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Control de la col·lecció

Control ambiental (HR i Tª) 

Neteja i manteniment

Contaminació 

Emmagatzematge i manipulació

Revisió periòdica. Evitar la pèrdua de dades a través del manteniment 
actualitzat de l’inventari i la realització de còpies de seguretat.

Mantenir unes mesures climàtiques adequades per als objectes 
de la col·lecció, mitjançant el monitoratge de la humitat relativa i 
temperatura del dipòsit.

Evitar la presència d’aliments i begudes en les zones de reserva. 
Mantenir uns protocols de neteja periòdica. Formar el personal de 
manteniment.

Control il·luminació
Evitar la incidència de llum UV sobre els objectes. Mantenir el llum 
apagat a la zona de reserva. Instal·lar cortines i filtres UV a les 
finestres si escau. 

Evitar la concentració de contaminants. Instal·lació de filtres en els 
sistemes de climatització. Mantenir una adequada ventilació. 

Emmagatzemar adequadament els objectes segons les seves 
característiques i estat de conservació seguint les recomanacions 
d’un professional en la matèria.

Seguretat
Control de l’accés a la reserva. Instal·lar-hi sistemes de seguretat com 
cadenats, alarmes i càmeres de seguretat.

Mesures per a la conservació del fons etnogràfic: 
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Estat de conservació

bo dolentregular

Nom de l'objecte Llitera amb rodes

Autor/fabricant

Datació Principis segle XX

Material/Tècnica Fusta pintada, teixit, metalls 
(ferro i acer), cautxú, cuir

Mides màx (cm) 120x272x82

Inscripcions, 
marques i etiquetes

 IDENTIFICACIÓ

 CONSERVACIÓ

Tipologia Lliteres

Composició Peça única

Estat de conservació

Nº registre 8404

Nom institució Creu Roja Tortosa
Forma ingrés

Ubicació Clínica veterinaria Oftevet Tortosa

 DADES ADMINISTRATIVES

Dipòsits superficials, desgast per l'ús, natural envelliment dels materials, oxidació i enfosquiment 
de les fibres tèxtils, taques de diferent color i naturalesa, estrips en la tela, intervencions 
anteriors (repolicromat de l’estructura de fusta, cosits i pegats), atac d’insectes xilòfags, oxidació 
dels elements metàl·lics i degradació de la goma de les rodes.

Desinsectació: per eliminar i prevenir atacs d’insectes xilòfags.

Conservacio 
preventiva

Emmagatzemar en un lloc net, fosc, ventilat i amb una temperatura i humitat relativa estable.
Mesures recomanades: Tª: 16-24

Intervenció 
d'urgència

Descripció Llitera mòbil amb una estructura de fusta policromada de color blau cel, un llit de tela unit a 
l'estructura i dues rodes. La llitera presenta un mecanisme que permet desmuntar part de 
l'estructura i separar el llit de les rodes. Presenta dos llistons transversals que sobresurten per a 
la part davantera i posterior i fan d'agafadors per a empentar la llitera o separar-la de les rodes. 
La tela del llit està subjectada amb claus sobre un suport de fusta encoixinat de ferro, als laterals 
té uns coixinets allargats folrats amb cuir i cosits a la tela. La part del reposacaps es pot aixecar o 
gitar i presenta un xicotet espai d'emmagatzematge en la part posterior. També hi ha una 
capota plegable de tela, subjecta amb uns tirants de ferro policromats de blau cel, que una 
vegada desplegada per complet se subjecta amb unes corretges de cuir regulables amb sivelles 
de ferro. A la part inferior presenta quatre potes de fusta abatibles i dues rodes molt fines i de 
gran diàmetre, els radis són d'acer i les rodes de goma.

Unitat de Conservació i Restauració de Bèns Culturals de la Diputació de Tarragona

Nom de l'objecte Davantal

Autor/fabricant

Datació Principis segle XX

Material/Tècnica Teixit i plàstic

Mides màx (cm) 121x63

Inscripcions, 
marques i etiquetes

 IDENTIFICACIÓ

 CONSERVACIÓ

Tipologia Uniformes

Composició Peça única

Estat de conservació

Nº registre 8211

Nom institució Creu Roja Tortosa
Forma ingrés

Ubicació Creu Roja Tortosa, aula reunió

 DADES ADMINISTRATIVES

Dipòsits superficials, desgast per l'ús, arrugues i plecs marcats a causa d’un emmagatzematge 
inadequat, botons de plàstic groguencs per l’envelliment del material.

Necessitat d'un emmagatzematge adequat: la presència de botons de plàstic fets de nitrat de 
cel·lulosa emanen gasos nocius a causa de la degradació del plàstic, per tant, és necessària la 
ventilació i bon emmagatzematge.

Conservacio 
preventiva

Emmagatzemar en un lloc aïllat, net, fosc, amb una temperatura i humitat relativa estable i amb 
una ventilació constant.
Mesures recomanades: Tª: 10-18

Intervenció 
d'urgència

Descripció Uniforme d’infermera de la creu roja. Consisteix en un davantal de tela blanca amb dos tirants 
que s’enganxen darrere amb dos botons, presenta també dues butxaques a cada costat. Porta 
cosida, a la part central del pit, una creu roja.

