Inventari de l'arxiu històric
Si us plau, faciliteu-nos el número d'ubicació (en vermell) de l'expedient que voleu consultar.

Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

/

9 / 39

1854

1895

1864

1930 107 / 1

Correspondència Sr. Artur Bofill Correspondència científica
(1864-1930) A-B
escrita i rebuda per Artur Bofill
(1864-1930) A-B

1864

1930 107 / 2

Correspondència Sr. Artur Bofill Correspondència científica
(1864-1930) C-F
escrita i rebuda per Artur Bofill
(1864-1930) C-F

1864

1930 108 / 1

Correspondència Sr. Artur Bofill Correspondència científica
(1864-1930) F-I
escrita i rebuda per Artur Bofill
(1864-1930) F-I

1864

1930 108 / 2

Correspondència Sr. Artur Bofill Correspondència científica
(1864-1930) J-Ph
escrita i rebuda per Artur Bofill
(1864-1930) J-Ph

1864

1930 109 / 1

Correspondència Sr. Artur Bofill Correspondència científica
(1864-1930) Ph-Sc
escrita i rebuda per Artur Bofill
(1864-1930) Ph-Sc

1864

1930 109 / 2

Correspondència Sr. Artur Bofill Correspondència científica
(1864-1930) Sc-Y
escrita i rebuda per Artur Bofill
(1864-1930) Sc-Y

20/01/2014

Adquisició d'un exemplar de
plata dendrítica, per compra a
Victoriano Smith

Compra d'un exemplar de plata
dendrítica de 1234 grams de pes,
procedent de Xile
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Data Data
inici final
1875

1924

1881

1881

1881

1918

1882

1882

1882

Ubicació Títol
74 / 1

8 / 76

Resum

Expedient Sr. Artur Bofill (1875- Fotografies, notes i despeses de
1928): Documentació personal viatge, certificat del Registre de
la Propietat Intel·lectual
conforme Artur Bofill ha inscrit
una obra literària, títols, goigs i
necrològiques

Adquisició d'un fetus vaquí
teratològic bicèfal, enviat per
la Majordomia d'aquest
Ajuntament

Trasllat des de l'escorxador de
Barcelona, d'un fetus vaquí
teratològic bicèfal trobat en
l'abdomen d'una vaca jove amb
destí al Museu Martorell

Registre Auxiliar de sortida
d'oficis i comunicacions

Llibre de Registre Auxiliar esborrany dels oficis i
comunicacions contestades des
del Museu Martorell des de maig
de 1882 a 28 de febrer de 1918,
però iniciat el registre el 1891

6 / 13

Concurs obert en virtut del
llegat "Martorell"

Programa per al concurs en
compliment del Llegat de
Francisco Martorell i Peña va fer
a la ciutat de Barcelona, per a la
millor obra original d'arqueologia
espanyola.

1882

7 / 30

Treballador d'aquest Museu,
Enric de Grau

Acord de la Comissió de la
Ciutadella de nomenar a Enric de
Grau com a auxiliar - conservador
del Museu Martorell. També
inclou fulls d'incidències.

1882

1882

8 / 29

Proposta d'adquisició d'una
gasela, per conducte de José
Fontseré

Oferiment d'una gasela morta per
si volen dissecar-la per al Museu,
de José Fontseré.

1882

1882

8 / 30

Adquisició d'una col·lecció
d'aus, donatiu de varis
afeccionats a la caça.

Ofici demanant informe de
l'oferiment per part de varis
afeccionats a la caça, d'una
col·lecció d'aus.

20/01/2014

94 / 3
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Data Data
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Ubicació Títol

Resum

1882

1882

8 / 32

Adquisició d'una col·lecció
d'aus i d'una altra geològica,
donatiu de Manuel Martorell i
Peña

Ofici comunicant l'adquisició
d'una col·lecció d'aus i d'una
col·lecció geològica, donada al
Museu Martorell per Manuel
Martorell i Peña.

1882

1882

8 / 33

Adquisició de varis objectes
d'Història Natural, donatiu de
Rosa Viñolas i Duran, Enrique
Parellada, Adolfo Reynoso,
Antonio Michel i la Comissió del
monument a Güell i Ferrer

Donació de Rosa Viñolas i Durán
de dos pells de serp Boa,
donacions d'Enrique Parellada
d'una col·lecció de tres-cents
vuitanta cinc ous en quatre
caixes, de cent quaranta-vuit ous
en trenta-tres nius i posats en
dues caixes i els seus cristalls,
donació d'Adolfo Reynoso d'un
petit cristall de roca de les
grutes de Sallent (Jaca), d'un tros
de mineral de plom extret de les
aigües de Barcelona segurament
d'un vaixell naufragat, trenta-vuit
olives (mol·luscs) de les aigües
de l'arxipèlag filipí, donació de
Antonio Michel d'una guineu i
donació de la Comissió del
Monument a Güell i Ferrer d'una
mostra de marbre fòssil.

1882

1883

7 / 23

Magin Soler i Benaprés,
Secretari del Museu Martorell

Nomenament i dimissió de
Secretari del Museu Martorell a
Magin Soler i Benaprés

1882

1883

8 / 31

Adquisició d'una col·lecció de
peixos, donatiu d'Antoni Michel

Proposta de donació per part
d'Antonio Michel Aznar i la
notificació de la donació al
Museu Martorell

1882

1891

Inventari d'adquisicions del
Museu (1882-1891)

Inventari d'adquisicions del Museu
d'exemplars d'arqueologia,
Història Natural, i de la
biblioteca amb posterioritat al
llegat Martorell (1882-1891)

20/01/2014

10 / 1
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1882

1895

7/3

Ex-conserge d'aquest Museu,
Eusebi Palomera

Nomenament, i reclamació
d'objectes que eren de propietat
del conserge, Eusebi Palomera,
suspensió del seu lloc de treball,
etc.

1882

1901

5 / 15

Comissió de Governació

Correspondència de la Comissió
de Governació: comunicació a
Manuel Martorell de l'organització
d'una exposició al Museu, ordre
de lliurament al director del Parc
Zoològic d'uns exemplars
existents al magatzem del Museu,
comunicació del nombre de
visitants al Museu de Ciències
Naturals, comunicació sobre les
despeses per materials,
pagament de factures pendents

1882

1910

1882

1910

1882

1918

1882

1919

20/01/2014

10 / 4

7 / 13

Esborrany de l'inventari general Esborrany de l'inventari general
del Museu Martorell (1882-1910) del Museu Martorell (arqueologia,
història natural, biblioteca, etc.)
des de 1882 fins a 1910

Hores en que ha d'estar obert
el Museu per a ésser visitat pel
públic

Normatives horari i visites al
Museu

96 / 1

Registre Auxiliar d'entrada
d'oficis i comunicacions

Llibre de Registre Auxiliar esborrany d'entrada d'oficis i
comunicacions començat el 1901
però registrant els documents
existents en el Museu des de
1882 fins el 23 de novembre de
1918

12 / 4

Llibre de despeses menors del
Museu Martorell (1882-1891)
que conté el llibre d'incidències
de personal (1917-1919)

Llibre de despeses menors del
Museu Martorell (1882-1891) que
conté el llibre d'incidències del
personal de la Junta (1917-1919)
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Data Data
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Ubicació Títol

Resum

1882

1930

97 / 1

Registre auxiliar d'adquisicions
del Museu

Llibre registre auxiliar
d'adquisicions del Museu (1882 1930): donacions, compra,
recol·lecció, etc.

1882

1930

91 / 1

Registre auxiliar d'adquisicions
del Museu

Llibre registre auxiliar
d'adquisicions del Museu (1882 1930): donacions, compra,
recol·lecció, etc.

1882

1932

99 / 1

Registre auxiliar d'adquisicions
del Museu

Llibre de registre auxiliar
d'adquisicions del Museu (1882 1932): donacions, compra,
recol·lecció, etc.

1882

1936

98 / 1

Registre auxiliar d'adquisicions
del Museu

Llibre registre auxiliar
d'adquisicions del Museu (1882 1936): donacions, compra,
recol·lecció, etc.

1883

1883

8 / 35

Adquisició per compra, de varis Compra de vint-i-dos exemplars
vertebrats
al naturalista i professor de
veterinària, Francisco de A.
Darder.

1883

1883

8 / 36

Adquisició d'una col·lecció
d'exemplars de sal gema de
Cardona, donatiu de la
Duquessa de Medinaceli.

20/01/2014

Donació de la duquessa de
Medinaceli d'una col·lecció de
setanta-quatre exemplars de
productes de les salines de
Cardona
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1883

1883

8 / 40

Adquisició de varis objectes
artístics procedents de l'Arxiu
Municipal

Acord de l'Alcalde de traslladar al
Museu Martorell, un retrat de
Carles II, còpia de l'original, un
retrat del Beato Oriol, un retrat
de Ferran VII, un quadre de Sant
Oleguer (s. XVII), un quadre de la
Verge de la Concepció, (s. XVII),
un quadre de la Verge (S.XVIII),
un quadre crucifix (s. XVII) de
l'escola de Velázquez, un braser
de l'any 1675 (obra catalana), un
silló-banqueta, procedent dels
Comuns Dipòsits, (s. XVII), d'una
alabarda amb les armes d'Àustria
(s. XVI), de tres espingardes
àrabs i d'una gumia regals de
Joan Prim, dos sabres (un d'ells
regal del Comandant Fort), de
dues insígnies (lleons) de la
milícia dels anys 1840-1843, i
d'una bandera de la jura de l'any
1833

1883

1883

8 / 26

Adquisició d'una tortuga,
donatiu de Francisco de A.
Darder

Donatiu d'una tortuga per
Francisco de A. Darder amb destí
al Museu Martorell, reservant-li el
dret de reivindicar-lo en el cas
que volgués treure'l.

1883

1883

8 / 38

Adquisició d'una col·lecció
d'aus, donatiu de Pedro Antiga
i Sunyer

Donatiu d'una col·lecció d'aus
dissecades (Àguila fasciata, Sytta
europea, Parus pendulinus,
Cypcelus apus, Alcedo ispida,
Fringella canaria, Merops
apiaster, Melisophilus
provincialis, miliaria europea,
Rallus aquaticus, Accipiter nisus,
Cisticota schanicota, pralincota
rubetra, Ruticilla tityhs, Joxia
orsicivora, Junx torquilla, Alca
torda) al Museu Martorella i
reservant-li el dret de reivindicarla pels seus hereus.

20/01/2014
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Ubicació Títol

Resum

1883

1883

8 / 51

Adquisició de varis mol·luscs i
altres objectes, donatiu de
Francisco Esteve i Sans

Donatiu de varis mol·luscs
(cyjarca, oliva, nurey,
calyptrees, solcus, terabratulas) i
objectes d'arqueologia (medalles
de plom, monedes de coure,
monedes de plata i minerals) al
Museu Martorell i reservant-li el
dret de reivindicar-la ell o el seus
hereus.

1883

1883

8 / 41

Adquisició d'un quadret amb un
dibuix que representa una
piscina romana existent a
Caldes de Montbuy, donatiu de
Mariano Sans.

Donatiu de Mariano Sans d'un
quadret amb el dibuix de la
piscina romana anomenada Casal
dels Banys comuns de
l'establiment balneari de casa
Rius a Caldes de Montbuy, al
Museu Martorell i reservant-li el
dret de reivindicar-la per ell o
pels seus hereus.

1883

1883

8 / 43

Adquisició d'una ma de sobirà
guanche, una grulla, un os
blanc i una col·lecció d'aus,
donatiu respectivament de
Guillermo de Boladeres,
Antonio de Ferrater, José
Fontseré i Pedro Antiga.

Donatiu de Guillermo de
Boladeres, Antonio de Ferrater,
José Fontseré i Pedro Antiga amb
destí al Museu Martorell d'una ma
d'un sobirà dels guanches, una
grulla, un os blanc i una
col·lecció d'aus i reservant-li el
dret de reivindicar-la per ell o
pels seus hereus.

1883

1883

8 / 44

Adquisició d'un bloc d'hulla de
Sant Joan de les Abadesses

Donatiu al Museu Martorell per la
societat Ferrocarril i Minas de
Sant Joan de les Abadesses d'una
capsa amb un bloc procedent de
la Galeria Balança de les mines
que aquesta societat explota en
els termes municipals del Surroca
i Ogassa.

1883

1883

8 / 45

Trasllat a aquest Museu de la
col·lecció numismàtica
adquirida a Celestino Pujol i
Camps

Trasllat de la col·lecció
numismàtica dipositada a l'Arxiu
Municipal de l'Ajuntament de
Barcelona adquirida a Celestino
Pujol i Camps al Museu Martorell.

20/01/2014
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1883

1883

8 / 46

Varis objectes dipositats al
Museu per José Ferrer Soler

Inventari dels objectes dipositats
al Museu Martorell per José
Ferrer Soler: àmfores, làmpades
de fang, làmpades d'encenedor,
lacrimatoris de terra i vidre,
ampolles, cap de fang, sàtir,
plats romans, urna cinerària,
xiulet d'os, pàtera, cap de Baco,
àmfora de vidre, dau, segell,
medalló de vidre i de bronze,
trossos de mosaics, fustes amb
bronze i amb marfils, vigues
àrabs, fusta i ceràmica gregues,
rajoles, plats i pots mossàrabs,
vasos i totxos grey.

1883

1883

8 / 47

Adquisició de varis objectes
d'Història Natural i
Arqueologia, donatius de Sala
Vidal, J. Garriga, Francisco
Masó, Luís Martí Codolar,
Mariano Rifà, Federico Ricart,
Luís Sagnier i Juan Martorell i
Peña.

Donatiu de Sala i Vidal, Jaime
Garriga, Francisco Masó, Luís
Martí Codolar, Mariano Rifà,
Federico Ricart, Luís Sagnier i
Juan Martorell i Peña, al Museu
Martorell, d'un peix eriçó, d'un
flamenc, una mitja conxa, i
altres dues mitges conxes molt
grans un llop del Maestrazgo, un
altre llop, dos monos d'Àfrica, i
una col·lecció d'objectes
d'arqueologia, reservant-se el
dret de reivindicar-ho per ells i
pels seus hereus.

1883

1883

8 / 16

Adquisició d'una au i un
crustaci, d'un escorpí, d'un peix
dissecat, donatius
respectivament de Pedro
Antiga, Juan Pi i Enrique
Ventosa

Donatiu de Pedro Antiga d'una au
i un crustaci, donatiu de Juan Pi
d'un escorpí, i donatiu d'Enrique
Ventosa d'un peix dissecat, al
Museu Martorell, reservant-se el
dret de reivindicar-ho per ells i
pels seus hereus.

1883

1883

8 / 48

Adquisició de vàries armes
xines, donatiu de Francisco
Jordana Santasusana

Donatiu de Francisco Jordana
Santasusana d'armes xines al
Museu Martorell.

20/01/2014
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1883

1883

8 / 37

Adquisició de dos eriçons,
donatiu de Mateo Escarrer i
Oliver

Donatiu de Mateo Escarrer i
Oliver de dos eriçons, un mascle i
una femella, i donatiu de
Jerónimo Martorell de dos galls
d'indi, un mascle i una femella,
amb destí al Museu Martorell,
reservant-se el dret de
reivindicar-ho per ells i pels seus
hereus.

1883

1883

8 / 49

Adquisició d'hulles, un
Homarus, vint fòssils, tres
teixits de seda amb anuncis i
d'una pedra foguera, donatius
respectivament de Manuel
Martorell, J. Pou i Busó,
Enrique Ventosa, José A. Nadal
i Tranquilino Mas.

Donatiu de Manuel Martorell, J.
Pou i Busó, Enrique Ventosa, José
A. Nadal i Tranquilino Mas amb
destí al Museu Martorell d'una
col·lecció d'hulles composta per
uns cinquanta trossos de
diferents llocs, un crustaci
dissecat, vint-i-quatre fòssils,
tres mocadors amb estampacions
d'anuncis dels anys 1682 i 1751, i
una pedra foguera amb forma de
pistolete, reservant-se el dret de
reivindicar-ho per ells i pels seus
hereus.

1883

1883

8 / 50

Adquisició d'una col·lecció de
paper segellat, donatiu de
Félix Macià i Bonaplata i de
vàries medalles i monedes.

Donatiu de Félix Macià i
Bonaplata d'una col·lecció de
paper segellat que abraça des de
l'any 1805 fins 1866 i unes
medalles commemoratives i
monedes, amb destí al Museu
Martorell

1883

1883

8 / 39

Adquisició d'una col·lecció
arqueològica, per compra a la
Vídua de Santiago Angel Saura

Compra de la col·lecció
arqueològica (més de mil
objectes) de la vídua de Santiago
Angel Saura amb destí al Museu
Martorell

20/01/2014
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1883

1883

10 / 3

Acta de recepció del llegat de
Francisco Martorell i Peña, de
la donació de la col·lecció
d'arqueologia, Història Natural
(conxiologia), biblioteca,
numismàtica i mobiliari a
l'Ajuntament de Barcelona

Acta de recepció del llegat de
Francisco Martorell i Peña,
donació de la col·lecció
d'arqueologia, Història Natural
(conxiologia), biblioteca,
numismàtica i mobiliari (inclou
inventari de tota la donació) a
l'Ajuntament de Barcelona, en
l'edifici del Museu Martorell

1883

1883

7/5

Adquisició i muntatge de varis
objectes per al Museu

Autorització de les despeses per
a la naturalització d'exemplars

1883

1893

8 / 34

Adquisició de varis objectes
per al Museu, donatiu de Daniel
Müller, Antoni Michel, C.
Zugarte i Miguel Cuní i Martorell

Donació de Frederich Daniel
Müller Steffan d'un aligator del
Mississipí, donació d'Antonio
Michel d'una col·lecció de peixos
dissecats, donació de Cayetano
Zugarte de dos volums del
catàleg il·lustrat de l'exposició
retrospectiva d'art ornamental
española i portuguesa, celebrada
a Lisboa l'any 1882, donatiu de
Miguel Cuní i Martorell de vint
cartonets amb vint algues.

1883

1916 179 / 1

20/01/2014

Adquisicions de la col·lecció de Fitxes d'adquisicions de la
vertebrats
col·leccions de vertebrats del
Museu. Contenen el número
d'adquisició, la data, a qui
s'adquireix, la secció, la localitat
de procedència, el nombre
d'exemplars.
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Ubicació Títol

Resum

1884

1884

8 / 10

Adquisició d'una àguila,
imitacions de diamants, una
palmípede, mol·luscs, i altres
objectes d'Història Natural,
donatius respectivament
d'Enrique de Grau, Vídua de
Samà, J. Roig i Adolfo de
Reynoso

1884

1884

8/7

Adquisició de cinc cranis de
Oferiment dels cranis de cinc
bojos, donatiu de Juan Sanllehy persones alienades mentals
(Pedro de Reus, Salvador
Casanovas, Aquiles Llop?,
Cayetano Monseny?, Isidro Casals)
per al Museu d'Història Natural.

1884

1884

8 / 11

Varis objectes d'Història
Natural oferts per Francisca
Gallissà, vídua de Juan
Bautista Foix

Donatiu de Francisca Gallissà,
vídua de Juan Bautista Foix,
catedràtic de Medicina i degà de
la Facultat, d'una flora complerta
amb un nombrós número
d'exemplars de moltes plantes i
amb la seva explicació impresa al
peu, pedres minerals, mariscs,
etc.

1884

1884

8/6

Adquisició de varis objectes
etnogràfics, donatiu del cònsol
general d'Àustria-Hongria

Donatiu del Cònsol general
d'Àustria-Hongria.

1884

1884

8/5

Adquisició d'exemplars
Compra d'exemplars zoològics a
d'història natural, per compra a Francisco de A. Darder, per al
Francisco de A. Darder
Museu Martorell

1884

1886

8 / 14

Adquisició de dos orgues antics

20/01/2014

Donatius fets per Enrique de
Grau, Rafaela de Torrents vídua
de Samà, J. Roig i Adolfo de
Reinoso, d'una àguila, un estoig
amb quinze cristalls, una au
palmípede dissecada, varis
objectes d'història natural (pell
de colobra, una planta marítima,
quatre incrustacions marítimes,
un cristall de roca, tres grans
conxes i dues-centes vint conxes
petites, reservant-se el dret de
reivindicar-ho per ells i pels seus
hereus.

Compra de dos orgues a Rosendo
Sitges, amb destí al Museu
Martorell.

Pàgina 11 de 440

Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1885

1885

6 / 10

Exposició d'aquarel·les
celebrada en aquest Museu

Exposició d'aquarel·les, dibuixos i
pintures a l'oli organitzada pel
Centre d'Aquarel·listes de
Barcelona en el Museu Martorell
el 1885.

1885

1885

8/4

Adquisició d'una col·lecció de
crustacis, donatiu de Pedro
Antiga Sunyer

Donatiu de Pedro Antiga i Sunyer
d'una col·lecció de crustacis amb
destí al Museu Martorell

1885

1888

6/3

Factures i pressupostos

Política d'adquisició d'objectes
per al Museu Martorell i venda
d'objectes: Pressupostos i
factures d'adquisició d'animals
vius a Darder, de monedes
antigues, de mineralogia, de
llibres per a la biblioteca i
d'objectes de l'Exposició
Universal de 1888, etc.

1885

1896

69 / 13

Expedient Sr. Artur Bofill (18751928): Documents per
l'expedient del Sr. Artur Bofill i
Poch

Nomenament de Jaume Almera i
Arturo Bofill per a dur a terme el
Mapa Geològic de la província,
credencial d'ajudant conservador
del Museu Martorell, proposta
d'adquisició d'una col·lecció
paleontològica, catàleg de la
col·lecció conxiològica que fou
de Francisco Martorell Peña,
Diari de Barcelona de 25 d'agost
de 1891 on es publica un article
de Jaime Almera sobre la
col·lecció paleontològica del
Museu Martorell, suspensió de
funcions i reposició, credencial
d'ajudant tècnic del Museu de
Ciències Naturals, encàrrec de la
direcció d'aquest Museu i
posteriorment de la Col·lecció
zoològica del Parc i nomenament
com a secretari perpetu de
l'Acadèmia de Ciències i Arts
entre altres càrrecs, dades per a
l'expedient personal

20/01/2014

Pàgina 12 de 440

Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1885

1916 207 / 1

1886

1886

8/3

Adquisició d'una espina i cua de Donatiu de Ricardo Tuyet, d'una
tauró, donatiu de Ricardo Tuyet espina i cua de tauró d'una peça
amb destí al Museu Martorell

1886

1886

8/2

Adquisició d'una col·lecció
d'aus per compra a Enrique
Parellada

Compra a Enrique Parellada,
d'una col·lecció ornitològica
composta de 520 exemplars
d'aus, dipositada al Museu
Martorell

1886

1886

8/1

Adquisició de 225 monedes,
d'un gravat i d'una au, donatiu
respectivament de José
Oliveres i Pi, Gerónimo Bordas
i Antonio Ferratjes

Donatiu de José Oliveras i Pi de
dues-centes vint-i-cinc monedes
de diferents èpoques (vint-i-vuit
de plata i cent noranta set de
coure), donatiu de Gerónimo
Bordas d'un gravat que
representa l'antic passeig de Sant
Joan, i donatiu d'Antonio
Ferratjes d'una aus del Brasil,
reservant-se el dret de
reivindicar-ho per a ells i pels
seus hereus.

1887

1887

8/8

Adquisició d'un grup escultòric
"Suplici de Prometeu", donatiu
de l'Institut de Foment del
Treball Nacional

Donatiu de l'Institut de Foment
del Treball Nacional, d'un grup
escultòric de guix que representa
el Suplici de Prometeu, amb destí
al Museu Martorell

20/01/2014

Inventari de Mineralogia
("Fichero original de
Mineralogia")

Registre de la col·lecció
mineralògica del Museu de
Ciències Naturals, en format
fitxes en les quals consta el nom
del mineral i la seva composició,
la ubicació al Museu, el número i
la data d'adquisició, la forma
d'ingrés (donatiu o adquisició), la
localitat de procedència, el
nombre d'exemplars i
observacions.
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Ubicació Títol

Resum

1887

1887

8 / 12

Adquisició de dos medallons de
marbre, grup d'àngels d'idem
procedents de l'edifici de Sant
Caietà i les eines d'unes grans
portes

1887

1903

7/1

Director d'aquest Museu, Arturo Nomenament d'Arturo Bofill
Bofill i Poch
d'ajudant - conservador del
Museu Martorell, suspensió de
treball, comunicació que es faci
càrrec interinament del Museu de
Ciències Naturals degut al
cessament de Juan Montserrat,
fulls d'incidències, etc.

1888

1888

6 / 12

Despeses i ingressos varis:
recaudació voluntària dels
bastons, paraigües i cistelles
deixades a l'entrada del Museu
Martorell

Estat de comptes de les
recaptacions d'objectes deixats a
l'entrada del Museu Martorell i de
les despeses de compra de
material (1888).

1888

1888

7 / 12

Mariano Masferrer i Rierola

Nomenament de Mariano
Masferrer i Rierola com a
dissecador pràctic del Museu
Martorell

1888

1888

8 / 42

Adquisició d'una col·lecció
d'objectes d'Història Natural
per comprar a Pedro Antiga

Adquisició per compra amb destí
al Museu Martorell d'una
col·lecció de mamífers, aus,
rèptils, amfibis, peixos, minerals,
roques i fòssils a Pedro Antiga.

1888

1888

8 / 25

Adquisició d'una col·lecció
Compra d'una col·lecció
d'objectes antics, per compra a d'objectes antics d'Antonio de
Antonio de Ferrer
Ferrer, amb destí al Museu
Martorell

20/01/2014

Trasllat de dos medallons de
marbre i dos grups d'àngels
també de marbre que pertanyien
a l'edifici de Sant Caietà, així
com unes eines d'unes grans
portes que tancaven aquest
edifici amb destí al Museu
Martorell
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Ubicació Títol

Resum

1888

1888

8 / 15

Adquisició de varis objectes
protohistòrics, donatiu de M.
Siret

Trasllat de dues capses dels
germans Siret que contenen varis
facsímils d'objectes
protohistòrics i un exemplar de
l'obra premiada, edició francesa
per a ésser col·locats a
l'Exposició.

1888

1888

8/9

Adquisició de dos rètols, en
rajoles, indicadors de la
direcció que han de seguir el
carruatges en els carrers de
Barcelona

Autorització del trasllat al Museu
Martorell de dos exemplars antics
dels rètols indicadors de la
direcció dels carruatges a
Barcelona

1888

1888 102 / 3

Catàleg de la col·lecció
Conxiològica que va ésser de
Francisco Martorell i Peña

Esborrany i proves de l'edició del
catàleg de conxiologia del Museu
Martorell

1888

1889

8 / 13

Adquisició de varis objectes
arqueològics, donatiu de Juan
Mencarini

Donatiu de Juan Mencarini, una
vegada tancada l'Exposició
Universal de 1888, de varis ídols
procedents de diferents temples,
i una col·lecció de llibres, una
col·lecció de dibuixos i una de
quadres amb destí al Museu
Martorell. Actua com a
representant Evaristo Batlle i
Hernández.

1888

1891

6/4

Objectes sortits d'aquest Museu Cartes en la que es reclama un
préstec o bé el retorn d'un
préstec (1888-1891)

1888

1995

6 / 11

Objectes que es necessiten per
a aquest Museu

20/01/2014

Esborrany explicant diàriament,
les necessitats i dels serveis que
el Museu necessita i els albarans
de compra de material necessari,
esborrany de les despeses
menors, etc.
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Ubicació Títol

Resum

1889

1889

8 / 18

Adquisició d'un capitell de
pedra, donatiu de Mariano Prat

Donatiu de Mariano Prat, d'un
capitell d'una finestra d'una
antiga casa del carrer Petritxol,
amb destí al Museu Martorell

1889

1889

8 / 20

Adquisició de les claus de l'Ex
Ciutadella

Lliurament de les claus de l'ExCiutadella, novament
classificades, pel Director de les
Obres de l'Exposició Universal de
Barcelona 1888, amb destí al
Museu Martorell

1889

1900

2 / 22

Catalogació

Nota sobre l'aprovació d'uns
comptes referents a impresos,
entre els quals figuren les
paperetes per la catalogació dels
exemplars constitutius del Museu

1890

1890

8 / 21

Adquisició de dos minerals,
donatiu de Celso Gomis

Donatiu de Celso Gomis, de la
Companyia dels Ferrocarrils de
Tarragona a Barcelona, de dos
exemplars de carbonat de calç
cristal·litzat, amb pirites de ferro
l'un, i l'altre de sulfat de barita

1890

1890

8 / 22

Adquisició d'una col·lecció
d'exemplars de sal gema de
Cardona, donatiu de Miguel
Elías i Marchal

Donatiu de Miguel Elias i Marchal
d'una col·lecció de sals
procedents de les salines de
Cardona, amb destí al Museu
Martorell

1890

1890

4 / 31

Comanda d'ulls de vidre

Esborrany de comanda d'ulls de
vidre que fa el Sr. Darder per
compte del Museu a l'empresa
parisenca M. Moutarde-Daniel i
trameses posteriors de preus
d'aquesta mateixa empresa i de
Wagner, Suc.

20/01/2014
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Ubicació Títol

Resum

1890

1893

7 / 27

Puntualitat en l'assistència al
punt del càrrec que tenen els
individus del personal d'aquest
Museu.

Normativa de control de
puntualitat del personal dels
Museus al Secretari de la
Comissió Municipal de
Biblioteques, Museu i Exposicions
Artístiques.

1890

1915

4 / 32

Donatius (1890-1915)

Donatius diversos (1890-1915):
relació sense data de diferents
donatius; donació al Museu
Martorell d'una armadura de
guerrer japonès; donació d'Artur
Bofill i Poch d'uns equínids, un
dels quals procedeix de Caldera
(Xile); donació de Lluís Soler d'un
grup de 6 guineus i posteriorment
d'un exemplar del quiròpter
Pipistrellus pipistre llus Schreber;
de José Pueyo i Pardo d'una asta
del rumiant Capra iber Blas
procedent de la vall Arazas
(Torla, partit de Boltaña,
província d'Osca); de Teodor
Muns d'un ou i fetus de GatvayraScyllium catulus destinat a la
secció d'anatomia comparada del
Museu Zootècnic

1891

1891

8 / 24

Adquisició de varis objectes
d'Història Natural i altres
procedents de l'Exposició
Universal de Barcelona

Adquisició de varis objectes
d'Història Natural, procedents de
l'Exposició Universal de 1888 a
Barcelona, amb destí al Museu
Martorell

1891

1891

8 / 28

Adquisició d'un Cygnus
Mansuetus, caçat en el Prat de
Llobregat, donatiu de Ramón
Puigmartí

Donatiu de Luís Coma i Ramon
Puigmartí, d'un cygnus
mansuetus, caçat en el Prat de
Llobregat, amb destí al Museu
Martorell

20/01/2014
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Ubicació Títol

Resum

1891

1891

8 / 89

Adquisició d'un exemplar del
Pernis apivorus, donatiu de
Pedro de Garriga

Donatiu de Pedro de Garriga d'un
pernis apivorus, caçat en els
boscos de Sant Antoni de
Vilamajor amb destí al Museu
Martorell.

1891

1891

8 / 88

Adquisició d'un exemplar del
circaetus gallicus, donatiu de
Ignacio Llovet

Donatiu d'Ignacio Llovet, d'un
circaetus gallicus, d'uns 170
centímetres, caçat al voltant
d'Aiguafreda

1891

1891

8 / 87

Adquisició de tres exemplars
de la Salamandra maculosa,
viva, agafades a Vallromanes
pel seu donant Eusebi Vila i
Julià

Donatiu d'Eusebi Vila i Julià de
tres exemplars de Salamandra
maculosa, vives, agafades a
Vallromanes amb destí al Museu
Martorell

1891

1891

8 / 95

Adquisició d'un mono,
procedent del Parc d'aquesta
ciutat

Denegació de l'adquisició d'un
mono procedent del Parc
d'aquesta ciutat, perquè es dona
per inservible.

1891

1891

8 / 86

Adquisició d'un ou de gallina
blanca

Donatiu d'un ou de gallina blanca
(probablement de dos rovells)
propietat d'Antonia Pous i Traver,
i el donant és José Carnassa, ex
custodi del Museu Martorell

1891

1891

8 / 85

Adquisició d'objectes argentins
procedents de l'exposició
flotant en el vapor "Conde de
Vilana"

Comunicat del Museu Martorell
fent constar que han estat
assabentats que hi haurà a les
Drassanes dos carros per a
conduir els paquets.

1891

1891

8 / 84

Adquisició de dos ous de gall
dindi "meleagris" gall-gall
dindi, donatiu de José Carlà

Esborrany de fitxa en la que
consta la donació per José Carlà,
guàrdia municipal, de dos ous de
gall d'indi "meleagris gallgalldindi" rebuts encara calents
el 25 de desembre de 1891

20/01/2014
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Ubicació Títol

Resum

1891

1891

69 / 12

1891

1892

7 / 28

Conserge d'aquest Museu,
Antonio Porret i Desumvila.

Notificacions i esborranys de
nomenament de Antonio Porret i
Desumvila com a conserge del
Museu de Ciències Naturals

1891

1892

8 / 83

Adquisició i instal·lació d'un
porc senglar negre, viu,
procedent de l'illa de Luzón,
donatiu de Jaime Basté

Donació de Jaime Basté, capità
del vapor "Illa de Panay" d'un
porc senglar viu, procedent de
l'Illa de Luzón i el seu
condicionament i manteniment.

1891

1893

5/3

Junta del Museu de Ciències
Naturals i Jardins Zoològic i
Botànic

Junta del Museu de Ciències
Naturals i Jardins Zoològic i
Botànic (constitució i acta)

1891

1893

2 / 28

Reclamacions presentades per
E. Puig i Valls on suplica que se
li aboni la quantitat de 1000
ptes. import d'un cocodril,
dues foques i dues reixes de
ferro, que diu que va vendre a
l'Ajuntament de Barcelona

Reclamació de l'import de 1000
pessetes per la compra efectuada
l'Ajuntament de Barcelona a
Eduardo Puig i Valls, d'un
cocodril, dues foques i dues
reixes de ferro

1891

1894

8 / 23

Adquisició d'una col·lecció de
fòssils, per compra a M. F.
Pisani

Compra d'una col·lecció
paleontològica i d'antics fòssils a
F. Pisani de París, compost de
tretze mil fòssils d'un sol
exemplar de cada classe amb
destí al Museu Martorell (hi ha
inventaris)

1891

1895

9/5

Cérvol de Filipines, lliurat per
a ésser dissecat, donatiu del
Marqués de Marianao

Donatiu d'un cérvol, sense
dissecar i procedent de les Illes
Filipines, pel Marquès de

1891

1895

5/1

Jardí Botànic

Relatiu a la retolació d'exemplars
del Jardí Botànic

20/01/2014

Expedient Sr. Artur Bofill (1875- Esborranys manuscrits de mèrits
1928): Esborranys manuscrits
del Sr. Artur Bofill
de mèrits
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1891

1895

2 / 26

Lliurament dels objectes de
caràcter arqueològic, existents
en el Museu Martorell, amb
destí al projectat Museu
Arqueològic Municipal

Lliurament d'objectes, amb destí
al Museu Arqueològic Municipal,
del Museu Martorell. (Inclou
documents de la desaparició de
monedes de la col·lecció
numismàtica amb destí al Museu
Arqueològic Municipal i l'inventari
general certificat dels bens del
Museu Martorell.)

1891

1899

2 / 31

Adquisició de la col·lecció de
fòssils venuda per Pisani de
París

Reclamació dels antecedents de
la compra a Pisani de fòssils,
l'any 1891, per al Museu.

1891

1902

6/5

Comptes de despeses menors
presentades pel Conserge del
Museu Martorell.

Estat de comptes de despeses
menors al Museu Martorell des de
1891 fins 1902

1891

1928

69 / 10

1892

1892

1 / 14

Donatius oferts amb destí al
Museu Municipal de Ciències
Naturals per Manuel Porcar i
Tió, Antonio Turell, Juan Roca i
Francisco Busquets

1892

1892

7 / 24

Federico Damians i Manté,
Notificació del nom de l'escrivent
escrivent de plantilla del Museu de plantilla de segona classe del
de Ciències Naturals
Museu de Ciències Naturals,
Federico Damians i Manté

20/01/2014

Expedient Sr. Artur Bofill (1875- Oficis diversos adreçats al Sr.
1928): Oficis adreçats al Sr.
Artur Bofill (1891-1928)
Artur Bofill

Donatiu d'una col·lecció
d'escurçons de l'Equador, un
insecte exòtic, un Otus
brachyotus i un individu femella
d'Ardea purpurea, per Manuel
Porcar i Tió, Antonio Turell, Juan
Roca i Francisco Busquets
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1892

1892

8 / 67

Adquisició de dues grans valves
del mol·lusc Tridacna gigas,
donatiu de Francisco Soler i
Rovirosa

Donatiu de Francisco Soler i
Rovirosa de dos grans valves de
Tridacna gigas, una d'un metre i
65 mil·límetres, com a màxim de
diàmetre i l'altre d'un metre i 50
mil·límetres com a màxim de
diàmetre, de procedència
desconeguda.

1892

1892

8 / 82

Adquisició de sis exemplars de
petxines fòssils, trobades al
carrer de la Creu Coberta,
remitides per la Majordomia
d'aquest Ajuntament

La Majordomia de l'Ajuntament
de Barcelona ha enviat al Museu
Martorell, el dia 11 de febrer de
1892, sis exemplars de petxines
fòssils procedents del carrer de la
Creu Coberta enfront el carrer
Consell de Cent, trobats durant
la instal·lació

1892

1892

8 / 81

Adquisició d'un exemplar del
mamífer "viverra genetta"
procedent del Parc

Adquisició d'un exemplar de
Viverra genetta procedent del
Parc Zoològic, i rebut el dia 22
de febrer de 1892 al Museu
Martorell. Rebutjat per inútil.

1892

1892

8 / 80

Adquisició de la defensa d'un
peix "Pristis", donatiu de
Laureano Moragas

Donatiu de Laureano Moragas,
capità de la corbeta
"Encarnación", d'un peix "Pristis"
pescat en el si Mexicà, (lat. 28
graus 10 N i Long. 84 graus 15 O
de San Fernando), rebut el 12 de
maig de 1892.

1892

1892

8 / 79

Adquisició d'un niu de "Turdus
Merula" procedent del Parc

Adquisició d'un niu de Turdus
Merula, contenint tres ous,
procedent del gabial del Parc
Zoològic i rebut el dia 18 de maig
de 1892

20/01/2014
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1892

1892

8 / 78

Adquisició d'un exemplar de
mamífer de Viverra Genetta
procedent del Parc

Adquisició d'un exemplar de
mamífer de Viverra Genetta
procedent del Parc Zoològic al
que havia estat regalat per
Manuel Porcar i Tió. Ha estat
rebut al Museu Martorell el 27 de
juny de 1892 i rebutjat degut al
seu estat de descomposició.

1892

1892

8 / 100

Instal·lació d'un Anas moschata
viu en el llac del Parc, donatiu
de Antonieta Degollada de
Casanovas

Donatiu d'un Anas moschata
masculí viu, per al llac del Parc
Zoològic per Antonieta Degollada
de Casanovas

1892

1892

8 / 99

Adquisició d'alguns rèptils i
miriàpodos, donatiu d'Antonio
Turell

Donatiu d'alguns exemplars
dissecats (ofidis, analis equestris
Merrena, Iguana, miriàpodos)
dins una ampolla amb alcohol,
procedents de Cuba per Antonio
Turell al Museu Martorell.

1892

1892

8 / 97

Adquisició d'un ou de Nandú o
d'estruç americana, donatiu de
Francisco Jové i Fortuny

Adquisició d'un ou de Rhea
americana o estruç o Nandú, de
San José de la República Oriental
de l'Uruguai, donatiu de
Francisco Jové i Fortuny.

1892

1892

8 / 91

Adquisició d'un exemplar d'au
Stri- flammea, donatiu de
Santiago Andreu

Donatiu d'un exemplar d'Strin
flammea Linué (òliba), per
Santiago Andreu, caçada a
Pallejà, i dissecada amb les ales
obertes.

1892

1892

8 / 96

Adquisició d'un exemplar d'aus
Anser sylvestris, procedent del
Parc

Adquisició d'un exemplar d'au
Anser Syvestris (oca), procedent
del Parc Zoològic, rebuda el 22
d'agost de 1892 i va ésser
rebutjada pel mal estat en què
va arribar al Museu Martorell

20/01/2014
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1892

1892

8 / 94

Adquisició d'una esponja,
donatiu de Teófilo Cavasilas

Donatiu d'un esponja pescada a
l'arxipèlag turc-grec, a la vora de
l'Illa de Kálirunos, per Teófilo
Cavasilas. Rebuda el 7 de juliol
de 1892

1892

1892

8 / 93

Adquisició d'un exemplar d'au
Ardea cinerea , donatiu de
l'Alcalde de Caldes de Montbuy

Donatiu d'un Ardea cinerea (garsa
reial, bernat pescaire) caçat a
Caldes de Montbuy, per l'Alcalde
de Caldes de Montbuy. Rebut el
10 de desembre de 1892

1892

1892

8 / 92

Adquisició de dos nius d'aus
Aegithalus pendulinus, donatiu
de Manuel Ferrández i
Ferrández

Donatiu de dos niu d'aus,
Aegithalus pendulinus, donatiu de
Manuel Ferrández i Ferrández,
procedents d'El Pozuelo
(Saragossa).

1892

1892

8 / 77

Adquisició d'un disc de l'arbre
Prosopis Calden.

Donatiu d'un disc de l'arbre
Prosopis Calden, conegut com
Caldén, de la família de les
lleguminoses, procedent de la
vall d'un riu de la província de
San Luís a Argentina. El donant és
desconegut.

1892

1892

8 / 71

Adquisició d'un exemplar d'au
"Ardea purpurea", donatiu de
Francisco Busquets

Donatiu d'un exemplar d'au
"Ardea Purpurea", per Francisco
Busquets

1892

1892

8 / 72

Adquisició d'un exemplar de
l'au "Otus Brachyotus", donatiu
de Juan Roca

Donatiu d'un au "Otus
Brachyotus", caçada a Sant Martí
de Provençals per Juan Roca.

1892

1892

8 / 73

Adquisició d'un insecte exòtic,
donatiu d'Antonio Turell

Donatiu d'un insecte exòtic, per
Antonio Turell, per mediació de
Leopoldo Puig.

20/01/2014
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1892

1892

8 / 74

Adquisició d'una col·lecció
d'escurçons de l'Equador,
donatiu de Manuel Porcar i Tió

Donatiu d'una col·lecció
d'escurçons de l'Equador,
col·locades en vint-i-tres
flascons, per Manuel Porcar i Tió,
delegat de l'Equador en la
Exposició Universal de Barcelona.

1892

1892

6/6

Models de documents

Conjunt de documents com a
models

1892

1892

2 / 32

Oferiment d'exemplars, en
venda, per l'Ajudant del Museu
de Zoologia de Quito (Equador)

Oferiment d'exemplars, en
venda, per Vicente Ortoneda,
ajudant del Museu de Zoologia de
Quito (Equador)

1892

1892

2 / 29

Instal·lació del Museu de
Ciències Naturals en el Palau
de Ciències

Proposta de canvi d'ubicació del
Museu de Ciències Naturals de
l'edifici Martorell al Palau de
Ciències, per a millorar les
condicions

1892

1892

2 / 24

Petició formulada per Ildefons
Igual, d'Olot, per a que li sigui
atorgat un nomenament de
proveïdor municipal
d'exemplars d'Història Natural

Proposta d'Ildefonso Igual per al
nomenament de proveïdor
municipal d'exemplars d'història
natural

1892

1892 255 / 4

Valoració econòmica de la
col·lecció de Martí i Codolar

Fotocòpia del document de
valoració econòmica dels
exemplars que constitueixen la
col·lecció d'animals vius que
l'Ajuntament de Barcelona vol
adquirir a Lluís Martí i Codolar.

20/01/2014
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1892

1893

3/1

Adquisició de la col·lecció
zoològica i instal·lació en el
Parc Zoològic

Compra de la col·lecció zoològica
vivent a Lluís Martí Codolar que
tenia a la seva finca del municipi
d'Horta per un import de 30.000
pessetes i la creació d'una
Comissió per a la selecció,
trasllat i nova instal·lació en el
Parc de la col·lecció zoològica,
acceptació de nomenament
d'Encarregat General de la
instal·lació i conservació del Parc
Zoològic Municipal de Barcelona
per un període de sis mesos i a
títol gratuït, la seva renúncia al
cap de sis mesos, els costos de la
manutenció

1892

1893

8 / 98

Adquisició de varis fòssils
pliocens dels voltants de
Barcelona, donatiu de Mariano
Masferrer i Rierola

Donatiu de diferents espècies del
Pliocè dels torrents entre
Hospitalet de Llobregat i
Esplugues (inclou llistat), per
Mariano Masferrer i Rierola.

1892

1895

8 / 61

Adquisició de varis fòssils
numulítics i productes
volcànics de la comarca d'Olot,
donatiu d'Ildefons Igual

Adquisició de varis fòssils
numulítics i productes volcànics
de la comarca d'Olot, donatiu
d'Ildefons Igual

1892

1895

2 / 34

Donatiu d'Ildefonso Igual, amb Donatiu de l'escrit "Los fósiles del
destí al Museu de Ciències
Malatosquer" i d'alguns exemplars
Naturals, d'un escrit titulat "Los fòssils per Ildefonso Igual
fósiles del Malatosquer" i
d'alguns exemplars fòssils

1892

1900

6/2

Convocatòries

Convocatòries a reunions

1892

1904

7 / 10

Mosso d'aquest Museu,
Francisco Argelaguet i Baldú

Nomenament, honoraris, etc. de
Francisco Argelaguet i Baldú,
Mosso del Museu de Ciències
Naturals

20/01/2014
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1892

1907

6/1

Publicitat d'assumptes
referents a aquest Museu

Recull de publicacions a la
premsa i esborranys de
publicacions a la premsa que fan
referència al Museu Martorell i
després Museu d'Història Natural,
a la col·lecció zoològica i al Jardí
Botànic, des de 1892 a 1907

1892

1913

6/7

Objectes que es necessiten per
al servei d'aquest Museu.

Oficis demanant per al Museu
béns mobles i fungibles, per al
bon funcionament (1892-1913)

1892

1915

7 / 25

Mosso d'aquest Museu, Antonio
Francí i Ribalta

Nomenament, trasllat de
domicili, honoraris, etc. del
mosso del Museu de Ciències
Naturals, Antoni Francí i Ribalta

1892

1921

Donatius

Llista dels donatius rebuts des de
la fundació del Museu Martorell
fins a la publicació del primer
Anuari de la Junta de Ciències
Naturals (1882-1920) i llista dels
exemplars donats al Parc
Zoològic de Barcelona des de la
seva fundació (1892-1920)

1893

1883

8 / 59

Adquisició d'alguns motlles de
fòssils de Montjuïc, donatiu de
Vicente Alba Ramírez

Donatiu dels motlles dels fòssils
Pyrula magna, Conus i
Lamelibranquio, tots procedents
de Montjuïc, pel Guàrdia
Municipal Vicente Alba Ramírez.

1893

1893

2 / 18

Comunicat de les donacions a la
Donatius de sis exemplars
minerals d'E. Ulrich; de trenta
Comissió de Foment
exemplars fòssils del Mioceno,
de M. Masferrer; un exemplar
graptolites i la regió primera
del mapa topogràfic i geològic
de la província de Barcelona,
de Jaime Almera; tres
minerals, dos crustacis i vint-iquatre fòssils d'Arturo Bofill; un
Albatros de David Rouvier

20/01/2014

42 / 1
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1893

1893

2/8

Donatiu d'un exemplar d'ambre
i un altre d'un mol·lusc acéfalo
convertit en ambre, procedents
de "La Nou" Pirineus (Província
de Barcelona) portat a terme
per E. Ulrich; d'un exemplar de
malaquita de Torre de Capdella
(Pobla de Segur), per Ramón
Canals; i d'un exemplar del
futlletó "La Granabaquita" pel
seu autor Francisco Vidal y
Careta

Comunicació del donatiu a la
Comissió Municipal de
Biblioteques, Museus i
Exposicions Artístiques

1893

1893

2 / 14

Donatiu de dos motlles fòssils
de Venus i de Pectunculus de la
muntanya de Montjuïc, portat
a terme pel guàrdia municipal
D. Vicente Alba, amb destí al
Museu de Ciències Naturals

Donatiu al Museu de Ciències
Naturals d'objectes i agraïment
de la Junta del Museu de Ciències
Naturals, Jardins Zoològic i
Botànic

1893

1893

2 / 13

Donatiu d'un cascavell de
colobra i un ullal de caiman
portat a terme per D.
Sebastián Carner, amb destí al
Museu de Ciències Naturals

Comunicació de la donació d'un
cascavell de colobra i un ullal de
caiman

1893

1893

2 / 12

Donatiu portat a terme pel
guàrdia municipal D. Vicente
Alba Ramírez, de tres motllos
dels fòssils Pyrula cornuta,
Conus i Lamelibranqui, amb
destí al Museu de Ciències
Naturals

Comunicació de la donació

20/01/2014
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1893

1893

2 / 11

Comunicació de la donació
Donatiu d'un exemplar del
"Catàleg dels Mol·luscs fòssils
pliocenos de Catalunya", pels
seus autors Jaime Almera i
Arturo Bofill; d'un exemplar del
coleòpter pterotis tharsata,
Arturo Bofill; un exemplar de
crustaci Anilocra mediterrània,
varis grups de cubs de pirita de
ferro de Montjuïc, un fòssil
tortònic; i altres, tots
procedents de la pròpia
muntanya i donats pel repetit
Sr. Bofill.

1893

1893

2 / 10

Dos següents donatius: de José
Richardson, un exemplar del
"Bubo maximus"; i de Germán
Burmeister, un exemplar de
l'obra titulada "Los caballos
fósiles de la Pampa Argentina"

Comunicació del donatiu d'un
Duch i d'un llibre

1893

1893

3 / 39

Oferiment d'un exemplar de
llop, per Pedro Viladot i
Escuder al Parc Zoològic
Municipal

Donació al Parc Zoològic, d'un
exemplar de llop per Pere Viladot
i Escuder

1893

1893

3 / 40

Proposta formulada per Luis
Cavanna, concessionari del
Parc Zoològic de Madrid, per a
que se li adquireixin alguns
animals amb destí a la
col·lecció zoològica del nostre
Parc.

Oferiment de compra de dos
lleons del Senegal (mascle i
femella), d'una hiena rallada del
Riu d'Or i un "guanaco" per part
de Luís Cavanna del Parc
Zoològic de Madrid.

1893

1893

4/5

Regularització del sou de
l'encarregat de la col·lecció
zoològica del Parc, Francisco
de A. Darder.

