats  2014,  i  podran  ser  reconeguts  amb  1,5
crèdits de lliure elecció o bé 0,5 ECTS els estudiants de la UVic que
assoleixin un mínim del 80% d'assistència  i que, a més, lliurin una
memòria final, segons es va aprovar a la Comissió Acadèmica de l'11de
març de 2014.
ESCRBCC reconeixerà  0,5  crèdits  ECTS  per  als  seus  estudiants  que
assoleixin un  mínim del 80% d'assistència i que, a més, lliurin una
memòria final. Per poder concedir el certificat cal superar un control
d’assistència. Es demana una assistència mínima del 80%. 

Matrícula
Cost matrícula: 20 € per dia (inclou dinar)
A ingressar (amb la indicació Jornades a Ripoll 2014 a la compte
de   La  Caixa  a  nom  de  l’Ajuntament  de  Ripoll
ES93.2100.8124.7122.0003.2963. Quan es faci el pagament cal fer-
hi  constar:  Jornades  a  Ripoll  2014  i  el  nom  de  la  persona
inscrita

Organització i secretaria
Antoni  Llagostera  Fernández.  Telèfon  mòbil:  610  533  529.  Correu
electrònic: allagosteraf@gmail.com
Teresa Massoni i Fageda. Telèfon mòbil: 649 941 361. Correu electrònic: 
teresatmf@hotmail.com

Possibilitats d’Allotjament
Hotel La Trobada (Ripoll). Telèfon: 972 702 353. Preu aproximat: 60 €
Hotel Solana del Ter (Ripoll). Telèfon: 972 70 10 62.  Preu aproximat: 80 €
Hostal del Ripollès (Ripoll). Telèfon 972 70 02 15. Preu aproximat: 
Hotel Sèquia Molinar (Campdevànol). Tel. 972 71 28 36. Preu aproximat: 80 €
Alberg Ruta del Ferro (Sant Joan de les Abadesses). Telèfon 972 72 04 95.
Preu aproximat: 20 €

                                          4

mailto:teresatmf@hotmail.com
mailto:allagosteraf@gmail.com