Unitat de Conservació i Restauració de Bèns Culturals de la Diputació de Tarragona

Nom de l'objecte Cauterio

Autor/fabricant BOSCH

Datació Primera meitat segle XX

Material/Tècnica Metall pintat (acer, ferro i coure) 
i plàstic

Mides màx (cm) 16x9,5x7,5

Inscripcions, 
marques i etiquetes

Etiqueta metàl·lica ubicada a la 
part superior: "CAUTERIO" 
Etiqueta metàl·lica ubicada a la 
part davantera: "BOSCH V. Nº 
TIPO W."

 IDENTIFICACIÓ

 CONSERVACIÓ

Tipologia Material sanitari

Composició Peça composta

Estat de conservació

Nº registre 8053

Nom institució Creu Roja Tortosa
Forma ingrés

Ubicació Creu Roja Tortosa, aula reunió

 DADES ADMINISTRATIVES

Dipòsits superficials, oxidació lleu del metalls, desgast per l’ús, descohesió i pèrdua puntual de 
l’estrat pictòric.

Conservacio 
preventiva

Emmagatzemar en un lloc net, sec, ventilat, sense incisió directa de la llum i amb una 
temperatura i humitat relativa baixa i estable.
Mesures recomanades: Tª: 16-24

Intervenció 
d'urgència

Descripció Aparell mèdic elèctric que serveix per a frenar hemorràgies mitjançant l'electrocauterització 
(cremada). Aquest sistema s'usa en intervencions quirúrgiques per a extirpar teixits danyats o no 
desitjats. També es pot utilitzar per a cauteritzar i segellar vasos sanguinis. Les fonts d'energia 
per un sistema electroquirúrgic requereixen un voltatge, freqüència i forma d'onda, apropiats 
per al tipus de tall i coagulació requerits.
Aquest aparell consisteix en una bateria amb una carcassa metàl·lica de forma cúbica, presenta 
uns comandaments a la part superior per a modificar el voltatge, freqüència i forma d'onda. 
També, a la part superior hi ha dos punts d'endoll per inserir l'instrument de cauterització, que 
consisteix en un mànec de plàstic negre, amb un petit interruptor al centre de color roig, d'on 
sobresurt una punta d'acer llarga i corbada a 90° que acaba en una forma arredonida.

2 elements
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CATÀLEG CR
2.4. Catàleg

El resultat final és la impressió d’un llibre de catàleg en què  
queden recopilades totes les peces que conformen la col·lecció 

etnogràfica. Per cada peça apareixen els següents camps: 
fotografia, caracterització, estat de conservació i conservació 

preventiva.

Catalogació02
2.1. Registre
Registrar un fons té com a funció 
administrar i controlar els objectes amb 
la qual cosa se’ls atorga una protecció 
legal i jurídica. Respon a les següents 
qüestions: què tenim, on ho tenim i 
com ho tenim. Aquestes dades queden 
guardades en un llibre de registre o 
inventari. 

Objectiu:

Conservar 
i posar en 

valor el fons 
etnogràfic

2.2. Estudi del fons

2.3. Base de dades

A partir dels recursos d’informació (fonts orals i escrites), la documentació 
fotogràfica i l’obtenció de dades s’estudien els objectes per determinar-ne 
l’època, els materials i tècniques, autors i/o fabricants, procedència, ús, estat de 
conservació i alteracions, etc.

Documentació fotogràfica Presa de mides

Marcatge de les peces

La base de dades o catàleg digital 
ordena les dades segons categories i camps 

preestablerts. 
Els resultats de la recerca o estudi del 

fons queden emmagatzemats a la base de 
dades, a partir de la qual podem gestionar la 
informació, analitzar les dades, fer recerques 

ràpides i extraure’n conclusions. 

La Creu Roja de Tortosa compta 
amb un petit fons patrimonial. 
Aquest fons és el resultat de la 
tasca dels voluntaris que han anat 
recopilant objectes, fotografies i 
documents antics relacionats amb la 
institució i amb el treball que porta a 
terme.

El fons etnogràfic el conformen 
47 peces de típus mèdic i militar, 
les quals es classifiquen en tres 
tipologies: material sanitari, 
uniformes i lliteres.

En general, aquestes peces 
daten de la primera meitat del 
segle XX; són donacions o eines, 

Fons etnogràfic01
ara en desús, que feien servir 
els treballadors i voluntaris i que 
guardaren al llarg dels anys.

Aquests objectes són testimoni de la 
història recent tant de la Creu Roja 
com de la ciutat de Tortosa, per la 
qual cosa poden tenir un interès 
històric i documental.

La Unitat de Conservació i 
Restauració de la Diputació de 
Tarragona ha realitzat el registre i 
catalogació del fons, un diagnòstic 
de l’estat de conservació de les 
peces a partir del qual s’han elaborat 
una sèrie de recomanacions per a la 
conservació preventiva.

Gràfica de l’estat de conservació de la col·lecció 
extreta a partir de la base de dades, la qual 
classifica les peces segons si es troben en un 
estat bo, regular, deficient o dolent. Per tant, és 
un exemple de les dades que es poden gestionar 

des d’aquesta.

Les fitxes de catalogació s’han extret a partir de la informació recopilada en la base de dades. 

Fons etnogràfic de la Creu Roja de Tortosa