L'Alcalde de Barcelona, Manuel
Henrich comunica al comptador
de fons municipals que després
de la presa de possessió del
càrrec d'ajudant encarregat de la
col·lecció zoològica del Parc,
Francisco de A. Darder, li sigui
regularitzat el sou.

20/01/2014
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1893

1893

4/6

Règim Parc Zoològic

Informe de la situació actual del
Parc per part de l'encarregat
d'aquest parc, en el què ens
informa de l'estat lamentable de
salut de molts dels exemplars.

1893

1893

8 / 62

Adquisició d'un crustaci, un
coleòpter, un mineral i varis
fòssils, donatiu d'Arturo Bofill

Donatiu d'un crustaci, un
coleòpter, un mineral i varis
fòssils, donatiu d'Arturo Bofill.

1893

1893

8 / 53

Adquisició d'un crustaci, un
equinoderm, i varis fòssils,
donatiu d'Arturo Bofill

Donatiu d'un crustaci, un
equinodermo, 3 minerals i 25
fòssils, per Arturo Bofill al Museu
Martorell

1893

1893

8 / 54

Adquisició d'un fòssil
Graptolites, donatiu de Jaime
Almera, Pbr. Canonge

Donatiu d'un fòssil graptolites,
pel canonge Jaume Almera,
extret del terreny silúric del
torrent Badaló sota Can Guitart,
Cervelló.

1893

1893

8 / 55

Adquisició d'una au dissecada
Diomedea exulans, donatiu de
David Rouvier

Donatiu d'un exemplar dissecat
de la Diomedea exulans Linné,
(Albatros) per David Rouvier,
pescat en el Cabo Hornos, pel
capità comandant de la corbeta
francesa suzanne Boulet el
novembre de 1892.

1893

1893

8 / 56

Lliurament d'un mono Cebus
per a que sigui dissecat

Donatiu d'un mono (femella)
Capuchinas (Cebus) que acaba de
morir, originària del Brasil, pel
Marquès de Marianao amb destí
al Museu Martorell

1893

1893

8 / 57

Adquisició d'un exemplar
dissecat de gat negre, donatiu
d'Ana Tomé

Donatiu d'un gat negre domèstic
de grans dimensions, per Ana
Tomé amb destí al Museu de
Ciències Naturals

20/01/2014
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1893

1893

8 / 58

Adquisició d'un exemplar
dissecat de l'au, Bubo
maximus, donatiu de Joseph
Richardson

Donatiu d'un exemplar dissecat
de Bubo Maximus (li falten
plomes sota l'ala dreta), per
Joseph Richardson, caçat en el
Manso Cerdà de Centelles.

1893

1893

8 / 60

Adquisició de varis fòssils i
mol·luscs vivents, donatiu de
Manuel de Chía

Donatiu de diversos fòssils
numulítics, pliocens, etc.
recollits majoritàriament a la
província de Girona, per Manuel
de Chía.

1893

1893

8 / 69

Adquisició de minerals i fòssils, Donatiu de minerals i fòssils
donatiu de José Ma. Vives i de (inclou inventari) per José María
Ferreter
Vives i de Ferreter

1893

1893

8 / 63

Adquisició d'alguns minerals de
Catalunya, donatiu de M.E.
Ulrich

1893

1893

8 / 27

Adquisició de dues mans
Donatiu de dues mans
teratològiques de porc, donatiu teratològiques de porc
de José Porta
pertanyents a un individu que les
tenia dobles. Col·locades en una
olla de fang, en alcohol.

1893

1893

8 / 65

Adquisició de trenta-tres
exemplars del mol·lusc
"Cardita", fòssil del numulític,
donatiu de Ildefonso Igual

Donatiu de trenta-tres exemplars
del mol·lusc "Cardita",
procedents de diferents indrets
de la Comarca de la Garrotxa.

1893

1893

8 / 66

Adquisició d'un exemplar d'au
rapaç anomenada "Esparvé
gran", donatiu de Dillet-Riera

Donatiu d'un exemplar d'au
rapaç, anomenada "Esparvé Gran"
sense dissecar, trobada a
Llambilles, per Dillet-Riera.

20/01/2014

Donatiu de fluorina cristal·litzada
de Papiol, cristalls de pirita de
ferro de l'Espluga de Francolí,
guix fibrós de Fraga, etc. per
M.E. Ulrich
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1893

1893

8 / 68

Adquisició d'un exemplar de
malaquita, donatiu de Ramon
Canals

Donatiu d'un exemplar de
malaquita, de Torre de Capdella,
prop de La Pobla de Segur, en
unes mines de coure, per Ramon
Canals.

1893

1893

8 / 90

Adquisició de dos motlles de
mol·luscs fòssils, donatiu de
Vicente Alba Ramírez

Donatiu d'un exemplar de venus i
un altre de Pectunculus,
procedents de la muntanya de
Montjuïc, per Vicente Alba
Ramírez.

1893

1893

8 / 70

Adquisició d'una peça dentaria
de Caiman i d'un fragment de
cascavell de serp, donatiu de
Sebastià Carner.

Donatiu d'una peça dentaria de
Caiman i també d'un fragment de
cascavell de serp, per Sebastian
Carner

1893

1893

2 / 21

Proposta instal·lació dels
Museus de Ciències Naturals i
de la Història, en el baixos
d'una de les ales del Palau Reial

Proposta d'ubicació del Museu de
Ciències Naturals i del Museu de
la Història, en el Palau Reial del
Parc de la Ciutadella

1893

1893

2 / 25

Supressió del càrrec de Cap
interí del Museu de Ciències
Naturals i la creació de la plaça
d'Ajudant Major amb destí a
l'anomenat Museu.

Supressió del càrrec de Cap interí
del Museu de Ciències Naturals,
creació de la plaça d'ajudant
major del Museu de Ciències
Naturals, deixar sense efecte
l'anterior acord i creació de la
plaça d'ajudant de la secció
zoològica del Parc Zoològic

1893

1894

3 / 30

Petició formulada per Manuel
Beltrán, proposant la cessió de
sis lleons ensinistrats i gossos
danesos, a condició que li sigui
confiat la cura d'aquests
animals mitjançant una
retribució equitativa

Proposta de donació de
Emmanuel Veltran de sis lleons i
dos cans danesos ensinistrats i
que treballa amb ells en el Circ
Eqüestre, com a domador, a
canvi d'una retribució i de la cura
d'aquests animals.

20/01/2014
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1893

1894

3 / 17

Notificacions de malalties i
baixes d'animals de la
col·lecció del Parc Zoològic de
Barcelona

Notificacions de malalties i
baixes per defunció d'una zebra,
d'un boc d'Angora. Notificació de
malaltia i alta d'una gasela.

1893

1894

4 / 20

Ampliació de l'àmbit i
establiment de nous serveis al
Parc Zoològic

Demanen una ampliació del Parc
Zoològic i establiment de serveis
importants per a la col·lecció
ubicada al parc.

1893

1894

8 / 52

Adquisició de varis fòssils i
minerals de Catalunya, donatiu
de M. E. Ulrich

Donatiu d'exemplars de fòssils i
minerals de Catalunya per M. E.
Ulrich

1893

1895

8 / 75

Adquisició de varis exemplars
d'animals procedents de les
Illes Filipines, donatiu de F.
Daudí

Donatiu d'ofidis, llangardaixos,
escorpí, miriàpodes, formigues,
ofidi verinós, iguana, una pell de
caiman, una part de tortuga
carey, cavallets de mar,
cabretes, aus, etc. per F. Daudí
al Museu de Ciències Naturals.

1893

1895

8 / 64

Adquisició d'una col·lecció de
fòssils numulítics de Castellolí
(Igualada), proposat per
Ricardo Aguilera

Donatiu d'una col·lecció de fòssils
numilítics trobats a Castellolí,
prop d'Igualada, per Ricardo
Aguilera.

1893

1895

2 / 33

Adquisició a Ricardo Aguilera,
d'una col·lecció de fòssils
numulítics, procedents de
Castellolí

Compra d'una col·lecció de fòssils
numulítics de Castellolí
(Igualada) a Ricardo Aguilera i
Palet

1893

1895

2 / 27

Donatiu d'una col·lecció de
valuosos exemplars de la fauna
filipina, ofert per F. Daudí,
farmacèutic militar, amb destí
al Museu de Ciències Naturals

Donatiu d'una col·lecció de fauna
filipina (inclou llistat) ofert per
F. Daudí, al Museu de Ciències
Naturals de Barcelona

1893

1900

5/2

Junta Tècnica del Museu de
Ciències Naturals, Parc
Zoològic i Jardí Botànic

Actes de la Junta del Museu de
Ciències Naturals, Jardins
Zoològic i Botànic

20/01/2014
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1893

1902

4/7

Consignació de cinc-centes
pessetes mensuals a justificar
per atendre l'alimentació i
reposició dels animals que
constitueixen la Col·lecció
Zoològica

Gestió del pressupost (ingressos i
despeses) generats pel Parc
Zoològic Municipal de Barcelona
entre els anys 1983 a 1902

1893

1905

6/8

Sortida d'exemplars de la
col·lecció condiliològica
d'aquest Museu

Llistat de sortides de la col·lecció
condiològica (sense especificar
l'objecte), normalment per venda
amb el preu. Abraça els anys
1893-1905.

1893

1906

6/9

Invitacions rebudes en aquest
Museu per a assistir a actes
oficials i visites

Invitacions a actes protocol·laris
des de 1893 a 1906 al director
del Museu de Ciències Naturals
(Museu Martorell), Artur Bofill.

1894

1894

1 / 34

Donatius d'Antonio Guardia un
"Scorpio"; d'Antonio Corona un
exemplar quars ametista; de
José Payarols 39 fòssils de
Catalunya; d'E. Ulrich varis
exemplars de fòssils i minerals
de José Ma. Vives d'alguns
exemplars de fòssils

Donatius d'Antonio Guardia un
"Scorpio"; d'Antonio Corona un
exemplar quars ametista; de José
Payarols 39 fòssils de Catalunya;
d'E. Ulrich varis exemplars de
fòssils i minerals de José Ma.
Vives d'alguns exemplars de fòssils

1894

1894

1 / 38

Donatius efectuats amb destí al
Museu de Ciències Naturals per
E. Ulrich, José Miret i una
persona que desitja conservar
l'anonimat, consistents
respectivament, en una
col·lecció de minerals, un
exemplar de Platycarcinus
pagurus, Linné i una cua de
peix anomenat vulgarment
Milano.

Donatius d'E. Ulrich, José Miret i
una persona que desitja
conservar l'anonimat, consistents
respectivament, en una
col·lecció de minerals, un
exemplar de Platycarcinus
pagurus, Linné i una cua de peix
anomenat vulgarment Milano.

1894

1894

4 / 19

Instal·lació d'una cabreria en la Construcció d'una cabreria per a
Col·lecció Zoològica
ubicar-hi cabres de diferents
races al Parc Zoològic

20/01/2014
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1894

1894

9 / 52

Adquisició d'un escorpí dels
Estats Units, donatiu d'Antonio
Guardia.

Donatiu d'un escorpí en alcohol,
procedent de Panzacola, Estats
Units, per Antonio Guardia

1894

1894

9 / 51

Adquisició d'una espècie de
mol·lusc i de dues dents de
cetaci, donatiu d'Isidoro
Macabich i Ferrer

Donatiu d'una espècie de mol·lusc
d'Eivissa i de dues dents de cetaci
de la província de Huelva, per
Isidoro Macabich i Ferrer

1894

1894

9 / 55

Adquisició d'un exemplar de
quars ametista, donatiu
d'Antonio Corona Blasco

Donatiu d'un quars ametista
procedent de Buenos Aires, per
Antonio Corona Blasco

1894

1894

9 / 45

Adquisició de varis minerals,
donatiu de M. E. Ulrich

Donatiu de minerals (quarsos,
opalines, àgata, etc.) per M. E.
Ulrich

1894

1894

9 / 13

Adquisició de varis fòssils,
donatiu de José Payarols

Donatiu de fòssils catalans, per
José Payarols

1894

1894

9 / 11

Adquisició d'una cua de peix
"Milano", donatiu anònim

Donatiu d'una cua de peix,
anomenat vulgarment Milano,
procedent de l'Illa de Mindoro
(Filipines), per una persona que
desitja conservar l'anonimat.

1894

1894

9/7

Adquisició d'un crustaci el
"Platycarcinus pagurus",
donatiu de José Miret Solé

Donatiu d'un crustaci
Platycarcinus pagurus, pescat al
Port de Barcelona, enfront
l'edifici de Capitania general, per
José Miret Solé

1894

1894

7 / 18

Objectes que es necessiten per
al servei d'aquest Museu

Comunicats interns dels objectes
que es necessiten per al
funcionament del Museu i
acusament de rebut

20/01/2014
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1894

1895

1 / 43

Donatiu verificat per Tomàs
Ribalta i Naté, amb destí al
Museu de Ciències Naturals,
consistent en un exemplar de
Delphinus (Globicephalus)
globiceps, pescat a la
Barceloneta

Comunicació del donatiu

1894

1895

2 / 17

Donatiu efectuat per Blas
Rovira amb destí al Museu de
Ciències Naturals, consistent
en un motlle de Cerithium
giganteum, Lamarck (mol·lusc
gasterópodo fòssil), trobat a
Sant LLorenç de Morunys

Comunicació de la donació

1894

1895

2 / 19

Comunicats de les donacions
Donatiu de set Ofidis, tres
saurios, quatre Miriápodos, i un
Escorpiónido, procedents del
Brasil, per Isidre Sánchez; d'un
exemplar del peix del litoral
barcelonès, Syngnathus, per
Franscisco de P. Nebot; de
varis fragments dels fòssils
Ostrea crassissima, Lamarck, i
de la O. gingensis, Schlotheim,
procedents de Castellví de la
Marca (Barcelona), per Juan
Almirall i Fàbregas; i de dos
exemplars d'incrustacions d'un
antic dipòsit de l'Hospital Civil
d'aquesta ciutat per Eleuterio
Cuasante. Totes realitzades
amb destí al Museu de Ciències
Naturals.

1894

1895

1 / 35

Donatiu de la Baronessa de
Wilsson, consistent en dues
col·leccions: una composta
d'objectes de ceràmica i ídols
precolombins, i una altra
constituïda per fòssils, plantes
i altres exemplars d'història
natural.

20/01/2014

Donatiu de la Baronessa de
Wilsson, de dues col·leccions,
una d'objectes de ceràmica i
ídols precolombins, i l'altra de
fòssils, plantes i altres exemplars
d'història natural.
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1894

1895

1 / 36

Donatiu de Teresa Albiol i
Roca, de dos exemplars de
"Cypraca Curida" Gml.,
procedent de Peñiscola
(Castelló de la Plana), amb
destí al Museu Municipal de
Ciències Naturals.

Donatiu de Teresa Albiol i Roca,
de dos exemplars de "Cypraca
Curida" Gml., procedent de
Peñiscola (Castelló de la Plana),
amb destí al Museu Municipal de
Ciències Naturals.

1894

1895

1 / 37

Donatiu verificat, amb destí al
Museu de Ciències Naturals,
per Magin Vilaregut, consistent
en un exemplar del Crustaci
entomostráceo Limulus
moluccanus, Lath, procedent
de la República Argentina.

Donatiu de Magin Vilaregut, d' un
exemplar del Crustaci
entomostráceo Limulus
moluccanus, Lath, procedent de
la República Argentina.

1894

1895

3 / 35

Donatiu del Regiment
d'Infanteria d'Àsia, número 55,
acampat a Melilla, consistent
en dos camaleons i dues
perdius, agafats en aquella
plaça

Donació del Coronel del Regiment
d'Infanteria d'Àsia (Campament
d'Horcas Colorades de Melilla) de
dos camaleons agafats a la vora
del Fort de Sidi-Aguariach i dues
perdius africanes al Parc Zoològic
de Barcelona.

1894

1895

3 / 34

Donatiu d'un porc senglar viu,
procedent de Cerdenya, ofert
per Guillem de Yebra amb destí
a la col·lecció zoològica del
Parc.

Donatiu de Guillem de Yebra,
d'un porc senglar viu de dos
mesos, de l'illa de Sardenya
portat per José de Yebra, amb
destí al Parc Zoològic de
Barcelona

1894

1895

3 / 37

Donatiu d'un mono amb destí a
la col·lecció zoològica, portat
a terme per José Espejo i
Alonso.

Proposta de donació d'un mono
per a la col·lecció del Parc
Zoològic, per tal que l'examinin i
determinin si cal que ingressi
com a donació

20/01/2014
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Resum

1894

1895

3/9

Donatiu d'una mona per
Salvador Bertrán, d'un gat
d'Angora per Francesc Alomar,
d'una gralla per Jaime Arola,
d'una gavina per Ramón Escolà,
d'un mono per Enrique Cuyás,
d'un gos de Terranova per
Víctor Ochoa, de dos gossos
galgos mallorquins per José
Portabella, de sis coloms colipavos arrissats per J.
Camprubí, i d'un linx, un gran
duc, una àguila, dues gralles i
un mono pels Hereus d'Octavi
Aldobó, totes verificades amb
destí a la col·lecció Zoològica
del Parc

Donació de diferents espècies i
per diferents donants al Parc
Zoològic: Donatiu d'un mono per
Salvador Bertrán, d'un gat
d'Angora per Francesc Alomar,
d'una gralla per Jaume Arola,
d'una gavina per Ramon Escolà,
d'un mono per Enric Cuyás, d'un
gos de Terranova per Víctor
Ochoa, de dos gossos galgos
mallorquins per Josep Portabella,
de sis coloms coli-pavos arrissats
per J. Camprubí, i d'un linx, un
gran duc, una àguila, dues gralles
i un mono pels Hereus d'Octavi
Aldobó, totes verificades amb
destí a la col·lecció Zoològica del
Parc

1894

1895

3/4

Adquisició de sis lleons (tres
mascles i tres femelles) amb
destí a la col·lecció Zoològica
del Parc

Adquisició per a la col·lecció
zoològica del Parc de sis lleons,
una gossa danesa i dues
vagonetes i una gàbia gran de
ferro.

1894

1895

9 / 53

Adquisició del "Delphinus
Donatiu d'un exemplar de cetaci,
(globicephalus) globiceps?",
pescat a la Barceloneta, de 3´20
donatiu de Tomás Ribalta i Naté centímetres de llarg, i que
sembla ésser un "Delphinus
(globicephalus) globiceps", per
Tomás Ribalta i Naté.

1894

1895

9 / 15

Adquisició de dos exemplars
d'incrustacions d'un antic
dipòsit d'aigua de l'Hospital
Civil d'aquesta ciutat, donatiu
d'Eleuterio Cuasante

Donatiu de dos exemplars
d'incrustacions d'un antic dipòsit
de l'Hospital civil de Barcelona,
per Eleuterio Cuasante

1894

1895

9 / 56

Adquisició de varis fragments
de fòssils de Castellví de la
Marca, donatiu de Juan
Almirall Fábregas

Donatiu de varis fragments
d'Ostrea crassissima Lamark i
d'Ostrea gingensis Schlotheim,
trobats a un metre de
profunditat al roturar una vinya,
donatiu de Juan Almirall Fábregas

20/01/2014
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Resum

1894

1895

9 / 16

Adquisició d'un peix
"Syngnathus acus", donatiu de
Francisco de P. Nebot

Donatiu d'un peix "Singnathus
acus", trobat al Litoral de
Barcelona, per Francisco de P.
Nebot

1894

1895

9 / 12

Adquisició de varis rèptils,
miriàpods i escorpiònid, en
alcohol, donatiu d'Isidro
Sánchez i Señalada

Donatiu de set ofidis, tres sauris,
quatre miriàpods i un escorpí,
tots en alcohol, procedents de
Rio de Janeiro, per Isidro
Sánchez Señalada.

1894

1895

9/2

Adquisició d'un fòssil, el
Donatiu d'un fòssil "Crithium
"Cerithium giganteum", donatiu giganteum Lamark", trobat en el
de Blas Rovira
Torrent del Pou a Sant Llorenç de
Morunys, per Blas Rovira

1894

1895

9 / 18

Adquisició d'un crustaci
"Limolus Moluccanus", donatiu
de Magin Vilaregut

Donatiu d'un esquelet de marisc,
Limulus Moluccanus Lath,
procedent de la República
Argentina, per Magin Vilaregut

1894

1895

9 / 10

Adquisició de dos exemplars
del Mol·lusc "Cyproca lurida",
donatiu de Teresa Albiol i Roca

Donatiu de dos exemplars del
mol·lusc Cyproca lurida",
procedent de Peñíscola, per
Teresa Albiol i Roca

1894

1895

9/9

Adquisició de minerals i altres
Donatiu de minerals i d'un au, un
objectes procedents d'Amèrica, ofidi, insectes, etc. procedents
donatiu de la Baronessa Wilson d'Amèrica, donatiu de la
Baronessa Wilson (inclou
inventari de la donació)

1894

1895

7 / 20

Objectes que es necessiten per
al servei d'aquest Museu

20/01/2014

Comunicats interns dels objectes
que es necessiten per al
funcionament del Museu
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1894

1902

3 / 18

1894

1922

69 / 11

1895

1895

1 / 39

Donatiu d'un exemplar de gos
del Mont de Sant Bernat,
portat a terme per Jaume
Garriga y Miquel, President de
l'Audiència Territorial d'Osca,
amb destí al Museu de Ciències
Naturals

Donatiu d'un exemplar de gos del
Mont de Sant Bernat, portat a
terme per Jaume Garriga y
Miquel, President de l'Audiència
Territorial d'Osca, amb destí al
Museu de Ciències Naturals

1895

1895

1 / 40

Donatiu consistent en un
exemplar de Kerargirita (clorur
de plata) efectuat per E.
Ulrich, amb destí al Museu de
Ciències Naturals.

Donatiu consistent en un
exemplar de Kerargirita (clorur
de plata) efectuat per E. Ulrich,
amb destí al Museu de Ciències
Naturals.

20/01/2014

Venda en pública subhasta,
dels exemplars duplicats,
reproduïts i sobrants de la
Col·lecció Zoològica del Parc.

Venda pública mitjançant
subhasta d'animals del parc
zoològic que hi ha representació i
són duplicats o sobrants i que es
celebra als voltants del Parc, la
venda. Inclou els cartells que
l'Ajuntament edita per informar
al ciutadà, els llistats d'animals
sobrants, llistats dels animals
venuts i el seu import i el nom
del comprador.
Aquest expedient el comença la
Comissió Municipal de
Biblioteques, Museus i
Exposicions artístiques però el
continua la Comissió Municipal de
Governació.

Expedient Sr. Artur Bofill (1875- Documentació pertanyent al Sr.
1928): documentació Congrés
Artur Bofill, inscrit al Congrés
Géologique International
Géologique International en les
edicions de 1894 i 1922: bitllet
de viatge, excursions, estatuts
del congrés, membres assistents,
etc.
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1895

1895

2/7

Donatiu de varis exemplars de
guix en prismes, procedents de
Mazarrón, efectuat amb destí
al Museu de Ciències Naturals
per Carmen Martí

Donatiu de varis exemplars de
guix en prismes, procedents de
Mazarrón, efectuat amb destí al
Museu de Ciències Naturals per
Carmen Martí

1895

1895

1 / 42

Donatiu del Presbíter Daniel J.
Guerra, consistent en un
exemplar de Casiterita
concrecionada, i a l'adquisició
d'un exemplar de Plata nativa
dendrítica, destinats al Museu
Municipal de Ciències Naturals

Donatiu al Museu de Ciències
Naturals, d'una casiterita de nou
grams de pes, procedent de
l'Hacienda de los Sauces, en
Encarnació, Estat de Jalisco,
República de Mèxic, i d'un
exemplar de plata nativa
dendítrica, procedent de Xile, de
1234 grams de pes, de
dimensions de 100x100x100
mil·límetres aproximadament.
Informe de la Secció de
Mineralogia i Petrografia de la
Junta Tècnica del Museu
Municipal de Ciències Naturals.

1895

1895

1 / 33

Donatiu d'un exemplar
d'arenisca tortonense de
Montjuïc, portat a terme per
Carlos Subirats, amb destí al
Museu de Ciències Naturals.

Donatiu al Museu de Ciències
Naturals, d'un exemplar
d'arenisca tortonense de Montjuïc
on hi ha una impressió d'un
mol·lusc acèfal que resulta ésser
el Pecten opercularis Linné.

1895

1895

1 / 44

Donatiu de Jorge Justo
Gabardós, consistent en un
exemplar de Lamelibranqui
fòssil, procedent del
tortonense de Montjuïc

Donatiu d'un exemplar de
Lamelibranqui, molt semblant al
que Hörnes en la seva obra "Die
fossilien-Mollusken des tertriarBeckens von Wien" refereix a
l'espècie descrita per Gmelin amb
el nom de Tellina strigosa.

1895

1895

1 / 45

Donatiu de sis exemplars de
pedres llaurades: ametista,
àgata, topazi del Brasil,
almandina de Ceilan,
heliotropo i ortosa), efectuat
per E. Ulrich amb destí al
Museu de Ciències Naturals.

Donatiu de E. Ulrich però
tramitat per la Junta del Museu
de Ciències Naturals i amb
l'aprovació de la Comissió.

20/01/2014
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1895

1895

2/1

Donatiu de Ramon Puig Arnau,
consistent en un exemplar de
Lacerta muralis, Laur, varietat
"d" Duméril, i Bribón
(sargantana) amb la cua
trifurcada.

Donatiu procedent del camp d'en
Grassot de Gràcia.

1895

1895

2/2

Donatiu verificat per Luz Ponce
de Moneny amb destí al Museu
de Ciències Naturals,
consistent en dos exemplars de
quars aurífer procedents de la
República de Veneçuela.

Donació al Museu de Ciències
Naturals de dos exemplars de
quars aurífer de Veneçuela per
Luz Ponce de Moneny

1895

1895

2/4

Donatiu efectuat pel Marquès
de Marianao, amb destí al
Museu de Ciències Naturals,
consistent en un exemplar de
cérvol de les Illes Filipines, no
embalsamat.

Donació del Marquès de
Marianao, d'un exemplar de corzo
filipí (cérvol), sense embalsamar
i que es farà lliurament a
l'ajudant encarregat de la
col·lecció Zoològica del Parc,
Francsico de A. Darder pel seu
embalsament i perquè pugui
figurar en el Museu de Ciències
Naturals

1895

1895

3/8

Donatiu d'un pavó de casta
russa, realitzat per Alfonso de
Latorre amb destí a la
col·lecció zoològica del Parc.

Donació d'un pavó de casta russa
per Alfonso de Latorre al Parc
Zoològic

1895

1895

3/7

Donatiu amb destí a la
col·lecció zoològica del Parc
d'una cabreta oferta per Luís
Moritz

Donació d'una cérvola per Luís
Moritz (Fàbrica Alemana de
Cerveza a Barcelona), per al Parc
Zoològic

1895

1895

3 / 42

Oferiments d'exemplars de
vàries cases estrangeres
(manca el document prestat al
Parc)

Oferiment d'exemplars per al
Parc Zoològic

20/01/2014
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1895

1895

3 / 41

Adquisició d'un lleopard viu,
alienat pel domador, Félix
Malleu, amb destí a la
col·lecció Zoològica

Proposta de Fèlix Malleu,
d'intercanvi d'un lleopard adult
per gàbies, vagonetes, etc.

1895

1895

3 / 38

Proposició produïda per Félix
Malleu, per a que li sigui
adquirida una hiena

Proposta de venda d'una Hiena
per Félix Malleu, per tal de poderla enviar en el mateix lot que el
lleopard i l'os, per al Parc
Zoològic

1895

1895

3 / 24

Oferiment de venda d'un
Proposta de venda d'una pantera
exemplar de pantera mascle de mascle de Java per Mariano
Java, per Mariano Abadal
Abadal, amb l'acceptació de la
venda per part de l'Ajuntament
amb unes condicions, per al Parc
Zoològic

1895

1895

4 / 11

Adequació instal·lacions del
Parc Zoològic de Barcelona.

Adequació de les instal·lacions
del Parc Zoològic per a l'hivern i
en les gàbies de lleons (separació
mascles i femelles)

1895

1895

3 / 19

Proposta de permuta de gàbies
i artefactes d'exhibició de
lleons per un lleopard, pantera
o jaguar.

Manuel Palomino Beltrán havia
venut al Parc Zoològic, gàbies i
artefactes per a l'exhibició de
lleons i veient que no els
utilitzen proposa una permuta
d'aquest material per un
lleopard, pantera o jaguar.

1895

1895

4 / 18

Creació d'una escola pràctica
d'Avicultura al Parc Zoològic

Execució d'obres en part de
l'edifici ex-galeria de màquines,
situat dins el perímetre del parc
per tal instal·lar l'Escola
d'Avicultura per a alumnes
d'ambdós sexes per a l'estudi de
les aus i altres animals.

1895

1895

7/7

Rètols per al Museu

Diferents possibilitats de
senyalització de la col·lecció del
Museu de Ciències Naturals

20/01/2014
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1895

1895

9/6

Adquisició d'una "Holothuria",
donatiu d'Antonio Porret

Donatiu d'una Holothuria,
anomenada vulgarment llonguet
de mar i pescada en el litoral de
Barcelona, per Antonio Porret.

1895

1895

9/4

Adquisició d'un fòssil de
Montjuïc, donatiu de Jorge
Justo Gabardós

Donatiu d'un fòssil,
Lamelibranquio, procedent del
Torrent de Montjuïc, per Jorge
Justo Gabardós

1895

1895

9/8

Adquisició de dos exemplars de Donatiu de dos exemplars de
quars aurífer, donatiu de Luz
quars aurífer, procedents de
Ponce de Moneny
Veneçuela, per Luz Ponce de
Moneny

1895

1895

9/1

Adquisició de vàries peces
Donatiu de sis pedres tallades
tallades, donatiu de M.E. Ulrich (ametista, àgata, topazi,
almandrina, heliotrop i ortosa),
per M.E. Ulrich

1895

1895

9/3

Adquisició d'un exemplar,
dissecat, del "Gos de la
Muntanya de Sant Bernat",
donatiu de Jaime Garriga
Miquel

Donatiu d'un gos de Sant Bernat,
comprat en el convent de Sant
Bernat, per Jaime Garriga Miquel.

1895

1895

9 / 17

Adquisició d'un exemplar de
kerargirita (clorur de plata),
donatiu de M.E. Ulrich

Donatiu d'un exemplar de clorur
de plata (Kerargirita), trobat a
Xile, per M.E. Ulrich

1895

1895

9 / 44

Adquisició de varis exemplars
de guix en prismes, donatiu de
Carmen Martí

Donatiu de varis exemplars de
guix en prismes, procedents de
Mazarrón (Múrcia), per Carmen
Martí

20/01/2014
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1895

1895

9 / 36

Adquisició de dues àmfores
italogregues, amb incrustacions
marines, procedent de la
Comissió de Biblioteques,
Museus i Exposicions

Donatiu de dues àmfores
grecorromanes (italogregues)
trobades a trenta quatre metres
de profunditat en la badia La
Cativa, prop de Cadaqués, amb
algues, mol·luscs, etc., per la
Comissió Municipal de
Biblioteques, Museus i
Exposicions Artístiques.

1895

1895

9 / 37

Emmagatzament de varis
exemplars procedents de la
col·lecció zoològica

Adquisició d'animals muntats,
esquelets i pells, que procedents
de la col·lecció zoològica es
trobaven emmagatzemats el
Palau de Belles Arts (inclou
llistat).

1895

1895

9 / 38

Adquisició d'un ou d'estruç
d'Àfrica, procedent de la
col·lecció zoològica del Parc

Adquisició d'un ou d'estruç
d'Àfrica, procedent del Parc
Zoològic

1895

1895

9 / 40

Adquisició d'un "Vespertilio
pipistrellus", donatiu de
Federico Damians Manté

Donatiu de Federico Damians
Manté, d'un exemplar d'un
vespertilio pipistrellus (rata
pinyada), procedent de Barcelona

1895

1895

9 / 41

Adquisició d'una impressió de
mol·lusc en arenisca de
Montjuïc, donatiu de Carlos
Subirats

Donatiu d'un exemplar d'arenisca
de Montjuïc amb una impressió
de Pecteu opercularis, Linné.

1895

1895

9 / 50

Adquisició d'un exemplar del
mineral "Casiterita" donatiu de
Daniel J. Guerra

Donatiu d'un exemplar de
casiterita concrecionada, amb un
pes de nou grams, procedent de
l'Hacienda de los Sauces,
Encarnación (Mèxic)

20/01/2014
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1895

1895

1895

1895

1895

Ubicació Títol
10 / 2

Resum

Acta de lliurament dels
exemplars de caràcter
arqueològic dipositats al Museu
de Ciències Naturals al Museu
d'Història

Acta de lliurament dels
exemplars de caràcter
arqueològic (inclou inventari)
dipositats al Museu de Ciències
Naturals al Museu d'Història com
a continuació de de lliurament
començada el maig de 1891 i
aturada per la sostracció d'alguns
exemplars de numismàtica.

2 / 30

Instal·lació, en el Museu de
Ciències Naturals, d'un ou
d'estruç d'Àfrica, procedent de
la col·lecció zoològica del Parc

Lliurament d'un ou d'estruç
procedent de la col·lecció del
Parc zoològic al Museu de
Ciències Naturals

1895

2 / 38

Recomposició d'un petita part
Encàrrec a Miguel Parellada de la
de l'entarimat del Museu de
recomposició de l'entarimat del
Ciències Naturals i de la prèvia Museu de Ciències Naturals
remoguda de les vitrines que hi
ha.

1895

1895

5 / 11

Exemplars que es lliuren a la
Comissió de Biblioteques,
Museus i Exposicions

Relació dels exemplars dissecats,
esquelets i pells que, procedents
de la Col·lecció Zoològica, es
lliuren a la Comissió de
Biblioteques, Museus i Exposicions

1895

1896

2/3

Donatiu portat a terme per
Antonio Porret, amb destí al
Museu de Ciències Naturals,
consistent en un exemplar de
Holothuria (Llonguet de mar),
pescat en el litoral d'aquesta
localitat

Donació d'Antoni Porret, d'un
exemplar de Holothuria (llonguet
de mar) trobat a les costes de
Barcelona, posat amb alcohol.

1895

1896

4 / 23

Petició formulada per la
Comissió de Governació perquè
el Parc Zoològic subministri els
conills necessaris per als
experiments propis del
Laboratori Microbiològic
Municipal

Demanen que es subministrin
conills per a experiments al
Laboratori Microbiològic
Municipal dels que hi ha al Parc
Zoològic.

20/01/2014
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1895

1911

1895

1913

1895

1914

1895

Ubicació Títol
12 / 3

Resum

Mostres de rètols i etiquetes.
Col·leccions Museus

Proves d'etiquetes i rètols per al
Museu Martorell, i rètols i
etiquetes demanats i enviats per
diferents institucions
museístiques d'arreu del món
com a mostra

Règim interior del Museu

Vestits per al personal del Museu,
circular de normatives per al
personal (1895-1913)

30 / 8

Nomenament d'una comissió
per la Junta

Escrit d'11-3-1914 pel qual la
Junta nomena una comissió
perquè estudiï la instal·lació d'un
nou parc zoològic;

1914

30 / 8

Oferiments d'animals

Oferiments d'animals

1895

1914

30 / 8

Inventaris

Inventaris dels animals existents
(1912 i 1914)

1895

1914

30 / 8

Despeses i ingressos 1906-1910

Relacions i comprovants de les
quantitats invertides per atendre
la conservació, alimentació i
reposició dels exemplars del Parc
Zoològic, incloent inventaris dels
animals existents, relacions
d'ingressos per la venda d'animals
duplicats, relacions de permutes
i productes per elaborar fems
(anys 1906-1910); manaments de
pagament en concepte de
substàncies de laboratori i
neteja; acord de desallotjament
de l'escorxador de Sant Andreu i
venda dels ous, ferros vells, etc.;
sol·licitud del Negociat d'Obres
Públiques de 15 carretades de
fems i cessió gratuïta als Jardins
municipals;

20/01/2014

7 / 16
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1895

1918

5 / 13

Correspondència (1895-1900)

Carta particular adreçada al Sr.
Bofill; adreces; carta adreçada al
Sr. Depéret comunicant-li la
tramesa d'un motlle d'os de Sant
Llorenç d'Hortons perquè el
clarifiqui; esborrany sense signar
d'un escrit d'acceptació pel
nomenament com a soci
numerari de la "Hermandad de
individuos del Parque y exCiudadela"; comunicació del
trasllat al domicili de la
Baronessa de Wilson per fer-se
càrrec dels objectes cedits als
museus municipals; recaptació
per la compra d'una corona per a
l'enterrament de qui fou secretari
de l'Ajuntament, Agustí Aymar i
Rubió; notes manuscrites sense
data; comunicació del Marquès
de Marianao sobre la procedència
d'un bloc (1918)

1896

1896

2/5

Donatiu per part del Marquès
de Comillas, d'un exemplar
d'antílop viu.

Donatiu d'un antílop viu per part
del Marquès de Comillas, per a la
col·lecció zoològica del Parc.

1896

1896

2/6

Donatiu d'en José Comas i
Masferrer de dos cignes negres,
dues polles d'índia i de dos
faisans

Donatiu de dos cignes negres, de
dues polles d'índia i de dos
faisans per a la col·lecció
zoològica

1896

1896

2 / 16

Acord d'acceptació i agraïment
dels donatius del Marquès de
Comillas, Marquès de
Marianao, José Comas y
Masferrer, i d'Antonio Porret

La Comissió Municipal de
Biblioteques, Museus i
Exposicions Artístiques, va
acordar que a més d'acordar
acceptar els donatius calia
mostrar-li l'agraïment.

1896

1896

2 / 15

Donatiu verificat per Eusebi
Rokiski, caporal del batalló de
ferrocarrils de guarnició a La
Havana, consistent en un rèptil
cubà

Donatiu d'un rèptil procedent de
l'illa de Cuba. Destructor de
Niguas.
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1896

1896

3/3

Oferiment de dues daines i
Oferiment de la Reina Regent de
d'alguns coloms de raça
dues daines i alguns coloms, per
especial, procedent dels Reales al Parc Zoològic
Sitios, efectuat per la Reina
Regent.

1896

1896

3 / 22

Donatiu efectuats per José
Comas i Masferrer, consistent
en dos cignes negres i dos
faisans

Donatiu de José Comas i
Masferrer de dos cignes negres i
dos faisans per al Parc Zoològic

1896

1896

3 / 29

Donatiu realitzats per Jaime
Blanch i Juan Carcereny,
consistents, respectivament en
una "geneta" i dues "cobayas"

Referent a la donació de Jaime
Blanch i Juan Carcereny d'una
"geneta" i dues "cobayas", per al
Parc Zoològic

1896

1896

3 / 28

Donatiu efectuat pel Marquès
de Castellvell, consistent en
dos cignes de coll negre, tres
cignes negres o de Nova
Holanda, dos cignes blancs del
Nord d'Europa i dues gallines
raça Pàdua; aquest donatiu va
destinat a la col·lecció
zoològica del Parc

Donació del Marquès de
Castellvell de diferents
exemplars per al Parc Zoològic:
dos cignes de coll negre (Cygnus
nigricollis) procedent d'Amèrica,
tres cignes negres o de Nova
Holanda (Cignus atratus)
procedents d'Austràlia, dos cignes
blancs (Dygnus olor) procedents
del Nord d'Europa, dues gallines
Pàdua (Gallus patavinus) de la
varietat platejada.

1896

1896

3/2

Relatiu a la notícia donada per
l'Ajudant tècnic encarregat de
la col·lecció zoològica del Parc
respecte al part de la lleona
anomenada "Julieta".

Comunicacions que han nascut
dos lleons i dues lleones al Parc
Zoològic de Barcelona i que la
mare és la lleona anomenada
Julieta

1896

1896

3 / 33

Relatiu a l'adquisició de varis
exemplars per al Parc Zoològic

Trasllat amb el vapor Tortosa,
des de Marsella de vint-i-nou
gàbies amb animals per al Parc
Zoològic de Barcelona.
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1896

1896

4 / 12

Condicionament de diferents
espais del Parc Zoològic de
Barcelona

Autorització per al
condicionament d'algunes de les
instal·lacions del Parc Zoològic i
de l'ex-fort de don Carlos.

1896

1896

4 / 14

Oferiments del Marquès de
Comillas, establint les
condicions mitjançant les quals
la Companyia Transatlàntica
verificarà el transport dels
animals vius destinats al Parc
Zoològic

Resolució d'estudiar les
indicacions formulades pel
Marquès de Comillas en
referència al servei de trasllat
d'animals vius al Parc Zoològic,
que està disposada a fer la
Companyia Transatlàntica.

1896

1896

9 / 43

Remissió d'una prensora, per a
ésser dissecada, donatiu del
Marquès de Marianao

Donatiu d'una prensora acabada
de morir, per a ésser dissecada,
ofert pel Marquès de Marianao

1896

1896

9 / 20

Un rèptil dissecat, donatiu de
Eusebio Rokiski

Donatiu d'un rèptil dissecat i
procedent de la illa de Cuba, per
Eusebi Rokiski.

1896

1896

9 / 35

Adquisició d'un grup escultòric Adquisició d'un grup escultòric
"L'edat de pedra" procedent del titulat "Edat de Pedra" que va
Palau de Belles Arts.
figurar en la última exposició de
Belles Arts, obra de José
Campeny.

1896

1896

7 / 21

Objectes que es necessiten per
al servei d'aquest Museu

Comunicats interns dels objectes
que es necessiten per al
funcionament del Museu i
acusament de rebut

1896

1897

3 / 31

Donatiu efectuat per Elias
Calvo, d'un parell de "Coloms
Buchones" amb destí a la
col·lecció zoològica

Referent a la donació de dos
coloms amb papada, per Elias
Calvo pel Parc Zoològic

1896

1897

3 / 27

Donatiu efectuat per Francisco
Gómez de tres exemplars vius
de guatlles amb destí a la
col·lecció zoològica

Donació de Francisco Javier
Gómez (Secretari del Govern
Civil) de tres exemplars de
guatlles pel Parc Zoològic
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1896

1897

3 / 32

Donatiu efectuat per Onofre
Bachs, d'un exemplar viu de
"Civeta d'Àfrica" amb destí a la
col·lecció zoològica

Donació d'una civeta d'Àfrica en
nom d'Onofre Bachs, Capità del
Vapor "Sevilla" per Miguel Gusi
per al Parc Zoològic

1896

1897

3 / 45

Donatiu efectuat per Miguel
Gallard d'un "Procyon lavador"
mapache o gos mut d'Amèrica
del Nord amb destí a la
col·lecció zoològica

Donació de Miguel Gallard d'un
procyon lavador, mapache o gos
mut, procyin lotor per al Parc
Zoològic

1896

1897

3 / 13

Proposta d'adquisició d'un
tigre, per Santiago Pubillones,
de La Havana

Proposta de venda d'un tigre de
Bengala, per José Guinart
Cabañas, com a representant de
Santiago Pubillones, que està a
La Havana, per al Parc Zoològic.

1896

1897

4 / 13

Condicionament de diferents
espais del Parc Zoològic

Condicionament i construcció
d'espais al Parc Zoològic per tal
d'adequar les espècies existents
en el Parc: guacamayos, serps i
coloms

1896

1897

1/6

Donatiu d'una estrella de mar,
dos naticas i una ostrea
efectuat per Generoso Enrique
Añés amb destí al Museu de
Ciències Naturals

Donatiu d'una estrella de mar de
l'illa de los Estados enfront del
Cabo de Hornos i tres fòssils
recollits en la Muntanya de Punta
Arenas a la Tierra del Fuego, dos
naticas i una ostrea, per
Generoso Enrique Añés.

1896

1898

5/4

Gestions realitzades per a que
es destini a l'edifici de la
Secció Marítima del Parc a
Museu d'Anatomia comparada i
d'aplicació industrial/Museu
Zootècnic

Proposta d'ubicació al Parc, del
Museu d'Anatomia comparada i
d'aplicació industrial i Museu
Zootècnic
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1896

1899

2 / 35

Donatiu efectuat pel Director
del Museu Nacional de Buenos
Aires del tom IV (1r. de la 2a.
sèrie) dels anals de l'anomenat
Museu amb destí al de Ciències
Naturals d'aquesta ciutat

Donatiu del tom IV dels anals del
Museu Nacional de Buenos Aires,
pel seu director, Carlos Berg

1896

1986

3 / 26

Proposta d'intercanvi
d'exemplars per Luís Cavanna,
concessionari del Parc Zoològic
de Madrid

Proposta d'intercanvi d'exemplars
per Luís Cavanna, concessionari
del Parc Zoològic de Madrid

1897

1897

2/9

Donatiu d'una pell curtida de
serp i un Gorgonia de
Veneçuela efectuat per Luz
Ponce de Moneny, amb destí al
Museu de Ciències Naturals

Donatiu de Luz Ponce de Moneny
d'una pell curtida de serp, a la
que li falta el cap, procedent de
la Hacienda de Julio Rodríguez,
en Camaguan, República de
Veneçuela i medeix cinc metres i
quaranta centímetres de llarg.
També fa donatiu d'una
Gorgonia, de Puerto Cabello,
Veneçuela.

1897

1897

1 / 41

Donatiu efectuat per Evaristo
Latorre, consistent en un
exemplar teratològic (dos cap
units, d'un cabrit de tres dies
d'edat)

Donatiu d'Evaristo Latorre, d'un
cabrit amb dos caps (teratològic)

1897

1897

1/3

Donatiu efectuat per Francisco Donatiu de Francisco Mascaró, exMascaró, consistent en un
regidor de l'Ajuntament de
exemplar de "Ciconia alba, Will" Barcelona, d'un exemplar de
Ciconia alba, Will, (cigonya),
caçada en l'estany de Remolà, al
Prat de Llobregat.

1897

1897

1 / 15

Donatiu efectuat per Pablo Cot
y Verdaguer, consistent en dos
fragments d'os d'un mamífer
miocè; i un altre fragment de
fusta fòssil.
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1897

1897

3 / 14

Donatiu d'un os jove,
procedent dels Pirineus, pel
Comte de San Juan

Desplaçament d'un exemplar d'os,
donació del Comte de San Juan,
al Parc Zoològic

1897

1897

3 / 44

Donatius efectuats amb destí al
Parc Zoològic Municipal, per
Enrique Peña (un cuadrumano),
per Luisa Dach (un gat
d'Angora) per Jerónimo
Estopiña (una foca) i Tomás
Cinnamoud (un gos mastí
anglès).

Donació d'Enrique Peña d'un
cuadrumano (mono), de Luisa
Dach d'un gat d'Angola, de
Jerónimo Estopiña d'una foca i de
Tomás Cinnamoud d'un gos mastí
anglès, per al Parc Zoològic

1897

1897

3 / 36

Donatius de José Comas i
Masferrer, un parell de gaseles
(mascle i femella) i de Ricard
Gómez un parell de conills
(mascle i femella) japonesos

Donatius de José Comas i
Masferrer de dues gaseles
d'Egipte i Ricard Gómez de dos
conills japonesos per al Parc
Zoològic

1897

1897

3 / 12

Oferiments d'exemplars
realitzats respectivament per
Quinzio i Rimbau de Marsella

Proposta de venda de gossos de
races (un carlin mascle, una
gossa de Dalmàcia, tres Bulls,
tres Grifos, periquitos, cacatues,
lloros, rossinyols i cardenals)
formulada per Quinzio de
Marsella.
Proposta de venda d'una
col·lecció completa de pavons de
l'Índia, formulada per Rambou de
Marsella, per al Parc Zoològic.

1897

1897

3 / 11

Relatiu a la instància
presentada per Antonio
Anglada, oferint per al Parc
Zoològic i per la suma de 600
pessetes, un exemplar d'Isart,
mascle, agafat en la Maledeta
(Huesca).

Proposta de venda d'un isard per
Antonio Anglada, representant de
Ramon Farré, agafat a les
muntanyes de la Maladeta a
Benasque (Huesca), per al Parc
Zoològic.
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1897

1897

3 / 16

Autorització concedida per
l'Ajuntament de Barcelona, en
consistori el dia 11 de febrer
de l'any actual, per invertir en
l'adquisició de nous exemplars
amb destí a la Col·lecció
Zoològica, el sobrant que
resultarà del capítol 3r.,
article 4t. bis, del Pressupost
vigent, després de cobertes les
despeses d'alimentació dels
animals que la constitueixen.

Dictamen aprovat pel consistori
de l'Ajuntament de Barcelona el
dia 11 de febrer de 1897 i la
notificació, en el què es proposa
invertir en noves adquisicions per
al Parc Zoològic de Barcelona

1897

1897

3 / 20

Lliurament al Director del Parc
Zoològic, pel Majordom
Municipal, de varis objectes
procedents de la "Cavalcada de
Colon" efectuada el 1888

El majordom municipal
lliurament al Parc Zoològic un
palanquin turc de fusta amb
tendal de lona i gelosies pintat
de blanc que va figurar en el
seguici d'Àfrica de la Cavalcada
de Colon el 1888, un palanquin
de jonc i bambú també de
l'anomenada cavalcada i una
cadira de dromedari amb els
pals, una xarxa de corda i quatre
forquetes de ferro dels portadors
del fanal gran, per tal que es
puguin utilitzar en el Parc
Zoològic. És una adquisició de
béns mobles.

1897

1897

4 / 24

Autorització per a la
construcció de les
instal·lacions definitives per a
l'estatge de les daines i els
quadrumans.

Autorització per a construir
l'arquitecte municipal unes
instal·lacions per a les daines i
els quadrumans i utilitzi els
materials i personal del Parc i si
necessiten altra material no pot
excedir a les mil vuit-centes
pessetes.

1897

1897

3 / 21

Invitació a la Junta Tècnica del
Museu de Ciències Naturals,
Parc Zoològic i Jardí Botànic a
la Instal·lació d'una col·lecció
de tòrtoles.

Invitació a la Junta Tècnica a que
vegin la importància de la
instal·lació d'una nova col·lecció
de tòrtoles al Parc Zoològic
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1897

1897

4/9

Petició d'exemplars per la
Comissió Executiva de
l'Exposició Nacional d'Indústries
Modernes a Madrid.

El president de la Comissió
Executiva de l'Exposició Nacional
d'Indústries Modernes a Madrid,
demana en préstec alguns
exemplars de la col·lecció del
Parc Zoològic de Barcelona per
tal d'exposar-los a l'Exposició i la
negativa per part de la Comissió
de Governació.

1897

1897

4/3

Catàlegs

Catàleg editat en el que figuren
els noms dels animals que
existeixen en el Parc Zoològic
Municipal de Barcelona

1897

1897

9 / 14

Adquisició d'un crustaci,
donatiu d'Antonio Porret

Donatiu d'un exemplar de
crustaci, procedent del Litoral de
Barcelona, per Antonio Porret

1897

1897

1 / 16

Adquisició de varis minerals i
fòssils, donatiu de P.L.N.
(anònim)

Donatiu de minerals i fòssils per
una persona amb les inicials
P.L.N. que desitja estar en
l'anonimat

1897

1897

9 / 46

Adquisició d'alguns fragments
fòssils del lignito de Alp,
Cerdanya, donatiu de Pablo Cot
i Verdaguer

Donatiu de dos fragments d'os
d'un mamífer del miocè i d'un
fragment de fusta fòssil de les
mines de lignito de Alp a la
Cerdanya, per Pablo Cot i
Verdaguer.

1897

1897

9 / 47

Adquisició d'un exemplar
muntat de "Cigonya", donatiu
de Francisco Mascaró

Donatiu d'una Ciconia alba, Will
(Cigonya), muntada i caçada a
Remolà (Prat de Llobregat), per
Francisco Mascaró, ex regidor
d'aquest Ajuntament

1897

1897

9 / 48

Adquisició d'un exemplar
Donatiu d'una cabreta
teratològic de cabreta, donatiu teratològica (amb dos caps), per
d'Evaristo Latorre
Evaristo Latorre
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1897

1897

9 / 49

Adquisició d'una pell curtida de Donatiu d'una pell curtida de
serp i una gorgonia, donatiu de serp, que li manca el cap,
Luz Ponce de Moneny Cortada
procedent de Veneçuela que
medeix 5´40 centímetres de
longitud i una gorgonia de
Veneçuela, per Luz Ponce de
Moneny Cortada.

1897

1897

1/5

Donatiu realitzat per Antonio
Porret, consistent en un ou de
Rhaea americana

Donatiu d'un ou de Nandú o
estruç d'Amèrica, per Antonio
Porret

1897

1897

9 / 58

Adquisició de varis minerals i
fòssils de la Lorena, donatiu
d'Arturo Bofill i Poch

Donatiu de fòssils i mol·luscs de
la Lorena i l'Alsàcia, per Arturo
Bofill i Poch

1897

1897

1/4

Adquisició d'una "Rhynronella"
fòssil, donatiu de León Ranz
Paredes

Donatiu de cinc exemplars de
fòssils de l'espècie Braquiópodo
del gènere Rhynchonellas,
trobats a Barahona (Sòria), per
León Ranz Paredes

1897

1897

1/7

Donatius d'Avelino Guiter, d'un
exemplar de Polípero,
procedent de Filipines, i
d'Arturo Bofill d'un exemplar de
galena fibrosa i de cristalls de
la província d'Almeria, i varis
exemplars de fòssils i de
mol·luscs terrestres i fluvials,
recollits a l'Alsàcia i Lorena

Donatiu d'un exemplar de galena
fibrosa i en cristalls, amb pirita
de ferro, de 414 grams,
procedent d'Almeria, per Arturo
Bofill i Poch
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1897

1897

1/9

Donatiu d'Arturo Bofill i Poch,
d'alguns mol·luscs dels voltants
de València, (inclou inventari) i
de tres memòries titulades:
"Descubrimientos
paleontològicos en el Arias del
alto Vallés", "Catálogo de los
moluscos fòsiles pliocénicos de
Catalunya" i "Monografía de las
especies el género Pecten del
Burdigalense de las provincias
de Barcelona y Tarragona", les
dues últimes en col·laboració
amb en Jaime Almera

Donatiu d'Arturo Bofill i Poch,
d'alguns mol·luscs dels voltants
de València, (inclou inventari) i
de tres memòries titulades:
"Descubrimientos paleontològicos
en el Arias del alto Vallés",
"Catálogo de los moluscos fòsiles
pliocénicos de Catalunya" i
"Monografía de las especies el
género Pecten del Burdigalense
de las provincias de Barcelona y
Tarragona", les dues últimes en
col.laboracio amb en Jaime
Almera

1897

1897

1 / 31

Donatiu efectuat per Jerónimo
Castelló amb destí al Museu de
Ciències Naturals consistent en
un exemplar d'estibina i un
nòdul amb pirita de ferro

Donatiu d'un exemplar de
estibina i un altre de nòdul amb
pirita de ferro (del terreny
silúric) recollits pels voltants de
Camprodon

1897

1897

1 / 30

Donatiu efectuat per Rosa
Termens, consistent en un ou
de gallina, aprimat per un dels
seus costats

Donatiu d'un ou de gallina
aprimat per un dels seus extrems
(teratològic), donatiu de Rosa
Térmens

1897

1897

1 / 18

Donatiu portat a terme per
Antoni Porret, consistent en un
exemplar de crustaci Anilocra
mediterrània, Edw. vulgarment
Pussa de Mar, del Litoral de
Barcelona

Donatiu d'un exemplar de
crustaci Anilocar mediterrània,
conegut com a Pussa de Mar,
trobat al litoral de Barcelona

1897

1897

3 / 25

Autorització atorgada a
l'encarregat del Parc Zoològic,
per a presentar les ofertes que
se li facin o aquelles que li
sigui possible, per a poder
procedir a la venda o al canvi
d'alguns lleons, amb altres
exemplars importants

Autorització atorgada a
l'encarregat del Parc Zoològic,
per a presentar les ofertes que se
li facin o aquelles que li sigui
possible, per a poder procedir a
la venda o al canvi d'alguns
lleons, amb altres exemplars
importants
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1897

1897

7 / 19

Objectes que es necessiten per
al servei d'aquest Museu

Comunicats interns dels objectes
que es necessiten per al
funcionament del Museu i
acusament de rebut

1897

1897

2 / 40

Donatiu efectuat per Carlos
Berg, director del Museu de
Buenos Aires, consistent en un
volum i tres opuscles referents
a la història natural d'aquell
país, titulats, respectivament
"Anales, tomo V (sèrie 2a., tom
II)" i "Memorias de 1894, 1895 i
1896.

Donatiu dels anals i les memòries
de 1894-1896 del Museu Nacional
de Buenos Aries, pel seu director,
Carlos Berg

1897

1897

4 / 34

Nomenament de consellers
inspectors

Acord de la Comissió de
Governació de la Secció de
Biblioteques, Museus i
Exposicions pel qual s'alternaran
mensualment en la inspecció de
la Col·lecció Zoològica dos
consellers adscrits a la Junta
tècnica, triant per al mes de
juliol al tinent d'alcalde Joaquim
de Molins i al conseller Benet
Samaranch; comunicació de
l'acord als dos inspectors

1897

1897

30 / 12

Catàleg del Parc Zoològic
Municipal (1897) per la venda
d'exemplars

Catàleg del Parc Zoològic
Municipal (1897) per la venda
d'exemplars

1897

1898

1/1

Donatiu efectuat per Augusto
Singuerlin amb destí al Museu
de Ciències Naturals de quatre
exemplars de Unio procedents
del riu Mosela

Donatiu de quatre exemplars
d'Unió, procedents del riu Mosela
a França per August Singuerlin

1897

1898

1 / 23

Adquisició de varis fòssils de
Sant Llorens del Piteus,
donatiu de Jaime Pujols

Donatiu d'alguns fòssils recollits a
Sant Llorens del Piteus, per
Jaime Pujols
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1897

1898

2 / 39

Recomposició de part de
l'entarimat del Museu de
Ciències Naturals

Encàrrec a Miguel Parellada de la
recomposició de l'entarimat del
Museu de Ciències Naturals

1897

1899

4/8

Construcció de les
instal·lacions definitives per a
les daines, gossos,
quadrumans, lleons joves,
àguiles, etc., que figuren
provisionalment instal·lats.

Autorització a l'arquitecte
municipal per a la construcció de
les instal·lacions definitives de
les daines, gossos (chenil o
gossera), quadrumans, lleons
joves, àguiles, etc. i el seu
pressupost. Inclou informe de
l'estat de l'arquitecte municipal i
director del Parc, Pere Falqués,

1897

1901

1 / 21

Donatiu efectuat per Teresa
Poch, consistent en una
col·lecció d'insectes que va
pertànyer al marit d'ella,
Manuel Martorell i Peña

Donatiu de Teresa Poch (vídua de
Manuel Martorell i Peña) d'una
col·lecció d'insectes que el seu
marit va dipositar anteriorment
quan era el director honorífic
d'aquest Museu.

1897

1914

7/8

Explicacions pràctiques fetes
en el Museu als alumnes de les
Escoles Municipals i a vàries
entitats

Explicacions pràctiques fetes en
el Museu als alumnes de les
Escoles Municipals i a vàries
entitats i agraïments

1898

1898

1 / 13

Donatiu efectuat per Francisco
Font, consistent en un
exemplar d'Alcedo Ispida (Martí
pescador)

Donatiu d'una au, anomenada
Martí Pescador (Alcedo Ispida),
caçada al voltant d'aquest Museu,
per Francisco Font

20/01/2014
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1898

1898

1 / 12

Donatiu efectuat per l'enginyer
cap de mines, Luís Mariano
Vidal, i el director del Museu
de Ciències Naturals, Arturo
Bofill, consistent en varis
exemplars de minerals i fòssils,
recollits per ells a la província
de Lleida durant les excursions
que van fer amb motiu de la
reunió de la Societat Geològica
de França, en el nostre
principat, el mes d'octubre
últim

Donatiu de varis minerals i fòssils
(inclou llistat) trobat durant una
excursió a la província de Lleida
de la Societat Geològica de
França, per Arturo Bofill i Poch i
Luís Mariano Vidal

1898

1898

1 / 29

Donatiu verificat per Alejandro
Planella i Roura, consistent en
un exemplar de quadrumà
femella, procedent de Nova
Zelanda

Donatiu d'un cuadrumano
femella, procedent de Nova
Zelanda, per Alejandro Planella
Roura

1898

1898

1 / 28

Dos donatius realitzats amb
destí al Museu Municipal de
Ciències Naturals de José
Zulueta un exemplar, sense
montar de Perdix rubra, Briss,
caçat a la Seu d'Urgell i de
Francesc Casellas un de
Sromobus bubonius lamarck,
recollit a Sant Vicenç de Cabo
Verde de Francisco Casellas

Donatiu d'un mol·lusc strombus
bubonius, procedent de Sant
Vicenç de Cabo Verde, per
Francisco Casellas i d'una perdiu
blanca, caçada a la Seu d'Urgell,
per José Zulueta

1898

1898

1 / 19

Donatiu de cent cinquanta
Donatiu de cent cinquanta
flascons de vidre, procedents de
flascons de vidre, procedents
de la Fira Concurs Agrari
la Fira Concurs Agrari
celebrada recentment en
aquesta ciutat, realitzada per
la Comissió Provincial
constituïda a Osca per a
procura la concurrència
d'expositors en aquell certamen

20/01/2014
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1898

1898

7 / 14

Objectes que es necessiten per
al servei d'aquest Museu

Comunicats interns dels objectes
que es necessiten per al
funcionament del Museu i
acusament de rebut

1898

1898

2 / 20

Recepció del primer lliurament
del volum I de las
"Comunicaciones" del Museu
Nacional de Buenos Aires,
enviada pel seu Director

Recepció del donatiu de Carlos
Berg, director del Museu Nacional
de Buenos Aires, del volum I de
las "Comunicaciones"

1899

1899

3 / 10

Oferiment de varis exemplars,
per Juan Font i Iglesias

Oferiment de venda per Juan
Font i Iglesias d'un os, cignes,
una marta, una cacatua,
papagais, cardenals, etc., per al
Parc Zoològic.

1899

1899

4 / 25

Instància subscrita per Lluís
Febrer i Calvo-Encalada,
oferint l'arrendament d'una
finca de la seva propietat, per
a establir-hi un Parc Zoològic
destinat a la cria i a la
multiplicació d'animals útils.

Oferiment de Lluís Febrer i CalvoEncalada com apoderat de la
seva esposa, Antònia Sover, d'una
finca situada en el terme
municipal de Sarrià i les Corts de
Sarrià i el desestimament per
part de l'Ajuntament per
significar un cost tècnic i
econòmic massa elevat
l'establiment d'un parc zoològic
en aquella finca.

1899

1899

4 / 17

Senyalització de les
instal·lacions del Parc Zoològic

Demanen un sistema de ròtuls
permanent per a la senyalització
de les instal·lacions del Parc
Zoològic

1899

1899

4 / 22

Trasllat de l'aquari d'aigua dolça Demanen que amb urgència es
presenti el projecte i pressupost
per al trasllat de l'aquari d'aigua
dolça a la part inferior de la
cascada del Parc i pressupost per
a la construcció dels dipòsits
necessari per al aquari d'aigua de
mar.

20/01/2014
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Resum

1899

1899

4/1

Proposta formulada pel
Director del Parc Zoològic
Municipal, per a que s'autoritzi
a Jerònim Darder, individu
afecte al servei de l'indicat
institut, per tal que pugui
acompanyar al catedràtic,
Odón de Buén, en una excursió
científico-pràctica a l'estació
zoològica de Banyuls sur mer,
que durant les vacances de
proper carnaval efectuarà
aquest senyor amb alguns dels
seus alumnes amb l'objectiu de
l'estudi de la fauna marítima
d'aquell litoral

Resolució que Jerónim Darder
vagi a l'estació oficial francesa de
piscicultura que el govern francès
té establerta a Banyuls sur mer
amb el catedràtic Odón de Buen

1899

1899

4/2

Concurs caní

Proposta per organitzar un
concurs caní.

1899

1899

4/4

Proposta formulada pel
Director del Parc Zoològic,
sobre les condicions en què es
podria permetre al públic la
visita de la sala d'incubació
artificial, l'exposició d'aparells
i la seva manipulació.

Accessibilitat per al públic a la
sala d'incubació artificial d'ous de
gallinàcies del Parc i les seves
màquines i la manipulació

1899

1899

6 / 14

Baixes per destrucció

Dos esborranys en els que es
descriu la donació de baixa
d'objectes de la col·lecció per
destrucció (arnats)

1899

1899

1 / 10

Adquisició d'un exemplar
d'espat calcari, donatiu
d'Ignacio Roca

Donatiu d'una cristal·lització
d'espat calcari, procedent de l'illa
de Menorca, per Ignasi Roca

1899

1899

9 / 54

Adquisició de varis objectes
d'Història Natural, donatiu de
Leandro de Mella i Ascanio

Donatiu de mamífers, aus,
peixos, crustacis, etc.(inclou
llistat) pels hereus de Leandro de
Mella i Ascanio

20/01/2014
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1899

1899

1/2

Adquisició de cristalls
d'aragonita, donatiu de Tomàs
Sáez Fernández

1899

1899

1 / 25

Col·lecció de fòssils donada per Donatiu de fòssils (inclou
J. M. Capella
esborrany de llistat), per J. M.
Capella

1899

1899

1/8

Donatiu efectuat per Arturo
Bofill, director del Museu
Municipal de Ciències Naturals,
consistent en dos exemplars
d'una memòria publicada per
ell, relativa a uns motllos de
fòssils dipositats en el museu
per una persona desconeguda

Donatiu efectuat per Arturo
Bofill, director del Museu
Municipal de Ciències Naturals,
consistent en dos exemplars
d'una memòria publicada per ell,
relativa a uns motllos de fòssils
dipositats en el museu per una
persona anònima

1899

1899

1 / 27

Donatiu d'una mostra de sorra
de Fontainebleau, per José
Serrajordi

Donatiu d'un mostra de sorra de
Fontainebleau, donatiu de José
Serrajordi

1899

1899

1 / 17

Adquisició d'una estalactita,
donatiu de M. Julien Singuerlin

Donatiu d'una estalactita, de
13´700 quilograms, trobada a
850 metres de l'entrada d'unes
coves a la vorera del Riu Mosela,
per M. Julien Singuerlin

1899

1899

1 / 24

Dos donatius de Miguel Cuní i
Martorell de cinc exemplars
d'Hemiptero Oxycarensis
Lavataere procedents de les
tilos Tilia Argentea, del Parc
de Barcelona i d'Enrique Palau
d'alguns fòssils pertanyents a
diverses espècies, recollits a la
Província de Girona

Donatiu de cinc exemplars
d'hemiptero per Miguel Cuní i
Martorell i de fòssils procedents
de la província de Girona, per
Enrique Palau

20/01/2014

Donatiu de cinc cristalls
d'aragonita amb macles (Pedres
de Santa Casilda), procedents de
la zona de Burgos, per Tomàs
Sáez Fernández
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1899

1899

1 / 32

Donatiu d'un exemplar de
fosfat amònic natural,
procedent del Perú, realitzat
per Ramón Codina Läuglin

Donatiu d'un exemplar de fosfat
amoniac natural, procedent del
Perú, per Ramón Codina Läuglin

1899

1899

9 / 26

Adquisició de varis minerals i
fòssils, donatiu de Federico
Bordas

Donatiu de minerals i fòssils,
(inclou llistat de peces) per
Federico Bordas

1899

1899

3 / 15

Autorització concedida al
Director per a procedir al canvi
de les gallines i palmípedes
velles i sobrants, per altres
exemplars de les mateixes
espècies, en bones condicions
fisiològiques.

Autorització concedida al
Director per a procedir al canvi
de les gallines i palmípedes velles
i sobrants, per altres exemplars
de les mateixes espècies, en
bones condicions fisiològiques.

1899

1899

3 / 23

Autorització concedida a
l'Excm. Sr. Alcalde, per a que
en casos d'urgència pugui
procedir, d'acord amb aquesta
Comissió, al canvi d'exemplars.

Autorització concedida a l'Excm.
Sr. Alcalde, per a que en casos
d'urgència pugui procedir, d'acord
amb aquesta Comissió, al canvi
d'exemplars.

1899

1899

7 / 17

Objectes que es necessiten per
al servei d'aquest Museu

Comunicats interns dels objectes
que es necessiten per al
funcionament del Museu i
acusament de rebut

1899

1900

4 / 10

Instal·lació de les aus
camallargues i palmípedes en
el parterre del llac del Parc

Autorització per a procedir a la
instal·lació de les aus
camallargues en el parterre del
gran llac del Parc i el seu
pressupost

1899

1900

4 / 16

Material i reparació
instal·lacions

Mal estat del reixat dels ocells,
de l'espai per als gossos,
vidrieres, etc. demanen el
condicionament d'aquestes
instal·lacions.

20/01/2014
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Resum

1899

1900

1 / 11

Adquisició de vàries aus i
insectes de Colòmbia, donatiu
del Baró de la Barre

Donatiu de quaranta-dues aus i
una col·lecció de lepidòpters,
trobat a Colòmbia, pel Baró de la
Barre.

1899

1900

9 / 21

Adquisició de dos minerals,
donatiu d'Ignacio Torres
Noguera

Donatiu d'un exemplar de sulfur
de cinc i ferro i d'un altre
exemplar de sulfur de plomo,
cinc, coure i plata, de la Mina
Artesiana de Cartagena, per
Ignacio Torres Noguera.

1899

1900

2 / 37

Proposta formulada pel
Director del Museu Municipal
de Ciències Naturals, per a
l'adquisició d'un exemplar de
l'obra "Atlas Ilustrado de
Historia Natural" (en tres
volums) de Charles d'Orbigny

Proposta de compra de l'obra
"Atlas Ilustrado de Historia
Natural" de Charles d'Orbigny a
Clementina Peyrón Valencia

1899

1900

2 / 36

Comunicació del Director del
Reposició de vidres a les finestres
del Museu de Ciències Naturals
Museu de Ciències Naturals,
encaminada a obtenir la
reposició de vidres a les
finestres de l'edifici on es troba
instal·lat aquell institut, i
l'adopció de mitjans per a que
responguin degudament al seu
destí

1899

1901

1 / 26

Adquisició d'una "perdiu rubra", Donatiu d'una perdiu rubra de
donatiu de Francisco
Catalunya, dissecada fa
Castellanos i Miró
cinquanta-dos anys, per
Francisco Castellanos i Miró

1899

1902

4 / 15

Instal·lació definitiva de les
feres que ho estan
provisionalment.

20/01/2014

Reubicació a les noves
instal·lacions dels animals que
estaven en una ubicació
provisional, degut a l'alta
perillositat que això suposava.
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1900

1900

4 / 21

Ofici del director del Parc
Zoològic, proposant l'adquisició
de dos vehicles per al transport
del bestiar i les deixalles
destinats a l'alimentació dels
animals carnívors existents en
aquell institut.

Demanen dos vehicles per tal
d'utilitzar-lo per transportar les
deixalles que no són vàlides pels
humans per tal d'utilitzar-lo pels
animals

1900

1900

7/4

Retolació de les plantes del
Parc i creació del Jardí Botànic

Convocatòria i esborrany de la
ponència d'Arturo Bofill en
referència a la senyalització dels
exemplars botànics existents en
el Parc.

1900

1900

9 / 57

Adquisició del Lepidòpter
"Plusia aurifera", donatiu de
Miguel Cuní i Martorell

Donatiu de 3 exemplars del
lepidòpter, Plusia aurifera,
procedent de Calella, per Miguel
Cuní i Martorell

1900

1900

9 / 42

Adquisició d'un exemplar de
peròxid de manganès, donatiu
d'Alfonso María Serra

Donatiu d'un exemplar de Peròxid
de manganès, trobat en una mina
a Alp (Cerdanya), per Alfonso
María Serra

1900

1900

1 / 22

Donatiu de quatre exemplars
de sauris, vint-i-nou ofidis i de
dos peixos en alcohol
procedents de l'Alt Amazones,
Marañao peruano, efectuat
per Buenaventura Ferrer

Donatiu de quatre exemplars de
sauris, vint-i-nou d'ofidis i dos
peixos en alcohol, procedents de
l'alt Amazones (Perú), per
Bonaventura Ferrer

1900

1900

7 / 11

Objectes que es necessiten per
al servei d'aquest Museu

Materials necessaris per al
funcionament del Museu

1900

1904

9 / 28

Adquisició per compra de María
Giner i Nolla d'una col·lecció
de coleòpters formada pel
difunt Daniel Müller

Compra d'una col·lecció de
coleòpters a María Giner i Nolla
formada per Daniel Müller,
entomòleg.

20/01/2014
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1900

1907

7 / 22

Objectes que es necessiten per
al servei d'aquest Museu

Comunicats interns dels objectes
que es necessiten per al
funcionament del Museu i
acusament de rebut

1900

1922

4 / 27

Oferiments (1900-1922)

Oferiment al Museu Martorell que
fa Carme Bernaus i Cullell, vídua
de Manuel Guerra, d'una
col·lecció d'insectes procedents
de l'arxipèlag filipí, pel preu de
3000 ptes; acord en sessió de
Junta de 27-3-1914 segons el
qual la ponència del Parc
Zoològic ha de dictaminar sobre
l'oferiment fet pel Baró de
Palange, de Saint Vicent de Cosse
(França), d'un lleó de 25 mesos
pel preu de 1500 francs; informe
sobre el que podria oferir-se per
la col·lecció de mol·luscs de la
Sra. Dolors Vila

1900

1945 104 / 1

Correspondència Sr. Mas de
Xaxars (1900-1945) A-B

Correspondència escrita i rebuda
per José Mª Mas de Xaxars (19001945) A-B

1900

1945 104 / 2

Correspondència Sr. Mas de
Xaxars (1900-1945) C-He

Correspondència escrita i rebuda
per José Mª Mas de Xaxars (19001945) C-He

1900

1945 105 / 1

Correspondència Sr. Mas de
Xaxars (1900-1945) Ho-L

Correspondència escrita i rebuda
per José Mª Mas de Xaxars (19001945) Ho-L

1900

1945 105 / 2

Correspondència Sr. Mas de
Xaxars (1900-1945) M-Q

Correspondència escrita i rebuda
per José Mª Mas de Xaxars (19001945) M-Q

1900

1945 106 / 1

Correspondència Sr. Mas de
Xaxars (1900-1945) R-T

Correspondència escrita i rebuda
per José Mª Mas de Xaxars (19001945) R-T

20/01/2014
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1900

1945 106 / 2

1901

1901

1901

Resum

Correspondència Sr. Mas de
Xaxars (1900-1945) V-Z

Correspondència escrita i rebuda
per José Mª Mas de Xaxars (19001945) V-Z i correspondència
mantinguda amb el Japó, els
Estats Units i diversos

3/5

Relatiu a una carta de
Rambaud de Marsella,
proposant l'adquisició d'un
parell de tigres de Bengala

Proposta de venda per Rambaud
de Marsella d'una parella de
tigres reals de Bengala, al Parc
Zoològic

1901

9 / 22

Adquisició d'un vesper de
"Vespa crabro", donatiu de
Josefa Pedrosa i Espalter,
vídua de Bertrán

Donatiu d'un vesper "vespa
crabro" trobat a Esparreguera,
per Josefa Pedrosa i Espalter
(vídua de Bertrán)

1901

1901

9 / 23

Adquisició d'un fong procedent
del Parc i Jardins de l'ExCiutadella, donatiu de Matías
Servat

Donatiu d'un fong procedent del
Parc de la Ciutadella, per Matías
Servat

1901

1901

9 / 24

Adquisició d'exemplars
d'arenisca amb cristalls de
quars, remitits per la Secció de
Vialitat i Conduccions d'aquest
Ajuntament

Donatiu de la Jefatura de la
Secció de Vialitat i Conduccions
de l'Ajuntament de Barcelona,
d'una arenisca amb cristalls de
quars, procedent del Morrot de
Montjuïc.

1901

1901

1 / 20

Donatius de Daniel Guerra
d'algunes figuretes en fang
cuit, policromades,
representatives de tipus
mexicans, de Gregorio
Stephanescu d'una reproducció,
en guix, de dos restes de
fòssils, i d'Anna Vigneron de
varis fòssils

Donatius de Daniel Guerra
d'algunes figuretes en fang cuit,
policromades, representatives de
tipus mexicans, de Gregorio
Stephanescu d'una reproducció,
en guix, de dos restes de fòssils,
Donatiu de fòssils (sis espècies de
cefalòpods i dos de
lamelibranquios) procedents de
la Lorena, per Anna Vigneron

20/01/2014
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1901

1901

4 / 28

Adquisició de diverses figuretes Escrit d'Artur Bofill adreçat a la
de fang amb destí als Museus
Comissió de Governació on
municipals
exposa que el prevere Daniel J.
Guerra ha enviat des de Mèxic
diverses figuretes de fang fetes
pels indígenes per tal d'assajar si
podria establir-se a Barcelona la
venda d'aquest article i indicant
la instal·lació d'algunes d'elles en
els Museus

1901

1901

5/8

Manuel Martorell i Peña

Citacions adreçades a Manuel
Martorell i Peña per assistir a
reunions de la Comissió de la
Ciutadella i a les cases
consistorials; relació de càrrecs i
tasques relacionades al Museu de
Ciències Naturals (1-10-1901)

1902

1902

3 / 43

Donatiu efectuat per l'Alcalde
de Moià, consistent en una
fagina femella

Donatiu d'una fagina femella, de
l'Alcalde de Moià al Parc Zoològic

1902

1902

3/6

Proposta d'adquisició de dues
lleones, formulada per
Rambaud, de Marsella

Proposta de Rambaud de
Marsella, de venda de dues
lleones per al Parc Zoològic i la
denegació de l'Ajuntament ja que
ja es disposen exemplars.

1902

1902

8 / 17

Adquisició de varis objectes
d'Història Natural, donatiu de
Mariano Masferrer i Rierola

Baixa d'una estrella de mar, de
l'Illa Maurici, per degradació, que
formava part del donatiu de
Mariano Masferrer i Rierola

1902

1902

9 / 25

Adquisició d'una guineu (canis Donatiu d'una guineu (canis
vulpes), donatiu de N. Muntadas vulpes) per l'advocat N. Muntadas

1902

1902

9 / 34

Adquisició de varis objectes
d'Història Natural, donatiu
d'Enrique de Grau

20/01/2014

Baixa de la donació d'Enrique de
Grau, d'una estrella de mar de
l'Illa Mauricio, degut al seu mal
estat.
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1902

1902

9 / 27

Adquisició d'un gos dissecat de Donatiu d'un exemplar dissecat
la muntanya de Sant Bernat,
de gos de la muntanya de Sant
donatiu de Piedad Renom i Font Bernat, per Piedad Renom i Font

1903

1903

9 / 19

Adquisició de quaranta fòssils
de Montjuïc, remitits pel
Secretari de la Junta Municipal
de Cementiris.

Donatiu pel Secretari de la Junta
Municipal de Cementiris de
quaranta fòssils trobats en les
excavacions practicades en el
Cementiri de Montjuïc.

1904

1904

9 / 29

Adquisició del cap d'un
esquelet d'elefant africà
(Elephas africanus Cuvier),
donatiu del Marquès de
Comillas per mediació de Joan
de A. Trias

Donatiu d'un cap d'elefant africà,
sense ullals, procedent de Elobey
en el golf d'Àfrica, pel Marquès
de Comillas, mitjançant en Joan
de A. Trias.

1904

1904

9 / 32

Adquisició d'una pissarra de
Veneçuela, donatiu d'Isidoro
Arigós

Donatiu d'una pissarra con
dendritas procedent de València
(Veneçuela), per Isidoro Arigós

1904

1905

7/9

Col·locació del retrat de
Francisco Martorell i Peña a la
galeria de benefactors de
l'Ensenyament, el dia de la
seva inauguració (1r. octubre
1904)

Col·locació del retrat de
Francisco Martorell i Peña a la
galeria de benefactors de
l'Ensenyament, el dia de la seva
inauguració (1r. octubre 1904)

1904

1907

7/6

Exposició minera celebrada a
la nau central de l'antiga
Exposició Universal de
Barcelona, organitzada pel
Foment del Treball Nacional
(1904)

Exposició de Mineria i Treballs
hidràulics de Catalunya i Illes
Balears al Parc de la Ciutadella,
organitzada pel Foment del
Treball Nacional i la participació
del Museu

1905

1905

9 / 30

Proposta de donatiu d'una sèrie Proposta de donatiu de minerals,
de mol·luscs vivents, zoofitos i fòssils, vegetals, peixos, zoofitos,
fòssils, feta per Enric Boada i
etc. per Enric Boada
família

20/01/2014
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1905

1905

9 / 31

Adquisició per donatiu anònim,
de dos ous de Nandú (Rehaea
americana)

Donatiu de dos ous de nandú
(Rehaea americana) per un
anònim

1905

1905

9 / 33

Adquisició de dotze prismes de
basalt d'Amer (Girona), un
d'ells de 3'15 metres d'altura,
donatiu de Miró, Trepat i
Companyia.

Donatiu de dotze prismes de
basalt d'Amer (Girona), un d'ells
de més de 3 metres d'alçada,
donatiu de Miró, Trepat i
Companyia, contractistes d'obres
públiques i particulars

1905

1905

7 / 15

Col·locació, en aquest Museu,
dels retrats dels protectors de
l'Ensenyament

Preparació de la col·locació dels
retrats dels protectors de
l'Ensenyament en el Museu de
Ciències Naturals

1905

1914

7 / 29

Guàrdia Municipal que fa el
servei en aquest Museu i al
vigilant de l'Umbracle

Requeriment del Guàrdia
Municipal i vigilant Umbracle

1905

1915 198 / 3

Col·lecció Almera

Relació d'exemplars de
petrografia de la col·lecció
Almera; notes del Dr. Almera i
proves d'impremta corregides de
l'article d'Almera sobre les roques
eruptives

1906

1906

78 / 6

Pressupostos i liquidacions
(manaments de pagament)

Pressupost i notificació de vocal
per al càrrec de tresorer de la
Junta Municipal de Ciències
Naturals.

1906

1906

26 / 12

Franqueig de la
correspondència

Relació dels escrits que es
remeten a Majordomia per al seu
franqueig

1906

1906

67 / 4

Inventari zoològic

Relació de l'estat en què es troba
cadascun dels exemplars
existents al Museu de Ciències
Naturals de Barcelona

20/01/2014
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1906

1906 127 / 24

"Microlepidòpters recollits a
Sta. Coloma de Gramanet"

Estudi "Microlepidòpters recollits
a Sta. Coloma de Gramanet"

1906

1906 243 / 1

Concessió de la Medalla d’Or al
Museu Martorell per la seva
col·laboració a l'exposició
"Minería y trabajos hidráulicos
de Cataluña e Islas Baleares"

Concessió, per Fomento del
Trabajo Nacional, de la Medalla
d’Or al Museu Martorell per la
seva instal·lació de marbres i sal
de Cardona en l'exposició de
"Minería y trabajos hidráulicos de
Cataluña e Islas Baleares".

1906

1907

20 / 4

Adquisició d'un ullal d'Elephas,
un fragment de mandíbula de
Equus i un altre d'antílop
descoberts en les excavacions
fetes a Horta

Adquisició d'un ullal d'Elephas, un
fragment de mandíbula de Equus
i un altre d'antílop descoberts en
les excavacions fetes a Horta

1906

1907

26 / 10

Adquisició d'un ullal d'elefant,
descobert a Horta, i rebut de
l'Arquitecte Municipal i altres
objectes procedents de
Majordomia

Donatiu d'un ullal d'elefant,
trobat durant la construcció a
Horta de l'aqüeducte de
Montcada, i també d'una part de
mandíbula d'equus i antílop.

1906

1907

20 / 11

Col·locació d'una abraçadora
de ferro a la palmera de
canelobre

Col·locació de dues abraçadores
de ferro a la palmera de
canelobre que amenaçava
deteriorament en el tronc.

1906

1908

15 / 5

Memòria d'aprofitament del
Parc, redactada per Francisco
de A. Darder

Proposta de portar a terme el
projecte d'aprofitament del Parc,
redactat per Francisco de A.
Darder (no inclou el projecte).

1906

1908

15 / 1

Reproduccions de mamífers
fòssils

Reproducció al natural d'un
mamut (elephas primigenius) i la
seva senyalització per a la seva
instal·lació al Museu de Ciències
Naturals, d'un cervus megaceros,
de dibuixos dels esquelets dels
elefants Donotherium Giganteum
i Mastodon angustidens.

20/01/2014
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Data Data
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Ubicació Títol

Resum

1906

1908

20 / 5

Adquisició de quaranta-quatre
rètols de ferro esmaltat per a
les instal·lacions del Parc
Zoològic

Adquisició per a la senyalització
del Parc de quaranta quatre
rètols de ferro esmaltats i amb
les corresponents inscripcions.

1906

1908

20 / 3

Preparació i conservació
d'exemplars zoològics del
Museu de Ciències Naturals
confiada a Luís Soler

Preparació i conservació
d'exemplars zoològics del Museu
de Ciències Naturals per part de
Luís Soler i Pujol

1906

1909

7/2

Preparador - conservador Luís
Soler i Pujol

Se li fa encàrrec de la preparació
i conservació d'exemplars del
Museu de Ciències Naturals, a
Luís Soler i Pujol, sense
retribució.

1906

1909

26 / 9

Ponència de mineralogia
(Geologia)

Proposta d'un pla de
desenvolupament de la secció de
mineralogia, geologia i
paleontologia consistent en la
instal·lació de reproduccions
d'animals prehistòrics, fòssils i
minerals, instal·lació de minerals
i roques recollits per Manuel
Llenas en una excursió botànica a
la Vall d'Aran, compra de
material per tractar els minerals
i adquisició i rebuda de diferents
pedres

1906

1911

94 / 2

Llibre d'Actes

Actes de la Junta de Ciències
Naturals de 21 de setembre de
1906 al 6 de maig de 1911

1906

1913

15 / 3

Constitució de la Junta
Municipal de Ciències Naturals.

Acta de constitució de la Junta
Municipal de Ciències Naturals i
ampliació i canvi de vocals de la
Junta.

20/01/2014
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Ubicació Títol

Resum

1906

1913

15 / 6

Petició de Manuel Llenas
Fernández que se li confii la
classificació i retolació de
plantes i formació d'herbaris

Contractació de Manuel Llenas
Fernández per a la classificació i
retolació de plantes i formació
herbaris (1906-1913)

1906

1914

30 / 7

Despeses

Factures i manaments de
pagaments en concepte de
compra de material per
reparacions i concessió de crèdits
per la reparació de les
instal·lacions, 1906-1913

1906

1915

14 / 1

Esborranys de les actes de la
Junta de Ciències Naturals
(1906-1915)

Esborranys de les actes de la
Junta de Ciències Naturals (19061915).

1906

1915

16 / 2

Donatiu de vàries obres i
opuscles, oferts per entitats
particulars

Donacions a la Biblioteca del
Museu de Ciències Naturals (19061915) de fons bibliogràfics.

1906

1916

30 / 6

Subhastes

Acords de celebració i cartells
anunciadors dels mercats
mensuals per a la venda de
productes i animals i de les
subhastes dels animals sobrants
(1906-1916) i informes dels
guanys obtinguts

20/01/2014
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1906

1916

30 / 11

Gestions de la Junta sobre el
Parc Zoològic

Projecte d'una granja zootècnica
municipal de Barcelona;
Aprofitament de les despulles
dels escorxadors per l'alimentació
dels animals; Instal·lació i
reparacions de gàbies, etc. per
l'acondicionament de la
col·lecció; Queixa per la
celebració d'un focs artificials
aquàtics al Parc; Oferiments de
compra i d'exposició que es
deneguen; Escrit del Giardino
Zoologico di Roma demanant
exemplars de la guia, l'Estatut de
fundació i el reglament intern;
Informe sobre els animals morts
al Parc, tot durant el període
1906-1916

1906

1921

46 / 2

Registre d'expedients

Relació dels expedients dipositats
a l'arxiu 1906-1914 i 1916-1921

1906

1924

33 / 9

Relacions de documents per
firmar

Relacions dels documents que es
presenten a la firma de l'alcalde
en el període 1906-1924

1906

1931

92 / 1

Registre Auxiliar de Sortida de
documents

Llibre de Registre Auxiliar de
sortida de documents des del 29
de setembre de 1906 a 31 de
desembre de 1931 (no està
diligenciat)

1907

1907

Félix Gaos Berea, escrivent del
Museu de Ciències Naturals

Esborrany de notificació
d'incorporació de nou escrivent al
Museu de Ciències Naturals.

1907

1907

79 / 6

Pressupostos i liquidacions
(manaments de pagament)

Pressupost de 1907 i liquidació
del pressupost de 1907

1907

1907

20 / 12

Adquisició de vestits per a la
brigada de la Col·lecció
Zoològica

Adquisició de vestits per a la
brigada de la Col·lecció Zoològica

20/01/2014
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Data Data
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Ubicació Títol

Resum

1907

1907

20 / 13

Rec de les plantes del Parc

Esborranys dels acords de la
Junta Municipal de Ciències
Naturals referent als
inconvenients del sistema de rec
de les plantes del Parc

1907

1907

20 / 14

Adquisició de vint-i-nou
cortines per al Museu de
Ciències Naturals

Adquisició de vint-i-sis cortines
per a les finestres de les dues
sales del Museu de Ciències
Naturals

1907

1907

20 / 16

Adquisició de trenta vuit
Adquisició de trenta vuit metres
metres de manguera per al
de manguera per al servei de la
servei de la Col·lecció Zoològica Col·lecció Zoològica

1907

1907

20 / 17

Concessió d'una medalla i
diploma pel Jurat de l'Exposició
de Mineria a la col·lecció de
minerals presentats pel Museu
de Ciències Naturals

Atorgament d'una medalla i
diploma pel Jurat de l'Exposició
de Mineria a la col·lecció de
minerals presentats pel Museu de
Ciències Naturals

1907

1907

20 / 19

Adquisició de fòssils de la
col·lecció de Francisco Clúa

Compra d'una col·lecció de
plantes, mol·luscs i vertebrats
fòssils, procedents de Tàrrega, a
Francisco Clua i Anglès, per mitjà
del Mossèn Norbert Font i Sagué.

1907

1907

21 / 10

Adquisició d'un àliga de l'Atles
per al Parc Zoològic

Compra d'un àliga de l'Atles
(Argelia) per al Parc Zoològic a
Francisco Camps (capellà del
Marquès de Marianao).

1907

1907

21 / 8

Adquisició de lleons per al Parc
Zoològic, propietat d'Eduardo
Barbagelata

Compra de cinc lleons per al Parc
Zoològic a Eduardo Barbagelata

1907

1907

21 / 7

Adquisició d'un fragment de
meteorit, trobat al Garraf,
propietat de Manuel Gibert

Compra d'un meteorit, trobat al
Garraf, a Manuel Gibert

20/01/2014
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Ubicació Títol

Resum

1907

1907

21 / 6

Adquisició de varis exemplars
de la "Osmunda Regalis"

Recol·lecció de la planta
osmunda regalis trobada al
Montseny per Manuel Llenas

1907

1907

21 / 5

Adquisició d'una zebra per al
Parc Zoològic

Compra d'una zebra, per al Parc
Zoològic de Barcelona, a Rambau
de Marsella

1907

1907

27 / 2

Donacions fons bibliogràfic
amb destí a la Biblioteca del
Museu

Donacions de llibres, revistes,
etc. per a la Biblioteca del
Museu: 1907

1907

1907

28 / 2

Donatius al Museu de Ciències
Naturals

Donatius realitzats durant el
1907 amb destí al Museu de
Ciències Naturals

1907

1907

18 / 4

Dotació d'aigua i wàter closed
al Museu de Ciències Naturals

Dotació d'aigua i wàter closed al
Museu de Ciències Naturals.

1907

1907

18 / 5

Concurs per a proveir la plaça
de Director de Jardins i Arbrat

Designació de T. Aranzadi com a
membre del tribunal, per al
concurs per a la provisió de la
plaça de Director de Jardins i
Arbrat de l'Interior

1907

1907

11 / 1

Catàleg de la Biblioteca
Auxiliar del Museu

Catàleg de les obres de la
Biblioteca Auxiliar del Museu de
Ciències Naturals

1907

1907

26 / 14

Instal·lació d'una reproducció
Instal·lació al Museu de Ciències
del mamut dels jardins del Parc Naturals del model que ha servit
i altres vertebrats fòssils
per fer la reproducció en tamany
natural del mamut dels jardins
del Parc i projecte de redacció
del rètol, a més de la recepció
del model en guix d'un cervus
megaceros

20/01/2014
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1907

1907

1907

Ubicació Títol
18 / 7

Resum

Adquisició de vestits d'estiu i
bruses per al conserge i els dos
mossos del Museu de Ciències
Naturals

Adquisició dels uniformes d'estiu
pel conserge i els dos mossos del
Museu de Ciències Naturals,
composats d'americana, pantaló,
armilla i gorra, així com sis
bruses de dril per a la neteja

1907 127 / 12

"Lepidòpters de les valls altes
del Llobregat"

Estudi "Lepidòpters de les valls
altes del Llobregat" (llista
d'espècies)

1907

1907 231 / 5

Aprovació de la senyalització al Aprovació de la Junta Municipal
peu de la reproducció del
de Ciències Naturals i
Mamut
comunicació a Norbert Font i
Sagué del disseny de la
senyalització que s'ha d'instal·lar
al peu de la reproducció del
Mamut del Parc de la ciutadella.

1907

1908

20 / 15

Construcció de tres vitrines per Construcció de tres vitrines per
al Museu de Ciències Naturals. al Museu de Ciències Naturals i la
preparació dels exemplars.

1907

1908

21 / 1

Instal·lació d'un grup de sis
isards a la vitrina central de la
Sala de Zoologia del Museu de
Ciències Naturals

Naturalització de sis isards i
preparacions biològiques per Luís
Soler per anar instal·lats a la
vitrina central de la Sala de
Zoologia del Museu de Ciències
Naturals

1907

1908

21 / 11

Adquisició de la col·lecció de
fòssils de Manuel de Chia

Compra d'una col·lecció
paleontològica feta per Manuel
de Chia, amb fòssils de Catalunya
(inclou inventari)

1907

1908

21 / 4

Adquisició de tres àligues
d'Argèlia ofertes per Francisco
Camps

Compra de tres àligues d'Argèlia,
a Francisco Camps

20/01/2014
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Ubicació Títol

Resum

1907

1909

19 / 1

Adquisició d'un exemplar de
Halicore Dugong per al Museu
de Ciències Naturals

Compra d'un exemplar de sirènid,
Halicore Dugong per al Museu de
Ciències Naturals a Federico
Sabater

1907

1909

19 / 7

Recol·lecció de fòssils, roques i
minerals per Alberto Martín,
amb destí al Museu de Ciències
Naturals

Adquisició de fòssils, roques i
minerals recol·lectat per Alberto
Martín a diferents localitats
catalanes

1907

1909

23 / 7

Peticions formulades per
l'Associació Nacional
d'Herbolaris per a la creació
d'un Jardí Botànic

Proposta de creació d'un Jardí
Botànic per l'Associació Nacional
d'Herbolaris

1907

1909

67 / 5

Diversos llistats i inventaris
sense data

Relació dels exemplars continguts
en una vitrina, relació
incompleta d'exemplars (19071909), col·lecció de peixos del
Museu de Ciències Naturals
(només els no exposats al públic,
que han sigut classificats i
ordenats) i relació del contingut
dels calaixos de les vitrines de
malacologia

1907

1910

27 / 14

Compra fons bibliogràfic

Compra de fons bibliogràfic per a
la Biblioteca del Museu: 1907

1907

1910

27 / 10

Compra fons bibliogràfic

Compra de fons bibliogràfic per a
la Biblioteca del Museu: 1908

1907

1910

19 / 2

Adquisició de rètols per a les
plantes del Parc

Retolació de les plantes del Parc
i la seva col·locació.

20/01/2014
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Data Data
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Ubicació Títol

Resum

1907

1910

30 / 10

Recaptació

Recaptació de fons gràcies a la
venda dels productes que
s'obtenen a la secció d'Incubació
artificial i dels animals sobrants i
reproduïts al Parc (animals, ous,
greixos, plomes) en el mercat
mensual que se celebra cada
primer diumenge de mes, durant
el període 1907-1913

1907

1911

20 / 18

Adquisició d'una màquina
d'escriure sistema Underwood

Adquisició d'una màquina
d'escriure i la seva reparació

1907

1911

18 / 3

Reparació del gabial de coloms
del Parc

Arranjament del gabial de coloms
situat al Parc Zoològic (19071911)

1907

1911

18 / 1

Sostracció d'exemplars del Parc Baixa d'exemplars del Parc
Zoològic
Zoològic per robatori (1907-1911)

1907

1911

19 / 3

Emplaçament de dues
Emplaçament de dues
instal·lacions en el Passeig dels instal·lacions per a animals en el
Olms del Parc
Passeig dels Olms del Parc
Zoològic

1907

1912

29 / 4

Compra d'exemplars per al
Museu de Ciències Naturals

Compra d'exemplars per al Museu
de Ciències Naturals (1907-1912)

1907

1912

30 / 5

Personal

Defunció de diversos mossos i
substitució dels seus llocs de
treball, permuta, relació del
personal del Parc Zoològic que
segons el pressupost de 1912 ha
de cobrar 4 ptes diàries en lloc
de les 3,5 que cobren, i relació
del mateix personal per l'any 1916

20/01/2014
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Ubicació Títol

Resum

1907

1912

19 / 4

Formació d'un herbari

Encàrrec a Manuel Llenas de la
recol·lecció, preparació i
formació d'un herbari afecte al
Museu de Ciències Naturals;
adquisició del material necessari
(cartolines, productes químics,
etiquetes, etc.), amb les
corresponents factures i
manaments de pagament;
concessions dels crèdits per dur a
terme excursions amb la finalitat
de recol·lectar plantes i comptes
de les despeses ocasionades;
lliuraments per part de Llenas
dels volums que composen la
col·lecció; explicació en sessió de
Junta pel Sr. Joan Casadevall
dels resultats obtinguts per la
ponència de Botànica; sol·licitud
que fa Llenas d'un certificat
conforme li van encarregar i va
formar un herbari

1907

1913

16 / 1

Designació d'un local per a la
formació d'herbaris i
instal·lació de laboratori del
Museu de Ciències Naturals

Adequació dels baixos de l'edifici
annex per a la instal·lació del
laboratori del Museu de Ciències
Naturals.

20/01/2014
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Ubicació Títol

Resum

1907

1913

26 / 4

Blocs de la col·lecció
petrogràfica (1912-1915) i els
seus antecedents

Presentació per part del director
del Museu de Ciències Naturals
del projecte de retolació dels
exemplars de la secció
petrogràfica; aprovació de la
Junta; encàrrec de la retolació
als senyors Jaume Almera i
Norbert Font i Sagué; aprovació
de la retolació d'una segona
relació de models; aprovació de
la formació d'un parterre en tota
l'extensió de la línia de blocs;
aprovació de la retolació dels
blocs darrerament ingressats;
llistat de rètols de blocs lliurats a
Norbert Font i Sagué el 12-71909; llistat dels blocs que han
de retolar-se (1-1-1911); albarans
per al lliurament de rètols;
comunicacions dels donatius d'un
bloc de calcària amb nòduls
procedent de Masarac (Girona)
per Lluís Mariano Vidal, i un altre
de Santa Creu d'Olorda per
Enrique Font del Sol; tramesa de
la relació dels blocs que
constitueixen la col·lecció
petrogràfica instal·lada a l'aire
lliure i deficiències observades
en la retolació; escrit pel qual
s'informa de l'obertura d'una
informació per corregir els errors
observats en els rètols dels
pedestals d'alguns blocs pel que
fa a la determinació de
l'adquisició o nom del donant, en
contraposició al que consta en els
documents; llista de blocs que
constitueixen la col·lecció
petrogràfica del Museu de
Ciències Naturals a 1 de juny de
1912, on consta la retolació i la
situació de cada peça dins de la
instal·lació

1907

1914

26 / 5

Fòssils recol·lectats per a
aquest Museu

Recol·lecció de fòssils, minerals i
roques (1907-1914)

20/01/2014
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Ubicació Títol

Resum

1907

1914

30 / 4

Exemplars procedents del Parc
Zoològic i preparats en aquest
Museu

Exemplars del Parc Zoològic de
Barcelona i que han ingressat al
Museu per a ésser dissecats i
muntats i exposats al Museu

1907

1914

18 / 9

Ingrés d'exemplars zoològics en
el Museu de Ciències Naturals
procedents del Parc Zoològic

Ingrés d'exemplars zoològics
procedents del Parc Zoològic de
Barcelona al Museu de Ciències
Naturals

1907

1915

20 / 6

Antecedents facilitats al
Negociat d'Estadística de
l'Ajuntament de Barcelona

Esborranys de la història i
activitats del Museu de Ciències
Naturals, Parc Zoològic i Junta
Municipal de Ciències Naturals
per a la publicació de l'Anuari
Estadístic de 1908, 1909, 1911,
1912 i 1913.

1907

1915

18 / 6

Projecte d'ampliació del Museu
de Ciències Naturals

Proposta i estudi de l'ampliació
del Museu de Ciències Naturals
(1907-1915)

1907

1915

19 / 6

Donatiu d'animals, oferts per
varis particulars, amb destí al
Parc Zoològic

Donatius d'exemplars per al Parc
Zoològic de Barcelona (1907-1915)

1907

1915

20 / 8

Instal·lació del Museu Zootècnic Propostes de canvi d'ubicació del
Museu Zootècnic ubicat en les
naus de la Secció Marítima del
Parc de la Ciutadella, degut a la
seva degradació.

1907

1915

17 / 1

Donatius d'exemplars amb destí Donatius d'exemplars, oferts per
al Museu de Ciències Naturals
particular amb destí al Museu de
Ciències Naturals (1907-1915)

1907

1915

5/9

20/01/2014

Enquadernació d'obres (19071915)

Autoritzacions per enquadernar
diferents obres existents a la
biblioteca del Museu de Ciències
Naturals
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Data Data
inici final
1907

Ubicació Títol

1915 206 / 1

20/01/2014

Secció Petrogràfica del Museu
de Ciències Naturals

Resum
Inclou els expedients:
"Expediente relativo a la
formación del Museo
Petrográfico" on s'inclou
correspondència relativa a
donatius al Museu i factures per
l'adquisició de pedres;
"Expediente relativo a un voto de
gracias acordado por la Junta
Municipal de Ciencias Naturales a
favor de D. Lorenzo Tomás, por
su cooperación en la adquisición
de bloques" (1910); "Expediente
relativo a la petición presentada
por D. Miguel Reig, para que se le
reintegre en el cargo para el que
nunca fue nombrado" (1912);
"Expediente relativo a algunos
errores observados en los rótulos
de azulejos colocados en los
pedestrales de los bloques que
constituyen la sección
Petrográfica del Museo de
Ciencias Naturales" (1912);
"Expediente relativo a la
adjudicación a los sres. Franzi
Hermanos, del servicio de
pulimento y conservación de los
bloques de la Sección
Petrográfica (1910)", "Expediente
relativo a la comisión confiada a
D. Lorenzo Tomás para la
recolección de bloques
destinados a la Sección
Petrográfica" (1908); "Expediente
relativo a la adquisición de
rótulos de azulejos policromados
para fijarlos en los pedestales de
los bloques de la Sección
Petrográfica" (1908)";
"Expediente relativo a la
formación, en el Parque, de una
estación protohistórica" (1913.
aquest expedient inclou quatre
fotografies de les peces
prehistòriques: dolmen, mehir,
amb un senyor posant al seu
costat); "Expediente relativo a la
adquisición de vallas alambradas
para proteger los bloques de la
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum
Sección Petrográfica del Museo
de Ciencias Naturales" (1908).

1907

1916

18 / 8

Despeses ocasionades pels
arranjaments practicats en el
Museu de Ciències Naturals

1907

1916

19 / 5

Autorització concedida als
Compra d'exemplars per al Museu
Directors del Museu de Ciències de Ciències Naturals
Naturals i del Parc Zoològic,
per adquirir exemplars de poc
valor

1907

1916

20 / 2

Habilitació de l'Hivernacle del
Parc per a instal·lar-hi animals
de països càlids.

Cessió i rehabilitació de
l'Hivernacle i l'Umbracle del Parc
de la Ciutadella, per a instal·larhi alguns exemplars de la
col·lecció zoològica.

1907

1916

13 / 25

Visites i conferències,
invitacions diverses, premsa,
felicitacions i projecte de
publicació d'un anuari Junta
per al canvi de publicacions

Invitacions a conferències,
congressos i diferents actes
socials, felicitacions per l'Any
Nou, visites als Museus de la
Junta (entre elles una de
l'alcalde i els consellers),
invitació a un vocal per
participar en el tribunal del
concurs per la provisió de la
plaça de director d'Arbrat i
Jardins, acords de la Junta per
imprimir i per publicar a la
Gaseta Municipal i en notes de
premsa, condols per la mort de
diferents personalitats,
delegacions en diverses

20/01/2014

Autoritzacions de despesa de la
Junta Municipal de Ciències
Naturals de les reparacions del
Museu de Ciències Naturals (19071915)
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Data Data
inici final

Ubicació Títol
38 / 18

1907

1917

1907

1925 103 / 2

1908

1908

1908

Resum

Obres. Museu Martorell

Acord de Junta per a reconstruir
l'escala que ja existia i que
permetia l'entrada al Museu
directament des del carrer;
pressupostos, factures i
manaments de pagament en
concepte d'obres i reparacions al
Museu Martorell (s'acompanyen
croquis); instal·lació del telèfon
a través de la Inspecció Industrial
de l'Ajuntament, qui ho
demanaria a la Companyia de
Telèfons

Correspondència Sr. Ignasi de
Sagarra (1907-1925)

Correspondència rebuda per
Ignasi de Sagarra (1907-1925)

78 / 7

Pressupostos i liquidacions
(manaments de pagament)

Gestió del Pressupost de l'any
1908 i la seva liquidació

1908

22 / 14

Formació d'un grup de
cactaceas

Autorització per a la construcció
d'una gradinata de fusta per a la
instal·lació de cactàceas

1908

1908

21 / 3

Adquisició i preparació d'un
exemplar de "globicephalus"
trobat a la platja del Prat de
Llobregat

Dissecació i preparació d'un
exemplar de globicephalus,
trobat a la Platja del Prat de
Llobregat

1908

1908

21 / 2

Adquisició de minerals
procedents de Madagascar,
oferts per la Societat minera
"La Madagor"

Compra d'una placa de turmalina
(mineral) procedent de
Madagascar a la Societat Minera
"La Madagor"

1908

1908

22 / 6

Adquisició d'un esquelet humà
per al Museu de Ciències
Naturals

Compra d'un esquelet humà per
al Museu de Ciències Naturals

20/01/2014
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Ubicació Títol

Resum

1908

1908

22 / 4

Donatiu d'un gran vertebrat
fòssil, procedent de la molasa
miocènica de Vilaseca, ofert
per Pedro Casellas

Donatiu d'un vertebrat fòssil,
procedent de Vilaseca, per Pedro
Casellas

1908

1908

22 / 3

Adquisició d'un Selache
Màxima, procedent de les
aigües de Sant Feliu de Guíxols

Compra d'un selache màxima,
procedent de Sant Feliu de
Guíxols

1908

1908

22 / 16

Donatiu del cap d'un delfínid,
per l'Ajuntament de Blanes

Donatiu del cap d'un delfínid,
trobat a Blanes, per Enrique
Deschamps i amb la col·laboració
de l'Alcalde de Blanes

1908

1908

27 / 9

Donacions fons bibliogràfic
amb destí a la Biblioteca del
Museu

Donacions de llibres, revistes,
etc. per a la Biblioteca del
Museu: 1908

1908

1908

28 / 1

Donatius al Museu de Ciències
Naturals

Donatius realitzats durant el
1908 amb destí al Museu de
Ciències Naturals

1908

1908

20 / 7

Col·locació de persianes a les
finestres del Museu de Ciències
Naturals

Col·locació de persianes a les
finestres del Museu de Ciències
Naturals.

1908

1908

22 / 7

Adquisició de dos aparells per a Subministrament de dos aparells
imprimir a mà
per a imprimir a mà

1908

1908

22 / 9

Adquisició d'un ram de flors per Compra d'un ram de flors per a la
a oferir-lo a la Infanta Maria
Infanta Maria Teresa en la seva
Teresa en la seva visita al
visita als Museus Municipals
Museus Municipals

1908

1908

22 / 20

Adquisició de vestits d'hivern
per al conserge i els dos
mossos del Museu de Ciències
Naturals

20/01/2014

Adquisició de vestits d'hivern per
al conserge i els dos mossos del
Museu de Ciències Naturals
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Data Data
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1908

1908

1908

Ubicació Títol
67 / 1

Resum

Relació dels exemplars
zoològics que l'infrascrit
director proposa siguin donats
de baixa per inútils o
defectuosos

Relació dels exemplars zoològics
que l'infrascrit director proposa
siguin donats de baixa per inútils
o defectuosos

1908 196 / 1

Catàleg de la col·lecció
petrogràfica formada per
Moragas i Barret

Catàleg redactat per l'Escola
d'Enginyers Industrials de
Barcelona de la col·lecció
petrogràfica formada per
Gonzalo Moragas i Barret durant
el dipòsit de la col·lecció a
l'Escola. Consisteix en un
extracte ordenat de les llibretes
originals del Dr. Moragas.

1908

1908 233 / 2

Col·lecció Rosals. Catàleg de
Paleontologia

Quadern amb el catàleg de la
col·lecció Rosals.

1908

1909

78 / 5

Pressupostos i liquidacions
(manaments de pagament)

Membres de la Junta Municipal
de Ciències Naturals, liquidació
1908, gestió del pressupost 1909
i la seva liquidació

1908

1909

22 / 1

Adquisició de quatre
dromedaris i dotze bòvids
d'Argèlia

Compra de cinc dromedaris, un
toro, una vaca, una vedella i
d'una burra, procedents d'Argèlia
amb destí al Parc Zoològic de
Barcelona

1908

1909

22 / 5

Adquisició de dos mil trescents sustentacles de fusta de
roure per a la instal·lació de
minerals del Museu de Ciències

Subministrament de sustentacles
de fusta per a la instal·lació de
minerals

1908

1909

22 / 8

Comissió confiada a Felipe
Ferrer i Vert, per a recol·lectar
exemplars zoològics destinats
al Museu de Ciències Naturals

Encàrrec de recol·lecció
d'exemplars zoològics per al
Museu de Ciències Naturals a
Felipe Ferrer i Vert

20/01/2014
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Data Data
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Ubicació Títol

Resum

1908

1909

22 / 21

Habilitació del Bajhai filipí del
Parc per a instal·lar els
dromedaris de la col·lecció
zoològica

Habilitació del bahjai filipí del
Parc Zoològic per a instal·lar els
dromedaris

1908

1909

23 / 2

Adquisició d'un armari per a la
instal·lació de l'herbari

Adquisició d'un armari per a
poder-hi instal·lar l'herbari

1908

1909 115 / 1

Manaments de pagament

Manament de pagament: 1908 1909
Números d'assentament: 397 a
1.190

1908

1910

22 / 18

Habilitació de l'Aquàrium en la
cascada del Parc

Habilitació i reparacions a
l'Aquàrium situat a la cascada del
Parc

1908

1910

20 / 1

Recol·lecció de fòssils a la
província de Lleida, confiada a
Francisco Clúa

Recol·lecció de fòssils de
l'oligocènic a Tàrrega per
Francisco Clúa

1908

1910

23 / 9

Documents de l'antiga Junta
Tècnica de Ciències Naturals

Adquisició de set lligalls de
documentació de la Junta
Tècnica de Ciències Naturals amb
destí a la Secretaria de la Junta
Municipal de Ciències Naturals,
lliurats pel Negociat de Museus i
Belles Arts

1908

1910

23 / 4

Construcció de pupitres
adossats a la barana de la Sala
de Geologia per a la
instal·lació de la col·lecció
paleontològica regional.

Construcció de pupitres adossats
a la barana de la Sala de
Geologia per a la instal·lació de
la col·lecció paleontològica
regional.

1908

1912

24 / 11

Exemplars zoològics del Museu Baixa d'exemplars zoològics per
de Ciències Naturals, donats de mal estat (inclou inventari)
baixa per defectuosos

20/01/2014
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Ubicació Títol

Resum

1908

1912

26 / 6

Baixes d'exemplars

Baixes d'exemplars zoològics pel
seu mal estat

1908

1913

22 / 17

Ponència d'obres

Creació d'una ponència d'obres
per a la direcció i inspecció de
les obres que s'hagin de realitzar
als edificis de la Junta Municipal
de Ciències Naturals

1908

1914

19 / 10

Provisió per mitjà de concurs
de la plaça de preparador
conservador del Museu de
Ciències Naturals

Concurs per a la provisió d'una
plaça de preparador conservador del Museu de
Ciències Naturals

1908

1914

24 / 15

Llançament de peixos als llacs i
rius de Banyoles, Terrassa,
Sant Sadurní d'Anoia, Manresa,
Roda de Vic, Olot i Sant Feliu
de Torelló

Exposició Regional de Piscicultura
i Pesca, Festa del Peix i
llançament de peixos, a diferents
municipis, reproduïts en el
laboratori ictiogènic del Parc
Zoològic de Barcelona

1908

1915

21 / 9

Reparacions practicades a la
Sala de Mineralogia i Geologia
del Museu de Ciències Naturals

Reparacions a diferents sales del
Museu de Ciències Naturals i a la
reinstal·lació dels exemplars

1908

1915

23 / 1

Habilitació del Laboratori del
Parc Zoològic i peticions de
peixos

Habilitació del Laboratori
Ictiogènic on estan instal·lades
les espècies de peixos del Parc
Zoològic

1908

1916

23 / 8

Aparells meteorològics del Parc Manteniment i reparació dels
aparells meteorològics del Parc i
la Ponència de Meteorologia de la
Junta Municipal de Ciències
Naturals

1908

1916

26 / 13

Despeses menors peremptòries
del Museu

20/01/2014

Despeses menors i de secretaria
del Museu de Ciències Naturals
en el període 1908-1916
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Data Data
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Ubicació Títol

Resum

1908

1917 179 / 3

1909

1909

22 / 13

Adquisició de vestits d'estiu per Adquisició de vestits d'estiu per
al conserge i els dos mossos del al conserge i els dos mossos del
Museu de Ciències Naturals
Museu de Ciències Naturals

1909

1909

22 / 2

Adquisició d'un exemplar de
Compra d'una capra hispànica,
"Capra hispanica", per al Museu procedent de Tortosa.
de Ciències Naturals

1909

1909

23 / 14

Adquisició d'un mono
Compra d'un mono i d'un àguila,
naturalitzat (colobus guereza) i ambdós dissecats, a Josep Maria
d'un àguila (lophoactus sp)
Boix.
també naturalitzat.

1909

1909

23 / 13

Proposta d'adquisició de dos
grups de goril·les naturalitzats
i en forma esquelètica, per la
quantitat de 15.000 francs

Proposta de compra de goril·les
dissecats però no arriben a un
acord amb el preu

1909

1909

23 / 11

Adquisició d'un exemplar
naturalitzat de l'au "Nauclerus
furcatus" amb destí al Museu
de Ciències Naturals

Compra d'un au Nauclerus
furcatus, procedent d'Amèrica, a
José Maria Boix

1909

1909

23 / 10

Adquisició d'un herbari a F.
Sennen

Compra d'una col·lecció d'herbes
a F. Sennen, per al Museu de
Ciències Naturals

1909

1909

27 / 1

Donacions fons bibliogràfic
amb destí a la Biblioteca del
Museu

Donacions de llibres, revistes,
etc. per a la Biblioteca del
Museu: 1909

1909

1909

27 / 11

Compra fons bibliogràfic

Compra de fons bibliogràfic per a
la Biblioteca del Museu: 1909

20/01/2014

Inventari del fons bibliogràfic

Fitxes en les quals s'inventarien
els llibres i publicacions, arribats
per adquisició o donatiu, del
Museu Martorell.
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Ubicació Títol

Resum

1909

1909

28 / 3

Donatius al Museu de Ciències
Naturals

Donatius realitzats durant el
1909 amb destí al Museu de
Ciències Naturals

1909

1909

67 / 3

Relació dels útils, instruments i
efectes adquirits per al servei
de laboratori annex al Museu
de Ciències Naturals

Relació dels útils, instruments i
efectes adquirits per al servei de
laboratori annex al Museu de
Ciències Naturals, dels quals se
n'ha fet càrrec el preparadorconservador Luis Soler i Pujol

1909

1909

Baixa d'un exemplar de Viverra
genetta

Proposta de baixa de l'exemplar
de Viverra genetta adquirit l'1 de
desembre de 1884, un cop
instal·lat un de nou al Museu

1909

1910

24 / 4

Adquisició de fòssils de
Patagonia, oferts per Julián
Fernández

Oferiment de compra de fòssils
procedents de la Patagònia, per
Julián Fernández i la negativa
per part de la Junta de Ciències
Naturals

1909

1910

24 / 14

Adquisició d'aus del Paradís,
serps de cascavell i guacharo
per al Museu de Ciències
Naturals

Compra d'aus del Paradís, serps
de cascavell i guacharo (Crotalus
horridus, steatornis carpensis,
paradisea apoda, paradisea
minor i paradisea rubra) a
Federico Sabater

1909

1910

24 / 7

Cessió al Parc Municipal de
Cadis de dos cignes blancs,
procedents del Parc Zoològic
de Barcelona

Cessió gratuïta de dos cignes
blancs del Parc Zoològic de
Barcelona al Parc Zoològic de
Cadis

1909

1910

24 / 9

Recol·lecció d'insectes per
Manuel Llenas

Recol·lecció d'insectes (1331
artròpods) per Manuel Llenas a la
Vall d'Aran

20/01/2014

4 / 29
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Ubicació Títol

Resum

1909

1910

25 / 4

Petició d'exemplars duplicats
com a elements d'ensenyament
per a institucions de caràcter
docent.

Cessió d'exemplars duplicats a
entitats de caràcter educatiu i
cultural

1909

1910

23 / 6

Vàries estàtues de guix,
trobades en el Museu de
Ciències Naturals

Proposta de trasllat, per manca
d'espai, de vàries escultures de
guix trobades a les golfes del
Museu de Ciències Naturals.

1909

1910

24 / 1

Guia del Museu de Ciències
Naturals

Redacció de la Guia del Museu de
Ciències Naturals (esborranys)

1909

1910

23 / 29

Adquisició d'útils i substàncies
per a l'assaig de minerals del
Museu de Ciències Naturals

Adquisició d'útils i substàncies
per a l'assaig en el laboratori de
mineralogia del Museu de
Ciències Naturals

1909

1910 115 / 2

Manaments de pagament

Manament de pagament: 1909 1910
Números d'assentament: 1.192 a
1.960

1909

1911

23 / 12

Permuta d'exemplars del Museu Permuta d'exemplars del Museu
de Ciències Naturals
de Ciències Naturals (pell de
nandú per pell de porc senglar,
cigne negra per cignes blancs,
peixos per plantes aquàtiques,
etc.).

1909

1911

30 / 9

Permutes del Parc Zoològic

Permuta d'exemplars del Parc
Zoològic

1909

1911

23 / 3

Treballs prestats per Juan B.
de Aguilar-Amat en la
catalogació i determinació
d'exemplars del Museu de
Ciències Naturals

Catalogació dels exemplars del
Museu de Ciències Naturals per
Juan B. de Aguilar-Amat

20/01/2014
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Ubicació Títol

Resum

1909

1911

23 / 5

Provisió per mitjà de concurs
de la plaça de preparador
botànic del Museu de Ciències
Naturals

Provisió per mitjà de concurs de
la plaça de preparador botànic
del Museu de Ciències Naturals i
la seva supressió

1909

1911

24 / 5

Adquisició, per mitjà de
concurs, de targes postals
reproduint els animals de la
col·lecció zoològica

Contractació del disseny i edició
de targes postal d'animals de la
col·lecció zoològica

1909

1911

23 / 28

Impressió de rètols per als
minerals del Museu de Ciències
Naturals

Adquisició d'etiquetes per a posar
rètols a la secció mineralògica
del Museu de Ciències Naturals

1909

1912

26 / 3

Llista dels blocs de la
col·lecció petrogràfica

Llista dels blocs existents a la
col·lecció petrogràfica en data
10 de març de 1909 (núm.
inventari - denominació del bloc donant); actualització en data 31
de maig de 1912; relació
manuscrita dels blocs instal·lats
a la secció petrogràfica a 30 de
juny de 1910

1909

1914

22 / 15

Habilitació de l'hivernacle de
Parc Zoològic per a establir-hi
la cria del cuc de seda.

Cessió de l'hivernacle per a
l'exposició i cria del cuc de seda
al Fomento de la Sericicultura
Española.

1909

1914

18 / 2

Adquisició d'obres de consulta
per a la biblioteca auxiliar del
Museu de Ciències Naturals

Notificacions i autoritzacions de
les despeses de l'adquisició de
fons bibliogràfics

1909

1924

90 / 1

Llibre de Major

Llibre Major del Museu (19091924)

1910

1910

79 / 1

Pressupostos i liquidacions
(manaments de pagament)

Pressupost de 1910, personal del
Parc Zoològic i la liquidació del
pressupost 1910.

20/01/2014
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1910

1910

22 / 10

Celebració d'una exposició de
Piscicultura i Indústries
annexes, a la Secció Marítima

Projecte de l'exposició de
Piscicultura i Indústries annexes a
Barcelona, organitzada per la
Junta Municipal de Ciències
Naturals

1910

1910

24 / 8

Adquisició d'un tros d'or

Compra d'un tros d'or (pepita),
procedent de Perú a Federico
Sabater

1910

1910

24 / 3

Adquisició de sis minerals,
oferts per a la seva venda per
Federico Sabater

Compra de sis minerals,
procedents d'Almeria, a Federico
Sabater

1910

1910

24 / 12

Adquisició de nou minerals,
oferts per a la seva venda per
Felipe Ferrer

Compra de set minerals per al
Museu a Felipe Ferrer

1910

1910

24 / 13

Donatiu d'un exemplar
denominat "Flor de Volcà
d'Aigua" procedent de
Guatemala, ofert per Esteban
Fort i Martí

Donatiu d'un objecte de fusta
anomenat "Flor de Volcà d'Aigua"
procedent de Guatemala, per
Esteban Fort i Martí

1910

1910

27 / 3

Compra fons bibliogràfic

Compra de fons bibliogràfic per a
la Biblioteca del Museu:1910

1910

1910

29 / 3

Donatius al Museu de Ciències
Naturals

Donatius realitzats durant el
1910 amb destí al Museu de
Ciències Naturals

1910

1910

23 / 27

Adquisició d'un ciclòstile,
sistema underwood, per al
servei de la Secretaria
d'aquesta Junta

Adquisició d'un ciclòstile, sistema
underwood, per al servei de la
Secretaria de la Junta Municipal
de Ciències Naturals

20/01/2014
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1910

1910

23 / 15

Adquisició d'una prestatgeria
de fusta per al servei de la
Secretaria d'aquesta Junta

Adquisició d'una prestatgeria de
fusta per a posar la
documentació de la Secretaria de
la Junta Municipal de Ciències
Naturals

1910

1910

23 / 25

Concessió de dietes als
recol·lectors d'exemplars
destinats al Museu

Concessió de dietes als
recol·lectors d'exemplars
destinats al Museu

1910

1910

24 / 2

Projecte de creació de la
Facultat de Ciències Naturals
en la Universitat de Barcelona,
a càrrec de l'Ajuntament de
Barcelona

Proposta de creació de la
Facultat de Ciències Naturals en
la Universitat de Barcelona
inclosa en el pressupost de
l'Ajuntament de Barcelona.
Aplaçament de l'acord
d'aprovació.

1910

1910

23 / 23

Reparació de la base de
l'estàtua de marbre del botànic
Salvador, que decora la façana
del Museu de Ciències Naturals

Resolució de la Junta de Ciències
Naturals per a la reparació de la
base de l'estàtua de marbre del
botànic Salvador situada a la
façana del Museu de Ciències
Naturals

1910

1910

23 / 21

Petició dirigida a la Junta
Municipal de Cementiris per a
que autoritzi recol·lectar
fòssils a les excavacions del
Cementiri del Sud-oest

Autorització per a la recol·lecció
de fòssils en les excavacions del
Cementiri del Sud-oest

1910

1910

23 / 19

Preparacions de roques
destinades al Museu de
Ciències Naturals

Proposta d'encàrrec de la
preparació de roques destinades
al Museu de Ciències Naturals a
persones competents

1910

1910

23 / 17

Gratificació concedida al
personal del Parc Zoològic pels
treballs de neteja del llac

Gratificació al personal subaltern
del Parc Zoològic per haver
netejat el llac

20/01/2014
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1910

1910

25 / 3

Adquisició de preparacions
microgràfiques de roques
presentades per Paladio Font

Adquisició per compra de
preparacions microgràfiques de
roques fetes pel vocal difunt de
la Junta de Ciències Naturals,
Norberto Font i Sagué.

1910

1910

24 / 18

Adquisició de disset vestits
d'uniforme i altres de treball
per al personal subaltern del
Parc Zoològic

Subministrament de disset vestits
d'uniforme i altres de treball per
al personal subaltern del Parc
Zoològic de Barcelona

1910

1910

24 / 16

Granja experimental segons els Recerca d'informació per a
drets i intervenció de
intervenir l'Ajuntament de
l'Ajuntament
Barcelona a la granja
experimental, ja que només hi
intervenen l'Estat i la Diputació
Provincial de Barcelona.

1910

1910

24 / 19

Designació de proveïdor
d'exemplars de la fauna
boliviana a favor de Ricardo
Cabruja i Robert

Designació de proveïdor
d'exemplars de la fauna boliviana
per al Museu de Ciències Naturals
i Parc Zoològic de Barcelona a
favor de Ricardo Cabruja i Robert

1910

1910

24 / 17

Petició dirigida a la Diputació
Provincial per a que cedeixi els
fòssils, roques i minerals, així
com els llibres utilitzats per la
Comissió del Mapa Geològic de
Catalunya

Proposta a la Diputació Provincial
que cedeixin els fòssils, roques i
minerals, així com els llibres
utilitzats per la Comissió del
Mapa Geològic de Catalunya

20/01/2014
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1910

1910

26 / 8

Dades informatives sobre
congressos

4ª circular informativa del IIIè
Congrés Internacional de
Botànica (Brussel·les, 14-22 de
maig de 1910); 1ª circular
informativa del VIIIè Congrés
Internacional de Zoologia (Graz
(Autriche), 15-20 d'agost de
1910); proposicions fetes per un
grup de 180 zoòlegs entorn de les
regles de la Nomenclatura perquè
siguin presentades en la sessió
pública del 9è Congrés
Internacional de Zoologia, que
s'ha de celebrar a Mònaco l'agost
de 1913

1910

1911

22 / 12

Habilitació del Pavelló de
Piscicultura

Ordre de pagament de les
adequacions portades a terme en
l'edifici destinat a l'Exposició de
Piscicultura i Pesca

1910

1911

24 / 10

Excursions geològiques per a la Adquisició de la recol·lecció de
recol·lecció de fòssils a les
fòssils, minerals i roques feta per
Comarques de Tremp i Montsec José Colomines amb destí al
Museu de Ciències Naturals

1910

1911

23 / 26

Donatiu d'un exemplar de l'obra
titulada "El conejo, la liebre y
el lepórido" escrita per
Francisco Darder i dels vint-icinc dibuixos originals que la
il·lustren, ofert per Francisco
Puig i Alfonso

Donatiu de Francisco Puig i
Alfonso, d'un exemplar de l'obra
"El conejo, la liebre y el lepórido"
escrita per Francisco de A.
Darder i Llimona i vint-i-cinc
dibuixos originals que la il·lustren
fets per Saurí i Sirés

1910

1911

25 / 5

Adquisició d'una Avitarda
naturalitzada, per la quantitat
de cent pessetes oferta per
Federico Sabater

Compra d'una avitarda (pioc
salvatge) naturalitzada, a
Federico Sabater.

20/01/2014
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1910

1911

25 / 14

Memòria redactada pels vocals Memòria de la Junta de Ciències
de la Junta, Eduardo Fontseré, Naturals de l'any 1910
Luís Mariano Vidal i José Maria
Bofill i Pichot, sobre la gestió
de la mateixa durant l'any 1910

1910

1911

23 / 18

Instal·lació d'enllumenat
elèctric en el Museu de
Ciències Naturals

Instal·lació d'enllumenat elèctric
a les oficines del Museu de
Ciències Naturals

1910

1911

25 / 1

Adquisició de vestits d'hivern
per al conserge i els dos
mossos del Museu de Ciències
Naturals

Subministrament de vestits
d'hivern per al conserge i els dos
mossos del Museu de Ciències
Naturals

1910

1911

25 / 2

Col·locació de tiradors en les
vitrines de la secció de
Geologia del Museu de Ciències
Naturals

Subministrament i instal·lació de
tiradors a les vitrines de la Secció
de Geologia del Museu de
Ciències Naturals

1910

1911

24 / 20

Preparació d'una col·lecció
d'aus danyoses per a la
Majordomia de l'Ajuntament

Preparació d'aus danyoses i la
seva retolació

1910

1912

25 / 6

Propostes de venda de diversos
exemplars per al Museu de
Ciències Naturals

Oferiments de venda d'exemplars
al Museu de Ciències Naturals

1910

1912

23 / 22

Construcció d'un cobert per a
cabres i vaques de la col·lecció
zoològica i arranjament
d'algunes instal·lacions de les
hienes, tigres i porcs senglars

Projecte de construcció de dues
quadres per a vaques del Parc
Zoològic

1910

1912

77 / 1

Correspondència Sr. Horacio
Querci, de Charles Oberthür
(1910-1912)

Correspondència rebuda per
Horacio Querci de part de
Charles Oberthür (1910-1912)

20/01/2014
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1910

1913

23 / 20

Adquisició d'impresos

Subministrament de material
d'impremta per al Museu de
Ciències Naturals

1910

1913

23 / 24

Personal

Fulls d'incidències, honoraris, de
part del personal del Museu de
Ciències Naturals.

1910

1914

27 / 12

Compra fons bibliogràfic

Compra de fons bibliogràfic per a
la Biblioteca del Museu (19101912)

1910

1914 116 / 2

Manaments de pagament

Manament de pagament: 1910 1914
Números d'assentament: 2.049 a
2.829

1910

1914

Impressió de la "Instrucción
Popular de Piscicultura"
redactada per Francisco de A.
Darder, director del Parc
Zoològic, i altres publicacions
de piscicultura

Publicació de la "Instrucción
Popular de Piscicultura"
redactada per Francisco de A.
Darder, repartiment d'exemplars
i venda dels fulletons sobre
piscicultura escrits pel mateix
Darder i el seu fill Jerónimo

20/01/2014

25 / 24
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

1910

1973 217 / 3

1911

1911

1911

1911

Resum

Publicacions del Museu de
Geologia

Inclou les publicacions "Treballs
del Museu de Ciències Naturals
de Barcelona. Vol. VI Catálogo de
la colección de rocas, grandesbloques, del Parque de Barcelona
por Maximino San Miguel de la
Cámara" (1921); "Miscellanea
Barcinonensia. Revista de
investigación y alta cultura.
Separata: Trabajos del
laboratorio de Geología
(Bioestratigrafia)" (1973);
"Estatuto, Reglamento y
Reglamento de la Biblioteca de la
Junta de Ciencias Naturales"
(1916); "Junta Municipal de
Ciencias Naturales de Barcelona.
Memoria correspondiente al año
1910"; "Catálogo de la colección
mineralógica del Museo Municipal
de Ciencias Naturales (Museo
Martorell)" (1912); "Secció de
Mineralogia pel Dr. F. Pardillo i
Vaquer"; "Trabajos de la Sección
de Geología. Año 1918"

25 / 15

Adquisició d'una pell d'os i una
altra de porc senglar, per al
Museu Municipal de Ciències
Naturals, ofert per Federico
Sabater

Compra d'una pell de porc
senglar caçat a Montnegrela, una
pell d'os caçat a Lleida i un crani
d'os a Federico Sabater

1911

25 / 13

Donatiu d'una parella de
Nandús al Jardí Zoològic de
Toulouse

Baixa per donatiu al Jardí
Zoològic de Toulouse d'una
parella de Nandús

1911

25 / 7

Adquisició de varis animals per
a la Col·lecció Zoològica

Compra d'animals per a la
Col·lecció Zoològica del Parc
Zoològic: ànecs, bisó, muflón,
galls d'indi, pollastres, tòrtoles i
una pantera.

20/01/2014
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Data Data
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Ubicació Títol

Resum

1911

1911

25 / 11

Adquisició de varis minerals de
Max Duran-Savoyat

Compra d'exemplars de
calcedonia, basalt, concrecions
silicees, onix, àgata, silicats a
Marx Duran-Savoyat

1911

1911

27 / 7

Donacions fons bibliogràfic
amb destí a la Biblioteca del
Museu

Donacions de llibres, revistes,
etc. per a la Biblioteca del
Museu: 1911

1911

1911

29 / 1

Donatius al Museu de Ciències
Naturals

Donatius realitzats durant el
1911 amb destí al Museu de
Ciències Naturals

1911

1911

23 / 16

Gratificació al personal
subaltern pels treballs
extraordinaris

Gratificació al personal subaltern
del Museu de Ciències Naturals
pels treballs extraordinaris.

1911

1911

25 / 19

Adquisició de tres vestits
d'uniforme d'estiu, per al
Conserge i els dos mossos del
Museu de Ciències Naturals

Subministrament de tres vestits
d'uniforme d'estiu, per al
Conserge i els dos mossos del
Museu de Ciències Naturals

1911

1911

25 / 16

Habilitació de la Secció
Marítima del Parc per a
emplaçament instal·lacions

Resolució d'encàrrec al Director
del Parc Zoològic d'un estudi per
a instal·lar espècies marítimes en
l'antic fortí de Don Carlos a la
Ciutadella.

1911

1911

25 / 8

Concessió d'una gratificació de
setanta cinc pessetes als dos
mossos del Museu de Ciències
Naturals

Gratificació al personal subaltern
del Museu de Ciències Naturals i
del Parc Zoològic

1911

1911

20/01/2014

5 / 12

Conservació dels dibuixos
Disposició en dos quadres i
originals de l'obra "El conejo, la retolació dels dibuixos originals
liebre y el lepórido"
de l'obra "El conejo, la liebre y el
lepórido", de Francesc d'A.
Darder i dibuixos de Saurí i Sirés,
donatiu de Francesc Puig i Alfonso
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Ubicació Títol

Resum

1911

1912

79 / 2

Pressupostos i liquidacions
(manaments de pagament)

Pressupost de 1911, sessions de
la Junta Municipal de Ciències
Naturals i liquidació de l'exercici
de l'any 1911 i avantprojecte del
pressupost per a l'any 1912

1911

1912

25 / 10

Proposta de venda d'un goril·la
adult naturalitzat, presentat
per Federico Sabater, per la
quantitat de vuit mil pessetes

Oferiment de compra d'un goril·la
mascle i la seva desestimació
(inclou fotografia)

1911

1912

25 / 12

Creació d'una plaça de capatàs
del Museu Zootècnic i
substitució d'un altre de la
brigada per defunció.

Reemplaç de la plaça vacant per
defunció de mosso hortelà del
Parc Zoològic i creació de la
plaça de capatàs

1911

1913

25 / 9

Redacció i impressió del
Catàleg del Museu de Ciències
Naturals

Redacció i impressió del Catàleg
de la Col·lecció Mineralògica del
Museu de Ciències Naturals

1911

1914

25 / 20

Donatiu ofert per la Societat
Astronòmica de Barcelona, de
l'instrumental per al muntatge
d'un Observatori Astronòmic

Instal·lació d'un Observatori
Astronòmic i meteorològic, fruit
del donatiu de Rafael Patxot que
s'anomenarà Observatori de
Barcelona i la creació de la seva
Junta, com a resultat d'un acord
entre la Societat Astronòmica de
Barcelona i la Junta de Ciències
Naturals.

1911

1914

25 / 22

Col·locació diària d'un Mapa
Meteorològic en el vestíbul de
les Cases Consistorials per la
Societat Astronòmica de
Barcelona

Instal·lació d'un Mapa
Meteorològic en el vestíbul de les
Cases Consistorials per la
Societat Astronòmica de
Barcelona

1911

1914

25 / 17

Adquisició d'estores per a les
oficines de la Secretaria de la
Junta i Direcció del Museu i
altres objectes similars (tapís)

Subministrament d'estores per a
la Biblioteca Auxiliar i tapissos
per al Museu de Ciències Naturals

20/01/2014

Pàgina 102 de 440

Data Data
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Ubicació Títol

Resum

1911

1915

25 / 21

Adquisició d'una estufa per a
Subministrament i instal·lació
les oficines de la Junta de
d'estufes per a les oficines de la
Ciències Naturals i una altra de Junta de Ciències Naturals
gas

1911

1917

93 / 3

Llibre d'Actes

Actes de la Junta de Ciències
Naturals de 22 de maig de 1911 a
16 de novembre de 1917

1911

1941

69 / 9

Personal: Domènec Ventalló i
Vergés

Fitxa i documentació personal
corresponent a Domènec Ventalló
i Vergés (2 d'agost de 1911 - 2
d'abril de 1941): nomenament,
retenció de sou per manament
oficial, sol·licitud d'un auxiliar
per la seva secció, permisos,
malaltia i cessament en la
plantilla de la Junta

1912

1912

13 / 11

Adquisició de dos vestits per al
capatàs del Museu Zootècnic,
José Vaqué i del mosso del
Parc Zoològic, José Quinquilla

Subministrament d'un vestit per
al Museu Zootècnic i un pel Parc
Zoològic

1912

1912

13 / 10

Fugida d'un Nandú, de la tanca
on estava

Informe d'un incident produït per
un nandú, al Parc Zoològic.

1912

1912

13 / 9

Muntatge de vàries gàbies de la Comunicació de necessitat de
col·lecció zoològica
gàbies en substitució de les que
han estat desmuntades

1912

1912

13 / 6

Adquisició d'un exemplar
naturalitzat d'un esquirol
volador de Fernando Poo, ofert
per a la seva venda per
Salvador Escuté

Compra d'un esquirol volador
(Anomalurus fraseri) naturalitzat,
procedent de Fernando Poo
(Guinea Equatorial) a Salvador
Escuté

1912

1912

13 / 5

Adquisició de vint-i-set
exemplars de mamífers i aus
de Filipines, oferts per a la
seva venda per Ricardo Padrós

Compra de vint-i-set mamífers i
aus naturalitzats procedents de
Filipines a Ricardo Padrós (inclou
inventari)

20/01/2014
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Ubicació Títol

Resum

1912

1912

13 / 14

Donatiu d'un Bubo-màximus
naturalitzat, procedent de
Cartagena, ofert per Eduardo
Balaciart

Donatiu, no acceptat, d'un bubo
màximus naturalitzat, en molt
mal estat, procedent de
Cartagena per Eduardo Balaciart.

1912

1912

13 / 4

Adquisició d'una col·lecció de
minerals de Catalunya,
composada de seixanta set
exemplars, propietat d'Antonio
Cardona

Compra d'una col·lecció de
seixanta set minerals de
Catalunya a Antonio Cardona.
(inclou inventari)

1912

1912

26 / 7

Recol·lecció d'exemplars de
zoologia

Adquisició d'un exemplar
naturalitzat de Passes
Domesticus, caçat al Parc
d'aquesta ciutat.

1912

1912

27 / 6

Donacions fons bibliogràfic
amb destí a la Biblioteca del
Museu

Donacions de llibres, revistes,
etc. per a la Biblioteca del
Museu: 1912

1912

1912

29 / 2

Donatius al Museu de Ciències
Naturals

Donatius realitzats durant el
1912 amb destí al Museu de
Ciències Naturals

1912

1912

25 / 29

Adquisició de tres gavanys
d'hivern per al conserge i dos
mossos del Museu de Ciències
Naturals i de setze vestits
complerts de pana per al
personal subaltern del Parc
Zoològic

Subministrament de gavanys i
vestits per al personal del Museu
de Ciències Naturals i del Parc Zoològic

1912

1912

25 / 28

Treballs de desinfecció fets per Desinfecció per la Brigada de
la Brigada de l'Institut
l'Institut d'Higiene Urbana, amb
d'Higiene Urbana, amb motiu
motiu de varis casos de glosopeda
de la presentació de varis casos
de glosopeda

20/01/2014
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Ubicació Títol

Resum

1912

1912

25 / 31

Concessió d'una gàbia de la
Col·lecció zoològica a la
Societat Protectora d'Animals i
Plantes per a dipositar els
ocells cecs

Concessió d'una gàbia de la
Col·lecció zoològica a la Societat
Protectora d'Animals i Plantes per
a dipositar els ocells cecs

1912

1912

25 / 27

Subministrament de tres vestits
d'estiu complerts per al
personal del Museu de Ciències
Naturals i divuit per al personal
adscrit al Parc Zoològic

Subministrament de vestits
d'estiu per al personal del Museu
de Ciències Naturals i del Parc
Zoològic

1912

1912

25 / 30

Avaria ocasionada en l'àtic de
la façana del Museu de
Ciències Naturals pel temporal

Despresa d'un ala del rat penat
que serveix de remat a l'escut
d'armes de la ciutat que decora
la façana del Museu, amb motiu
d'un temporal

1912

1912 126 / 4

1912

1912

1912

1912 202 / 1

20/01/2014

25 / 23

"Catàleg de mineralogia" (1912) Original manuscrit, proves
d'impremta i versió definitiva
sense enquadernar del "Catálogo
de la Colección Mineralógica del
Museo Municipal de Ciencias
Naturales (Museo Martorell)"
editat a Barcelona el 1912, i
relació de donadors d'exemplars
de minerals anomenats en el
catàleg que rebran la publicació

Adquisició d'una màquina
fotogràfica per al servei del
Laboratori Ictiogènic

Proposta d'adquisició d'una
màquina fotogràfica per al servei
del Laboratori Ictiogènic, factura
i manament de pagament

Catàleg de la col·lecció
petrogràfica Moragas

Còpia de l'extracte de les
llibretes originals del Sr. Moragas
i Barret realitzada al 1912 pel
conservador de Museus i Gabinets
de l'Escola d'Enginyers Industrials.
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Ubicació Títol

1912

1912 242 / 1

1912

1913

1912

Resum

Diploma de la Societat
Astronòmica de Barcelona a la
Junta Municipal de Ciències
Naturals

Diploma lliurat per la Societat
Astronòmica de Barcelona a la
Junta Municipal de Ciències
Naturals de Barcelona amb motiu
de la seva col·laboració a
l'Exposició General d'Estudis
Lunars (1912)

79 / 3

Pressupost i liquidacions
(manaments de pagament)

Gestió del pressupost de 1912,
aprovació pressupost de 1912,
personal del Parc Zoològic,
avantprojecte del pressupost per
a l'any 1913.

1913

13 / 8

Construcció de calaixos en la
part inferior de les vitrines de
la Sala de Zoologia del Museu
de Ciències Naturals

Concurs per a la construcció de
calaixos en les vitrines del Museu
de Ciències Naturals, declarat
desert.

1912

1913

13 / 7

Adquisició de tres pantalons
d'hivern per al conserge i els
dos mossos del Museu de
Ciències Naturals

Subministrament de vestuari per
al Museu de Ciències Naturals

1912

1913

13 / 3

Trasllat en qualitat de dipòsit,
del Museu de la Reial Acadèmia
de Ciències i Arts, al Municipal
de Ciències Naturals

Oferiment de dipòsit a la Reial
Acadèmia de Ciències i Arts de la
seva col·lecció al Museu de
Ciències Naturals i la seva
denegació.

1912

1913

25 / 18

Conferències públiques de
piscicultura donades pel
director del Parc Zoològic

Proposta de Fco. A. Darder i
autorització de la Junta per dur a
terme una sèrie de conferències
públiques sobre piscicultura a la
sala d'actes de la Reial Acadèmia
de Ciències i Arts de Barcelona
amb la finalitat de divulgar els
coneixements en aquesta matèria

20/01/2014
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1912

1914

79 / 4

Pressupost i liquidacions
(manaments de pagament)

1912

1914

13 / 12

Autorització concedida al
Arranjaments de fusteria al
Director del Museu de Ciències Museu de Ciències Naturals
Naturals el 31 d'agost de 1912,
per a adquirir peces de fusteria
de poca importància per al
servei del Laboratori i disposar
les reparacions urgents i
peremptòries de poca
importància.

1912

1915

22 / 11

Exposició Regional de
Piscicultura

Exposició Regional de Piscicultura
i Pesca a Barcelona

1912

1915

26 / 11

Consultes fetes a la direcció
del Museu de Ciències Naturals

Assessorament a particulars i
consultes de diferents peces del
Museu de Ciències Naturals, en el
període 1912-1915

1912

1916

15 / 2

Constitució de la Junta

Acords presos en les sessions
ordinàries de la Junta Municipal
de Ciències Naturals

20/01/2014

Liquidació dels exercicis 1912 i
1913, gestió del pressupost de
l'any 1913, acords de la Junta
Municipal de Ciències Naturals en
referència al pressupost i
avantprojecte del pressupost per
a l'any 1914.
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Data Data
inici final
1912

1917

1912

Ubicació Títol
31 / 10

Resum

Biblioteca (1916-17)

Reglament d'ús de la Biblioteca
de la Junta de Ciències Naturals
de Barcelona (Museu Martorell),
factures i manaments de
pagament per compra de llibres,
oferiments de publicacions
d'importació, pressupost per
armaris, normativa de préstec de
la Biblioteca del Museu Martorell
(10-1-1917), enquadernació d'un
llibre, acord de la Junta pel qual
es nomena una ponència que
estudiï la manera que la
Biblioteca de Catalunya dipositi o
deixi a la Junta les obres
especials d'Història natural (9-61917), avisos del Dipòsit de
llibres del Ministeri d'Instrucció
Pública i Belles Arts conforme
han rebut paquets procedents
dels Estats Units d'Amèrica,
comandes de llibres,
consentiment de la Biblioteca de
Catalunya per deixar a la Junta
temporalment llibres en préstec
(20-10-1917), donació a la
Biblioteca del Museu de dos
exemplars de les fulles
publicades del Mapa Geològic de
la província de Barcelona

1931 114 / 1

Correspondència Sr. Ascensio
Codina (1912-1931) A-L

Correspondència rebuda per
Ascensio Codina (1912-1931) A-L

1912

1931 114 / 2

Correspondència Sr. Ascensio
Codina (1912-1931) M-Z

Correspondència rebuda per
Ascensio Codina (1912-1931) M-Z

1913

1913

13 / 2

Col·locació i venda de varis
aparells d'extintors d'incendis
oferts per Jacinto Duarry

Proposta de venda i instal·lació
d'aparells extintors al Museu de
Ciències Naturals.

20/01/2014
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1913

1913

25 / 33

Construcció d'un reixat en el
Museu de Ciències Naturals i
col·locació de bombetes
elèctriques en el vestíbul
d'aquest Museu

Projecte de construcció d'un
reixat en el Museu de Ciències
Naturals

1913

1913

24 / 6

Adquisició d'una serp Piton del
Parc Zoològic per al Museu de
Ciències Naturals

Traspàs d'un serp piton del Parc
Zoològic al Museu de Ciències
Naturals

1913

1913

13 / 16

Adquisició de varis minerals
oferts per la Societat "La
Madagor"

Oferiment de compra de minerals
per la Societat "La Madagor" i la
seva desestimació

1913

1913

13 / 17

Adquisició de set notables
exemplars de granat i dos
minerals

Compra de set granats i dos
mineral a Salvador Escuté

1913

1913

27 / 5

Donacions fons bibliogràfic
amb destí a la Biblioteca del
Museu

Donacions de llibres, revistes,
etc. per a la Biblioteca del
Museu: 1913

1913

1913

30 / 3

Donatius d'exemplars 1913

Donatius d'exemplars per al Museu

1913

1913

29 / 5

Compra d'exemplars 1913

Compra d'exemplars per al Museu

1913

1913

13 / 24

Col·locació d'uns coloms d'una
senyora en una gàbia de la
col·lecció zoològica

El vocal Sr. Carcereny demana
que es concedeixi una de les
gàbies de la col·lecció zoològica
per col·locar diversos coloms
pertanyents a una senyora

1913

1913

13 / 23

Subvenció a la Societat
Astronòmica de Barcelona per
a adquirir aparells higromètrics
per a conèixer l'estat d'humitat

Concessió d'un crèdit de 1.500
ptes a la Societat Astronòmica de
Barcelona per a l'adquisició
d'aparells higromètrics per a
conèixer l'estat d'humitat de
Barcelona, quantitat que
s'incrementa posteriorment en
500 ptes

20/01/2014
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1913

1913

13 / 22

Concessió de 10.000 ptes per a
la formació d'una Biblioteca
Astronòmica

Concessió a la Junta Municipal de
Ciències Naturals d'una partida
de 10.000 ptes per a la formació
d'una Biblioteca Astronòmica
que, juntament amb l'Observatori
Astronòmic creat amb el material
donat per Rafael Patxot, de Sant
Feliu de Guíxols, ha de ser
gestionada per l'esmentada Junta

1913

1913

13 / 21

Petició formulada per
Heliodoro Roca i Pantostier
perquè li permetin examinar
els exemplars de sulfat de
barita que hi ha en el Museu

Petició formulada per Heliodoro
Roca i Pantostier perquè li
permetin examinar els exemplars
de sulfat de barita que hi ha en
el Museu ja que vol fer uns
estudis especials sobre aquest
mineral i les seves aplicacions
industrials

1913

1913

13 / 15

Festes d'Agullana, en honor de
Luis Mariano Vidal

Felicitació de la Junta al vocal
Luis Mariano Vidal pel fet
d'haver disposat la construcció de
les Escoles Públiques de la vila
d'Agullana al seu càrrec, i
assistència d'una delegació a la
seva inauguració

1913

1913

25 / 25

Gestions en el Govern perquè
subvencioni a la Junta pel
llançament de peixos i
repoblació en rius i llacs

Proposta per demanar al Govern
una subvenció que contribueixi a
les despeses de la repoblació de
peixos en determinades
comarques, ara a càrrec de
l'Ajuntament de Barcelona;
delegació a Madrid i promesa de
rebre en els propers pressupostos
la quantitat de 15.000 ptes

1913

1913

25 / 26

Estabulació d'ostres

Proposta de creació en el
Laboratori Ictiogènic d'un servei
municipal d'estabulació d'ostres
destinades al consum públic

20/01/2014
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1913

1914

25 / 32

Arranjament d'algunes
Arranjament del domicili del
habitacions del domicili del
conserge del Museu de Ciències
conserge del Museu de Ciències Naturals
Naturals

1913

1914

13 / 13

Oferta de J. Sales per a la
venda d'un balenó per la
quantitat de vint-i-cinc mil
pessetes

Compra a José Palahí (ofert per
José Sales) d'un balenó i exposat
al Museu Zootècnic de la Marina
per manca d'espai al Museu de
Ciències Naturals

1913

1915

27 / 13

Compra fons bibliogràfic

Compra de fons bibliogràfic per a
la Biblioteca del Museu (19131915)

1913

1915

15 / 4

Proposta i nomenament de
nous vocals per a la Junta
Municipal de Ciències Naturals

Proposta i nomenaments de nous
vocals per a la Junta de Ciències
Naturals i proposta de medalla
per als vocals

1914

1914

13 / 18

Adquisició per compra
d'exemplars per al Museu de
Ciències Naturals: Compra
llibres i mol·luscs a A. de Samá

Compra de la col·lecció de
mol·luscs marítims regionals i de
la col·lecció de trenta-quatre
volums del Journal de
Conchyologie d'Antonio de Samá
a Juan de Samá

1914

1914

27 / 4

Donacions fons bibliogràfic
amb destí a la Biblioteca del
Museu

Donacions de llibres, revistes,
etc. per a la Biblioteca del
Museu: 1914

1914

1914

30 / 1

Donatius d'exemplars 1914

Donatius d'exemplars per al Museu

1914

1914

29 / 7

Compra d'exemplars 1914

Compra d'exemplars per al Museu

1914

1914

Ingrés al Parc Zoològic d'uns
coipos recentment adquirits

Notificació a la Junta de l'ingrés i
instal·lació al Parc Zoològic dels
Coipos (Myopotamus coipo)
recentment adquirits

20/01/2014

4 / 35
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Data Data
inici final
1914

1914

1914

1915

1914

Ubicació Títol
5 / 17

Resum

Acords de la Junta per adquirir
material

Acords de sessió de Junta pels
quals es decideix l'adquisició
d'una lupa de peu i un microscopi

79 / 5

Pressupost i liquidacions
(manaments de pagament)

Gestió del pressupost de 1914 i
avantprojecte de pressupost per
a l'any 1915

1915

20 / 10

Parc Zoològic

Deficiències de les instal·lacions
del Parc Zoològic i Museu
Zootècnic, i de manca de rètols
de la col·lecció zoològica;
Instal·lació de la Societat
Anònima de recreo i atraccions
"Saturno Parc" al Parc de la
Ciutadella.

1914

1915

19 / 8

Avantprojecte d'instal·lació
d'un Jardí Botànic

Conveniència de que Barcelona
tingui un Jardí Botànic i acord de
posar anuncis a la premsa perquè
farmacèutics i professors
presentin col·leccions de plantes
que la Junta adquiriria per tal de
continuar la formació de l'herbari
regional (sessió de Junta 29-51914); nomenament d'una
comissió que estudiï la creació i
instal·lació d'un Jardí Botànic
(sessió de 30-10-1914); tramesa
d'un escrit a l'alcalde per cridar
l'atenció sobre l'elevat nombre
d'incendis a les pinedes del
Tibidabo (sessió de 26-3-1915);
avantprojecte sobre creació i
instal·lació d'un Jardí Botànic
presentat per Joaquim Mª de
Barnola a instàncies de la Junta
(30-4-1915) i tramesa als vocals
de la ponència de Botànica

1914

1915

81 / 3

Mort d'un elefant i gestions per
a l'adquisició d'un altre

Mort d'un elefant i gestions per a
l'adquisició d'un altre

20/01/2014
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

1914

1916 116 / 3

1914

1916

1914

Resum

Manaments de pagament

Manament de pagament: 1914 1916
Números d'assentament: 2.831 a
3.390

13 / 20

Estudi per a la instal·lació d'un
Parc Zoològic

Sessió de la Junta en la qual es
nomenen els integrants de la
comissió encarregada de l'estudi
de la instal·lació d'un Parc
Zoològic i demanda d'informació
d'aquests per a dur a terme el
seu informe: relació detallada
dels terrenys de l'actual Parc de
la Ciutadella, relació d'animals
existents, aliments, costos de
manutenció i altres dades
necessàries

1916

80 / 3

Pressupostos i liquidacions
(manaments de pagament)

Liquidació dels exercicis de 1914
i 1915 i la seva gestió, relacions
de quantitats invertides en el
Parc Zoològic i de despeses
menors pel Museu en el mateix
període i formulació del
pressupost per 1916

1915

1915

13 / 19

Oferiment per compra d'un
meteorit trobat al voltant de
Múrcia per R. Padrós

Oferiment per compra d'un
meteorit caigut el 1870 als
voltants de Múrcia per R. Padrós

1915

1915

27 / 8

Donacions fons bibliogràfic
amb destí a la Biblioteca del
Museu

Donacions de llibres, revistes,
etc. per a la Biblioteca del
Museu: 1915

1915

1915

30 / 2

Compra d'exemplars 1915

Compra d'exemplars per al Museu

1915

1915

29 / 6

Donatius d'exemplars 1915

Donatius d'exemplars per al Museu

20/01/2014
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Data Data
inici final

Ubicació Títol
26 / 1

1915

1915

1915

1915 127 / 16

1915

1915

1915

1915

1915

1916

20/01/2014

Resum

Subministrament de vestits,
abrics, bruses i guardapols per
al personal del Museu de
Ciències Naturals i Parc
Zoològic

Adquisició de 18 vestits de pana
d'hivern composats de pantaló,
ermilla, americana i gorra per al
personal del Parc Zoològic i de 4
vestits d'hivern composats de
pantaló, ermilla, americana i
gorra, a més de sis bruses i 7
guardapols, per al personal del
Museu

"Observacions fetes a S.P. de
Vilamajor sobre els lepidòpters
que es troben a la segona
quinzena de juliol (1915)"

Estudi "Observacions fetes a S.P.
de Vilamajor sobre els
lepidòpters que es troben a la
segona quinzena de juliol (1915)"

Adquisició de vàries espècies
animals i fòssils per al Museu
de Ciències Naturals (1915)

Comunicació en sessió de Junta
de l'adquisició per 25 ptes a Emili
Gràcia de tres exemplars de
peixos fòssils de Santa Maria de
Meià; comunicació de la compra
pel Museu de dos exemplars de
l'au Tinnunculos tinnunculus,
d'una varietat gris de l'au Syrniun
aluco i d'un peix Beryx
decadactilus, tots ells procedents
de Catalunya; adquisició d'alguns
vertebrats regionals (una òliba,
diferents ornits, una cadernera i
un esquirol)

20 / 9

Parc Zoològic

Inventari dels exemplars
existents al Parc Zoològic (31-121915);

31 / 4

Junta de Ciències Naturals.
Tresoreria

Rebuts, relació de despeses de
Secretaria (1915), actes del
tresorer i estat de caixa (1916)

4 / 33
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1915

1916

31 / 13

Museu Zootècnic

Tramesa a la Junta pel cap de
Divisió d'Obres de la factura
corresponent a la reparació de la
coberta del Museu Zootècnic;
acord de l'Ajuntament referent a
la Junta i les seves instal·lacions
pel qual, en funció del pla
general d'aprofitament de les
edificacions del Parc, caldrà
desallotjar en un termini de 30
dies el local projectat pel Museu
Zootècnic per tal de dipositar-hi
les plantes de l'hivernacle i
umbracle; manament de
pagament corresponent a la
reparació de la coberta

1915

1917

32 / 3

Parc Zoològic (conservació i
reparacions)

Factures i manaments de
pagament en concepte de
reparacions d'instal·lacions i
alimentació dels animals de la
col·lecció;

20/01/2014
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Data Data
inici final
1915

1917

20/01/2014

Ubicació Títol
32 / 17

Nous serveis. Projectes

Resum
Sol·licitud a l'Ajuntament perquè
concedeixin a la Junta el primer
pis del Restaurant del Parc a
canvi de l'Hivernacle i Umbracle
contigus al Museu Martorell per
tal d'instal·lar-hi els exemplars
de zoologia existents al Museu;
resum de les obres i millores
estudiades per la Junta adreçat a
la Comissió de Foment de cara a
la confecció del pressupost
extraordinari; pressupostos per
persianes, cortines, mobiliari i
obres al Museu; proposta de les
granges "Ideal" i "Catalunya" per
instal·lar al Parc una exposició
permanent d'avicultura i
canicultura; sol·licitud perquè
s'assenyali l'emplaçament del
futur Institut Oceanogràfic de
Barcelona; sol·licitud a la
Diputació de Barcelona d'una
subvenció extraordinària per
atendre l'ampliació dels serveis
de la Junta
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Data Data
inici final
1915

1917

20/01/2014

Ubicació Títol
38 / 19

Diputació

Resum
Pla general de l'organització per
a la continuació del Mapa
Geològic de la província de
Barcelona subvencionat per la
Diputació; comunicació de l'acord
de la Diputació pel qual
s'autoritza la Junta per fer-se
càrrec de la col·lecció
petrològica formada per
l'enginyer Gonzal Moragas i de la
col·lecció de roques, minerals i
fòssils recollits per Jaume Almera
que serviren per a la confecció
de les cinc primeres fulles del
Mapa Geològic de la província;
programa d'activitats 1917 de
l'Escola d'Estiu de la
Mancomunitat de Catalunya; full
informatiu de l'excursió científica
a la badia de Roses i al Cap de
Creus programada per la mateixa
escola; sol·licitud de la Junta a la
Diputació d'una subvenció
extraordinària de 50.000 ptes per
afrontar les despeses dels nous
serveis; relació d'obres d'Història
natural que han de figurar en una
Biblioteca popular en resposta a
la consulta feta per la Direcció
d'Instrucció Pública de la
Mancomunitat de Catalunya;
bases per a l'organització de
l'Institut Geològic de Catalunya;
petició a la Mancomunitat perquè
tingui en compte l'organització
d'instituts especials d'estudi
(Institut Botànic, etc.) en la
confecció dels pressupostos;
reclamació de la subvenció
promesa en el moment que entrà
la Diputació

Pàgina 117 de 440

Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1915

1918

31 / 12

Personal. Parc Zoològic

Relacions de personal, acords de
la Junta pels quals s'atorguen
competències al director del
Museu, provisions de places,
nomenaments, factures i
manaments de pagaments per
roba del personal amb els
corresponents rebuts per part
d'aquests, informe sobre les
bases d'organització dels serveis
de la Junta de Ciències Naturals,
certificats mèdics i còpies de les
nòmines, tot en el període 19161918

1915

1918

40 / 23

Serveis Geològics de Catalunya

Pla general de l'organització per
a la continuació del Mapa
Geològic de la província de
Barcelona subvencionat per la
Diputació provincial;

1915

1918

40 / 23

Serveis Geològics de Catalunya

Plànol de l'Exposició de Barcelona
on hi ha la secció espanyola;

1915

1918

40 / 23

Serveis Geològics de Catalunya

Despeses i personal dels Serveis
Geològics de Catalunya;
pressupostos per polir els blocs
de la secció petrogràfica
instal·lada a l'explanada annexa
al Museu Martorell

20/01/2014
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Ubicació Títol

Resum

1915

1918

40 / 23

Serveis Geològics de Catalunya

Escrit de la Junta adreçat a la
Diputació pel qual es demana el
traspàs al Museu de les
col·leccions paleontològiques,
mineralògiques i petrogràfiques
d'aquest organisme així com el
servei del Mapa Geològic de
Catalunya; Compte de les
despeses del Mapa Geològic i
topogràfic de la província de
Barcelona per la Diputació;
mitjans amb què s'ha comptat
per a realitzar els treballs del
Mapa Geològic que confià
l'Institut d'Estudis Catalans per
continuar l'obra de Jaume
Almera; mostra de segell per a
les cobertes de les publicacions
referents a Geologia;
nomenament de la comissió que
procedirà a l'acte oficial de presa
de possessió dels serveis
geològics de la Diputació;

1915

1918

40 / 23

Serveis Geològics de Catalunya

Correspondència intercanviada
entre San Miguel i Maluquer
entorn la constitució de la
Comissió de Geologia i les seves
atribucions;

1915

1918

40 / 23

Serveis Geològics de Catalunya

Comunicació de Govern Civil de
la província de Barcelona de
l'acord pres per la Diputació de
traslladar les seves col·leccions
petrològica, roques, minerals i
fòssils a la Junta Mixta de
Ciències Naturals de Barcelona;

1915

1918

40 / 23

Serveis Geològics de Catalunya

Convocatòria de reunió de la
ponència d'Institut Geològic;
bases per a l'organització de
l'Institut Geològic de Catalunya;

20/01/2014

Pàgina 119 de 440

Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1915

1921

42 / 6

Aquari de la Cascada i Vivarium Informe d'August de Rull, vocal
de la Comissió de Foment delegat
per estudiar els treballs
indispensables per dotar d'aigua
potable l'Aquari, segons el qual el
servei d'aigua dels aquaris és
assortit amb aigua de Montcada

1915

1921

42 / 6

Aquari de la Cascada i Vivarium Dimissió de Salvador Maluquer
com a regent del Vivari i l'Aquari;
nomenament d'Emili Fernández
Galiano, regent d'invertebrats
marins i peixos, com a director
de l'Aquari, ara novament sota la
Direcció del Museu de Ciències
Naturals;

1915

1921

42 / 6

Aquari de la Cascada i Vivarium Factures i manaments de
pagament en concepte de
reparacions a l'Aquari; detall de
la confecció de pressupost
ordinari 1919 dels departaments
de Botànica i Geologia; sol·licitud
perquè es faci la connexió de
l'Aquari de la Cascada a la
canalització d'aigua de Montcada
que passa pel Parc i posteriors
reiteracions;

1915

1921

42 / 6

Aquari de la Cascada i Vivarium Acord de la Comissió de Foment
pel qual es passa a la secció
d'Urbanització i Obres l'ofici en
què es demana que es
substitueixi l'aigua que alimenta
l'Aquari del Parc per la procedent
de Montcada;

20/01/2014
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1915

1924

59 / 2

Informes sobre manteniment
de les col·leccions

Informes sobre les peces de la
col·lecció; informe sobre un
cetaci de 7,20 metres trobat a la
platja de Tossa; informe sobre la
retolació dels exemplars exposats
al públic; dades referents al
moviment de la secció de
Mastozoologia en el període abril
1923 - març 1924;

1915

1925

59 / 2

Selecció de personal

Presentació de dues persones per
una plaça de mecanògrafa i
proves realitzades;

1915

1925

59 / 2

Correspondència interna

Invitacions, comunicacions de
reunions i excursions;

1915

1925

59 / 2

Tramesa d'animals

Trameses d'animals importats;
tramesa al museu d'una escola
d'una col·lecció de mol·luscs;

1915

1925

59 / 2

Materials per treballar

Llistes del material i les eines
indispensables per a la Secció;

1915

1925

59 / 2

Exploracions Golf de Guinea

Còpia d'una carta d'Escalera per
la qual anuncia la tramesa de 5
capses amb peces; llista dels
mamífers rebuts procedents de
les exploracions del mateix
Escalera en els territoris del golf
de Guinea i informe posterior;
oferiments d'exemplars i de
peces de museu;

1915

1925

59 / 2

Mastologia i Anatomia
comparada. Sr. Aguilar-Amat
(1915-1925)

Llista de les obres de mastologia
rebudes a la Secció procedents
de les compres de llibres
efectuades a Alemanya;

20/01/2014
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1915

1925

59 / 2

Mastologia: baixes d'animals
(1915-1925)

Proposta de baixes d'algunes
peces de la col·lecció
mastològica donades les seves
condicions defectuoses;

1915

1925

59 / 2

Col·laboració Exposició de
Barcelona

Avantprojecte de col·laboració
del Museu pel que fa a
mastologia en l'obra de la futura
Exposició de Barcelona;

1915

1925

59 / 2

Parc Zoològic

Relació dels mamífers catalans
que podrien instal·lar-se en un
futur Parc Zoològic;

1915

1925

59 / 2

Correspondència

Carta adreçada a Carlos
Maturana, resident a Ceuta,
perquè reculli i compri exemplars
a la regió;

1915

1925

59 / 2

Adquisició de 22 cranis

Rebuda de 22 cranis de gos entre
altres peces;

1915

1925

59 / 2

Expedients de personal

Certificats conforme Aguilar de
Amat i Santiago Novellas són
naturalistes del Museu de
Ciències Naturals; nomenament
d'Aguilar-Amat com a bibliotecari;

1915

1925

59 / 2

Liquidacions excursions

Liquidació de les 1.015 ptes
rebudes per l'excursió de Sant
Joan de l'Erm i Vall d'Aran;

1915

1925

59 / 2

Adscripció Aquari

Comunicació de l'adscripció de
l'Aquari a les seccions
d'Entomologia (menys
Lepidòpters) i Vertebrats

20/01/2014
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1915

1936 170 / 1

Pressupostos

Impressos de pressupostos de
l'Ajuntament de Barcelona
corresponents a diversos anys,
alguns d'ells incomplets.

1915

1948 103 / 1

Correspondència Dr. Zariquiey
(1915-1948)

Correspondència rebuda pel Dr.
Ricardo Zariquiey (1915-1948),
plec de notes personals i
publicacions

1916

1916

Préstec d'un seps de
Collsacabra, donatiu de
Mariano Masferrer i Rierola

Reclamació d'un seps de
Collsacabra, prestat a Joaquim
Maluquer per a un estudi.

1916

1916

87 / 5

Esborrany de comptes corrent i
tempteigs varis

Llibre de comptabilitat,
esborrany de comptes corrents,
ingressos i despeses (1916-

1916

1916

26 / 2

Adquisició per donatiu de blocs
per a la col·lecció Petrogràfica

Donatiu d'un bloc de pedra
calissa. de la pedrera Gardruell,
prop de Sitges, per Manuel
Girona Soler per a la col·lecció
petrogràfica.

1916

1916

38 / 1

Estat de comptes. Museu de
Catalunya

Relació de despeses menors al
Museu Martorell i al Museu
Regional durant 1916

1916

1916

13 / 26

Naturalistes agregats

Nomenament d'Ignasi de Sagarra,
Joan Baptista d'Aguilar-Amat i
Pius Font i Quer com a
naturalistes agregats al Museu de
Ciències Naturals, encarregant-se
de diferents seccions tot i el
caire honorífic del càrrec

1916

1916

80 / 2

Pressupost i liquidacions
(manaments de pagament)

Liquidació de l'exercici de 1916,
relació de despeses menors del
Museu i relació de despeses del
Parc Zoològic pel mateix període

20/01/2014
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1916

1916

32 / 18

Concurs auxiliars

Sol·licitud i mèrits presentats per
Maximino San Miguel de la
Cámara en el concurs per proveir
5 places d'auxiliars dels Museus,
publicació de la convocatòria en
diferents diaris i resolució del
concurs

1916

1916

67 / 19

Esborrany de memòria del
Museu i Biblioteca

Esborrany de memòria del Museu
i de la Biblioteca des dels seus
orígens fins a desembre de 1915

1916

1916

69 / 5

Estatut i reglament 1916

Estatut i reglament de la Junta
de Ciències Naturals de
Barcelona (1916)

1916

1916

74 / 2

Concurs places auxiliars de
Museus

Documentació presentada pels
aspirants al concurs a 5 places
d'auxiliar dels Museus

1916

1916 126 / 13

"Mol·luscs ingressats en el
Museu des del mes de juny de
1916" determinats per A. Bofill
i Poch

Còpia de l'original "Mol·luscs
ingressats en el Museu des del
mes de juny de 1916",
determinats per Artur Bofill i
Poch, que va ser lliurat a
impremta

1916

1916 127 / 4

"Breus indicacions sobre
l'existència de restes animals
en el subsòl del Museu
Martorell de la ciutat de
Barcelona", per A. Bofill (1916)

Estudi "Breus indicacions sobre
l'existència de restes animals en
el subsòl del Museu Martorell de
la ciutat de Barcelona" d'Artur
Bofill (1916)

1916

1916

Anuari 1916

Retalls de premsa sobre l'aparició
de l'Anuari, factures i manaments
de pagament per la impressió i
tramesa de l'Anuari, agraïments
per la seva tramesa, oferiments
de publicació per l'Anuari 1917

20/01/2014

32 / 21

Pàgina 124 de 440

Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1916

1916

32 / 11

Material d'instal·lació.
Hivernacle

Factures i manaments de
pagament en concepte de
material per l'hivernacle i
instal·lació de la calefacció;
sol·licitud perquè s'anul·li el
detall pels treballs d'instal·lació
del Museu Regional, Hivernacle i
Umbracle i presentació d'un nou
pressupost modificat en funció de
la variació dels preus

1916

1916

38 / 24

Extracte del reglament dels
treballadors

Extracte del reglament
d'empleats (art.94 a 140);

1916

1916

33 / 3

Junta Ciències Naturals de
Barcelona

Plantilla del personal de la Junta
amb expressió del sou i la seva
dependència orgànica;

1916

1916

33 / 6

Nomenament vocals Junta

Comunicació a Jeroni Darder de
l'acord de Junta pel qual es
nomenen els vocals Srs. Cazurro i
Fuset per a representar la Junta
en la reorganització de l'aquari
de la cascada del Parc; citació
per veure com s'hi podrien
destinar alguns recipients per
aigua de mar i escrit d'excusa per
la impossibilitat d'efectuar la
visita;

1916

1916

33 / 13

Jardí Botànic. Places vacants

Provisió de la plaça vacant de
peó-jardiner per a la
representació de la flora
montserratina i recomanació;

1916

1916

38 / 26

Gestió de personal

Relació del personal tècnic dels
Museus afecte a la Junta de
Ciències Naturals; proposta de
Font i Quer adreçada a Artur
Bofill perquè reorganitzi l'horari
del personal subaltern del Museu;

20/01/2014
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1916

1916 138 / 3

Factures d'octubre a desembre
de 1916

Factuares d'ctubre a desembre de
1916

1916

1916 181 / 9

Relacions de moluscs recollits
per diverses persones

Relacions de moluscs recollits per
diverses persones a diversos
indrets de Catalunya al 1916.

1916

1916 181 / 10

Material enviat per a la
consulta al Sr. Romaní

Relació d'exemplars enviats per a
la consulta al Sr. Romaní de
Vilanova i la Geltrú.

1916

1917

95 / 5

Llibre d'Actes

Actes de la Junta de Ciències
Naturals de Barcelona de 11 de
febrer de 1916 al 5-12-1917

1916

1917

32 / 25

Constitució de la Junta

Constitució de la Junta de
Ciències Naturals de Barcelona:
Notificació dels nomenaments,
acords, organització, estatuts i
reglament

1916

1917 117 / 1

Manaments de pagament

Manament de pagament: 1916 1917
Números d'assentament: 3.392 a
3.979

1916

1917

31 / 1

Material d'instal·lació (Museu
Regional)

Factures, ordres de pagament i
pressupostos d'instal·lació de
material pel Museu, 1916-1917

1916

1917

31 / 2

Museu Martorell. Pressupostos

Instruccions per a la petició de
material dins del pressupost
ordinari i sol·licituds d'enviament
de pressupostos econòmics, 19161917

1916

1917

31 / 3

Parc Zoològic. Pressupostos

Sol·licitud d'enviament de
pressupost econòmic i gestió del
pressupost atorgat, 1916-1917

20/01/2014
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1916

1917

31 / 5

Alcalde de Barcelona.
Comptadoria Municipal

Sol·licitud a l'Ajuntament d'una
consignació addicional per l'any
corrent així com la inclusió en els
pressupostos ordinaris de
l'assignació de 50.000 ptes vigent
abans de 1914 i pagaments
posteriors en base al pressupost,
1916-1917

1916

1917

31 / 11

Junta de Ciències Naturals.
Pressupostos

Aprovació de pressupostos i
transferències de crèdit per
obres diverses als jardins, Parc
Zoològic i Museu, Pla general
d'aprofitament del grup d'edificis
del parc i pressupost per 1917

1916

1917

31 / 6

Secció Petrogràfica

Ordres de pagament i factures
per diferents treballs de
manteniment realitzats a la
secció petrogràfica del Museu,
1916-1917

1916

1917

31 / 7

Material d'escriptori. Museu
Martorell

Ordres de pagament i factures en
concepte de material d'escriptori
i requeriment d'un pagament,
1916-1917

1916

1917

36 / 2

Ingressos Zoo

Relacions dels ingressos per
venda d'animals, ous, etc. en el
Parc Zoològic durant el període
1916-1918

1916

1917

38 / 10

Parc Zoològic

Estat de comptes al Parc Zoològic
entre maig de 1916 i abril de 1917

1916

1917

38 / 3

Museu Martorell. Laboratoris

Factures per material de
laboratori i manament de
pagament a càrrec del pressupost
extraordinari de 1916

20/01/2014
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1916

1917

38 / 9

Consultes

Consultes d'empreses i
particulars, adreçades al Museu
d'Història Natural, sobre la
classificació de coleòpters,
minerals, etc., identificació de
minerals i opinió sobre la seva
qualitat

1916

1917

38 / 5

Repartiment de publicacions

Llista de publicacions del Museu;
entitats i publicacions amb qui té
establert canvi la Junta de
Ciències Naturals de Barcelona;
llistat d'organismes estrangers on
s'envien publicacions de
Geologia; llistat d'intercanvis de
Geologia; lliuraments i trameses
de publicacions (juliol 1916-juliol
1920)

20/01/2014
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Data Data
inici final
1916

1917

20/01/2014

Ubicació Títol
31 / 9

Comissió de Foment. Obres
públiques

Resum
Projecte de contracte amb la
Sociedad Anónima de Recreos y
Atracciones per la instal·lació i
explotació d'atraccions en una
zona del Parc; distribució del
pressupost extraordinari d'acord
amb les noves instal·lacions a
efectuar; tramesa a la Comissió
de Foment del detall de les
instal·lacions per l'umbracle;
tramesa de les bases del concurs
per l'adquisició dels materials
necessaris per la instal·lació del
Museu Regional; aprovacions de
despeses; demanda a la Comissió
de devolució dels projectes per
sotmetre'ls a revisió; modificació
del detall de les adquisicions
notificades anteriorment i
sol·licitud perquè els permetin
comprar els materials a mesura
que les necessitats ho exigeixin;
pressupostos per materials en les
instal·lacions del Museu Regional,
Hivernacle i Umbracle; resum de
les obres i millores estudiades
per la Junta adreçat a la
Comissió de Foment de cara a la
confecció del pressupost
extraordinari; transferència de
crèdit per la instal·lació dels
nous serveis; sol·licitud perquè
permetin gestionar a la Junta la
secció del Parc coneguda com a
"Montanyes de Montserrat" per tal
de representar-hi la flora
montserratina, proposta que
acaba essent acceptada;
notificació de l'acord de
l'Ajuntament d'instal·lar a
diferents punts del Parc
recipients de menjar per a ocells
com a via d'assaig; acord
d'instal·lació d'un sistema de
calefacció a l'hivernacle; queixa
de la Junta per l'estat de
vigilància i conservació en què es
troba la cascada del Parc;
sol·licitud perquè es concreti
l'emplaçament del futur Institut
Pàgina 129 de 440

Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum
Oceanogràfic de Barcelona i
atorgació de la secció marítima
del Parc

1916

1917

31 / 15

Junta de Ciències Naturals
(intercanvi de publicacions)

Expressada la conveniència
d'obtenir revistes i publicacions
científiques pel Museu, s'acorda
en sessió ordinària de la Junta
(25-2-1916) reservar una partida
del pressupost per publicar un
anuari propi que serviria per
l'intercanvi de publicacions;
escrits a diferents institucions
sol·licitant l'intercanvi; respostes

1916

1917

32 / 1

Parc Zoològic (organització i
autoritzacions)

Disposicions generals en matèria
d'organització que la Junta
transmet al director del Parc
Zoològic, Francesc d'A. Darder,
perquè les posi en pràctica;
nomenament d'una ponència
encarregada d'estudiar tot el
referent a organització, personal,
desenvolupament i ampliació del
Parc; nota de premsa anunciant
una subhasta dels animals
sobrants i reproduïts al Parc,
autoritats i relació d'animals que
es vendran; proposta de
concessió gratuïta a títol de
precari de la secció avícola del
Parc; escrit perquè es suspenguin
els focs artificials preparats per
la revetlla de Sant Joan per
l'empresa "Recreos y Atracciones,
S.A."

1916

1917

32 / 4

Laboratori de Taxidèrmia

Factures i manaments de
pagament en concepte d'obres,
reparacions i material pel
laboratori de taxidèrmia i còpia
d'una liquidació

20/01/2014
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Ubicació Títol

Resum

1916

1917

32 / 7

Museu Regional. Material
d'exposició (Vertebrats)

Pressupostos, factures i
manaments de pagaments en
concepte de construcció de
maquetes, decoracions, plànols i
reparacions al Museu de
Catalunya

1916

1917

32 / 8

Material d'exposició
(Hivernacle i Umbracle)

Escrit de la Direcció d'Arbrats i
Jardins perquè es faciliti una
relació detallada de les espècies
que es podrien adquirir per
l'hivernacle i umbracle del Parc i
tramesa de l'esmentada relació;
correspondència amb proveïdors
estrangers; factures i manaments
de pagament

1916

1917

32 / 9

Material d'instal·lació. Museu
Martorell

Factures i manaments de
pagament en concepte de
reparacions i material pel Museu
Martorell

1916

1917

32 / 10

Material d'instal·lació.
Umbracle

Comunicació perquè, d'acord amb
el pla de reforma interior de
l'umbracle, es treguin a l'exterior
els sis bancs que hi ha dins;
tramesa del detall per les
instal·lacions de l'umbracle per
tal que serveixin de base en els
concursos i subhastes per a dur a
terme el projecte

20/01/2014
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Data Data
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Ubicació Títol

Resum

1916

1917

32 / 12

Laboratoris. Museu Regional

Expedient de compra d'un
microscopi binocular "Zeiss" a la
casa Hartmann de Barcelona,
factures i manaments de
pagament en concepte d'objectes
de vidre i material pel laboratori
del Museu, projecte d'un principi
de laboratori de cristal·lografia i
mineralogia que considera
condicionament físic i material
científic, pressupostos per
material, obertura d'un compte
corrent a nom de la Junta per les
comandes corresponents a
material de laboratori

1916

1917

32 / 5

Mobiliari. Museu Regional

Factures i manaments de
pagament en concepte de
mobiliari i material pel Museu
Regional

1916

1917

31 / 14

Serveis meteorològics

Acord de la Junta pel qual se
suprimeix pel proper exercici la
subvenció de mil pessetes anuals
a favor de la Societat
Astronòmica de Barcelona per la
col·locació diària del Mapa
Meteorològic als baixos de les
Cases Consistorials; factura i
manament de pagament pel
manteniment dels aparells;
manament de pagament pel
servei durant 1915; reclamació
de la subvenció per 1916,
manament de pagament i rebut

1916

1917

32 / 14

Mobiliari. Museu Martorell

Factures i manaments de
pagament en concepte de
mobiliari pel Museu Martorell

1916

1917

32 / 22

Catalogació. Museu Regional

Factures i manaments de
pagament per la impressió de
cartolines per la catalogació i
etiquetes pel Museu de Catalunya

20/01/2014
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1916

1917

32 / 15

Hivernacle (obres). Secció de
Terraris

Factures, manaments de
pagament i pressupostos en
concepte d'obres i instal·lacions a
l'Hivernacle; croquis

1916

1917

32 / 16

Hivernacle (obres). Secció
d'Estufa

Projecte per la instal·lació de la
calefacció central per aigua
calenta en un dels pavellons de
l'Hivernacle; croquis; factures i
manaments de pagament;
reclamacions de pagament

1916

1917

33 / 5

Aquari de la Cascada. Despeses Sol·licitud a Comandància de
i boma d'aigua
Marina de Barcelona perquè es
pugui dragar periòdicament en
aigües de la jurisdicció per tal de
reposar d'animals vius l'aquari i
d'obtenir exemplars pels estudis;
Pressupostos, comandes, factures
i manaments de pagament en
concepte de materials,

1916

1917

38 / 4

Obres. Museu de Catalunya

20/01/2014

Petició a la Societat General de
Telèfons perquè instal·lin un
aparell de paret a les oficines del
Museu Martorell i al Museu de
Catalunya; sol·licitud a la
Comissió d'Hisenda d'una
consignació extraordinària per
atendre les obres
d'acondicionament de l'edifici de
l'antic Restaurant del Parc, ara
esdevingut Museu; pressupostos,
factures i manaments de
pagament en concepte de
restauració, obres i instal·lacions
de serveis al Museu
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Data Data
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Ubicació Títol

Resum

1916

1917

38 / 15

Secció malacològica

Petició de la Junta al director del
Museu de Ciències Naturals
perquè, per tal de formar el
projecte de pressupost que s'ha
d'aprovar, presenti el detall que
cregui necessari per al
manteniment dels serveis
encomanats (29-2-1916);
peticions als naturalistes
agregats de les diferents seccions
dels Museus perquè presentin les
bases pel pressupost 1917
separant-lo per partides (14-111916); pressupostos detallats
presentats: secció de vivaris i
terraris de l'Hivernacle,
departament d'herpetologia,
seccions de mineralogia i
botànica; peticions d'avantpressupost raonat per l'exercici
pròxim (22-5-1917);
correspondència relacionada amb
el llegat fet a la ciutat per la Sra.
Maria Barriel, vídua de Joan
Rosals, de la col·lecció del seu
marit i escrit d'agraïment

1916

1917

59 / 2

Pressupost 1917

Esborrany de sol·licitud perquè
s'augmenti el pressupost ordinari
(1917);

20/01/2014
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1916

1917

33 / 8

Jardí Botànic. Organització
d'un Institut i Jardí Botànic

Sol·licitud al Comitè Executiu de
l'Exposició d'Indústries
Elèctriques de Barcelona perquè
participi en l'organització d'un
Institut i Jardí Botànic;
comunicació de l'acord de Junta
pel qual es nomena la ponència
encarregada de projectar
l'organització d'un Jardí Botànic a
Barcelona en els terrenys de
Montjuïc assenyalats pel Comitè;
acceptació del Comitè de
l'Exposició de la proposta
formulada per la ponència per
l'establiment d'un Jardí Botànic i
còpia de l'acord

1916

1917

38 / 8

Projecte organització Institut
Botànic

Informe "Idea general que ha de
presidir el projecte d'Institut
Botànic de Barcelona"; petició al
Comitè Executiu de l'Exposició
d'Indústries Elèctriques de
Barcelona perquè participi en
l'organització d'un Institut i Jardí
Botànic; nomenament de la
ponència encarregada de
projectar l'organització de
l'Institut; acceptació del Comitè
de l'Exposició de la proposta
formulada per la ponència per
l'establiment d'un Jardí Botànic i
Institut Botànic i còpia de l'acord;
convocatòria de reunió amb els
comissaris de l'Exposició; plànol
de l'Exposició de Barcelona secció espanyola

1916

1918

40 / 25

Acords Junta i Ajuntament

Acords de Junta referents a
l'activitat de la pròpia Junta i al
Parc Zoològic (1916-1917), i
acord de l'Ajuntament sobre
constitució i facultats de la Junta
(28-1-1918)

20/01/2014
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1916

1918

38 / 7

Invitacions i excursions oficials

Nota de premsa sobre la
constitució de la Junta entrant;
invitacions a diferents actes
oficials (recepció, obertures
d'exposició i de cursos acadèmics
entre altres) i representació de la
Junta; informació sobre els
horaris de la visita col·lectiva a
Cambrils, a les possessions del
Marquès de Marianao (Parc
Samà), manament de pagament
pels bitllets de tren i escrit
d'agraïment al marquès per la
visita; full informatiu de
l'excursió científica a la badia de
Roses i al Cap de Creus
programada conjuntament per
l'Escola d'Estiu de la
Mancomunitat de Catalunya i la
Junta, relació de persones
inscrites i correspondència a
propòsit de la seva organització;
programa de l'excursió col·lectiva
al Montseny i escrit de Font i
Quer, en tornar de l'excursió, on
informa a Maluquer de la situació
que s'està vivint a Barcelona
l'agost de 1917; escrit de condol
per la mort del geòleg Giovanni
de Stefano, vicepresident de la
Società di Science Naturali de
Economiche de Palermo

1916

1918

39 / 7

Parc Zoològic - Informes i
resums d'acord de la Junta

Resum dels acords de Junta pel
que fa a les reformes de la
col·lecció (1916-1917); Informe
del director accidental sobre les
deficiències i necessitats de la
col·lecció zoològica;

20/01/2014
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Data Data
inici final
1916

1918

20/01/2014

Ubicació Títol
32 / 13

Comissió d'Hisenda

Resum
Sol·licitud a Alcaldia per part de
la Junta d'una consignació
addicional de 7.850 ptes que
permeti atendre tots els
compromisos pendents per l'any
1916 i inclusió en els
pressupostos ordinaris de l'antiga
consignació normal de 50.000
ptes; sol·licitud a la Comissió
d'Hisenda de 17.500 ptes amb
caràcter extraordinari per
atendre les obres
d'acondicionament de l'antic
restaurant del Parc, ara cedit i
destinat a la instal·lació d'un
museu científic-natural;
comunicació de la suspensió de
l'amortització aplicada a les
places a què es refereix l'acord
d'11-11-1915 compreses en
diferents partides;
recomanacions de la Comissió
d'Hisenda per a la confecció d'uns
pressupostos equilibrats i
tramesa per part de la Junta de
les despeses projectades;
proposta adreçada a la Comissió
de Foment de les obres i millores
necessàries a càrrec al
pressupost extraordinari;
sol·licitud a la Comissió d'Hisenda
d'una consignació a càrrec al
pressupost extraordinari;
pressupost ordinari de despeses
per l'any 1918 (article VII)

Pàgina 137 de 440

Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1916

1918

32 / 6

Material d'exposició. Museu
Martorell

Factures i manaments de
pagament en concepte de
reproduccions d'animals
antediluvians; sol·licitud
adreçada al rector de la
Universitat de Barcelona perquè
es dipositi al Museu Martorell
l'esquelet de cetaci i altres peces
mentre el laboratori de zoologia
general de la Universitat estigui
de reformes, contestació
afirmativa de la Universitat i
manament de pagament
corresponent al trasllat del cetaci

1916

1918

33 / 7

Jardí Botànic

Factures i manaments de
pagament en concepte de
materials, el seu transport i
plantes; sol·licituds a Ferrocarrils
de Catalunya i al Comte de Güell
de dos vagons de pissarra i de
pedra calcària respectivament,
amb destí al Jardí Botànic situat
davant el Museu Martorell, tot
assumint la Junta les despeses
del transport;

1916

1918

40 / 25

Estatut Junta

Exemplar de l'Estatut de la Junta
de Ciències Naturals de
Barcelona de 1917

1916

1918

40 / 25

Despeses i estats de comptes
del Parc Zoològic

Relació de despeses del Parc
Zoològic entre maig i desembre
de 1917, saldos de comptes amb
els subministradors, factures
pendents de 1917, pressupost
ordinari de despeses per 1918
(art. VII)

20/01/2014
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1916

1918

38 / 25

Correspondència entitats

Petició d'exemplars per a una
escola; escrit del Centre
Excursionista de Catalunya pel
qual es comunica l'organització
d'una exposició cartogràfica i es
demana el préstec de mapes i
fotografies que puguin ser
d'interès per a l'exposició

1916

1919

38 / 14

Adquisicions per donatiu

Demanda d'informació sobre
l'autenticitat d'un cap humà
momificat pels procediments dels
indis de l'Amazones que han ofert
en venda al Museu d'Història
Natural; arribada d'un bloc
procedent de Sant Pere de Ribes,
donatiu de Josep Roig Puñed;
disposició perquè siguin
catalogades i instal·lades les
col·leccions d'insectes cedides
per Josep Mª Bofill i Pichot;
reclamació feta pel parc zoològic
de Nàpols perquè es pagui la
factura corresponent als animals
marins subministrats al Museu de
Ciències Naturals; reclamació
feta pel gabinet científic del
príncep de Mònaco per manca de
pagament d'una comanda

20/01/2014
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1916

1919

31 / 8

Material d'Exposició
Oceanogràfica

Comunicacions adreçades a
diferents entitats
oceanogràfiques perquè donin
animals marins al nou Museu
Regional, respostes; factures i
manaments de pagament en
concepte de maquetes; trameses
i donatius de col·leccions;
pressupostos i importació de
material per la instal·lació;
autorització de Comandància de
Marina perquè l'encarregat de
l'Aquari del Parc pugui dragar
periòdicament per reposar
d'animals vius la instal·lació;
esborrany de sol·licitud perquè es
concreti l'emplaçament del futur
Institut Oceanogràfic de
Barcelona; relació dels ingressos
a la Secció Oceanogràfica del
Museu durant gener de 1918

1916

1919

32 / 24

Museu Catalunya. Botànica

Cartes de Font i Quer adreçades
a Josep Maluquer (1916-1919):
Correspondència mantinguda des
de la Farmàcia Militar de Jaca
referent a la gestió de la secció
(etiquetes pel catàleg general de
Botànica, vestits pel personal,
etc.);

20/01/2014
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1916

1919

38 / 27

Museus. Correspondència
interna

Comunicacions dels horaris del
personal tècnic, auxiliar i agregat
afecte als Museus; Comunicació a
Bofill de l'encàrrec dels
assumptes administratius a Pius
Font i Quer; Comunicació del
pressupost aprovat per a 1917 pel
Museu de Catalunya, l'Hivernacle
i Museu Martorell; instruccions
per a les comandes de material
adreçades a les diferents
seccions dels Museus;
comunicació de l'acord de Junta
pel qual a cada sessió s'ha de
presentar una nota informant de
les millores i ingressos haguts a
cada secció;

1916

1919

32 / 24

Museu Catalunya. Botànica

Proposta de separar les dues
seccions de Botànica del Museu,
la fanerogàmica i la
criptogàmica, encarregant-se
d'aquesta darrera el Sr. Caballero;

1916

1919

32 / 24

Museu Catalunya. Botànica

Ingrés a la secció de Botànica de
quatre capses de plantes que
contenen l'herbari de Joan
Benedicto, farmacèutic de
Monreal del Campo (Teruel);

1916

1919

32 / 24

Museu Catalunya. Botànica

Condicionament del salonet de
conferències per a donar-hi
classes de Botànica;

1916

1919

32 / 24

Museu Catalunya. Botànica

Lliurament d'un treball per a la
seva publicació

20/01/2014
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1916

1920

39 / 35

Pressupost ordinari 1919

Esborranys de relacions
d'ingressos i despeses 1917,
liquidacions 1917, estat de
comptes 1919-1920 pel
pressupost ordinari, subvencions
cobrades de l'Ajuntament i la
Diputació en els pressupostos
ordinaris 1918 i 1919

1916

1921

42 / 3

Anys 1916-1921. Botànica. Dr.
Font. Secció d'herbaris

Proposta d'adquisició d'un lot
d'herbaris a la casa Oswald
Weigel de Leipzig

1916

1921

42 / 3

Anys 1916-1921. Botànica. Dr.
Font. Secció d'herbaris

Escrit pel qual s'informa de la
catalogació i instal·lació de
l'herbari cedit per Joan
Casadevall, invitació a l'acte
d'homenatge al Doctor amb motiu
de la recepció oficial de l'herbari,
escrits d'agraïment i disculpes
per no poder assistir-hi, factura i
manament de pagament pel
servei de banquet;

1916

1921

42 / 3

Anys 1916-1921. Botànica. Dr.
Font. Secció d'herbaris

Concurs de ciències naturals
dedicat a la botànica (herbaris)
organitzat pel Consell de
Pedagogia de la Diputació de
Barcelona entre tots els mestres
de Catalunya, destinació de mil
pessetes per premiar l'autor del
millor herbari local de plantes de
Catalunya, llista d'inscrits al
concurs, nomenament del
tribunal, proposta de premiar
Joan Fàbrega, acord de concessió
del premi i manament de
pagament per l'adjudicació,
acceptació de repetir el concurs
d'herbaris, bases per la "II
Exposició-concurs d'herbaris i
mètodes escolars per l'estudi de
les plantes i la seva vida";

20/01/2014
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1916

1921

42 / 3

Anys 1916-1921. Botànica. Dr.
Font. Secció d'herbaris

Manaments de pagament per una
col·lecció de plantes i per la
mensualitat de l'auxiliar de
botànica, factures i manaments
de pagament en concepte de
materials de treball i mobiliari;

1916

1921

42 / 3

Anys 1916-1921. Botànica. Dr.
Font. Secció d'herbaris

Presentació per Font i Quer d'una
proposta de projecte per a la
formació d'un herbari d'Espanya
amb la intenció de sol·licitar el
recolzament de la Junta de
l'Exposició Internacional
d'Indústries Elèctriques;

20/01/2014
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1916

1924

43 / 8

Donatius de particulars

Comunicats referents als
oferiments d'un ximpanzé per
Leopoldo González i de peixos
dissecats per Josefa Sanz
Echevarría de Diego; ingrés de
dos óssos d'Astúries adquirits per
l'alcalde a Ambrosio Hulton;
donatius d'un cérvol ònix per Luis
Marsans Peix-Cortés, d'un
exemplar de Polyporus lucidus
procedent del terme d'Agullana
per Lluís M. Vidal, d'una vèrtebra
de cetaci del grup Halitherium
del període miocènic per Eduard
Díaz (cònsol de Bolívia a Huelva),
de les col·leccions d'himenòpters
de Josep M. Bofill i Pichot, d'un
herbari de liquens, de 56 volums
del Botanische Jahrbücher per
Josep Maluquer Nicolau, donatius
diversos a la Biblioteca fets per
Maximí San Miguel, Bofill i Pichot
i Josep Maluquer, de la col·lecció
de mineralogia i arqueologia de
Lluís M. Vidal com a una de les
seves últimes voluntats, d'un
cervus elaphus per la marquesa
de Rebalso; tramesa de mol·luscs
feta per Manuel Vidal i López i
classificació; manament de
pagament en concepte de troncs
de Catalunya emprats en una
Exposició del Moble

1916

1929

37 / 2

Factures

Facturacions a la Junta Municipal
de Ciències Naturals en el
període 1916-1921 i l'any 1929

1916

1931

90 / 3

Registre parcial de comptes i
liquidacions de departaments

Llibre Registre de factures (19161931)

20/01/2014
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Data Data
inici final
1916

1941

1916

Ubicació Títol
5 / 16

Resum

Pressupostos 1916-1941

Pressupost ordinari per al Museu
(1916) i per la Junta (1918);
ingressos i despeses 1919-1921,
1924-1925, 1933-1934; crèdit
1938, liquidació 1939 i saldo
comptes d'estalvi

1953 110 / 1

Publicacions (1916-1956).
Barcelona

Correspondència amb
biblioteques i entitats amb seu a
Barcelona: compra de llibres,
donacions, subscripcions,
disposició de revistes, intercanvi
de publicacions, etc.

1916

1953 110 / 2

Publicacions (1916-1956) A-B

Correspondència de Biblioteca i
publicacions amb entitats d'arreu
del món (A-B): compra de llibres,
donacions, subscripcions,
intercanvi de publicacions, etc.

1916

1953 111 / 1

Publicacions (1916-1956) C-H

Correspondència de Biblioteca i
publicacions amb entitats d'arreu
del món (C-H): compra de llibres,
donacions, subscripcions,
intercanvi de publicacions, etc.

1916

1953 111 / 2

Publicacions (1916-1956) I-L

Correspondència de Biblioteca i
publicacions amb entitats d'arreu
del món (I-L): compra de llibres,
donacions, subscripcions,
intercanvi de publicacions, etc.

1916

1953 112 / 1

Publicacions (1916-1956) M-N

Correspondència de Biblioteca i
publicacions amb entitats d'arreu
del món (M-N): compra de llibres,
donacions, subscripcions,
intercanvi de publicacions, etc.

20/01/2014
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1916

1953 112 / 2

Publicacions (1916-1956) O-P

Correspondència de Biblioteca i
publicacions amb entitats d'arreu
del món (O-P): compra de llibres,
donacions, subscripcions,
intercanvi de publicacions, etc.

1916

1953 113 / 1

Publicacions (1916-1956) R-T

Correspondència de Biblioteca i
publicacions amb entitats d'arreu
del món (R-T): compra de llibres,
donacions, subscripcions,
intercanvi de publicacions, etc.

1916

1953 113 / 2

Publicacions (1916-1956) U-Z

Correspondència de Biblioteca i
publicacions amb entitats d'arreu
del món (U-Z): compra de llibres,
donacions, subscripcions,
intercanvi de publicacions, etc.

1917

1917

Concurs per a la provisió de la
plaça de Secretari General i
Tècnic de la Junta de Ciències
Naturals

Concurs per a la provisió de la
plaça de Secretari General i
Tècnic de la Junta de Ciències
Naturals de Barcelona.

1917

1917 117 / 2

Manaments de pagament

Manament de pagament: 1917
Números d'assentament: 3.981 a
4.132

1917

1917

80 / 1

Pressupost i liquidacions
(manaments de pagament)

Liquidació de l'exercici de 1917 i
de les quantitats concedides com
a ampliació als anys 1916 i 1917

1917

1917

38 / 2

Catalogació. Museu Martorell

Factura per etiquetes i cartolines
pels Museus i ordre de pagament
a càrrec del pressupost ordinari
de 1917

1917

1917

68 / 2

Memòria Junta

Memòria de la Junta Municipal de
Ciències Naturals, vers 1917

20/01/2014

33 / 1

Pàgina 146 de 440

Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1917

1917 126 / 14

"La col·lecció Rosals" per Artur
Bofill

Article d'Artur Bofill sobre la
persona de Joan Rosals i
Corretjer i la col·lecció de
mol·luscs que va llegar al Museu
de Ciències Naturals

1917

1917 126 / 15

"Instruccions per a la
recol·lecció de mol·luscs
terrestres i d'aigua dolça" per
Artur Bofill (1917)

Original manuscrit i galerades de
l'estudi "Instruccions per a la
recol·lecció de mol·luscs
terrestres i d'aigua dolça" d'Artur
Bofill, publicat per la Junta a
Musei Barcinonensi Scientiarum
Naturalium Opera, vol. I,
Instruccions, núm. 5 (1917)

1917

1917 127 / 17

"Mol·luscs recollits a les
Balears per Josep Maluquer el
febrer de 1917"

Relació "Mol·luscs recollits a les
Balears per Josep Maluquer el
febrer de 1917"

1917

1917 127 / 26

"Proemi", per A. Bofill (1917)

Introducció d'Artur Bofill a l'obra
de recopilació "Mamífers fòssils
de Catalunya" del diaca J.R.
Bataller

1917

1917 127 / 18

"Rèptils de Catalunya", per
Joaquim Maluquer

Original de l'obra "Rèptils de
Catalunya" de Joaquim Maluquer,
entesa com una contribució a una
Història Natural elemental
encara no duta a terme a
Catalunya

20/01/2014
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Data Data
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Ubicació Títol

Resum

1917

1917

32 / 20

Nous cursos

Programes dels cursos de
Mineralogia (anàlisis
pirognòsties), Zoologia general,
Botànica descriptiva i Zoologia
(mamífers): semblen adreçats
bàsicament a la formació interna
del personal; escrit d'excusa
d'Alexandre Ribera, treballador
del laboratori de l'Ajuntament de
Badalona, per no poder assistir al
curs; escrit de San Miguel de la
Càmara informant sobre el
desenvolupament d'un curs de
Geologia

1917

1917

32 / 19

Publicacions del Museu

Relació de persones a qui s'han
de trametre les publicacions de
la Junta, factures i manaments
de pagament en concepte
d'impressió de diferents
publicacions, cartolines, etc.,
targetes de felicitació per les
publicacions de la Junta,
propostes i trameses d'originals
per a la seva publicació

20/01/2014
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Data Data
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Ubicació Títol

Resum

1917

1917

38 / 6

Publicacions. Premsa

Notes de premsa sobre temes
diversos (projecte de l'Institut
Oceanogràfic de Catalunya,
subhasta d'animals, programa
dels actes per celebrar la
inauguració de les noves
instal·lacions i serveis); retalls
de premsa a propòsit de les
publicacions de la Junta, entre
ells un article d'Emilio H. del
Villar on elogia l'interès científic
de la ciutat de Barcelona i en
concret la Junta de Ciències
Naturals i les seves publicacions;
retall de premsa que parla de la
contractació d'un alemany com a
peó a les instal·lacions de la
Junta; exemplar de la revista
"Alrededor del mundo" núm. 955
(17 de setembre de 1917) on
apareix l'article "Un nuevo museo
en España : el de Historia Natural
de Barcelona"

1917

1917

38 / 22

Visites a les instal·lacions

Peticions d'escoles, seccions
excursionistes i particulars
perquè els autoritzin a visitar les
instal·lacions de la Junta; petició
de la Societat de Biologia de
Barcelona perquè el professor
Cels Arévalo de Valencia pugui
donar un curset sobre el plàncton
d'aigua dolça en els locals del
Museu de Catalunya

1917

1917

38 / 11

Anuari 1917

Peticions de catàlegs, informes i
treballs per la publicació de
l'Anuari 1917 i correspondència
relacionada amb algunes proves
d'impremta i tiratge sense
especificar

20/01/2014
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Data Data
inici final
1917

1917

20/01/2014

Ubicació Títol
32 / 23

Inauguració (Museu Catalunya)

Resum
Instruccions al personal
encarregat de l'accés del públic a
les instal·lacions de la Junta;
circular sobre l'accés a les
instal·lacions; invitacions a
diferents personalitats perquè
donin una conferència científica
en els actes d'inauguració dels
nous serveis; relació de persones
a qui s'enviarà invitació per
assistir al banquet; sol·licitud a
la Reial Acadèmia de Ciències i
Arts de Barcelona del seu saló
d'actes; comunicació a la
Diputació i a l'Ajuntament de
Barcelona del programa de la
inauguració oficial, així com al
Museo Nacional de Ciencias
Naturales; escrits excusant
l'absència, delegacions; encàrrec
del banquet a la Sociedad
Anónima de Recreos y
Atracciones; assignació per
l'Ajuntament de Barcelona de
3000 ptes per atendre i obsequiar
les personalitats presents a la
inauguració; delegacions per
rebre els comissionats; memòria
del secretari pronunciada en
l'acte d'inauguració; programa de
l'excursió; factura i manament de
pagament corresponent al
banquet; menú; relació de
persones per ordre alfabètic a
qui s'envia invitació per assistir al
banquet; factures i manaments
de pagament per estades d'hotel,
restaurants i despeses de viatge;
retalls de premsa sobre la
inauguració; agraïments i
felicitacions
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Data Data
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Ubicació Títol

Resum

1917

1917

38 / 12

Qüestionari de blocs

Qüestionari de blocs enviats a
diferents canteres i particulars
recaptant informació per a un
estudi: naturalesa del bloc, nom
del propietari, procedència
(cantera en explotació o no), ús,
proximitat a les vies de
comunicació, preu del metre
cúbic a preu de cantera i informe
tècnic sobre les propietats
físiques (en alguns casos)

1917

1917

38 / 13

Apartat de Correus. Servei de
telèfons

Pagament de l'apartat de correus
i del primer trimestre de telèfons
de 1918 segons manament de
pagament de 31-12-1917; avís de
pagament de la tarifa
corresponent a l'apartat de
correus

1917

1917

38 / 17

Secció Herpetològica

Relació dels exemplars i flascons
que constitueixen la col·lecció
herpetològica del Sr. Joaquim
Maluquer i Nicolau, dipositada en
la vitrina d'herpetologia del
Museu de Catalunya. La relació
es tramet al seu propietari fent
constar que queda una còpia a
l'arxiu

1917

1917

38 / 16

Companyia General d'Aigües

Contracte de la Junta de Ciències
Naturals amb la Societat General
d'Aigües de Barcelona pel
subministrament d'aigua al Museu
del carrer Pujadas (pòlissa
35376), targeta de lectura i avís
de pagament

1917

1917

38 / 20

Membres corresponents

Cartes d'agraïment de diferents
personatges pel seu nomenament
com a membres corresponents de
la Junta

20/01/2014
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1917

1917

38 / 23

Serveis Botànics-places vacants Nomenament de Miquel Gallen
Centelles com a peo jardiner

1917

1917

32 / 2

Bases organització Institut
Geològic de Catalunya

Bases per a l'organització de
l'Institut Geològic de Catalunya
(25-10-1917) redactades per la
ponència nomenada per la Junta;
dictamen de la comissió per a les
reformes de la col·lecció
zoològica (26-10-1917)

1917

1917

33 / 4

Expedients de personal

Designació de Concepció Jorba
per cobrir la plaça vacant de
recaptadora de l'Aquari

1917

1917

39 / 30

Parc Zoològic

Correspondència externa

1917

1917 138 / 4

Factures del mes de desembre
de 1917

Factures de desembre de 1917

1917

1917 139 / 1

Factures del mes de setembre
a desembre de 1917

Factures de setembre a
desembre de 1917

1917

1917 139 / 2

Pressupost d'ingressos i
despeses. Liquidació

Pressupost d'ingressos i despeses.
Liquidació

1917

1917 181 / 2

Gravats de diversos invertebrats Fitxes amb gravats de diversos
invertebrats a l'anvers. Al revers
hi ha l'anotació "Musei Barc.
Scient. Naturl. Opera -1917Series Zoológica nºVII" junt amb
el nº de làmina o pàgina.

1917

1918

20/01/2014

88 / 4

Inventari de les seccions del
Museu

Inventari dels béns mobles de
mineralogia, botànica, geologia,
oceanografia i biologia, zoologia,
entomologia, etc. (1917-1918)
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1917

1918

33 / 2

José Maluquer

Documentació aplegada per
Josep Maluquer en funció del seu
càrrec de secretari de la Junta de
Ciències Naturals: despeses i
liquidacions dels diferents
departaments, pressupost
ordinari de la Junta, pressupostos
de despeses diverses, designació
de ponències, bases per a
l'organització de l'Institut
Geològic de Catalunya, còpia de
la sessió de la Junta de 28 de
febrer de 1918, recomanacions
de personal i correspondència
diversa, tot en el període 19171918

1917

1918

38 / 31

Tresoreria de la Junta

Presentació a la Comissió
d'Hisenda de l'Ajuntament de
Barcelona del pressupost de
despeses dels organismes de la
Junta (1918) i correspondència
relacionada amb la seva gestió,
relacions de creditors, escrit pel
qual es sol·licita a l'Ajuntament
la concessió d'una consignació
especial per tal de liquidar les
factures pendents generades per
l'organització dels serveis i
col·leccions encarregades a la
Junta, manaments de pagament i
liquidació de les consignacions
del pressupost municipal ordinari
de despeses de la Junta (1918)

1917

1918

40 / 2

Personal de plantilla

Personal constituent de la Junta
de Ciències Naturals (1917),
permisos, vacants i canvis de
destinació en la plantilla del
Museu de Ciències Naturals,
donatiu d'una col·lecció per Joan
Baptista Aguilar-Amat, mort i
funerals de l'ex-director del Parc
Zoològic Francisco de A. Darder i
de l'auxiliar de Geologia Mª
Estrella Mata Amigó

20/01/2014
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1917

1918

40 / 15

Serveis Geològics

Ordre d'arranjament de la
xemeneia del laboratori de
mineralogia segons pressupost
presentat;

1917

1918

39 / 2

Parc Zoològic-Inventari
col·lecció

Inventari dels animals existents
al Parc en data 31-12-1917 i
comunicació de l'acord perquè es
presenti trimestralment;

1917

1918

40 / 17

Serveis Geològics

Comandes de material i de diners
per despeses menors, factures,
manaments de pagament i fulls
de liquidació del Departament de
Geologia;

1917

1919

40 / 3

Deute 1917

Saldo del comptes, factures
pendents i examen de factures
per 1917, escrit pel qual es
sol·licita a l'Ajuntament la
concessió d'una consignació
especial per tal de liquidar les
factures pendents generades per
l'organització dels serveis i
col·leccions encarregades a la
Junta, liquidacions de les
factures pendents que tenen
prelació en el pagament i
comptes de tresoreria (agostsetembre 1919) referents a
factures corresponents al període
1917-1919

1917

1919

39 / 31

Pressupostos de tots els
Pressupostos de despeses per
laboratoris i seccions per a 1919 cobrir les necessitats de les
diferents seccions per a 1918 i
1919

20/01/2014
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Ubicació Títol

Resum

1917

1919

41 / 2

Secretaria. Minutes duplicades
(1919)

Minutes de tota la tramitació
feta entre 1 de gener i novembre
de 1919 (són còpies d'alguns
documents ordenats
cronològicament: cartes, oficis,
manaments de pagament, etc.)

1917

1921

92 / 2

Registre de Publicacions

Llibre d'entrada de publicacions a
la Biblioteca (1917 aprox. - 1921
aprox.)

1917

1922

43 / 4

Laboratori de Taxidèrmia

Tramitació d'una petició de 2
daines mitjançant l'empresa José
Mª y Luis Benedito; carta del
Caballerizo y Montero Mayor de
S.M. per la qual s'aplaça
l'oferiment d'un grup de daines
amb destinació al Museu de
Ciències Naturals atès que la
temporada de cacera ha
finalitzat sense haver matat els
exemplars necessaris per fer
l'esmentat grup; instal·lació del
grup de daines oferts per S.M. el
Rei pels taxidermistes Benedito;
aprovació en sessió de Junta del
dictamen de la ponència per la
reorganització del Laboratori de
Taxidèrmia; oferiment per Lluís
Soler de diversos exemplars
naturalitzats i d'un esquelet (grup
de goril·les, zebra, ós gris
d'Astúries, llama del Perú, cérvol
de Virgínia, caps d'antílop,
esquelet de tapir i tíbia de
rinoceront fòssil procedent
d'Arenys de Mar)

20/01/2014
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Ubicació Títol

Resum

1917

1923

38 / 21

Projecte Institut Oceanogràfic

Sol·licitud de la Junta adreçada a
l'alcalde de Barcelona perquè
assenyali l'emplaçament del futur
Institut Oceanogràfic de
Barcelona en la secció marítima
del Parc; nomenament de la
comissió encarregada de
confeccionar l'avantprojecte
d'Institut Oceanogràfic de
Barcelona; còpia literal de l'escrit
pel qual la Comissió de Foment
de l'Ajuntament de Barcelona
acorda la instal·lació de l'Institut
en la secció marítima del Parc;
lliurament d'una capsa S.Z. 24
pes brut 82 kg. pescats procedent
de Gènova; efectuació d'un gir a
Mònaco en francs en pagament
d'una factura i escrit d'agraïment
per l'arranjament de l'assumpte;
presentació del projecte per
l'Institut Oceanogràfic
(pressupost del cost total
d'execució de l'edifici, memòria i
plànols detallats) pels
arquitectes municipals Antoni de
Falguera i Joaquim Vilaseca;
nomenament per la Junta de les
persones que han d'informar
sobre el projecte d'edifici tramès
per la Comissió de Foment i
comunicació de l'aprovació

1917

1924

40 / 19

Secció Herpetològica

Llista de rèptils i batracis
tramesos a Madrid pel laboratori
d'herpetologia del Museu de
Ciències Naturals de Barcelona;

20/01/2014
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Data Data
inici final
1917

1924

20/01/2014

Ubicació Títol
40 / 19

Secció Herpetològica

Resum
Carta de Victoriano Meoli (?) des
de Bonabé a Salvador Maluquer,
que es troba a La Pobla de Segur;
felicitació d'A. Cabrera adreçada
a Joaquim Maluquer pel seu
nomenament com a regent de
secció al Museu; invitació de Lluís
Soler i Pujol a Joaquim Maluquer
per a l'obertura del Museu
Pedagògic de Ciències Naturals;
carta de Francisco Mayans des de
Formentera a Enrique Erós per la
qual l'assabenta que ha trobat i
pot proporcionar dues tortugues;
respostes a la carta de
presentació de la secció i
comandes i trameses de rèptils;
carta de Francisco Mayans des de
Formentera a Salvador Maluquer
per informar-lo sobre una
tramesa de tortugues i altres
exemplars; retalls de fotografies
publicades de tortugues;
felicitacions adreçades a
Joaquim Maluquer pel seu treball
sobre les tortugues de Catalunya;
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Data Data
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Ubicació Títol

Resum

1917

1924

40 / 19

Secció Herpetològica

Cartes de Joaquim Maluquer a
diferents institucions d'Història
Natural d'arreu del món per
presentar la nova secció
herpetològica, demanar noms i
adreces d'herpetologistes per tal
d'establir-hi relacions científiques
i enviar exemplars de les Illes
Balears a canvi de rèptils i
amfibis, o intercanviar
publicacions; extracte d'un
treball de I.G. de Groot,
conservador de l'Institut Zoològic
de la Universitat d'Utrecht, sobre
un nou màstic per tancar
recipients amb preparacions en
alcohol, flascons i capses de
transport; carta d'Aguilar-Amat a
la Institució Catalana d'Història
Natural per tal que vetlli perquè
els seus membres tinguin tant
sols en compte els interessos
científics en elegir la Junta

1917

1924

40 / 19

Secció Herpetològica

Obres rebudes del bibliotecari;
tramesa a impremta del treball
"Les tortugues de Catalunya";

1917

1924

40 / 19

Secció Herpetològica

Comunicació dels horaris de
serveis dels conservadors; petició
a la Junta d'un auxiliar que pugui
ocupar-se de la preparació
d'exemplars;

1917

1924

40 / 19

Secció Herpetològica

Donatiu del Museu Nacional de
Ciències Naturals a la secció
herpetològica del Museu de
Catalunya;

1917

1924

40 / 19

Secció Herpetològica

Correspondència sobre una
expedició de Fernando Escalera a
Fernando Poo;

20/01/2014
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Ubicació Títol

Resum

1917

1930

58 / 2

Corporacions oficials (19171930)

Correspondència mantinguda per
la Junta de Ciències Naturals
amb l'Ajuntament i la Diputació
de Barcelona (entrades i sortides)
en el període 1917-1930

1917

1931

65 / 11

Contractes

Pressupostos presentats per
diferents empreses i
adjudicacions per subministrar
diferents serveis: recollida de
pells de bestiar, publicitat de
l'Aquari i Terrari al Tibidabo,
instal·lació de la calefacció al
Jardí Zoològic, treballs
d'impremta, rètols, vestits i
mobiliari

1917

1931 210 / 1

Relació del personal del Museu
de Biologia i del Museu de
Geologia

Dos cartells de cartró: un d'ells
conté una relació del personal
del Museu de Biologia i el càrrec
que ocupen, més la relació del
personal del Museu de Geologia
que té el seu despatx a l'edifici
del Museu de Zoologia; l'altre
cartell conté l'horari del personal
dels Museus de Biologia i de
Geologia.

1917

1939

Correspondència Sr. J.B. de
Aguilar-Amat (1917-1939)

Correspondència malacològica
escrita i rebuda per Joan Baptista
Aguilar-Amat (1917-1939)

1917

1939 199 / 4

Etiquetes de caixa

Diverses etiquetes de caixa en
blanc per a exemplars minerals,
de petrografia i paleografia. Són
de l'època anterior de la Guerra
Civil. També inclou vàries
cartolines "Entrada al Museo
Martorell. Vale por seis personas".

20/01/2014

76 / 10
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Ubicació Títol

Resum

1917

1953

73 / 3

Personal: Concepció Jorba
Bueno

Fitxa i documentació personal
corresponent a Concepció Jorba
Bueno (4 de juliol de 1917 - 8
d'octubre de 1953): nomenament,
permisos, malalties, cessament
en la plantilla de la Junta i
certificats

1918

1819

40 / 21

Secció malacològica

Comunicació a la Junta dels
darrers ingressos a la secció
Malacològica del Museu; carta de
donació de les col·leccions
d'Aguilar-Amat (col·lecció
malacològica, petits mamífers,
llibres d'Història Natural) i escrit
d'agraïment pregant-li es posi
d'acord amb la Direcció del
Museu per al trasllat i instal·lació
de les col·leccions; certificat
conforme Fritz Haas, professor
del Museu de Ciències Naturals,
s'encarrega de realitzar els
estudis i treballs de recol·lecció
indispensables per la confecció
de la Fauna Malacològica
catalana;

1918

1918

79 / 7

Pressupostos i liquidacions
(manaments de pagament)

Liquidació dels pressupostos
ordinari i extraordinari per l'any
1918, de la subvenció atorgada
per la Diputació pel mateix any i
liquidacions de despeses de les
diferents seccions

1918

1918

35 / 3

Ingressos Zoo

Relacions dels ingressos per
venda d'animals, ous, etc. en el
Parc Zoològic durant l'any 1918

1918

1918

38 / 32

Comptador municipal

Ordres de pagament que ha
d'abonar el comptador municipal
en concepte de sous i
gratificacions del personal, i
liquidació de Tresoreria

20/01/2014
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Ubicació Títol

Resum

1918

1918

69 / 4

Reglament interior 1918

Esborrany i exemplar de l'edició
del reglament interior de la
Junta de Ciències Naturals de
Barcelona (1918)

1918

1918

74 / 5

Concurs conservadors de
Zoologia i Botànica

Expedient dels concursants a les
dues places de conservadors
numeraris de Zoologia i Botànica,
adjudicades per millors mèrits a
Ignasi de Sagarra i a Pius Font i
Quer: llistat de mèrits presentats
per tots els concursants

1918

1918

39 / 11

Personal de laboratoris i Museu

Permisos, malalties i situacions
administratives del personal al
servei dels laboratoris i del
Museu de Ciències Naturals, a
més de factures i manaments de
pagament per compra de vestits
amb els corresponents rebuts per
part del personal

1918

1918

39 / 32

Nous nomenaments fets per la
Junta de personal tècnic

Nous nomenaments de personal
tècnic fets per la Junta: regents
de les diferents seccions del
Museu de Ciències Naturals

1918

1918

38 / 30

Diputació Provincial

Correspondència mantinguda
entre el Museu de Ciències
Naturals i la Diputació a propòsit
del lliurament al Museu de les
fulles del Mapa Geològic
publicades per Jaume Almera; el
traspàs dels serveis geològics a la
Junta; provisió de places de
personal; i acord referent a la
Junta de Ciències Naturals pel
qual la Diputació proposa una
comissió que estudiï la
modificació dels estatuts de la
Junta, així com la incorporació
dels serveis de ciències naturals
de la Diputació i l'Ajuntament de
Barcelona,

20/01/2014
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Resum

1918

1918

40 / 9

Relacions amb altres
corporacions

Felicitacions per la constitució de
la Junta, invitacions a actes i
congressos, cessió instal·lacions
per a diferents actes, intercanvi
de fulletons i publicacions

1918

1918

40 / 5

Donatius

Donatiu d'una soca sencera
d'alzina surera feta per Lluís M.
Vidal, procedent d'un bosc de la
seva propietat a Agullana;
agraïment a Josep Mª Bofill i
Pichot per la cessió de les seves
col·leccions d'insectes; donatiu
d'un peix procedent de les
platges de Mallorca anomenat
"Guarda Civil" o "Peix Martell"
(Squalus Zigana) feta pel director
del Mercat Central del Peix;
donatius d'una mona carinegra
(Macacus carbonarius) pel Dr.
Joaquim Anglès i de dos nandús o
estruços d'Amèrica pel Sr.
Francesc Figueras Casals; donatiu
per testament de la col·lecció
zoològica del naturalista Emili
Tarré; donatiu d'una
Chermatheca italiana feta per
Josep Mª Bofill

1918

1918

40 / 8

Emplaçament de la soca de
suro regalada als Museus de la
Junta de Ciències Naturals per
Lluís M. Vidal

Instal·lació a l'hivernacle del
tronc d'alsina surera anomenat
"Suro del Consell" que, procedent
del bosc de la Comunera, terme
de La Junquera, ha estat donat
per Lluís M. Vidal a la Junta de
Ciències Naturals en substitució
del que havia ofert primer
procedent d'Agullana

20/01/2014
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Resum

1918

1918 126 / 12

"Instruccions per als
recol·lectors d'insectes" per
Ignasi de Sagarra (1918)

Galerades de l'estudi
"Instruccions per als recol·lectors
d'insectes" d'Ignasi de Sagarra,
publicat per la Junta a Musei
Barcinonensi Scientiarum
Naturalium Opera, vol. I,
Instruccions, núm. 4 (1918)

1918

1918 127 / 6

"Compositae" i "Compostes de
les Pitiüses", per P. Font i Quer

Originals manuscrits dels estudis
"Compositae" i "Compostes de les
Pitiüses" de Pius Font i Quer

1918

1918 127 / 19

"Mol·luscs recollits a Astúries el Estudi "Mol·luscs recollits a
1918 per Josep Maluquer", per Astúries el 1918 per Josep
A. Bofill i F. Haas
Maluquer" d'Artur Bofill i Fritz
Haas, publicat al Butlletí Inst.
Cat. d'Història Natural, XIX, per
tal de donar a conèixer el
resultat d'aquelles recol·leccions

1918

1918

20/01/2014

38 / 28

Publicacions

Oferiments i trameses d'originals
per a la seva publicació, entre
ells "Les tortugues de Catalunya"
de Joaquim Maluquer i "Catálogo
de la colección de rocas" de San
Miguel; repartició de l'Anuari
1917 als membres de la Junta i
als autors; intercanvi de
publicacions; retalls de diari on
apareix un article d'Emilio H. del
Villar a propòsit de l'activitat
científica de la ciutat de
Barcelona i de les publicacions de
la Junta; concurs per a la
impressió del fulletó de zoologia
del Sr. Sagarra, pressupostos
presentats, factura i manament
de pagament
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Resum

1918

1918

40 / 6

Repartiment de publicacions

Relacions de volums per
enquadernar i relacions de
publicacions ingressades a la
Biblioteca de la Junta (gener a
novembre 1918 i desembre
1919); agraïments per la tramesa
de l'Anuari II (1917) i altres
publicacions; relacions d'Anuaris
enviats per correu; intercanvis i
trameses de publicacions; llista
dels Anuaris 1917 lliurats

1918

1918

40 / 7

Excursions i viatges

Comunicació i autorització per a
dur a terme una exploració
botànica a l'illa d'Eivissa a càrrec
dels fons ordinaris (23 de març a
10 d'abril de 1918), comissió a
Joaquim Maluquer per anar-hi
com a zoòleg, rebaixa del 30% en
el preu dels passatges i repartició
de despeses entre les diferents
seccions de Zoologia

1918

1918

40 / 26

Visites

Sol·licituds de permisos per part
d'escoles i associacions per a
visitar les diferents instal·lacions
de la Junta i targetes
d'autorització

1918

1918 117 / 3

"Estudi sobre la fauna
malacològica de la vall de
l'Essera"

Original de l'obra "Estudi sobre la
fauna malacològica de la vall de
l'Essera", publicada per la
Institució Catalana d'Història
Natural

1918

1918

Biblioteca - despeses

Factures i ordres de pagament
per la compra de llibres;
propostes d'adquisició d'obres de
consulta, ordres d'adquisició i
d'enquadernació;

20/01/2014

39 / 9
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1918
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Ubicació Títol
39 / 22

Organització dels serveis

Resum
Relació dels membres integrants
de la Junta de Ciències Naturals;
conclusions d'organització
aprovades pel director, auxiliars
tècnics i naturalistes agregats
dels Museus Martorell i de
Catalunya, per les quals els
serveis de la Junta de Ciències
Naturals queden compresos en
dues organitzacions diferents Parc Zoològic i Museu de Ciències
Naturals- que s'estructuraran
segons l'especificat en el mateix
escrit; designació de Pius Font i
Quer com a encarregat dels
serveis afectes al Museu de
Catalunya pel que fa al
compliment del personal;
sol·licitud i autorització per a
traslladar el laboratori de
Geologia del Museu de Catalunya
a un local de major capacitat,
utilitzant l'actual com a despatx
del director; acord de la Junta
pel qual totes les despeses
hauran de ser prèviament
autoritzades per la presidència;
organització del servei de guàrdia
del Museu de Catalunya; acords
de Junta, entre els quals
l'entrada gratuïta als Museus i
demés dependències pròpies, i
posterior suspensió; nota de
premsa; proposta per a
l'adquisició d'abrics; sol·licitud
d'autorització perquè el director
del Museu de Ciències Naturals
tingui una clau de la porta del
Parc que dóna al passeig de
Pujades; proposta de participació
en el lliurament d'un obsequi a
Lluís M. Vidal; acord de la Junta
pel qual s'aprova l'entrada lliure
pel públic tots els dijous de l'any;
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Data Data
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Ubicació Títol

Resum

1918

1918

40 / 24

Secretaria (1918)

1918

1918

39 / 17

Informes de Secretaria - serveis Creació de la guàrdia de nit al
i personal
Museu de Catalunya arran de la
desaparició de dues barretes de
llautó de l'escala principal i
establiment dels torns;

1918

1918

40 / 10

Secció entomològica

Ressenya del que s'ha esdevingut
al Laboratori d'Entomologia i
particularment anotacions del
registre de trameses de
recol·lectors i corresponsals;
comunicació a la Junta dels
darrers ingressos a la secció
Entomològica del Museu; full de
liquidació de despeses de la
secció; correspondència a
propòsit d'una oferta feta per
Martínez de la Escalera; avís de
recepció d'una comunicació de
Longí Navàs sobre uns neuròpters
enviats al Museu; certificat
conforme Alfred Weiss, professor
del Museu de Ciències Naturals,
s'encarrega de realitzar els
estudis i treballs de recol·lecció
indispensables per la confecció
de la Fauna Entomològica
catalana

1918

1918

40 / 11

Secció Botànica

Fulls de liquidació corresponents
a la secció Botànica; comunicació
a la Junta dels darrers ingressos a
la secció; projecte de pressupost
addicional i aprovació per la
Junta; Pressupost, autorització i
comandes per arranjar l'estufa de
l'hivernacle;

20/01/2014

Còpia de les actes i
documentació presentada i
generada pels acords de les
sessions de Junta de l'any 1918
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Ubicació Títol

Resum

1918

1918

40 / 20

Laboratori de taxidèrmia

Pressupost per la construcció d'un
dipòsit per tal de poder preparar
esquelets grans al laboratori de
taxidèrmia; comunicació a la
Junta dels darrers ingressos al
laboratori; comanda de material
per a la preparació d'una foca;
escrit d'agraïment a Alfonso
Galán, qui ha proporcionat la
foca del Mediterrani pescada a
Mallorca, i prec perquè en
proporcioni d'altres; pagament a
Galán per gir postal; comandes
de material, una de les quals és
per la preparació de la pell d'una
zebra;

1918

1918

39 / 34

Dipòsits Museu Martorell i
Director Museu

Consulta de Maluquer al
president de la Junta perquè
disposi sobre les dues mòmies
humanes que han sigut
dipositades per la Universitat
juntament amb la balena, ja que
no consta aquesta secció en el
Museu; informe del preparadorconservador Luis Soler segons el
qual les mòmies no són
aprofitables per les instal·lacions
de la Junta; acord de Junta pel
qual les mòmies es guardaran en
lloc convenient fins a nova ordre;
amonestació a Artur Bofill,
director del Museu de Ciències
Naturals pel fet de no haver pres
cap disposició respecte l'esquelet
de la foca proporcionada pel Dr.
Galán; ofici pel qual es disposa la
catalogació i instal·lació de les
col·leccions d'insectes cedides
per Josep Mª Bofill i Pichot al
Museu de Ciències Naturals;
acord de Junta pel qual cada
dijous es permetrà l'entrada
gratuïta del públic als Museus i
demés dependències de la Junta

20/01/2014
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Data Data
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Ubicació Títol

Resum

1918

1918

40 / 4

Aquàrium de la Cascada

Full de liquidació corresponent a
l'Aquàrium; notificació a la Junta
feta per Manuel Goñi, curador de
l'Aquari, conforme l'endemà la
instal·lació romandrà tancada al
públic; comanda d'aigua de mar;
minuta de volant per la qual es
demana a Felipe Steva i Planas
que mani netejar d'algues
flotants el dipòsit alt, ja que
obstrueixen la canonada de
l'Aquàrium de la Cascada;
comunicat a Manuel Goñi
recomanant-li que per la venda
de peixos es posi en contacte
amb Geroni Darder, director
interí del Parc Zoològic, qui li
indicarà les condicions per tal
que les pugui trametre a qui li
interessi; diligència per
l'esquerdament d'un vidre acabat
d'instal·lar, factures i manaments
de pagament pels vidres i la seva
instal·lació

1918

1918

40 / 22

Vivarium

Recomanació al naturalista
Binquet per obtenir mol·luscsgasteròpodes, escrit demanant-li
exemplars de Paludina vivípara i
Planorbis corneus, i resposta;

1918

1918

39 / 33

Ponència de publicacions

Nomenament en sessió de Junta
d'una comissió de publicacions i
comunicacions a Manuel Cazurro,
Josep Mª Bofill i Pichot i Domingo
Palet i Barba conforme han estat
nomenats per formar la Ponència
de Publicacions. Al mateix temps
hauran de redactar les bases del
concurs per la provisió de la
plaça vacant de Director del Parc
Zoològic

1918

1918

88 / 3

Inventari Biblioteca

Llibre de registre de Biblioteca

20/01/2014
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Ubicació Títol

Resum

1918

1918

39 / 3

Parc Zoològic- relacions del
personal

1918

1918

39 / 1

Parc Zoològic-Gestió econòmica Relacions de despeses del Parc
Zoològic (setembre a desembre
de 1916, 1917 i 1918) i estat de
comptes (1918); recaptacions al
Parc (març a maig de 1918) i
acabament de les obres d'una
gàbia; Ingressos obtinguts pel
pagament d'entrades del públic;

1918

1918

39 / 8

Parc Zoològic correspondència interna

Correspondència sobre el
personal i interna

1918

1918

39 / 4

Parc Zoològic- traspàs de F.A.
Darder i provisió de la seva
plaça

Comunicació de la mort del
director, F.A. Darder, article de
premsa sobre la seva persona,
condol a la vídua i concurs per a
la provisió de la seva plaça;

1918

1918

39 / 5

Parc Zoològic - provisió de
places

Provisions d'altres places;

1918

1918

39 / 10

Biblioteca

Felicitació a Joaquim Mª de
Barnola pels serveis prestats a la
Junta, especialment en
l'organització i funcionament de
la Biblioteca; intercanvi de
publicacions

1918

1918

39 / 23

Concurs per a la provisió de
Concurs per a la provisió de dues
dues places de conservadorplaces de conservador-numerari
numerari del Museu de Ciències del Museu de Ciències Naturals;
Naturals

1918

1918

39 / 24

Pressupostos de material

Pressupostos de material

1918

1918

39 / 25

Ingressos per entrades del
públic

Ingressos produits per les
entrades a diferents Museus

20/01/2014

Relacions del personal ocupat en
la col·lecció zoològica;
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Ubicació Títol

Resum

1918

1918

39 / 19

Informes de Secretaria

Relació del personal constitutiu
de la Junta a petició de la
Sociedad de Atracción de
Forasteros;

1918

1918

39 / 20

Informes de Secretaria

Correspondència interna;

1918

1918

39 / 21

Informes de Secretaria

Liquidacions presentades en la
sessió de Junta de 4 d'octubre de
1918;

1918

1918

39 / 18

Informes de Secretaria

Disposicions de l'Alcaldia de
Barcelona referents al
compliment del R.D. de 31 de
desembre de 1917 de contribució
de millores

1918

1918

40 / 12

Secció Botànica

Autorització perquè la Direcció
d'Arbrat i Jardineria retiri
algunes flors i brancatge de
l'Umbracle amb destí a les Cases
Consistorials; Carta del botànic
F. Sennen per la qual envia un
exemplar dels seus dos darreres
treballs i anuncia que ha
començat una excursió amb la
promesa d'una subvenció; escrit
d'explicació de l'afer per part de
Font i Quer; tramesa de Sennen a
la Junta d'un exemplar de l'obra
publicada per ell "Catálogo del
Herbario Barcelonés"; Proposta
per incrementar la plantilla en un
peó;

1918

1918

40 / 13

Secció Botànica

Correspondència externa

20/01/2014
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Ubicació Títol

Resum

1918

1918

40 / 20

Laboratori de taxidèrmia

Consulta del preparador Sr. Soler
a la Junta sobre la conveniència
de tractar el cadàver de la zebra
ja que la pell estava en període
de canvi i això podria treure
efecte a l'exemplar un cop
muntat;

1918

1918

40 / 20

Laboratori de taxidèrmia

Manaments de pagament

1918

1918

40 / 22

Vivarium

Factura i manament de pagament
en concepte de rajoles de vidre
per l'Hivernacle;

1918

1918

40 / 22

Vivarium

Petició de Salvador Maluquer,
agregat encarregat del Vivari,
perquè, donada la reducció de
personal, l'autoritzin a tancar la
instal·lació tres dies a la setmana
per atendre la seva cura i neteja;
denegació;

1918

1918

40 / 22

Vivarium

Autorització a la Sociedad de la
Cría del Canario perquè utilitzi la
instal·lació de gàbies de
l'Hivernacle el proper dia 2 de
febrer;

1918

1918

40 / 22

Vivarium

Acord de Junta pel qual, haventse denegat el lliurament d'una
clau per a la porta que dóna al
Saló de Sant Joan i al carrer
Princesa, es sol·licita a la
Comissió de Foment que doni les
oportunes ordres als vigilants de
l'esmentada porta per tal que
facilitin la sortida del personal
del Museu de Catalunya en horari
de nit

20/01/2014
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Ubicació Títol

Resum

1918

1918

5/5

Trasllat material

Trasllat d'un microscopi de la
casa Spencer des del laboratori
de malacologia al d'entomologia

1918

1918

40 / 18

Serveis Geològics

Acta de lliurament a la Junta de
Ciències Naturals de les
col·leccions pertanyents al servei
del Mapa Geològic de Catalunya,
transferides ara per la Diputació i
dipositades en part al Gabinet
d'Història Natural del Seminari de
Barcelona i en part en un local de
la Universitat Industrial (21-31918);

1918

1918

40 / 16

Serveis Geològics

Nomenament del llicenciat en
Ciències Frederic Gil Montaner
per a cobrir la vacant d'auxiliar al
laboratori de la Secció
mineralògica

1918

1918

39 / 28

Informes Secretaria

Còpies de les comunicacions de
sortida

1918

1918

39 / 29

Parc Zoològic - Donatius

Mona carinegra pel Sr. Joaquim
Angles; Dos nandús pel sr.
Francesc Figueres; 1 cèrvol onix
de l'Àfrica Central, per Lluís
Marsans Peix

1918

1918

40 / 14

Secció Botànica

Recol·leccions realitzades a
Mallorca i Menorca: 360 plantes
fanerògames, de G. Bianor, E.C.

1918

1918 139 / 3

Liquidació despeses mes de
gener

Liquidació despeses mes de gener

1918

1918 139 / 4

Liquidació despeses mes de
febrer

Liquidació despeses mes de febrer

20/01/2014

Pàgina 172 de 440

Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1918

1918 139 / 5

Liquidació despeses mes de
març

Liquidació despeses mes de març

1918

1918 139 / 6

Liquidació despeses mes d'abril

Liquidació despeses mes d'abril

1918

1918 139 / 7

Liquidació despeses mes de
maig

Liquidació despeses mes de maig

1918

1918 139 / 8

Liquidació despeses mes de
juny

Liquidació despeses mes de juny

1918

1918 139 / 9

Liquidació despeses mes de
juliol

Liquidació despeses mes de juliol

1918

1918 139 / 10

Liquidació despeses mes d'agost Liquidació despeses mes d'agost

1918

1919 118 / 1

Manaments de pagament

Manament de pagament: 1918 1919
Números d'assentament: 2.438 a
4.930

1918

1919

39 / 36

Concurs per la provisió de la
plaça de director del Parc
Zoològic

Bases del concurs per la provisió
de la plaça de director del Parc
Zoològic i inventari dels
exemplars existents en el Parc

1918

1919

42 / 2

Anuari per 1918

Petició de pressupostos per la
impressió de l'Anuari 1918 i
pressupostos presentats;
concessió dels treballs
d'impressió de l'Anuari i de les
memòries "Fauna malacològica
pirenàica" de Haas i Bofill,
"Col·lecció petrogràfica" de San
Miguel, i "Tortugues de
Catalunya" de Joaquim Maluquer
a l'empresa Henrich i Cia.; nova
concessió l'any 1919

20/01/2014
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Ubicació Títol

Resum

1918

1919

46 / 8

Repartiment de publicacions

Rebuts d'exemplars de
publicacions, sol·licituds de
donatius de publicacions per part
de diferents entitats privades,
llista de les publicacions
ingressades en el Museu (gen.març 1919), relacions de
liquidacions de diners rebuts
efectuades a entitats
museístiques, universitats, etc.
d'arreu del món

1918

1919

40 / 1

Generals Museu de Ciències
Naturals

Expedient referent a l'adquisició
d'unes banyes de búfal a Josepa
Valero per la quantitat de cent
ptes; correspondència interior
referent a petites despeses,
repartició de les partides del
pressupost entre les seccions,
claus de les col·leccions;
manaments de pagament a la
Sociedad General de Teléfonos i
a Correus

1918

1919

40 / 21

Secció Malacològica

Tramesa de la liquidació de les
petites despeses del Museu
Martorell i de la secció
Malacològica; informació sobre el
pressupost 1919 per a la secció

1918

1921

95 / 4

Llibre d'Actes

Actes de la Junta de Ciències
Naturals de Barcelona de 28 de
febrer de 1918 a 31 de març de
1921

20/01/2014
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1918

1921

20/01/2014

Ubicació Títol
39 / 12

Manaments de pagament i
pressupost 1920-22

Resum
Manaments de pagament
acordats en sessions de Junta i
nota sobre el compte corrent de
la Junta en data 30 de novembre
de 1919; relació detallada de
despeses efectuades per
Tresoreria des de 23 de febrer de
1918; projecte de pressupost per
a l'any 1920-21; projecte de
pressupost per a 1921-22; estat
actual del pressupost ordinari
1920-21
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Data Data
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1918

1921

20/01/2014

Ubicació Títol
41 / 3

Secció de Geologia en general.
Dr. Pardillo.

Resum
Pressupostos per treballs de
fusteria; peticions de l'Escola
d'Alts Estudis Comercials perquè
se'ls proporcioni mostres dels
minerals que estudiaran,
concessió; petició del nou regent
de paleontologia, Mossèn Marian
Faura, referent a personal,
material i pressupostos;
convocatòria de concurs per
l'execució de treballs de fusteria
als departaments de Geologia i
Zoologia del Museu de Catalunya
i Paleontologia del Museu
Martorell; aprovació de les obres
proposades per la xemeneia del
laboratori; carta de Pardillo a
Josep Maluquer proposant-li es
tracti en la següent sessió de
Junta l'establiment del torn de
despatx dels conservadors i les
seves funcions d'habilitat;
liquidació del departament de
Geologia (gener a abril 1919);
factura i manaments de
pagament; Pardillo, conservador
de Geologia, demana a la Junta
que determini sobre la rebaixa
proposada per l'industrial fuster i
sobre l'ampliació del crèdit fins a
900 ptes, aprovació; demana
també que determini què fer amb
els armaris suprimits; diligència
perquè l'arquitecte Antoni de
Falguera valori les fustes de les
vitrines que s'han d'alienar;
petició perquè el producte de les
desferres de la sala de
Mineralogia i Paleontologia
serveixi per amortitzar les
despeses de les obres
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Ubicació Títol

Resum

1918

1921

41 / 6

Carpeta Zoologia. Entomologia. Comunicacions d'Ignasi de
Sagarra, auxiliar de zoologia, a
Artur Bofill, director del Museu
de Ciències Naturals, per les
quals s'informa de les baixes dels
lepidòpters i coleòpters exòtics
(núm. 20 i 205 de l'inventari de
les capses rebudes el dia 25-21918 procedents del Museu
Martorell) i de la instal·lació al
Museu de Catalunya de les
representacions de la fauna
tropical americana d'insectes
(coleòpters i lepidòpters) a més
d'una representació de les
variacions de mida en els
"insectes"; llista de coleòpters de
Marroc enviada per Manuel
Martínez de la Escalera referent
a una comanda; comunicacions
d'Ignasi de Sagarra referents a les
necessitats del Departament de
Zoologia, l'acabament de
l'inventari de les col·leccions
cedides pel naturalista Emili
Tarré, i l'import d'uns insectes
neuròpters subministrats per
Longí Navàs, respostes;

1918

1921

41 / 3

Secció de Geologia en general.
Dr. Pardillo.

20/01/2014

Comunicació del lliurament d'una
col·lecció de 96 roques
duplicades a la Direcció de
Ferrocarrils de Catalunya;
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Ubicació Títol

Resum

1918

1921

41 / 6

Carpeta Zoologia. Entomologia. Pressupostos per mobiliari;
manament de pagament a Longí
Navàs en concepte dels
neuròpters enviats; oferta de
compra d'un aspirador de pols
"Vampyr" per la neteja del
Museu; certificat conforme Fritz
Haas està encarregat dels estudis
i treballs indispensables per la
confecció de la "Fauna
malacològica catalana"; factura
presentada per Lluís Soler Pujol
per una foca naturalitzada i
manament de pagament; petició
d'Artur Bofill perquè li destinin
les quantitats necessàries per
continuar amb la sèrie "Fauna
malacològica";

1918

1921

41 / 6

Carpeta Zoologia. Entomologia. Relació d'obres indispensables a
realitzar amb urgència absoluta
al Departament de Zoologia i
aprovació;

1918

1921

41 / 6

Carpeta Zoologia. Entomologia. Condicions acordades en
l'expedició de Martínez de la
Escalera a la Guinea espanyola;
Informe d'Ignasi de Sagarra sobre
els treballs realitzats al
Departament de Zoologia entre
set.-nov./1920; carta de Nicolau
d'Olwer a Artur Bofill on
l'assabenta d'una queixa del
públic pel fet de trobar-se
tancades les sales de Mineralogia
i Zoologia, queixa que li ha fet
arribar un periodista

1918

1921

41 / 6

Carpeta Zoologia. Entomologia. Instruccions donades a
l'administrador de Correus de
Monte Arruit sobre les trameses
d'exemplars;

20/01/2014
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Ubicació Títol

Resum

1918

1921

41 / 6

Carpeta Zoologia. Entomologia. Sol·licitud de finançament per als
passatges de l'expedició
científica a la zona espanyola del
Marroc i comunicació al General
Governador de Melilla perquè
n'estigui informat i autoritzi els
treballs, autoritzacions.

1918

1921

41 / 6

Carpeta Zoologia. Entomologia. Llista per ordre numèric dels
mamífers extracatalans de la
col·lecció mastològica del Museu
Martorell; llista dels exemplars
ingressats durant l'any 1919 en la
col·lecció mastològica del Museu
de Ciències Naturals;

1918

1921

41 / 6

Carpeta Zoologia. Entomologia. Informe de les despeses
probables per a 1920 a la secció
Herpetològica;

1918

1921

41 / 6

Carpeta Zoologia. Entomologia. Sol·licitud al Governador Civil
perquè informi favorablement al
de Mallorca per tal que el
recol·lector Santiago Novellas i
Bofill no es vegi afectat pel
període de prohibició de cacera
en l'exploració científica que el
Museu ha de realitzar a l'illa;

1918

1921

41 / 6

Carpeta Zoologia. Entomologia. Proposta d'enquadernació de
llibres del laboratori
d'Entomologia; escrit d'Ascensio
Codina on comunica el seu desig
de suprimir el seu treball "Les
col·leccions coleopterològiques
durant 1918" de l'Anuari 1918
atès que no li podrà donar
continuïtat;

1918

1921

41 / 6

Carpeta Zoologia. Entomologia. Sol·licitud del C.F.I. Ateneo
Obrero de Les Corts d'una petita
col·lecció de lepidòpters i
coleòpters per a l'ensenyament;

20/01/2014
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Ubicació Títol

Resum

1918

1923

43 / 7

Biblioteca. Publicacions,
adquisicions i enquadernacions
(1918-23)

Llista de volums per
enquadernar, agraïment per la
tramesa de l'Anuari, apressament
perquè es publiquin unes obres
amb càrrec al pressupost ordinari
1918, oferiments d'obres
d'importació, comandes de
llibres, informació sobre la no
existència de volums que tractin
sobre fauna boliviana, llista de
persones a qui s'han enviat
exemplars del projecte d'Institut
Oceanogràfic, intercanvi i
trameses de publicacions,
oferiments d'obres perquè siguin
publicades per la Junta, nota de
premsa sobre la donació d'un
herbari per Joan Casadevall a
més de 20.000 ptes amb els
rèdits de les quals es constituirà
un concurs per treballs sobre
flora catalana, informe explicatiu
respecte les adquisicions de
llibres i altre material fetes per
encàrrec de la Junta a Alemanya
i liquidació general de les
adquisicions fetes, factures per
publicacions de la Junta,
adquisició de fulletons per la
Biblioteca, avisos del Dipòsit de
llibres del Ministeri d'Instrucció
Pública i Belles Arts conforme
han rebut paquets procedents
dels Estats Units d'Amèrica,
factures per compra de llibres,
exemplar de l'obra de Carl
Fritsche "Bremerhaven"

1918

1924

87 / 1

Consignacions, subvencions i
altres ingressos i la seva
inversió

Llibre de comptabilitat.
Subvencions, ingressos i depeses.

20/01/2014
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Ubicació Títol

Resum

1918

1924

42 / 16

Comptadoria municipal

Avantprojecte de pressupost
ordinari de despeses de la Junta
per l'any 1919, pressupost
extraordinari 1918, ordres de
pagament de comptadoria a
favor del vocal tresorer de la
Junta i a càrrec dels pressupostos
extraordinari de 1918, ordinari
de 1919, ordinari i extraordinari
de 1920-21, i dels pressupostos
vigents durant 1921, 1922, 19231924 i 1924-1925, estat de
comptes del pressupost ordinari
(gener 1919-febrer 1920) i
pressupost ordinari de despeses
per l'any 1923-1924

1918

1924

38 / 29

Constitució de la Junta

Acord de l'Ajuntament de
Barcelona de constitució de la
Junta de Ciències Naturals
integrada ara per representants
proposats per l'Ajuntament de
Barcelona i per la Diputació,
notificació dels nomenaments,
bases (1906), projecte d'Estatut i
esborrany de reglament interior,
Estatut i reglament definitius
(1918), correspondència, relació
per biennis del personal integrant
de la Junta amb expressió del seu
historial, renovació dels càrrecs

20/01/2014
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1918

1924

60 / 16

Altres corporacions. Acadèmia
de Ciències i Lletres

Invitacions a actes oficials de
diferents corporacions i
delegacions per assistir-hi;
peticions de donació de
publicacions amb destí a escoles i
altres institucions, donació a Pau
Vila dels quinze exemplars que
havia demanant de l'opuscle del
Sr. San Miguel "Instrucciones a los
recolectores de rocas" i
agraïments per les donacions;
petició d'exemplars de
mineralogia i geologia per una
escola; subscripció promoguda
per la Institució Catalana
d'Història Natural per costejar la
placa del carrer dedicat al
canonge Almera a Sarrià;
invitació a l'acte de descobrir la
llosa de la plaça dedicada a
Terrassa a Joan Casadevall i
Diars;

1918

1924

42 / 11

Parc Zoològic. Direcció

Retorn de factures, informe de
les obres realitzades en algunes
dependències del Parc Zoològic
durant el darrer trimestre de
l'any 1918, i manaments de
pagament corresponents;

1918

1924

60 / 16

Altres corporacions. Acadèmia
de Ciències i Lletres

Oferiment d'un viatge d'estudis a
Dakar i l'Alta Gàmbia perquè la
Junta trameti la delegació oficial
necessària; petició de la Comissió
constructora del Palau Reial de
Barcelona perquè donin alguns
exemplars d'aus del Parc Zoològic
als jardins del Palau Reial

20/01/2014
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1918

1968

73 / 3

Personal: Carme Giménez
Casadabán

Fitxa i documentació personal
corresponent a Carme Giménez
Casadabán (11 de novembre de
1918 - 15 de febrer de 1968):
nomenament, permisos,
malalties, cessament a la
plantilla de la Junta i sol·licitud
de bestreta a compte de la
pensió de jubilació que li han de
reconèixer

1919

1919

35 / 4

Ingressos Zoo

Relacions dels ingressos per
venda d'animals, ous, etc. en el
Parc Zoològic durant l'any 1919

1919

1919

67 / 17

Memòria Secció de Malacologia

Esborrany de memòria de la
Secció de Malacologia per l'any
1919

1919

1919 126 / 5

"Nova exploració malacològica
de la conca de l'Alt Llobregat,
efectuada per Josep Maluquer"

Article d'Artur Bofill i Fritz Haas a
propòsit de l'exploració
malacològica duta a terme per
Josep Maluquer durant el mes de
març de 1919 a la conca de l'Alt
Llobregat (relació de mol·luscs
recollits)

1919

1919 117 / 5

"Estudi sobre la malacologia de
les valls pirenaiques catalanes,
II. Vall de la Noguera
Ribagorçana" per A. Bofill i F.
Haas

Originals català i alemany i mapa
de l'obra "Estudi sobre la
malacologia de les valls
pirenaiques catalanes, II. Vall de
la Noguera Ribagorçana" per
Artur Bofill i Fritz Haas

20/01/2014
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1919

1919

41 / 8

Adquisició d'obres de consulta i
material científic a Alemanya
pel Secretari de la Junta, Josep
Maluquer, per encàrrec de la
Junta de Ciències Naturals

Acords de la Junta pels quals es
destinen 12.000 ptes del
remanent del pressupost
extraordinari 1918 per
l'adquisició de llibres i aparells,
quantitat que es posarà a
disposició del Secretari perquè en
el seu proper viatge a Alemanya
doni compliment a les ordres de
compra (per les adquisicions amb
destí al servei del Mapa Geològic
s'acorda sol·licitar 1500 ptes a la
Diputació); llistes d'obres i
aparells per adquirir a Alemanya
lliurades pels departaments;
informe explicatiu respecte les
adquisicions de llibres i altre
material fetes per encàrrec de la
Junta a Alemanya; fulls de
liquidació i manaments de
pagament a nom de Josep
Maluquer en concepte dels llibres
i herbaris comprats; llista dels
llibres adquirits a Alemanya per
Josep Maluquer

1919

1919

39 / 26

Informes de Secretaria correspondència

Correspondència amb la
Diputació de Barcelona

1919

1919

39 / 27

Concurs plaça conservador

Concurs per a la provisió de la
plaça de conservador de la Secció
de Mineralogia i Geologia

1919

1920

88 / 5

Llibre major

Llibre Major (1919-1920)

20/01/2014
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1919

1920

80 / 4

Pressupost i liquidacions
(manaments de pagament)

Instruccions per la liquidació dels
pressupostos, ingressos obtinguts
amb les entrades del públic al
Museu Martorell, liquidació de la
prolongació del pressupost
ordinari de 1918 pels tres primers
mesos de 1919, liquidació del
pressupost ordinari de 1919-1920
i de la subvenció atorgada per la
Diputació pel mateix període, a
més de les liquidacions de
despeses de les diferents seccions

1919

1920

42 / 5

Despeses generals Museu
Martorell. Director del Museu

Manaments de pagament i
factures que ha d'abonar el
comptador tresorer de la Junta
(1920) i relació de despeses
generals 1919-1920 desglossades
per departaments.

1919

1920

42 / 4

Estat de comptes. Parc Zoològic Estat de comptes del Parc
Zoològic per l'any 1919 i primer
semestre de 1920

1919

1920

41 / 1

Secretaria. Minutes duplicades
(1919-1920)

20/01/2014

Minutes de tota la tramitació
feta entre desembre de 1919 i
abril de 1920 (són còpies d'alguns
documents ordenats
cronològicament: cartes, oficis,
manaments de pagament, etc.)
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Data Data
inici final
1919

1920

20/01/2014

Ubicació Títol
42 / 7

Expedició 1919 a Guinea
espanyola (Àfrica)

Resum
Carta de Manuel Martínez de la
Escalera a Josep Maluquer on
l'informa que el proper mes de
març marxa a Fernando Poo amb
el seu fill i demana si el Museu
està disposat a recollir part de
les col·leccions que reuneixin
(rèptils, mamífers i articulats) i
fins a quina suma total, o si estan
disposats a contribuir amb alguna
quantitat formant part
oficialment de l'expedició;
contestació accedint-hi i
correspondència posterior per
concretar els termes de la
proposta; cartes del Museo
Antropológico Nacional a Emilio
Bonelli, i del Museu de Ciències
Naturals al Marquès de Comillas,
perquè subvencionin els viatges
dels dos naturalistes fins a
Fernando Poo; comunicació del
Marquès conforme ha donat ordre
a la Companyia Transatlàntica
perquè expedeixin el bitllets de
franc; telegrames; esborrany i
acord final sobre les condicions
de la Junta per prendre part en
l'expedició; manament de
pagament en concepte de
bestreta per l'expedició al golf de
Guinea; escrit d'agraïment al
Marquès de Comillas pel
finançament dels passatges dels
naturalistes i resposta del
Marquès; còpia de les
liquidacions en concepte de
material per l'expedició;
correspondència des de Guinea a
propòsit de les recol·leccions,
trameses i materials; original i
còpia de la carta de Martínez de
la Escalera, des de Madrid,
comunicant la darrera tramesa;
informes de les diferents seccions
del Museu de Ciències Naturals
sobre els exemplars rebuts
procedents de l'expedició i
valoració total; carta de Manuel
Cazurro a Lluís Nicolau d'Olwer,
Pàgina 186 de 440

Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum
president de la Junta de Ciències
Naturals, informant de la
resposta de Martínez de la
Escalera en referència a la
liquidació de l'expedició i sobre
la taxació efectuada

1919

1920 138 / 1

Liquidacions de subvencions

Liquidacions de Subvencions

1919

1921 118 / 2

Manaments de pagament

Manaments de pagament: 19191920 Número d'assentament:
4.848 a 5.064
Manaments de pagament: 19201921 Número d'assentament: 49
a 353

1919

1921

Secretaria. Personal actual
tècnic i agregat - 1919-1921

Relacions de personal,
nomenaments i situacions
administratives del personal al
servei de la Junta, permisos,
factures i manaments de
pagament per compra de vestits
amb els corresponents rebuts
signats pel personal, projecte de
reorganització del personal
auxiliar de la Junta (1919),
còpies de nòmines

20/01/2014

41 / 5
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1919

1921

41 / 7

Peticions

Invitació del Fomento de la Cría
del Canario al concurs regional
de canaris (1919) i peticions de
l'hivernacle per la celebració dels
concursos 1920-1922; sol·licituds
d'autorització per visitar el Museu
per part de diferents escoles i
concessió de permís perquè els
alumnes d'Història Natural del
Seminari de Filosofia i Psicologia
de l'Institut de Ciències puguin
donar les classes i fer les
pràctiques al Museu; comunicació
presentada per la Societat
Protectora d'Animals i de Plantes
de Catalunya, adreçada a
l'alcalde de Barcelona per la
Junta, on es demana el
compliment de la Llei de
Protecció als ocells pel que fa al
seu article 2on (col·locació a les
portes de les escoles i de la Casa
Consistorial dels quadres
contenint els preceptes dictats
en aquest article); autorització a
J. Bernat i Durán per a
fotografiar alguns exemplars de
la col·lecció ornitològica a
l'objecte d'il·lustrar la seva
publicació "Pràctiques de caça"

1919

1921

41 / 5

Secretaria. Personal actual
tècnic i agregat

Informe explicatiu respecte les
adquisicions de llibres i altres
materials fetes per encàrrec de
la Junta

20/01/2014
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1919

1921

41 / 6

Carpeta Zoologia. Entomologia. Notes preses en el viatge de la
secció Herpetològica a Madrid (1
a 8-3-1919) i donatius del Museo
Nacional de Ciencias Naturales a
l'esmentada secció;
correspondència intercanviada
amb l'empresa Rowland Ward a
propòsit d'un Rhinocerus simus,
un lot de rèptils del Camerun i
altres exemplars, alguns
procedents del Museu Britànic;
telegrama comunicant
l'adquisició d'exemplars a Monte
Arruit (Melilla); informe sobre la
valoració dels exemplars
ingressats procedents de
l'expedició de Martínez de la
Escalera a Fernando Poo i Guinea
espanyola; ingrés a la secció
Entomològica de la col·lecció
d'insectes heminòpters donada
per Josep Mª Bofill i Pichot;

1919

1922

45 / 2

Pagaments pressuposts

20/01/2014

Liquidacions, saldos de comptes,
ordres de pagament i estat de
comptes en base als pressupostos
ordinari i extraordinari 1918,
ordinaris 1919-1920 i 1920-1921,
projecte de pressupost 1921-1922
i situació del pressupost ordinari
de la Junta per 1922-1923

Pàgina 189 de 440

Data Data
inici final
1919

1923

20/01/2014

Ubicació Títol
43 / 1

Ponència de publicacions

Resum
Proposta per a redefinir el
contingut de l'Anuari de la Junta
creant alhora una sèrie de
publicacions científiques per als
treballs d'investigació, impressió
en tiratge apart d'un article
pòstum del Dr. Almera, acords de
la Comissió de Publicacions de la
Junta (sessió de 30-4-1920),
oferiment d'un treball adreçat a
mestres i escoles perquè el
subvencionin obtenint així
ingressos per a realitzar altres
treballs d'investigació (desembre
de 1920) i posterior oferta de
compra dels exemplars ja
publicats (5-1-1923), factura en
concepte de 12 làmines
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Data Data
inici final
1919

1923

20/01/2014

Ubicació Títol
41 / 4

Tràmits de la secció
Paleontològica. Dr. Faura.
Projecte d'obres amb
pressupost. Sr. Pidemunt

Resum
Escrit pel qual la Junta comunica
a Marian Faura i Sans l'aprovació
del pressupost del servei del
Mapa Geològic de Catalunya, la
ratificació de la seva persona en
l'encàrrec de la seva confecció
sota la direcció de Jaume Almera
i la creació d'una ponència
referent al servei; comunicacions
d'acords de la Junta pels quals
s'aprova la sol·licitud d'una
auxiliar i un concurs per
industrials fusters per a
l'execució d'unes obres; acord de
la Junta pel qual la Secció de
Paleontologia tindrà un regent
especialment dedicat a l'estudi
de fòssils, i el Mapa Geològic de
Catalunya un director també
dedicat exclusivament; proposta
de reorganització del
departament de Geologia (lloc,
mobiliari i personal) per tal de
tenir ordenades totes les
col·leccions amb motiu de la
celebració del Congrés
Internacional de Geologia a
Espanya el 1925; sol·licitud de
Faura i Sans perquè es torni a
integrar la secció de
Paleontologia amb la Direcció del
Servei del Mapa Geològic i
perquè li abonin les mateixes
gratificacions que als altres
regent a més d'altres
retribucions, resposta posterior
de la Junta; acord de Junta pel
qual s'ha de canviar la llegenda
del segell de les fulles del Mapa
Geològic i resposta de Faura;
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1919

1923

41 / 4

Tràmits de la secció
Paleontològica. Dr. Faura.
Projecte d'obres amb
pressupost. Sr. Pidemunt

Pressupostos per armaris i
treballs de fusteria; manaments
de pagament; pressupost, acord
d'adquisició i manament de
pagament a favor de Lluís Soler
Pujol per un cap de Rhinoceros
fòssil; pressupost del fuster Josep
Pidemunt per condicionar el
mobiliari existent a la Sala
Almera i escrit posterior raonant
l'augment; atorgament de 250
ptes per prosseguir les
excavacions a una finca de
Pedralbes on s'ha descobert una
ossamenta fòssil de mamífer i
agraïment al propietari, Jaume
Balet, per les facilitats donades;
pagament dels treballs realitzats
per Mn. Josep Sabater Riba en el
trasllat de les col·leccions
paleontològies de Jaume Almera;

1919

1923

41 / 4

Tràmits de la secció
Paleontològica. Dr. Faura.
Projecte d'obres amb
pressupost. Sr. Pidemunt

Dimissió de la Sta.. Dolors
Mestres com a auxiliar de la
secció de paleontologia i
proposta d'Emília Mestres per al
mateix càrrec; comunicació a
Faura i Sans del seu cessament
com a director del mapa
Geològic;

20/01/2014
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Data Data
inici final
1919

1923

20/01/2014

Ubicació Títol
41 / 4

Tràmits de la secció
Paleontològica. Dr. Faura.
Projecte d'obres amb
pressupost. Sr. Pidemunt

Resum
Pla d'ordenació de les
col·leccions paleontològiques
realitzat per Faura; assumptes a
tractar en la reunió de 25-4-1919
referents al Mapa Geològic de
Catalunya; incorporacions a la
Comissió del Mapa Geològic de
Catalunya; sol·licitud de la Junta
adreçada a la Diputació de
Barcelona perquè lliurin totes les
fulles, pedres matrius, mapes,
etc. dels serveis del Mapa
Geològic i correspondència
posterior; relació de fulles del
Mapa Nacional que es
concedeixen a la Junta
facilitades per la Dirección
general del Instituto Geográfico y
Estadístico; rescissió dels treballs
de Bofill i Matas com a topògraf
afecte a la Direcció del Mapa
Geològic; aprovació de la
memòria presentada pel Servei
del Mapa Geogràfic i autorització
per al tiratge de 9 fulles;
presentació de l'explicació de la
fulla núm. 34 (Vilafranca) del
Mapa Geològic i de la fulla
geològica de Sant Feliu de
Codines per a la seva impressió;
presentació de l'explicació de la
fulla núm. 24 (Sant Feliu de
Guíxols) i dels originals de les
fulles núm. 41 (Tortosa) i núm.
35 (Barcelona), mentre que de la
fulla núm. 43 (Goles de l'Ebre)
s'està procedint a la impressió;
nomenament de la ponència que
ha d'estudiar les relacions entre
el Mapa Geològic de Catalunya,
el Consell Permanent de la
Mancomunitat i la Junta de
Ciències Naturals; informe de
Manuel Cazurro pel qual autoritza
la publicació dels fulls del Mapa
presentats anteriorment;
presentació del full núm. 23
(Girona);
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1919

1923

41 / 4

Tràmits de la secció
Paleontològica. Dr. Faura.
Projecte d'obres amb
pressupost. Sr. Pidemunt

Comunicacions de les donacions
d'una col·lecció de fòssils
terciaris per Maurici Cossman i
d'una altra de fòssils del cretaci
inferior, pis Urgonià, de
Porlalrubio (Terol), a més de la
proposta d'adquisició dels fòssils,
minerals i roques pertanyents a
Xavier Ducloux i informe
avaluador de la col·lecció;
donació d'una col·lecció de
mostres de les conques
potàsiques alemanyes pel
president del sindicat alemany de
sals potàsiques, Dr. Felber;
proposta d'adquisició de la
col·lecció de fòssils de Francisco
Clua; proposta d'adquisició d'una
pepita d'or d'unes 4 unces i 7 cm
proporcionada per l'excursionista
Jaume Oliveres, en expedició
pels Andes i Veneçuela; donació
de la col·lecció de fòssils recollits
pels germans Antoni i Francí
Novelles; proposta d'adquisició
d'unes reproduccions de fòssils en
guix a la Sociedad General de
Suministros y Representaciones

1919

1923

41 / 4

Tràmits de la secció
Paleontològica. Dr. Faura.
Projecte d'obres amb
pressupost. Sr. Pidemunt

Sol·licitud del Servei del Mapa
Geològic perquè els concedeixin
l'habitació annexa al laboratori
ocupant així tot un costat de les
dependències del Museu
Martorell, concessió;

1919

1923

41 / 4

Tràmits de la secció
Paleontològica. Dr. Faura.
Projecte d'obres amb
pressupost. Sr. Pidemunt

Proposta de col·laboració amb el
professor Oppenheim de Berlín;

20/01/2014
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1919

1923

41 / 4

Tràmits de la secció
Paleontològica. Dr. Faura.
Projecte d'obres amb
pressupost. Sr. Pidemunt

Proposta perquè les obres
duplicades de la biblioteca
particular de Lluís M. Vidal,
llegada a l'Acadèmia de Ciències,
puguin incorporar-se a la
biblioteca del Museu;

1919

1923

41 / 4

Tràmits de la secció
Paleontològica. Dr. Faura.
Projecte d'obres amb
pressupost. Sr. Pidemunt

Reclamació de factures
impagades a la Sociedad General
de Representaciones y
Suministros per unes
reproduccions de fòssils
adquirides per Faura i Sans;
reclamació de mobiliari per la
secció de Paleontologia; petició
de mitjans per la instal·lació
especial i definitiva del fòssil
trobat a Pedralbes (Elephas);
petició de lliurament del
pressupost atorgat;

1919

1923

41 / 4

Tràmits de la secció
Paleontològica. Dr. Faura.
Projecte d'obres amb
pressupost. Sr. Pidemunt

Acord d'assimilació del sou de
director del Servei del Mapa
Geològic al de director del Servei
de Mapa Geogràfic;

1919

1923

41 / 4

Tràmits de la secció
Paleontològica. Dr. Faura.
Projecte d'obres amb
pressupost. Sr. Pidemunt

Citació a Faura perquè es
presenti al Museu Martorell per
tal de fer l'inventari del Mapa
Geològic i resposta

20/01/2014
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1919

1924

43 / 3

Regents del Museu

Proposta de reorganització dels
serveis de jardineria afectes al
Departament de Botànica on es
demana la reposició del personal
antic donada la incompetència de
l'actual, dimissió i nomenament
d'un nou jardiner en cap,
renovació dels càrrecs de regents
en el període 1920-21 i rebaixa
de la gratificació corresponent,
renúncia del regent
d'invertebrats, nomenament
d'Artur Bofill com a membre de la
ponència de reformes i
reorganització del Museu,

1919

1924

46 / 6

Personal 1919-1923

Horaris dels conservadors i
regents del Museu, permisos i
malalties, fulls d'assistència dels
conservadors (maig-juliol de 1920)

20/01/2014
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1919

1924

42 / 14

Museu de Catalunya.
Subhastes. Despeses generals,
etc.

Expedient de subhastes per
l'alienació de fustes velles
procedents de vitrines desfetes a
la Sala de Mineralogia del Museu
Martorell i de 27 capses de fusta
inservibles (abril-desembre
1920); factures i manaments de
pagament en concepte de
mobiliari, transport, obres i
instal·lacions; informe i
pressupost de l'avantprojecte
d'ampliació del Museu Martorell i
de les obres de reforma i
restauració del Museu de
Catalunya fet per l'arquitecte
Cap de la Secció de
Construccions Escolars; notes de
premsa a propòsit de les
reformes; factures i manaments
de pagament en concepte de
materials i sous invertits en la
restauració dels departaments
del Museu de Catalunya;
nomenament de la ponència que
ha d'estudiar el projecte de
reforma del Museu presentat per
l'arquitecte municipal Sr. Goday

1919

1924

45 / 4

Exposició d'Indústries
Elèctriques

Tramesa als comissaris de
l'Exposició de Barcelona del
projecte per a la formació d'un
Herbari d'Espanya que podria ser
destinat a l'Exposició
Internacional d'Indústries
Elèctriques i General Espanyola
per tal que el presentin a la
Junta Directiva de l'Exposició;
aprovació i destinació de crèdit

20/01/2014
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1919

1924

42 / 11

Parc Zoològic. Direcció

Proposta de la Junta adreçada a
l'alcalde de Barcelona per la qual
es nomenaria Geroni Darder i
Rodés nou director del Parc i
Pere Màrtir Rossell i Vilà
conservador que cobriria la
vacant deixada per Darder,
concurs per a la provisió de la
plaça de Director del Parc
Zoològic, acord de nomenament i
preses de possessió;

1919

1924

42 / 11

Parc Zoològic. Direcció

Correspondència diversa;

1919

1924

42 / 11

Parc Zoològic. Direcció

Informe sobre les obres que han
de realitzar-se al caudal del
Bogatell per facilitar el rec del
camp de cultiu annex al Parc
Zoològic;

1919

1924

42 / 11

Parc Zoològic. Direcció

Peticions d'exemplars per a
l'ensenyament;

1919

1924

42 / 11

Parc Zoològic. Direcció

Relacions del personal de la
brigada del Parc Zoològic;

20/01/2014
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1919

1924

42 / 11

Parc Zoològic. Direcció

Informe sobre recaptació i
despeses del Parc durant 1920
amb proposta de repartir l'excés
de recaptació entre el personal,
manaments de pagament
corresponents; dipòsit al Parc
d'un lleopard mascle de 2 anys
d'edat per part de Francisco
Valentí i Martí, veí d'Elobey
(Guinea espanyola), per a la seva
adquisició pel preu de 1000 ptes,
acord d'adquisició i manament de
pagament; pressupost per la
reparació del motor-bomba de
l'Aquari; acord de Junta pel qual
es demana al Director i al
Conservador del Parc Zoològic
que estudiïn quines reformes
haurien de ser realitzades amb
major urgència, correspondència
posterior; factures i manaments
de pagament per reparacions a
les instal·lacions; acord de Junta
pel qual es demana al Director i
al Conservador del Parc Zoològic
que estudiïn els pressupostos
d'ingressos i despeses de la
Col·lecció per al pròxim exercici
així com les reformes que
considerin més urgents;
sol·licitud d'ampliació del crèdit
destinat al projecte d'instal·lació
que ha de presentar-se a
l'Exposició Mundial d'Avicultura;
venda de dos lleons a la casa
Hagenbeck d'Hamburg;
oferiments d'animals i de compra
de pells;

1919

1924

42 / 11

Parc Zoològic. Direcció

Comunicació que acompanyava la
memòria del viatge realitzat per
Rossell i Vilà a diferents jardins
zoològics estrangers;

20/01/2014
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1919

1924

42 / 11

Parc Zoològic. Direcció

Nota dels serveis i deficiències
de la Col·lecció Zoològica que
amb major urgència és precís

1919

1924

42 / 11

Parc Zoològic. Direcció

Certificacions conforme els
empleats del Parc Zoològic han
complert les hores
reglamentàries; nota sobre el
personal subaltern del Parc
Zoològic (tasques, torns, etc.)

1919

1924

43 / 3

Regents del Museu

Formulació del pla de treball i
pressupost de despeses per
material durant 1921-22 per part
de cada regent, permisos

1919

1924

43 / 3

Regents del Museu

Informe sobre la continuació o
supressió de l'entrada de
pagament als Museus i
instal·lacions de la Junta,

1919

1925

60 / 3

Malacologia

Relacions de petites despeses per
trimestres de la secció de
Malacologia (1919-1921);
partides assignades en el
pressupost 1920-21; factures,
quantitats rebudes per atendre
les petites despeses i sol·licituds
de subministrament de material

20/01/2014
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1919

1925

42 / 8

Comptadoria Diputació i
Mancomunitat

Comunicació conforme, en virtut
del traspàs a la Mancomunitat de
Catalunya en data 1-4-1920 dels
serveis d'Instrucció pública que
anaven a càrrec de la Diputació,
les relacions que la Junta
mantenia amb la Diputació
correspondran a la
Mancomunitat; correspondència
posterior amb la Mancomunitat
referent a memòries dels treballs
realitzats, edició d'una Crònica
Oficial, premis, publicacions,
nomenament de vocals, llista del
personal, materials pels cursos
de l'Escola d'Estiu, l'Exposició del
Moble i Decoració d'Interiors,
distribució de les publicacions de
la Mancomunitat i organització
dels serveis de cartografia de la
Mancomunitat

1919

1925

42 / 8

Comptadoria Diputació i
Mancomunitat

Comunicació de pagament de la
consignació destinada al
pagament de les despeses del
Mapa Geològic i personal de la
Junta de Ciències Naturals;
petició perquè, havent-se
aprovat l'Estatut de la Junta, es
comuniqui al comptador
provincial l'aixecament de la
prevenció de que la subvenció de
la Diputació només podia
destinar-se als Serveis del Mapa
Geològic de Catalunya;
manaments de pagaments i
rebuts; resums de les despeses
"liquidació del 1917", "fulla VI del
Mapa Geològic durant l'any 1918"
i "Mapa geològic del conjunt de
Catalunya"; autoritzacions a Joan
Maturana per a cobrar tot el
referent als pressupostos;

20/01/2014
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1919

1925

42 / 8

Comptadoria Diputació i
Mancomunitat

Trasllat al Museu de Catalunya de
la Col·lecció Moragas i còpies de
14-7-1919 dels escrits
d'autorització a l'Escola
d'Enginyers Industrials de
Barcelona per a fer-se càrrec en
qualitat de dipòsit i amb
destinació a l'ensenyament de la
col·lecció petrològica adquirida a
Teresa Pujals i Rusell, vídua de
Gonzal Moragas i Barret (24-121902), del trasllat de la
col·lecció a l'edifici de l'Escola
Industrial (12-9-1911) i de
l'efectuació del trasllat (10-1-

1919

1925

42 / 8

Comptadoria Diputació i
Mancomunitat

Retalls de premsa sobre les
eleccions a diputats provincials
(juliol 1919); comunicació de
l'acord de la Diputació pel qual es
nomenen vocals de la Junta;
sol·licitud de subvenció
extraordinària per a l'adquisició
de llibres i material científica a
Alemanya;

1919

1931

61 / 5

Altres corporacions. Universitat Invitacions a actes oficials de la
Universitat de Barcelona,
delegacions per assistir-hi i
correspondència mantinguda amb
Antoni Vila Nadal, del Laboratori
de mineralogia i Botànica de la
Facultat de Ciències, a propòsit
de la seva proposta d'intercanviar
gravats

20/01/2014
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Data Data
inici final
1919

1937

20/01/2014

Ubicació Títol
61 / 11

Museu i Museus del Parc (191937)

Resum
Correspondència mantinguda i
relacionada amb els Museus
dependents de la Junta de
Ciències Naturals (1919-1937):
publicacions; visites als Museus i
instal·lacions de la Junta;
classes, pràctiques i
conferències; nomenaments i
delegacions a diferents actes
oficials; trameses, adquisicions i
ingressos per recol·leccions;
memòries i propostes
d'expedicions; reparacions i
obres, factures, administració de
les instal·lacions; personal, etc.,
entre la qual cal destacar la
relacionada amb la cessió de les
col·leccions del naturalista
Baltasar Serradell per la seva
vídua a canvi d'una pensió
vitalícia (1931)

Pàgina 203 de 440

Data Data
inici final

Ubicació Títol

1919

1960 233 / 1

1920

1920

1920

1920 126 / 11

20/01/2014

35 / 5

Resum

Inventaris de Paleontologia

Conté: "Inventari dels fòssils II"
(1919, el·laborat per Marià Faura
i Sans); "Listas de fósiles
pliocénicos revisados por Mlle
Gillet" (1958, el·laborat per
Jaume Marcet Riba); "Listas de
fósiles pliocénicos plasencienses
de Castellbisbal y Papiol,
revisados por Mlle S. Gillet"
(1958, el·laborat per Jaume
Marcet Riba); "Listas de fósiles
pliocénicos recogidos en el
Rosellón en agosto de 1957"
(1958, Jaume Marcet Riba);
"Relación de los fósiles
procedentes del yacimiento
miocénico de San Pau de Ordal
que se guardan en el Museo de
Geología de Barcelona" (1960);
publicació del treball de Marcet
Riba "Síntesis petrográfica y
estratigráfica del eoceno de la
zona de Palafrugell-EsclañáRegencós (Bajo Ampurdán,
provincia de Gerona" (1955,
conté anotació manuscrita: "amb
llista de fòssils del MGB").

Ingressos Zoo

Relacions dels ingressos per
venda d'animals, ous, postals,
etc. en el Parc Zoològic durant
l'any 1920

"Contribució al coneixement de Galerades de l'estudi "Contribució
la flora catalana occidental"
al coneixement de la flora
per Pius Font i Quer (1920)
catalana occidental" de Pius Font
i Quer, publicat per la Junta a
Treballs del Museu de Ciències
Naturals de Barcelona, vol. V,
Sèrie Botànica, núm. 3 (1920)
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1920

1920 117 / 4

"Estudi sobre la malacologia de
les valls pirenaiques catalanes,
III. Vall de la Noguera
Pallaresa" per A. Bofill i F. Haas

Originals català i alemany de
l'obra "Estudi sobre la
malacologia de les valls
pirenaiques catalanes, III. Vall de
la Noguera Pallaresa" per Artur
Bofill i Fritz Haas

1920

1920 117 / 6

"Estudi sobre la malacologia de
les valls pirenaiques catalanes,
IV. Vall del Segre" per A. Bofill
i F. Haas

Originals català i alemany i
làmines de l'obra "Estudi sobre la
malacologia de les valls
pirenaiques catalanes, IV. Vall
del Segre" per Artur Bofill i Fritz
Haas, publicada per la Junta de
Ciències Naturals

1920

1920

47 / 2

Societat General d'Aigües

Contracte de la Junta de Ciències
Naturals amb la Societat General
d'Aigües de Barcelona pel
subministrament d'aigua al Museu
Martorell (pòlissa 38555),
anul·lant el contracte anterior
(pòlissa 35376)

1920

1920

39 / 14

Entrades de pagament a les
intal·lacions

Informe del director del Museu de
Catalunya referent a la
continuació o supressió de
l'entrada de pagament en les
instal·lacions de la Junta;

1920

1921

81 / 2

Pressupost i liquidacions
(manaments de pagament)

Ingressos obtinguts amb les
entrades del públic al Museu
Martorell, liquidació del
pressupost ordinari per 19201921, de la subvenció atorgada
per la Mancomunitat de
Catalunya pel mateix període i
liquidacions de despeses de les
diferents seccions

20/01/2014
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1920

1921

42 / 5

Director del Museu Martorell,
jubilació i nomenament vocal
honorari, Sr. Artur Bofill

Transcripció de la declaració de
jubilació del director del Museu,
Artur Bofill, oferiment i donació
de la seva col·lecció
malacològica en el moment de la
seva jubilació i nomenament
d'aquest com a vocal honorari de
la Junta de Ciències Naturals

1920

1921

39 / 13

Acords de Junta

Comunicacions d'acords de Junta:
reeleccions en el càrrec,
nomenaments, delegacions de
funcions, concessió de crèdits,
publicació de treballs, etc.;

1920

1921

39 / 15

Pressupost de personal a càrrec Informe de Secretaria sobre el
de la Junta
pressupost de personal a càrrec
de la Junta en el període 1920-21;

1920

1922

59 / 2

Gestió del pressupost 1920-22

Tasques i despeses aproximades
per als pressupostos 1920-21 i
1921-22; informe sobre l'oferta
en venda d'uns fulletons per
Joaquim Maluquer;

1921

1921

36 / 6

Ingressos Zoo

Relacions dels ingressos per
venda d'animals, ous, postals,
etc. en el Parc Zoològic durant
l'any 1921

1921

1921 127 / 20

"Observacions sobre la fauna
malacològica del litoral des de
Castelldefels fins al confí de la
província de Tarragona", per A.
Bofill (1921)

Estudi "Observacions sobre la
fauna malacològica del litoral des
de Castelldefels fins al confí de
la província de Tarragona" d'Artur
Bofill (1921)

1921

1921

Nomenament de Pius Font i
Quer

Proposta elevada a l'Ajuntament
perquè es nomeni Pius Font i
Quer nou director dels Museus de
la Junta;

20/01/2014

39 / 16
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1921

1922

81 / 1

Pressupost i liquidacions
(manaments de pagament)

Liquidació de les subvencions
atorgades per la Mancomunitat
de Catalunya per l'any econòmic
1921-1922, del pressupost
ordinari pel mateix període i
liquidacions de despeses de les
diferents seccions

1921

1922

67 / 18

Ressenya treballs Departament
Geologia

Ressenya dels treballs fets en el
Departament de Geologia durant
el curs 1921-1922

1921

1922

43 / 5

Viver, Hivernacle i Aquari

Escrit adreçat a la Comissió de
Cultura demanant ajut econòmic
per a la transformació i
ampliació dels aquaris d'aigua
dolça i marí; expedient de
restauració de l'hivernacle per
trobar-se el sostre i els laterals
amb la majoria dels vidres
trencats (sol·licituds de
pressupostos, pressupostos
presentats, factures i manaments
de pagament); acord de la Junta
pel qual s'encarrega als Srs.
Cazurro i Ignasi de Sagarra que
vegin si pot ser ajornada alguna
de les reparacions proposades a
l'Aquari per tal de no sobrepassar
la quantitat pressupostada

1921

1923

42 / 15

Secretaria de la Junta de
Ciències Naturals i
pressupostos de 1923-1924

Manaments de pagament,
correspondència diversa i estat
de comptes de la Junta de
Ciències Naturals a 31 de març
de 1923

1921

1923

42 / 9

Direcció de Museu

Comunicació a Ferran Rubió
Tuduri de la seva inclusió en una
expedició al Senegal;

20/01/2014
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1921

1923

45 / 3

Universitat Industrial. Consell
de Pedagogia de la
Mancomunitat

Comunicació de l'acord del
Consell de Pedagogia pel qual es
concedeixen 1.000 ptes per al
Concurs d'Herbaris de l'any 1922,
comunicació del nomenament als
membres integrants del tribunal
que ha de judicar els mèrits del
concurs, concessions d'accèssits,
comunicació al cap del
Departament d'Ensenyament
Primari i Secundari de la
Mancomunitat del dictamen del
tribunal

1921

1923

42 / 9

Direcció de Museu

Comunicació al Directorsecretari, Pius Font i Quer, de la
jubilació del guàrdia municipal
Tomás Saiz i la necessitat d'un
substitut; escrit signat pel
secretari i pel vice-president de
la Junta on es demana a la
Comissió Municipal de Cultura la
conveniència que el Sr. Pius Font
i Quer sigui nomenat en propietat
Director-secretari amb la
categoria que figura en el
pressupost vigent de cap de
negociat;

1921

1923

42 / 9

Direcció de Museu

Comunicació del pagament de la
tarifa anual per l'apartat de
correus; petició d'una escala per
desembossar el canal de
l'hivernacle;

1921

1923

42 / 9

Direcció de Museu

Tramesa per l'Ajuntament de la
circular de la Inspecció Provincial
de Sanitat sobre el procediment
per a posar el terra a prova de
rates que ha estat enviada pel
Govern Civil de la província de
Barcelona ;

20/01/2014
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1921

1923

42 / 9

Direcció de Museu

Correspondència relacionada amb
els treballs de fusteria per
l'Exposició Internacional del
Moble i Decoració d'Interiors,
visita al Museu Martorell, armaris
de mostra,

1921

1923

42 / 9

Direcció de Museu

Adquisició d'exemplars del llibret
"Las Ciencias Naturales en la
Escuela primaria" de Joan
Vázquez Sans

1921

1923

42 / 9

Direcció de Museu

Informe de Font i Quer, director
del Museu de Ciències Naturals,
adreçat al President de la Junta,
sobre l'actuació de la Comissió
executiva durant l'estiu

1921

1924

94 / 1

Llibre d'Actes

Actes de la Junta de Ciències
Naturals de Barcelona de 20 de
maig de 1921 a 14 de març de
1924

1921

1924

43 / 2

Personal subaltern

Relacions de personal, permisos i
malalties, preses de possessió,
factures i manaments de
pagament per compra de vestits
amb els corresponents rebuts
signats pel personal i reclamació
de l'augment de sou concedit en
el curs econòmic 1921-1922

20/01/2014
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1921

1924

45 / 5

Peticions

Peticions de la Sociedad
Protectora del Canario i de la
societat Fomento de la Cria del
Canario perquè els permetin
instal·lar al viver i a l'hivernacle
l'exposició i el concurs anual de
canaricultura (edicions 1922 a
1925) i estudi "Explicacions i
detalls de la cria del canari"
presentat per donar a conèixer la
finalitat de la institució Foment
de la Cria del Canari

1921

1924

42 / 12

Departament de Botànica a
càrrec del Dr. Font

Personal afecte als serveis de
Jardineria de la Junta de
Ciències Naturals;

1921

1924

42 / 12

Departament de Botànica a
càrrec del Dr. Font

Correspondència diversa;

1921

1924

42 / 12

Departament de Botànica a
càrrec del Dr. Font

Divisions en què estan agrupades
les fitxes dels articles de
botànica publicats en les revistes
existents a la Biblioteca i rebudes
a partir de l'any 1922; llistat
d'entitats amb les qual es fan
intercanvis;

1921

1924

42 / 12

Departament de Botànica a
càrrec del Dr. Font

Factures i manaments de
pagament per la compra
d'armaris, caixes d'herbari, obres,
etc.;

20/01/2014
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Ubicació Títol

Resum

1921

1924

42 / 12

Departament de Botànica a
càrrec del Dr. Font

Petició de Font i Quer perquè se'l
nomeni en propietat Director del
Museu i Secretari de la Junta amb
la categoria de cap de negociat,
tal com figura en els
pressupostos municipals;
proposta de creació d'una
ponència per formular un pla de
treball a oferir a la Junta de
l'Exposició de Barcelona a
l'objecte d'incloure-hi una secció
històrico-natural ibèrica;
proposta de campanya de
recol·lecció per les serres
d'Alcaraz i Segura que es
desestima

1921

1924

43 / 2

Personal subaltern

Informació sobre la baralla
mantinguda per dos empleats del
Museu de Catalunya

1921

1963

70 / 2

Personal: Sofía Gallego Pinedo

Fitxa i documentació personal
corresponent a Sofía Gallego
Pinedo (4 d'abril de 1921 - 19 de
novembre de 1963):
nomenament, permisos,
cessament a la plantilla de la
Junta, sol·licitud de dret d'opció
a l'empara de la llei 108/1963

1922

1922

36 / 5

Ingressos Zoo

Relacions dels ingressos per
venda d'animals, ous, postals,
etc. en el Parc Zoològic durant
l'any 1922

1922

1922 127 / 21

"Curset d'entomologia agrària"
(apunts), per A. Codina

Apunts del "Curset d'entomologia
agrària" explicat a l'Escola
Superior d'Agricultura de la
Mancomunitat de Catalunya pel
Dr. Filippo Silvestri, preparats
per Ascensio Codina per a la seva
publicació

20/01/2014
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1922

1922 217 / 1

Catàleg de la col·lecció Vidal

Catàleg de la col·lecció de
minerales, roques, fòssils i
objectes de Prehistòria llegada al
Museu per Lluís M. Vidal i
Carreras.

1922

1922 255 / 3

"Llegats i donacions a la Ciutat
de Barcelona per obres de
cultura"

Fotocòpia del fascicle "Llegats i
donacions a la ciutat de
Barcelona per obres de cultura"
editat per l’Ajuntament de
Barcelona al 1922, on hi consta
una explicació detallada del
llegat de Francesc Martorell i
Peña a més d’una relació dels
llegats i donacions a la Junta de
Ciències Naturals de Barcelona
des del 1882 al 1920.

1922

1923 119 / 1

Manaments de pagament

Manaments de pagament: 1922 1923
Números d'assentament: 598 a
999

1922

1923

Pressupost i liquidacions
(manaments de pagament)

Relacions dels ingressos obtinguts
per les entrades del públic al
Museu Martorell, liquidació de la
subvenció extraordinària de l'any
1922-1923 concedida per
l'Ajuntament, del pressupost
ordinari, de les subvencions
atorgades per la Mancomunitat
de Catalunya pel mateix període,
nòmines, i liquidacions de
despeses de les diferents seccions

20/01/2014

82 / 1
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1922

1923

46 / 3

Concurs de construcció
Pressupostos per la construcció
d'armaris. Departaments de
d'armaris pel Museu de Ciències
Botànica, Zoologia i Mineralogia Naturals, informes dels
conservadors de Geologia,
Zoologia i Botànica de
preferència sobre les mostres
presentades, comunicació als
constructors de la resolució del
concurs, factures i manaments de
pagament; comunicació de
l'ingrés de la col·lecció
malacològica Chia

1922

1924

96 / 2

Llibre d'Actes

Actes de la Comissió de
Publicacions de la Junta de
Ciències Naturals de Barcelona
de 7 de juliol de 1922 a 14 de
març de 1924

1922

1924

42 / 13

Tresoreria de la Junta

Saldos de comptes, ordres de
pagament, rebuts i extracte del
llibre de caixa de la tresoreria de
la Junta (1922), liquidació del
pressupost de la Junta 1922-23,
liquidacions i saldos de comptes,
ordres de pagament (1923),
ordres de pagament (1924)

1922

1924

43 / 6

Geologia, Mineralogia i
Petrografia, a càrrec del Sr.
Pardillo

Oficis adreçats al conservador de
Geologia perquè estudiï el pla
d'exposició de les restes fòssils
de Pedralbes que la ciutat deixa
a la Junta així com la construcció
de la vitrina escaient, i perquè
formuli un projecte de
construcció d'armaris per la
secció malacològica;

1922

1924

Comissió de Publicacions

Pressupostos de diferents
empreses per la impressió de
làmines i publicacions diverses;
admissió de treballs per a la seva
publicació per la Comissió de
publicacions

20/01/2014
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Ubicació Títol

Resum

1922

1924

43 / 6

Geologia, Mineralogia i
Petrografia, a càrrec del Sr.
Pardillo

Comunicacions a la Junta sobre
l'estat de la catalogació,
classificació i instal·lació de la
col·lecció de Lluís Mª Vidal així
com sobre la instal·lació en una
vitrina dels ossos fòssils del
mamut que s'ha d'exposar al
Museu Martorell; resposta a
aquests oficis i comunicació dels
acords de Junta bàsicament
referents al Sr. Faura i Sans;
pressupostos presentats per la
construcció de dues vitrines de
roure amb destinació a contenir
les restes del mamut i altres
exemplars procedents de la regió
volcànica d'Olot;

1922

1924

43 / 6

Geologia, Mineralogia i
Petrografia, a càrrec del Sr.
Pardillo

Factures i manaments de
pagament per la compra
d'armaris;

1922

1924

43 / 6

Geologia, Mineralogia i
Petrografia, a càrrec del Sr.
Pardillo

Consulta sobre les disposicions
dictades per l'autoritat cívicomilitar de la província sobre
duplicitat catalana-espanyola en
la retolació dels establiments
públics provincials i municipals;
proposta d'una reforma general al
Museu Martorell; acord de la
Junta pel qual s'aprova la
redacció de la llegenda de la
làpida que, per honorar la
memòria de Lluís Mª Vidal, ha de
ser col·locada al vestíbul del
Museu Martorell; acord de la
Junta pel qual es nomena
Francesc Pardillo Secretari
accidental de la mateixa

1922

1924

47 / 6

Adquisició d'armaris

Pressupostos per la construcció
d'armaris pels departaments de
Geologia i Botànica, factures i
manaments de pagament

20/01/2014
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Ubicació Títol

Resum

1922

1926

60 / 1

Assumpte Oppenheim de la
Junta

Encàrrec al Dr. Oppenheim de
Berlín d'un estudi sobre els fòssils
coralaris de l'eocènic de
Catalunya consistent en la
classificació, descripció i
reproducció del material aplegat
al Museu, amb càrrec a la
consignació anyal del Servei del
Mapa Geològic; rebuts en
concepte de bestreta;
correspondència intercanviada
amb motiu del conflicte generat
per la remuneració i l'idioma de
publicació del treball; proves
fotogràfiques de les làmines
editades a Alemanya per
l'editorial Frisch

1923

1923

36 / 4

Ingressos Zoo

Relacions dels ingressos per
venda d'animals, ous, postals etc.
en el Parc Zoològic durant l'any
1923

1923

1923

74 / 6

Personal: Emili Huguet del

Articles en diferents revistes i
publicacions monogràfiques obra
d'Emili Huguet del Villar,
presentades amb motiu del
concurs per la plaça de regent de
Fitogeografia (abril de 1923) i
correspondència d'ell mateix
adreçada a Pius Font i Quer i al
director de la Junta de Ciències
Naturals

1923

1923

47 / 3

Concurs per dues places:
regents de Paleontologia i
Geografia Botànica

Concurs públic per proveir dues
places de regents de les seccions
de Paleontologia i Geografia
Botànica que figuren en el
pressupost de 1923-24:
publicació de la convocatòria en
el BOP i als diaris, nomenament
dels membres del tribunal,
sol·licitud i mèrits presentats
pels concursants i resolució del
concurs

20/01/2014
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1923

1923 126 / 10

1923

1923

1923

1924 119 / 2

1923

1924

1923

1924

20/01/2014

Resum

"Mensuration des civelles
(angulas) du Llobregat" per
Alphonse Gandolfi Hornyold
(1923)

Galerades de l'estudi
"Mensuration des civelles
(angulas) du Llobregat"
d'Alphonse Gandolfi Hornyold,
publicat per la Junta a Treballs
del Museu de Ciències Naturals
de Barcelona, vol. VII, Sèrie
Vertebrats, núm. 2 (1923)

"Revision des Echinides fossiles
de la Catalogne. II partie", per
Lambert (1923)

Segona part de l'obra "Revision
des Echinides fossiles de la
Catalogne" de J. Lambert (p.165308)

Manaments de pagament

Manament de pagament: 19231924
Números d'assentament: 1.001 a
2.300

83 / 1

Pressupostos i liquidacions
(manaments de pagament)

Liquidacions del pressupost abriljuny de 1924, de la quantitat
concedida per reconstruir les
gàbies del Parc Zoològic en el
pressupost ordinari 1923-1924 i
d'aquest mateix pressupost, a
més de nòmines i liquidacions de
despeses de les diferents
seccions per 1923

67 / 16

Memòria anual 1923-1924

Memòria de la Junta de Ciències
Naturals durant l'any econòmic
1923-1924 i informes de les
diferents seccions per a realitzarla

85 / 1
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Ubicació Títol

Resum

1923

1924

46 / 7

Concurs per la plaça de
bibliotecària

Concurs públic per proveir una
plaça de bibliotecària del Museu,
que figura en el pressupost de la
Junta de 1923-24: publicació de
la convocatòria en el BOP,
sol·licitud presentada per una de
les concursants, relació de les
concursants i escrit adreçat a
Josep M. Bofill i Pichot perquè
proposi a la Junta per ordre de
mèrits les persones que podrien
ser acceptades

1923

1924

46 / 4

Oferiments per particulars
d'exemplars de venda

Oferiment i notificació de l'acord
de compra de la col·lecció
malacològica Chia per 2000 ptes

1923

1924 126 / 8

"Contribució a la malacologia
del Regne de València" per A.
Bofill i J.B. de Aguilar-Amat
(1924)

Galerades de l'estudi "Contribució
a la malacologia del Regne de
València" d' Artur Bofill i J.B. de
Aguilar-Amat, publicat per la
Junta a Treballs del Museu de
Ciències Naturals de Barcelona,
vol. X, Sèrie Malacologia, núm. 1
(1924)

1923

1924

Museu de Biologia (1924)

Informe aclaratori sobre despeses
en càrrec al pressupost ordinari
1923-24, correspondència interna
i reclamacions de pagaments,
sol·licitud d'Ascensi Codina d'una
subvenció per a realitzar junt
amb el pare Longí Navàs una
excursió a Collsacabra i al
Ripollès durant la segona
quinzena d'agost de 1924,
peticions de material

20/01/2014
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1923

1924

42 / 10

Museu Martorell

Aclariments de Francesc Pardillo,
conservador del Departament de
Geologia, a la liquidació de
despeses del semestre abrilsetembre; escrit de Pardillo on
recorda la necessitat d'obrir dues
portes laterals a la façana del
Museu Martorell, posant-hi
vitralls, així com a la porta
central; concessió a Emili Huguet
del Villar de la comissió d'estudi
pels mesos de febrer i març;
pressupost per una porta i
vitralls; petició a Nicolau Mª
Rubió i Tuduri, director d'Arbrats
i Jardins, perquè arrangi amb
plantes adequades l'escala que
dóna accés al Museu Martorell
per tal de millorar el seu
aspecte; petició d'arranjament de
dos brocs de rec per tal de regar
les plantes dels jardins botànics;
manament de pagament en
concepte de banquetes de roure
pel vestíbul del Museu;
pressupostos per mobiliari i
reparacions

1923

1924

47 / 4

Projecte de reforma del Museu
Catalunya

Memòria descriptiva del projecte
de reforma del Museu Catalunya
consistent en la construcció d'un
sostre al nivell de l'arrencada
dels grans arcs, a més d'altres
detalls; pressupost de les obres
de reforma, plec de condicions
generals facultatives i
econòmiques que hauran de regir
en les obres i plànols, tot això
signat per Josep Goday i Casals,
arquitecte encarregat del grup
4rt (Cultura)

20/01/2014
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Ubicació Títol

Resum

1923

1924

43 / 9

Departament de Zoologia, a
càrrec del Sr. Sagarra

Comunicació del pressupost
concedit al Departament de
Zoologia per 1923-24 i
correspondència diversa; factures
i manaments de pagament en
concepte de mobiliari, vitralls i
materials de restauració;

1923

1924

43 / 9

Departament de Zoologia, a
càrrec del Sr. Sagarra

Informe de Rossell i Vilà sobre
l'estat en què es troba la secció
de la col·lecció zoològica que li
ha estat confiada (instal·lacions,
personal, animals); estudi d'Ignasi
de Sagarra, a encàrrec de la
Junta, de les reparacions més
urgents a l'Aquari;

1923

1924

43 / 9

Departament de Zoologia, a
càrrec del Sr. Sagarra

Informe d'Aguilar-Amat sobre un
cetaci de 7,20 m., de l'espècie
balaenoptera acuto-rostrata,
embarrancat a Tossa de Mar;
llibreta d'anotacions sobre la
revisió dels armaris de
Lepidòpters i Coleòpters (192324, tot i que va més enllà)

1923

1924

43 / 9

Departament de Zoologia, a
càrrec del Sr. Sagarra

Factura i manament de pagament
per l'adquisició de la col·lecció
de mol·luscs de Manuel de Chia
amb destí al Museu Martorell;

1923

1926

95 / 3

Llibre d'Actes

Actes de la Junta de Ciències
Naturals de Barcelona de 26
d'octubre de 1923 a 15 d'octubre
de 1926

1924

1924

36 / 3

Ingressos Zoo

Relacions dels ingressos per
venda d'animals, ous, postals etc.
en el Parc Zoològic durant l'any
1924

20/01/2014
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Resum

1924

1924

69 / 3

Reglament interior i Biblioteca
1924

Reglament interior de la Junta de
Ciències Naturals de Barcelona
(1924) i reglament de la
Biblioteca de la Junta i del Museu
de Ciències Naturals de
Barcelona (1924)

1924

1924

74 / 4

Expedient contra el
recol·lector del Departament
de Zoologia Santiago Novellas i
Bofill per suposada negligència
en el seu comès

Expedient sancionador contra el
recol·lector del Departament de
Zoologia, Santiago Novellas i
Bofill, per suposada negligència
en el seu comès

1924

1924 126 / 9

"Dades per a un catàleg dels
mamífers de Catalunya" per
J.B. de Aguilar-Amat (1924)

Galerades de l'estudi "Recull de
dades per a un catàleg dels
mamífers citats i trobats fins ara
a Catalunya" per J.B. de AguilarAmat, publicat per la Junta a
Treballs del Museu de Ciències
Naturals de Barcelona, vol. VII,
Sèrie Vertebrats, núm. 4 (1924)

1924

1924 126 / 7

"Contribución al estudio de la
fauna malacológica de las
posesiones españolas del Golfo
de Guinea" per A. Bofill i J.B.
de Aguilar-Amat (1924)

Galerades de l'estudi
"Contribución al estudio de la
fauna malacológica de las
posesiones españolas del Golfo
de Guinea" d'Artur Bofill i J.B. de
Aguilar-Amat, realitzat en base
als exemplars recollits l'any 1919
per Manuel Martínez de la
Escalera a Guinea Equatorial, i
publicat per la Junta a Treballs
del Museu de Ciències Naturals
de Barcelona, vol. X, Sèrie
Malacologia, núm. 2 (1924)

1924

1924 126 / 6

"Estudi sobre la malacologia de
les Illes Pitiüses" per A. Bofill i
J.B. de Aguilar-Amat (1924)

Galerades de "Estudi sobre la
malacologia de les Illes Pitiüses"
d'Artur Bofill i J.B. de AguilarAmat, publicat per la Junta a
Treballs del Museu de Ciències
Naturals de Barcelona, vol. X,
Sèrie Malacologia, núm. 3 (1924)

20/01/2014

Pàgina 220 de 440

Data Data
inici final

Ubicació Títol

1924

1924 127 / 22

1924

1924

1924

Resum

"Navitates nommullae flora
mediterranea occidentali" per
E.H. del Villar (1924)

Original llatí de l'obra "Navitates
nommullae flora mediterranea
occidentali" d'Emilio H. del Villar
(1924)

56 / 2

Biblioteca (1924-30)

Esborrany de reglament de la
Biblioteca de la Junta i del Museu
de Ciències Naturals de
Barcelona (27-9-1924)

1924

64 / 3

Biblioteca i publicacions (1931- Còpia de reglament de la
35)
Biblioteca de la Junta i del Museu
de Ciències Naturals de
Barcelona (27-11-1924)

1924

1924

49 / 3

Parc Zoològic (1924-25)

Pressupostos per pintures i obres,
factures; transports d'animals
amb la Compañía Transatlàntica i
el vaixell Shelley; justificació de
les depeses de viatge del Sr.
Rossell a Marsella; instal·lació de
la canalització per gas en els
locals destinats a incubadores i
oficines al Parc de la Ciutadella i
material que es necessita;

1924

1924

46 / 5

Mapa Geològic

Relació dels llibres, material,
exemplars i altres efectes que es
trobaven en poder de la Direcció
del Mapa Geològic de Catalunya i
que el Sr. Mariano Faura i Sans
retorna a la Junta de Ciències
Naturals, a la qual pertanyen;
relació dels llibres, mapes,
documents, material, exemplars i
altres efectes pertanyents al
Servei del Mapa Geològic de
Catalunya que el Sr. Mariano
Faura i Sans lliura a la Junta de
Ciències Naturals

20/01/2014
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Resum

1924

1924

46 / 9

Projecte de reforma del Museu
Martorell

Informe de Josep Goday i Casals,
arquitecte encarregat del grup
4rt (Cultura), sobre la
conveniència de col·locar tres
portes vitralls a la façana del
Museu Martorell; tramesa dels
pressupostos de les obres de
reforma consistents a aixecar el
terra de les dues sales del Museu
Martorell al nivell del vestíbul
(s'ofereixen dues solucions)

1924

1924

47 / 5

Exposició de Barcelona. Fauna
Ibérica

Proposta d'Artur Bofill, regent de
la secció Malacològica, adreçada
al Dr. del Museu de Ciències
Naturals per fer una exploració
del vessant dret del riu Ebre per
tal de recol·lectar mol·luscs de
cara a la representació de la
fauna ibèrica que es farà en la
futura Exposició de Barcelona;
pressupostos per la instal·lació
dels grups biològics encarregats a
José Mª i Luis Benedito, escultors
taxidermistes del Museo Nacional
de Ciencias Naturales per a
l'Exposició de Barcelona, i
informes d'Aguilar-Amat i d'Ignasi
de Sagarra al respecte

1924

1924 211 / 1

"Plioceno del Llano de
Barcelona y del Llano y Valle
del Llobregat. Cortes
geológicos de los yacimientos y
Bloque-diagramas de los
mismos"

Dibuixos del treball inèdit de
Jaume Marcet Riba "Plioceno del
Llano de Barcelona y del Llano y
Valle del Llobregat. Cortes
geológicos de los yacimientos y
Bloque-diagramas de los mismos"

1924

1925

Llibre Major

Llibre Major de 1924-1925.
Subvencions i liquidacions,
ingressos i despeses.

20/01/2014
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1924

1925 120 / 1

1924

1925

1924

1924

Resum

Manaments de pagament

Manament de pagament: 19241925
Números d'assentament: 2.301 a
2.471

83 / 2

Pressupostos i liquidacions
(manaments de pagament)

Liquidacions del pressupost
corresponent a l'exercici
econòmic de 1924-1925,
liquidacions de despeses de les
diferents seccions i nòmines 1924

1925

56 / 2

Biblioteca (1924-30)

Liquidació de la Biblioteca
corresponent a 31-3-1924
(factures pendents de
pagament), factures per compra
de llibres i enquadernacions,
oferiments d'obres d'importació,
albarans de lliurament d'impresos
i publicacions, llistat de les
subscripcions existents a la
Biblioteca de la Junta, propostes
d'enquadernació i de compra de
llibres, pressupost per la
impressió de làmines de Treballs
del Museu, reducció de les
tirades de les publicacions del
Museu, renovació de
subscripcions, informe de gestió
de la Biblioteca (26-6-1925),
llistat de fulletons publicats i
facturats per Altés Impressor,
requeriment de publicacions per
part del Natal Museum,

1925

49 / 3

Parc Zoològic (1924-25)

Baixes i certificats mèdics de
treballadors, sol·licitud de
trasllat;

20/01/2014
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Resum

1924

1925

49 / 3

Parc Zoològic (1924-25)

Estat de comptes del Parc
Zoològic a 30-9-1924; relació de
despeses fetes per obres entre
setembre de 1924 i març de
1925; oferiments d'animals per
diferents empreses proveïdores,
donacions, cessió, baixes i
notificacions a la Junta dels
ingressos i adquisicions;

1924

1925

49 / 3

Parc Zoològic (1924-25)

Autorització d'alcaldia per la qual
els empleats estan facultats per
detenir les persones que
atemptin contra els animals així
com a lliurar-los a la Guàrdia
Urbana, qui els retindrà durant 3
hores;

1924

1925

49 / 3

Parc Zoològic (1924-25)

Proposta d'intercanvi d'exemplars
(o venda) entre el Jardí Zoològic
de Dresde i el Parc Zoològic de
Barcelona;

1924

1925

49 / 3

Parc Zoològic (1924-25)

Retolació d'instal·lacions, relació
de cartells que s'han de retirar de
la Col·lecció; adscripció de
l'Aquari a les seccions
d'entomologia (menys
lepidòpters) i vertebrats, passant
a formar part del Museu;

1924

1925

49 / 3

Parc Zoològic (1924-25)

Informe de Rossell i Vilà sobre la
importància de l'economia en els
aliments que es consumeixen al
Parc Zoològic

20/01/2014
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Resum

1924

1927

50 / 3

Parc Zoològic (1927)

Gràfics sobre l'abastament de
gra, cavalleries i palla i alfals
(1924-1927); relació dels
aliments que han de consumir els
animals granívors i herbívors;
règim d'alimentació per les
gallines segons la Granja Avícola
"Voramar" d'Altafulla;

1924

1928

54 / 2

Publicacions

Acords de Junta (8-11-1924)
referents a publicacions i en
resposta a les proposicions fetes
per Ignasi de Sagarra,
pressupostos per impresos i
estampació, dades sobre un
treball d'Ignasi de Sagarra titulat
"Anotaciones e iconografía de
algunos lepidópteros nuevos de la
fauna ibèrica", tramesa des de
Sens (França) de les proves de
quatre planxes encarregades per
Lambert, tramesa de l'original
inèdit de l'obra "Revision des
Echinides fossiles de la
Catalogne" de Lambert, llista
d'originals enviats al gravador en
data 31-3-1928, tramesa a la
impremta de diferents
publicacions, cartes d'Orazio
Querci des de Cuba perquè li
enviïn els 31 toms de l'obra
"Oberthur" (impossible de vendre
a Espanya), aprovació de la
publicació del Querci "Revisió
dels lepidòpters diurns de la
Península Ibèrica"

20/01/2014
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Resum

1924

1929

60 / 5

Pressupostos industrials (19241929)

Pressupostos presentats per
diferents empreses per
subministrar mobiliari, reixats,
vitralls i material divers, treballs
d'impremta, de pintura, etc. i la
construcció de tarimes, plafons,
baranes i escales (1924-1929);
valoracions de les col·leccions,
aparells, llibres, animals, etc.
presentades pel Museu de
Biologia, el Parc Zoològic i la
secció de Petrografia a demanda
de la Junta de Ciències Naturals
(1927)

1924

1930

55 / 2

Personal 1924-1930

Cessaments i nomenaments,
defuncions i preses de possessió

1924

1930

53 / 3

Direcció Museu de Biologia.
Correspondència

Correspondència enviada i
rebuda per la Direcció del Museu
de Biologia en el període 19241930

1924

1930

56 / 2

Biblioteca (1924-30)

Llistat de les obres ingressades a
la Biblioteca del Museu de
Ciències Naturals de Barcelona
(Geologia i Biologia) durant els
anys 1925 i 1926, llistat de les
obres ingressades per diversos
conceptes durant 1927, llistat
dels volums i fulletons ingressats
durant 1928, de les obres
ingressades després de la
separació de la Biblioteca de
Biologia de la de Geologia (1929),
informe dels assumptes referents
a les tasques de la Biblioteca (910-1930) i acords de la Junta

1924

1930

55 / 2

Personal 1924-1930

Relacions de personal i horaris,
permisos i malalties, rebuts de
vestits
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Resum

1924

1931

57 / 2

Tresoreria

1924

1931

64 / 3

Biblioteca i publicacions (1931- Lliurament a la impremta de
35)
treballs per publicar; notificació
de l'aprovació del pressupost de
la Junta (1931) i destinació de
3000 ptes a la Biblioteca; petició
de la Fundació Cambó a la
Sorbona perquè la Junta faci
donatiu de les seves publicacions
a la biblioteca de l'entitat; avís
de remesa de llibres; exemplars
de les obres "El bibliòfil català,
valencià, mallorquí i rossellonès",
editat per Josep Porter, i "Las
razas humanas", publicació de
l'Institut Gallach; proposta de
Tomàs Roig i Llop d'adquisició
dels opuscles que editarà a partir
dels reportatges literaris radiats
a Ràdio Associació de Catalunya"
i publicats després a la revista
"Catalunya Ràdio"; oferta de
compra del Dictionnaire
Universel de Medicine... de 1747
que es rebutja;

20/01/2014

Estat de comptes del Parc
Zoològic entre juliol de 1924 i
setembre de 1927, extractes de
l'estat de caixa de la Junta entre
agost de 1924 i abril de 1927,
ingressos i despeses de la Junta
en l'exercici 1924-1925,
moviment de caixa del Parc
Zoològic entre gener de 1928 i
març de 1931, situació
econòmica de la Junta per l'any
1930 i comptes de tresoreria de
la Junta pels anys 1929-1931
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Data Data
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Ubicació Títol

Resum

1924

1934

73 / 3

Personal: Enric Gros Miquel

Fitxa i documentació personal
corresponent a Enric Gros Miquel
(13 de setembre de 1924 - 24
d'abril de 1934): rebuts de
vestits, permisos, certificats de
serveis prestats, notificació de
jubilació i autorització de
cobrament en la seva absència

1924

1934

69 / 8

Personal: Josep Quinquilla
Laborda

Fitxa i documentació personal
corresponent a Josep Quinquilla
Laborda (4 de setembre de 1924 22 de març de 1934): permisos,
rebuts de vestits, malaltia,
notificació de l'acord de jubilació
forçosa

1924

1935

71 / 2

Personal: Ignasi de Sagarra i de
Castellarnau

Fitxa i documentació personal
corresponent a Ignasi de Sagarra i
de Castellarnau (8 de juliol de
1924 - 1 d'agost de 1935):
permisos i malalties, nota de
l'import dels treballs efectuats a
la reproducció del tall geològic
d'Olot, ratificació en el càrrec de
director de l'Aquari, dimissió no
acceptada, nomenament com a
director del Jardí Zoològic,
denegació de l'excedència i
destitució del càrrec

1924

1936

69 / 9

Personal: Josep Vaqué Mariné

Fitxa i documentació personal
corresponent a Josep Vaqué
Mariné (13 de setembre de 1924 22 de gener de 1936): rebut de
vestit i comunicació de la seva
mort

1924

1937

69 / 8

Personal: Joan Ribalta Torrent

Fitxa i documentació personal
corresponent a Joan Ribalta
Torrent (13 de setembre de
1924 - 30 d'octubre de 1937):
rebuts de vestits, permisos i
malaltia

20/01/2014
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Ubicació Títol

Resum

1924

1938

68 / 13

Personal: Joan Baptista Aguilar- Fitxa i documentació personal
Amat
corresponent a Joan Baptista
Aguilar-Amat (22 d'agost de
1924 - 7 de juliol de 1938):
permisos, augment de sou i avís
per incompareixença al treball

1924

1941

71 / 2

Personal: Maximino San Miguel
de la Cámara

Fitxa i documentació personal
corresponent a Maximino San
Miguel de la Cámara (14 de juny
de 1924 - 4 d'abril de 1941):
permisos, certificats, cessament
en la plantilla de la Junta

1924

1941

71 / 2

Personal: Joan Santamaría
Matas

Fitxa i documentació personal
corresponent a Joan Santamaría
Matas (12 d'agost de 1924 - 5
d'abril de 1941): nomenament,
malaltia, certificat i cessament
en la plantilla de la Junta

1924

1944

70 / 2

Personal: Robert Fargas Desca

Fitxa i documentació personal
corresponent a Robert Fargas
Desca (31 de juliol de 1924 - 20
de desembre de 1944):
nomenament, permisos, malaltia,
cessament a la plantilla de la
Junta

1924

1950

72 / 2

Personal: Jaume Marcet Riba

Fitxa i documentació personal
corresponent a Jaume Marcet
Riba (27 de juliol de 1924 - 30 de
juny de 1950): permisos,
cessament en la plantilla de la
Junta i certificats

1924

1950

72 / 2

Personal: Josepa Mata Amigó

Fitxa i documentació personal
corresponent a Josepa Mata
Amigó (5 de juliol de 1924 - 30 de
juny de 1950): nomenament,
permisos, malaltia, cessament a
la plantilla de la Junta i
certificats

20/01/2014
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Ubicació Títol

Resum

1924

1950

71 / 2

Personal: Pius Serrado
Larramona

Fitxa i documentació personal
corresponent a Pius Serrado
Larramona (28 d'octubre de
1924 - 30 de juny de 1950):
saluda, nomenament, rebuts de
vestits, permisos, permuta,
malalties i certificats

1924

1952

72 / 2

Personal: Francesc Pardillo
Vaquer

Fitxa i documentació personal
corresponent a Francesc Pardillo
Vaquer (12 d'agost de 1924 - 23
de juny de 1952): permisos,
nomenaments com a director
interí dels Museus, suspensió de
feina i 50% del sou

1924

1953

70 / 2

Personal: Anna Foix Quer

Fitxa i documentació personal
corresponent a Anna Foix Quer
(15 de juny de 1924 - 2 de juliol
de 1953): nomenament,
permisos, malalties, cessament a
la plantilla de la Junta

1924

1962

70 / 2

Personal: Salvador Escoté
Calvet

Fitxa i documentació personal
corresponent a Salvador Escoté
Calvet (18 de gener de 1924 - 2
de novembre de 1962): malalties,
rebuts de vestits i permisos

1925

1925

35 / 7

Ingressos Zoo

Relacions dels ingressos per
venda d'animals, ous, postals,
etc. en el Parc Zoològic durant
l'any 1925

20/01/2014
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Ubicació Títol

Resum

1925

1925 129 / 3

1925

1925

52 / 4

Museu de Biologia (1925)

Còpies de liquidacions
corresponents al Departament de
Zoologia; catàlegs per a la
compra d'abelles i material
d'apicultura, proposta del
treballador de l'Ajuntament Sr.
Baldomero Sans perquè s'instal·li
una secció d'Apicultura al Parc de
la Ciutadella, subministrament
de material i pressupostos
presentats, propostes de
publicacions,

1925

1925

52 / 4

Museu de Biologia (1925)

Memòries de les diferents
seccions del Museu,

1925

1925

52 / 4

Museu de Biologia (1925)

Sol·licitud de permís per a
començar els treballs
d'herborització, permisos per
recol·lectar,

1925

1925

52 / 4

Museu de Biologia (1925)

Projectes de reforma i millora de
les instal·lacions presentats pels
Srs. Font i Quer i Ascensi Codina,

20/01/2014

Apunts secció entomològica:
Article "Alguns Hemípters
Hemíptera de Madrid i València (Heteròpters i Homòpters) de
Catalunya i del Marroc espanyol"
publicat al Butlletí de la
Institució Catalana d'Història
Natural, 2ª sèrie (des. 1925), vol.
V, núm. 9; fitxes i apunts
diversos entre els quals
"Hemípteros de Valencia" i
"Hemípteros de Madrid";
exemplar de la publicació
"Introducción al catálogo de los
Hemípteros de la región
valenciana" per Emilio Moróder
Sala
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Ubicació Títol

Resum

1925

1925 204 / 1

Dibuixos cristalogràfics
mineralogia de V. Soriano

Originals en paper transparent de
dibuixos de cristalls i minerals,
més una col·lecció de proves en
paper blanc, per V. Soriano circa
1925 (inèdit).

1925

1925 219 / 3

Trasllat de les col·leccions de
la Reial Acadèmia de Ciències i
Arts de Barcelona als Museus
de la Junta de Ciències
Naturals en règim de dipòsit.

Carta del president Reial
Acadèmia de Ciències i Arts de
Barcelona acceptant la proposta
de traslladar les seves
col·leccions als Museus de la
Junta de Ciències Naturals en
règim de dipòsit, i numerant les
condicions del trasllat.

1925

1926 120 / 2

Manaments de pagament

Manament de pagament: 19251926
Números d'assentament: 1 a 190

1925

1926

84 / 1

Pressupostos i liquidacions
(manaments de pagament)

Ingressos i despeses per l'exercici
econòmic 1925-1926, liquidació
del pressupost de l'Ajuntament
pel mateix període i liquidacions
de despeses de la Biblioteca,
Parc Zoològic i Secretaria per
1925

1925

1926

67 / 6

Dipòsit col·leccions de
l'Acadèmia

Dipòsit de les col·leccions de la
Reial Acadèmia de Ciències i Arts
de Barcelona en els Museus de la
Junta de Ciències Naturals, per la
qual cosa les que han de ser
ingressades en el Museu de
Ciències Naturals es relacionen
en els catàlegs inventaris dels
exemplars de minerals, roques,
fòssils i col·leccions botàniques, i
les que han de ser ingressades al
Museu de Biologia en un llistat
d'espècies i objectes procedents
del Museu d'Història Natural de la
Reial Acadèmia; llibre de la
col·lecció de mol·luscs

20/01/2014
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Ubicació Títol

1925

1926 138 / 2

1925

1929

1925

Resum

Liquidacions

Liquidacions

60 / 8

Peticions

Peticions de la Sociedad
Protectora del Canario i de la
societat Fomento de la Cria del
Canario perquè es permeti
instal·lar a l'hivernacle el concurs
exposició anual de canaricultura,
peticions de donatius de
minerals, coloms, insectes, etc.
per part de diferents instituts
d'ensenyament secundari i
d'ajuntaments, peticions de visita
al Museu d'Història Natural,
oferiment per a treballar a les
taquilles del Parc Zoològic

1931

86 / 1

Junta de Ciències Naturals:
Caixa

Llibre de caixa de la Junta de
Ciències Naturals (1925-1931)

1925

1934

90 / 2

Registre de factures

Llibre auxiliar de comptabilitat
(1925-1934)

1925

1936

Oferiment d'animals
naturalitzats per Johannes
Umlauff

Oferiment que fa Johannes
Umlauff, d'Hamburg, per
proporcionar animals
naturalitzats al Museu de
Ciències Naturals i coberta del
que podia haver estat el catàleg
comercial d'animals

1925

1939

Personal: Josep Sabaté Sabaté

Fitxa i documentació personal
corresponent a Josep Sabaté
Sabaté (28 de febrer de 1925 - 16
de febrer de 1939):
nomenament, malalties,
permisos, nova destinació i
sol·licitud de reintegrament en el
càrrec, dimissió

1925

1941 115 / 3

Ordres de pagament

Llibre d'Ordre de pagament (19251941)

20/01/2014

4 / 26

71 / 2
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Ubicació Títol

Resum

1926

1926

35 / 2

Ingressos Zoo

Relacions d'ingressos per venda
d'animals, aus, postals, etc. en
el Parc Zoològic durant juny i
juliol de l'any 1926

1926

1926

60 / 4

Plec de condicions per a la
venda en pública subhasta dels
armaris del Museu Martorell

Plec de condicions per a la venda
en pública subhasta dels armaris
del Museu Martorell

1926

1926

49 / 5

Parc Zoològic (1926)

Mort d'un treballador;

1926

1926

52 / 3

Museu de Biologia (1926)

Permisos per recol·lectar, acord
en sessió de Junta (26-11-26)
sobre reducció en el
subministrament del material
sol·licitat, gràfics de visites al
Museu de Biologia des de la seva
inauguració (juny-octubre)

1926

1926

49 / 5

Parc Zoològic (1926)

Tramesa d'animals, oferiments
d'empreses proveïdores,
notificacions a la Junta de baixes
i donacions; proposta d'intercanvi
d'animals amb el Parc Zoològic de
Madrid;

1926

1926

49 / 5

Parc Zoològic (1926)

Correspondència amb els Serveis
Tècnics Municipals perquè
reformin les gàbies dels micos;

1926

1926

49 / 5

Parc Zoològic (1926)

Llista dels jornals pagats entre l'1
i el 15 d'agost;

1926

1926

49 / 5

Parc Zoològic (1926)

Sol·licitud de l'Escola del Treball
del districte Vè perquè els deixin
peixos com a model en les
classes de dibuix;

1926

1926

49 / 5

Parc Zoològic (1926)

Dades i memòria 1926

20/01/2014
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1926

1926

1926

Ubicació Títol
52 / 3

Resum

Museu de Biologia (1926)

Còpies de liquidacions
corresponents a la secció de
Vertebrats, subministrament de
material, propostes de
publicacions, condicionament de
les col·leccions botàniques
dipositades al Museu per la Reial
Acadèmia de Ciències i Arts de
Barcelona,

1926 201 / 5

Jaume Marcet Riba: Treballs
sobre la Junta de Ciències
Naturals de Barcelona i el
Museu de Geologia

Comprèn els treballs: "La Junta
de Ciències Naturals i el Museu
de Geologia" en el qual s'explica
la història, departaments,
activitats i instal·lacions de la
Junta i el Museu; "Les
instal·lacions paleontològiques
de la Junta de Ciències Naturals
de Barcelona", en el qual
s'explica l'organització de les
instal·lacions de paleontologia
del Museu, les seves col·leccions i
l'organització bibliogràfica;
"Rreproducciones de grandes
ejemplares fósiles. Texto
desarrollado y de carácter
especializado"; i "Reproducciones
de grandes ejemplares fósiles.
Texto reducido y de carácter
general".

1926

1927 121 / 1

Manaments de pagament

Manament de pagament: 19261927
Números d'assentament: 1- 181

1926

1927

Pressupostos i liquidacions
(manaments de pagament)

Liquidació del pressupost de
l'Ajuntament per l'any econòmic
1926-1927 i liquidacions de
despeses de la Biblioteca, Parc
Zoològic i Secretaria per 1926

20/01/2014

84 / 2
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Ubicació Títol

Resum

1926

1930

48 / 3

Parc Zoològic. Robatoris

Declaracions de dos vigilants del
Parc Zoològic pel que fa al
robatori d'un gall i tres gallines
de la col·lecció zoològica la nit
del 4 al 5 d'abril de 1926;
comunicacions del Jutjat
d'Instrucció del Districte de la
Barceloneta pels quals s'informa
de l'obertura dels sumaris
corresponents als diferents
robatoris de galls i gallines
comesos durant l'any 1930 i del
dret que té l'Ajuntament en
funció de l'article 109 de la Llei
d'Enjutjament Criminal;
valoracions dels animals robats

1926

1931

63 / 5

Expedient de Manuel Goñi

Expedient disciplinari instruït a
Manuel Goñi Giner amb motiu de
les responsabilitats que pogués
tenir en l'avaria produïda a la
canonada principal de l'aigua
marina de l'Aquari

1926

1932

95 / 2

Llibre d'Actes

Actes de la Junta de Ciències
Naturals de Barcelona de 26 de
novembre de 1926 a 2 de gener
de 1932

1926

1934

70 / 2

Personal: Pius Font Quer

Fitxa i documentació personal
corresponent a Pius Font i Quer
(24 d'agost de 1926 - 20 de juny
de 1934): permisos, proposta de
Comissió al Marroc, sol·licitud
perquè el seu sou de funcionari
municipal sigui considerat com a
gratificació per tal de fer
compatible la seva tasca amb la
de farmacèutic militar al Marroc,
sol·licitud de personal per al
Museu i dimissió del càrrec de
Director del Museu de Ciències
Naturals no acceptada

20/01/2014
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Resum

1926

1948

72 / 2

Personal: Josep Paredes
Martínez

Fitxa i documentació personal
corresponent a Josep Paredes
Martínez (15 de març de 1926 - 4
de juliol de 1948): nomenament,
rebut de vestit, permisos,
malalties, cessament a la
plantilla de la Junta i certificat

1927

1927

35 / 6

Ingressos Zoo

Relacions d'ingressos per venda
d'animals, ous, etc. en el Parc
Zoològic durant l'any 1927

1927

1927

50 / 3

Parc Zoològic (1927)

Tramesa de la memòria de l'estat
i els treballs efectuats durant
l'any anterior; esborrany de la
memòria 1927

1927

1927

52 / 2

Museu de Biologia (1927)

Memòria anual 1927 (Direcció i
diferents seccions),

1927

1927

50 / 3

Parc Zoològic (1927)

Oferiments d'animals per diversos
proveïdors, notificacions a la
Junta dels donatius i baixes;

1927

1927

50 / 3

Parc Zoològic (1927)

Escrit d'agraïment adreçat al
Marquès de Marianao per
l'autorització concedida per caçar
daines en les possessions que té a
Cambrils;

1927

1927

50 / 3

Parc Zoològic (1927)

Supressió dels vigilants nocturns;

1927

1927

50 / 3

Parc Zoològic (1927)

Informe comparatiu sobre el preu
dels animals comprats a diferents
proveïdors; contracte amb
Telefònica; pressupost per a una
instal·lació de foques; concessió
del servei d'abastament de
cavalleries i de ramat per a
l'alimentació dels carnívors;

20/01/2014
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Resum

1927

1927

50 / 3

Parc Zoològic (1927)

Inventari dels animals del Parc
Zoològic a 30-11-1927;

1927

1927

52 / 2

Museu de Biologia (1927)

Bases per les quals es regiran els
comitès de grup de l'Exposició i
classificació general del grup 37
(Horticultura, arboricultura,
floricultura); pròrroga de
l'excursió al Rif que du a terme
Font i Quer,

1927

1927

52 / 2

Museu de Biologia (1927)

Reparació de les instal·lacions,

1927

1927

52 / 2

Museu de Biologia (1927)

Proposta de publicacions,
donació de llibres a la Biblioteca,

1927

1927

52 / 2

Museu de Biologia (1927)

Suspensió de feina i sou durant
un mes al conservador de
Zoologia Ignasi de Sagarra; faltes
d'assistència del recol·lector de
zoologia i ajudant de taxidèrmia
Santiago Novellas

1927

1927

52 / 2

Museu de Biologia (1927)

Oferiment de compra d'un cap
naturalitzat de cervus canadensis
caçat a les costes de la badia de
Gaspé (Canadà) per Eduard Vilar,
tramesa i exemplar de "Index
seminum" o llista de les llavors
obtingudes en el jardí botànic
annex al Museu, adquisició
d'exemplars i publicacions, viatge
de Font i Quer a Alhucemas i
Axdir,

1927

1928

82 / 2

Pressupostos i liquidacions
(manaments de pagament)

Liquidació dels pressupostos de la
Diputació i de l'Ajuntament per
l'any econòmic 1927-1928 i
liquidacions de despeses del Parc
Zoològic i Secretaria per 1927

20/01/2014
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Ubicació Títol

Resum

1927

1928

67 / 15

Memòries-1927

Memòria del Museu de Biologia
per l'any 1927

1927

1929

76 / 8

Correspondència Sr. J.B. de
Aguilar-Amat amb Fritz Haas
(1927-1929)

Correspondència mantinguda per
Joan Baptista Aguilar-Amat amb
Fritz Haas (1927-1929)

1927

1930

60 / 7

Correspondència diversa (1927- Correspondència diversa
1930)
mantinguda pel Museu de
Ciències Naturals, majorment
referida a publicacions (19271930)

1927

1932

61 / 9

Aquàrium del Parc (1927-35)

Deficiències que cal remeiar i
que seran objecte d'una
ampliació o pressupost
extraordinari; petició del
Secretari (de la Junta?) perquè li
concedeixin autorització per
realitzar les transferències que
calgui per tal d'anivellar els
balanços procedents dels
pressupostos extraordinari 1931 i
ordinari prorrogat de 1932;

1927

1935

61 / 9

Aquàrium del Parc (1927-35)

Petició d'uns veïns de la colònia
de la fàbrica dita de Sant Benet,
del terme de sant Fruitós de
Bages, perquè els facilitin carpes
a fi de tirar-les al riu i contribuir
a la seva repoblació, concessió

20/01/2014
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Ubicació Títol

Resum

1927

1935

61 / 9

Aquàrium del Parc (1927-35)

Contractes amb la Compañía
Telefónica Nacional de España;
manament de pagament a favor
d'Ignasi de Sagarra per la compra
de peixos exòtics i aparells per a
calefacció dels aquàriums;
pressupost i adjudicació de la
reposició dels vidres de l'aquari i
comandes complementàries
posteriors; proposta d'instal·lació
de calefacció per al Terrarium
per part de l'empresa Erebus,
S.A.; autorització a Ignasi de
Sagarra perquè gestioni
l'adquisició d'una barca amb
motor, necessària per respondre
al subministrament de peixos per
l'Aquàrium;

1927

1935

61 / 9

Aquàrium del Parc (1927-35)

Certificat conforme el bot
Palaemon, inscrit a la
Comandància del Port, pertany a
la Junta; autorització al Director
de l'Aquari per portar a terme
junt amb el Secretari de la Junta
totes les gestions preliminars
conduents a la realització d'un
conveni amb el Cine Urquinaona,
S.A. per a la instal·lació en
aquell local de dos aquàriums;

1927

1935

61 / 9

Aquàrium del Parc (1927-35)

Tasques de la Secció de pesca i
control dels horaris, recaptacions
i despeses;

1927

1935

61 / 9

Aquàrium del Parc (1927-35)

Constitució d'una ponència de
l'Aquari per atendre les reformes
que s'hi podran introduir;

1927

1935

61 / 9

Aquàrium del Parc (1927-35)

Confirmació del nomenament
d'Ignasi de Sagarra com a
Director de l'Aquari;

20/01/2014
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Ubicació Títol

Resum

1927

1935

61 / 9

Aquàrium del Parc (1927-35)

Renovació de la publicitat per
cartells (Aquari, terrari) al
Tibidabo; obertura al públic de
l'Aquàrium de la Cascata
monumental amb l'exposició de
peixos de brollador;

1927

1935

61 / 9

Aquàrium del Parc (1927-35)

Correspondència interna, entre la
qual la comunicació del
lliurament d'un exemplar rar de
peix ballesta (Balistes capriscus)
per la Societat de Peixaters de
Barcelona i radi, i acords de la
Junta al respecte; petició de
peixos, plantes aquàtiques, etc.
per l'Escola Domènech, passis
personals a diferents donants;

1927

1935

61 / 9

Aquàrium del Parc (1927-35)

Comunicació respecte el
segellament amb la data del dia
de les entrades a l'Aquari;

1927

1935

61 / 9

Aquàrium del Parc (1927-35)

Petició al Negociat de Cultura de
l'Ajuntament perquè enviïn un
arquitecte municipal que
inspeccioni les instal·lacions de
l'Aquari ateses les filtracions
d'aigua i esquerdes de l'edifici;
resultat de la inspecció feta al
motor del grup motor-bomba de
l'Aquari i urgència de la seva
reparació; dictamen de
l'arquitecte municipal Ramon
Reventós sobre els desperfectes i
mesures a adoptar en referència
a l'edifici i instal·lacions de
l'Aquàrium del Parc; tancament
al públic de l'Aquari, inundat
després dels aiguats, i urgència
de fer les reparacions que calgui;
encàrrec dels rètols de
l'Aquàrium;
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Ubicació Títol

Resum

1927

1935

61 / 9

Aquàrium del Parc (1927-35)

Donatiu d'un dofí de 2,25 metres
i 240 kg per la Societat de
Peixaters de Barcelona;

1927

1938

65 / 12

Assegurances

Valoració global del mobiliari,
col·leccions, instruments, llibres,
etc. per la renovació del
contracte d'assegurances contra
incendis; pòlissa de l'assegurança
contra robatori subscrita a la
companyia "La Previsión Nacional"

1927

1938

65 / 12

Assegurances

Proposta d'assegurança
col·lectiva contra els accidents
de treball;

1927

1950

71 / 2

Personal: Agustí Saurina
Gilabert

Fitxa i documentació personal
corresponent a Agustí Saurina
Gilabert (23 d'abril de 1927 - 30
de juny de 1950): rebut de vestit,
permisos, malaltia, cessament en
la plantilla de la Junta, certificat

1928

1928 121 / 2

Manaments de pagament

Manament de pagament: 1928
Números d'assentament: 182 a
370

1928

1928

44 / 1

Ingressos Zoo

Relacions de vendes i d'ingressos
per la venda d'animals, ous,
veces, panets, etc. en el Parc
Zoològic durant l'any 1928

1928

1928

49 / 2

Parc Zoològic (1928)

Comunicació a la Granja Avícola
"Voramar" de la no concessió del
servei de subministrament
d'aliments per les aus del Parc i
reclamació per part d'aquesta
empresa de les factures
impagades;
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Ubicació Títol

Resum

1928

1928

51 / 2

Museu de Biologia (1928)

Sol·licituds d'exemplars i fòssils
per part de diferents escoles;

1928

1928

49 / 2

Parc Zoològic (1928)

Relacions del personal subaltern
amb indicació dels treballs en
què s'ocupa i l'horari;

1928

1928

49 / 2

Parc Zoològic (1928)

Intercanvi d'exemplars amb el
Parc Zoològic de Madrid;
notificacions a la Junta de
donatius, cessions, adquisicions i
baixes;

1928

1928

49 / 2

Parc Zoològic (1928)

Projecte d'un nou Jardí Zoològic
realitzat per Jerónimo Darder i
Pere M. Rossell (aprovat en Junta
en 19-10-1928);

1928

1928

49 / 2

Parc Zoològic (1928)

Mesures de personal per tal
d'atendre el servei del Parc
Zoològic, entre les quals el
restabliment dels vigilants
nocturns;

1928

1928

49 / 2

Parc Zoològic (1928)

Esborrany de la memòria 1928

1928

1928

51 / 2

Museu de Biologia (1928)

Resum dels treballs efectuats
durant 1927 per la Junta de
Ciències Naturals de Barcelona;
proposta de Font i Quer i
autorització per a realitzar una
campanya botànica a la regió de
Xauen, informe posterior;

1928

1928

51 / 2

Museu de Biologia (1928)

Donatiu d'una foca del
Mediterrani naturalitzada per
Juan de Dios Lloveras;
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Ubicació Títol

Resum

1928

1928

51 / 2

Museu de Biologia (1928)

Proposta de publicació;
oferiment d'Orazio Querci dels
exemplars i la publicació del
catàleg sobre lepidòpters
ropalocers que integren la fauna
peninsular, informe d'Ignasi de
Sagarra al respecte;

1928

1928

51 / 2

Museu de Biologia (1928)

Sol·licitud de subvenció que fa
Aguilar-Amat per viatjar a Ceilan,
Índia i Indo-Xina on visitarà
diferents institucions i
recol·lectarà insectes i mol·luscs;

1928

1928

51 / 2

Museu de Biologia (1928)

Relació de les obres que han de
realitzar-se al Museu de Biologia
amb motiu de l'annexió del local
de la planta baixa que ocupava
l'Escola Municipal de Música;
projectes i ordenació de treballs
per a 1929;

1928

1928

51 / 2

Museu de Biologia (1928)

Memòria anual 1928

1928

1928 137 / 1

Plànols de projectes d'obres

2 plànols de l'Aqüarium de
Montjuïc, i un plànol del projecte
del nou Parc Zoològic, signats per
"Reventos, Arqte."

1928

1928 219 / 5

Documents de Fritz Haas

Correspondència amb Francesc
Pardillo relativa a remeses de
gravats, relacions de dibuixos
lilurats al Museu Martorell,
proves de dibuixos i làmines.
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Ubicació Títol

Resum

1928

1928 223 / 4

Targes fisiogràfiques de la
regió del Montseny

Set targes que porten per títol
"Región del Montseny. Esbozo
fisiográfico. Por Ignacio de
Sagarra (1928)". Es tracta de
fitxes compostes de dues parts
("Terrenos Geológicos" i
"Agrupaciones Arbóreas") en les
que es poden marcar el tipus de
terreny i el tipus de vegetació.

1928

1929 122 / 1

Manaments de pagament

Manament de pagament: 19281929
Números d'assentament: 371 a
510

1928

1929

59 / 1

Pressupostos

Liquidació (manaments de
pagament) dels pressupostos de
la Diputació i de l'Ajuntament per
l'any econòmic 1928-1929,
ingressos i despeses del Parc
Zoològic per 1928 i liquidacions
de despeses de la Biblioteca,
Parc Zoològic i Secretaria pel
mateix any

1928

1929

60 / 9

Proposta d'assegurança
col·lectiva del Banco Vitalicio
de España

Proposta d'assegurança
col·lectiva del Banco Vitalicio de
España; tramesa de la relació del
personal depenent de la Junta de
Ciències Naturals a efectes de la
formulació de la proposta;
proposta detallada per a cada
treballador i escrits signats per
cadascun donant la conformitat o
no a la seva inclusió en
l'assegurança; suspensió de
l'assegurança
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Ubicació Títol

Resum

1928

1930

60 / 2

Aquari

Proposició presentada per
Alberto Amadori per construir al
Jardí Zoològic de Barcelona un
Aquari i Terrari permanents;
informes sol·licitats als
ajuntaments de Torí, Roma i
Venècia, a través del Consolat
General d'Itàlia a Barcelona,
demanant referències sobre
altres aquaris fundats per
l'Amadori; contracte redactat l'1
d'abril de 1929 i pròrroga fins el
31 de gener de 1930; al·legacions
de l'Amadori; exemplar de la
revista Chapman's Monthly Notes
(abril-maig/1927)

1928

1931

48 / 5

Parc Zoològic. Comandes

Comandes de gra a l'empresa
"Viuda de José Guardiola" (19281931)

1929

1929

45 / 1

Ingressos Zoo

Relacions d'ingressos per la venda
d'animals, ous, veces, panets,
etc. en el Parc Zoològic durant
l'any 1929

1929

1929

64 / 6

Recaptació guixetes

Conveni amb Cubiertas y
Tejados, S.A. per a la construcció
d'un Aquàrium i un Terrarium,
acord de la Comissió Municipal
Permanent de l'Ajuntament per
incautar les taquilles de la
Col·lecció Zoològica i l'Aquari i
posterior execució,
reglamentacions dels ingressos
procedents de la incautació
d'ambdues taquilles i liquidacions
amb càrrec al passiu del compte
especial de la recaptació

1929

1929

85 / 3

"Fauna malacològica terrestre
y de agua dulce de Cataluña",
per F. Haas (1929). Text

Galerades de l'obra "Fauna
malacològica terrestre y de agua
dulce de Cataluña" de Fritz Haas
(text)
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Ubicació Títol

Resum

1929

1929 132 / 1

"Fauna malacològica terrestre
y de agua dulce de Cataluña",
per F. Haas (1929). Dibuixos (1º
a 3ª part)

Galerades de l'obra "Fauna
malacològica terrestre y de agua
dulce de Cataluña" de Fritz Haas
(dibuixos 1º a 3º part)

1929

1929 132 / 2

"Fauna malacològica terrestre
y de agua dulce de Cataluña",
per F. Haas (1929). Dibuixos (4ª
part, final i no publicats)

Galerades de l'obra "Fauna
malacològica terrestre y de agua
dulce de Cataluña" de Fritz Haas
(dibuixos 4º part, final i no
publicats)

1929

1929

50 / 2

Parc Zoològic (1929)

Notificacions a la Junta de
baixes, oferiments i adquisicions;

1929

1929

48 / 4

Parc Zoològic. Frau d'entrades

Expedient sancionador obert al
mosso Rosend Cardona i a la
taquillera Rosa Caubet pel frau
de bitllets d'entrada al Parc
Zoològic descobert el diumenge
14 de juliol de 1929

1929

1929

48 / 2

Parc Zoològic. Arrendament
quiosc

Condicions d'arrendament d'un
local per begudes i carns fredes
al Parc Zoològic, ofertes
presentades, anunci a la premsa i
contracte d'arrendament a
Francesc Sagalés Cuyás del local
que havia ocupat en altres temps
la Direcció del Parc Zoològic (16
de juliol de 1929)

1929

1929

50 / 4

Museu de Biologia (1929)

Informe d'Aguilar-Amat sobre les
col·leccions d'objectes d'Història
natural instal·lades al pavelló de
l'Exposició que té la Compañía de
Tabacos de Filipinas; proposta
d'excursió botànica a la província
d'Almeria; escrit de Font i Quer
informant de la feina realitzada
durant la seva estada militar al
Marroc;
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Ubicació Títol

Resum

1929

1929

50 / 2

Parc Zoològic (1929)

Relació de les vacances dels
mossos del Parc; sol·licitud del
treballador Carmelo Maturana
perquè li donin llicència d'ús
d'armes per defensar-se dels
atacs dels delinqüents;

1929

1929

50 / 2

Parc Zoològic (1929)

Escrit adreçat al director de
Parcs i Arbrat sobre la retirada
gratuïta dels blocs que envolten
el Museu Martorell per part de
l'empresa del Parc;

1929

1929

50 / 2

Parc Zoològic (1929)

Vàlua comercial dels animals
existents al Parc Zoològic a 13-71929; tramesa d'animals;
oferiment a la ciutat de València
de 2 jaguars procedents de
Veneçuela;

1929

1929

50 / 2

Parc Zoològic (1929)

Inventari d'animals a 31-12-1929;

1929

1929

50 / 2

Parc Zoològic (1929)

Textos de F. Pardillo sobre el nou
Jardí Zoològic i l'Aquari adreçats
a la Sociedad de Atracción de
Forasteros;

1929

1929

50 / 2

Parc Zoològic (1929)

Esborrany de la memòria 1929

1929

1929

50 / 4

Museu de Biologia (1929)

Llista dels lepidòpters cedits a
l'Institut Tècnic Eulàlia de
Barcelona;

1929

1929

50 / 4

Museu de Biologia (1929)

Llista de les publicacions de
lepidopterologia ofertes en venda
per Orazio Querci;

1929

1929

50 / 4

Museu de Biologia (1929)

Concessió del permís per a
treballar a l'estiu de 8 a 13 h;
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Resum

1929

1929

50 / 4

Museu de Biologia (1929)

Oferiments d'exemplars en venda;

1929

1929

50 / 4

Museu de Biologia (1929)

Memòria anual 1929

1929

1930 101 / 1

Registre de Publicacions

Llibre d'entrada de publicacions a
la biblioteca del Museu (1929 1930)

1929

1930 116 / 1

Despeses per proveïdors (19291930)

Despeses i ingressos per partides
i dies (1929-1930)

1929

1930

Llibre de comptabilitat del
Parc Zoològic i Aquari

Llibre d'ingressos i despeses Parc
Zoològic i Aquari (1929-1930).
Les pàgines han estat arrencades
i només hi ha la liquidació.

1929

1930 122 / 2

Manaments de pagament

Manament de pagament: 19291930
Números d'assentament: 511 a
634

1929

1930

58 / 1

Pressupostos

Liquidació (manaments de
pagament) dels pressupostos de
l'Ajuntament i de la Diputació per
l'any econòmic 1929-1930 i
liquidacions de despeses del Parc
Zoològic i Secretaria per 1929

1929

1931

63 / 5

Capatàs Pedro Ramírez

Comunicats de queixa a propòsit
de la conducta del capatàs Pedro
Ramírez en diferents casos

20/01/2014
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1929

1932
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Ubicació Títol
63 / 1

Secretaria. Altres documents

Resum
Documentació sobre les
defuncions d'Artur Bofill (16-61929) i d'Ascensi Codina (29-31932); nomenament del professor
Vladimir Wasiljevitch Lepeschkin
com naturalista-agregat del
Museu de Ciències Naturals i
documentació relacionada amb el
visat del seu passaport;
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1929

1933
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Ubicació Títol
62 / 3

Secretaria. "Cubiertas y
Tejados, S.A." (1929-33)

Resum
Bases per un conveni de
construcció d'obres entre la
societat Cubiertas y Tejados i la
Junta de Ciències Naturals de
Barcelona; pressupost per la
construcció al Parc de Barcelona
d'un aquàrium, un terrarium i
dues piscines laterals; contracte
(1-4-1929); carta adreçada a
Cubiertas y Tejados on es
comunica la disponibilitat a
iniciar certes condicions pactades
en el contracte (préstec de
l'empresa de 80.000 ptes per
l'adquisició d'exemplars i
intervenció d'aquesta en la
recaptació de les taquilles);
comunicació dels preus de les
entrades a l'Aquari i al Parc
Zoològic; petició a l'empresa
perquè retorni les sumes
derivades dels descomptes
estipulats en el contracte, atesa
la manca d'ingressos derivada del
retard en la inauguració de les
noves instal·lacions; tramesa de
la factura presentada per Alberto
Amadori i consulta a la Junta
sobre la seva liquidació,
resposta; correspondència entre
la Junta i l'empresa a propòsit de
les obres; factura per les obres
realitzades entre 16-9-1929 i 3112-1929; instància presentada
per Casimir Tolós Simó, president
de la Unió de venedors de peix
de Barcelona, queixant-se de
l'estat en què es troba el passeig
de la Circumval·lació arran de les
obres practicades per construir el
desguàs a les clavegueres de les
noves seccions instal·lades en la
Col·lecció Zoològica; informe
dels Serveis Tècnics Municipals,
acord de la Comissió d'Eixample
interessant el nom del
contractista que ha dut a terme
les obres (l'Aquari), resposta de
l'arquitecte director de Parcs
Públics i Arbrats al·legant que
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Data Data
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Ubicació Títol

Resum
fou l'empresa constructora
Cubiertas y Tejados, i acord de la
Comissió d'Eixample perquè
s'ordeni a l'esmentada empresa la
reparació del paviment, fet que
pertoca a la Junta; ordre de
requeriment a la societat
constructora de l'Aquari perquè
repari el passeig entre l'Oficina
de consums i el carrer Sicília;
tramesa d'extractes de comptes;
certificació dels acords presents
en les actes de la Junta núm. 64
a 66 en referència a Cubiertas y
Tejados; dictamen sobre la
lesivitat de l'acord de la Comissió
Municipal Permanent en data 26
de març de 1929 i del contracte
celebrat l'1 d'abril següent per la
Junta de Ciències Naturals amb
Cubiertas y Tejados, en les
conclusions del qual s'expressa la
il·legalitat i lesivitat de la
contractació per l'Ajuntament en
diferents aspectes; peticions
perquè un arquitecte inspeccioni
l'Aquari i informe d'Antoni de
Falguera; memòria-informe de la
construcció de l'AquariumTerrarium; escrit de Cubiertas y
Tejados adreçat al Tinent
d'Alcalde de l'Ajuntament on
s'eximeix l'empresa de qualsevol
responsabilitat en els defectes
detectats en les obres, s'envia
pressupost per les reparacions i
es proposen canvis en el càrrec
dels interessos; sol·licitud de
nova inspecció a l'Aquari;
autorització a Cubiertas y
Tejados perquè iniciï les
excavacions per conèixer l'origen
del mal estat de l'edifici;
dictamen de l'arquitecte Josep
Goday i Casals pel que fa a la
valoració de l'edifici destinat a
Aquari; providència dictada pel
Tribunal del Contenciós en el
recurs interposat per
l'Ajuntament de Barcelona en la
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qual s'emplaça la Junta de
Ciències Naturals i Cubiertas y
Tejados; nota de l'assumpte
"Cubiertas y Tejados, S.A.";
factures; proposta de revisió de
conveni per part de l'empresa
(1933); nova valoració de l'edifici
a càrrec del mateix Goday i de
Ramon Reventós, arquitectes;
liquidacions de l'Aquari i Parc
Zoològic a Cubiertas y Tejados
(1929-1931)

1929

1938

73 / 2

Personal: Melcior Claramunt
Huguet

Fitxa i documentació personal
corresponent a Melcior Claramunt
Huguet (29 de gener de 1929 - 28
de setembre de 1938):
nomenament, permisos, rebuts
de vestits i certificat de
reclutament

1929

1939

73 / 2

Personal: Joaquín Delgado
García-Morales

Fitxa i documentació personal
corresponent a Joaquín Delgado
García-Morales (29 de juny de
1929 -12 de maig de 1939):
nomenament, permisos,
acomiadament i readmissió,
malalties, nomenament com a
secretari general accidental i
posterior destitució i plec de
càrrecs

1929

1943

68 / 13

Personal: Domènec Bertran
Garrofé

Fitxa i documentació personal
corresponent a Domènec Bertran
Garrofé (28 de setembre de
1929 - 4 d'agost de 1943):
nomenament, permisos, malaltia
i cessament

1930

1930 100 / 1

Registre de Publicacions

Llibre d'entrada de publicacions a
la biblioteca del Museu

20/01/2014
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1930

1930

57 / 1

Pressupostos

Informe sobre la situació
econòmica de la Junta de
Ciències Naturals per l'any 1930,
liquidació (manaments de
pagament) dels pressupostos de
l'Ajuntament i de la Diputació i
liquidacions de despeses de
l'Aquari, Biblioteca, Parc Zoològic
i Secretaria pel mateix any

1930

1930

36 / 1

Ingressos Zoo

Relacions d'ingressos per la venda
d'animals, ous, veces, panets,
etc. en el Parc Zoològic durant
l'any 1930

1930

1930

68 / 10

Memòria

Memòria de la Biblioteca del
Museu de Ciències Naturals per
l'any 1930

1930

1930

69 / 7

Proposta de revisió de l'Estatut
de la Junta 1930

Proposta de revisió de l'Estatut
de la Junta (1930)

1930

1930

67 / 2

Llista d'exemplars ingressats

Llistes dels exemplars ingressats
a les Seccions de Vertebrats (aus
exceptuades) i de Mol·luscs i
animals inferiors del Museu de
Ciències Naturals de Barcelona
durant l'any 1930

1930

1930

49 / 4

Parc Zoològic (1930)

Nota de premsa sobre l'adquisició
d'un orangutan; regulació de
l'entrada del públic; composició
de la Junta; tramesa a la Junta
de la memòria anual i d'un
paquet d'objectes trobats al Parc
durant l'any anterior;

1930

1930

49 / 4

Parc Zoològic (1930)

Sancions i suspensió de sou a
diversos mossos;
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1930

1930

49 / 4

Parc Zoològic (1930)

Pressupost per la impressió de les
noves entrades; notificacions a la
Junta d'ingressos i baixes
d'animals; sol·licituds de
contractació del servei de
subministrament de cavalleries;
rebuts en concepte de pells dels
animals sacrificats;

1930

1930

49 / 4

Parc Zoològic (1930)

Inventari dels animals existents
al Jardí Zoològic i llur valoració
actual

1930

1931 102 / 5

Recaptació per entrades del
Parc Zoològic i l'Aquari

Control diari i setmanal de la
recaptació per entrades al Jardí
Zoològic i a l'Aquari (juny de
1930 a juliol de 1931)

1930

1931

63 / 5

Personal: Rosend Cardona i
altres

Sol·licitud d'augment de sou
presentada per diferents mossos
del Jardí Zoològic encapçalada
per Rosend Cardona, informes de
Rossell i Vila adreçats al
Secretari-Director de la Junta,
article publicat al diari El
Progreso on es denuncia
l'actuació del conservador de la
Col·lecció Zoològica José Mª
Rossell

1930

1931

60 / 6

Pressupostos industrials (19301931)

Pressupostos presentats per
diferents empreses per
subministrar el servei de bestiar
cavallí i mular, uniformes pel
personal del Museu, mobiliari,
reixats, vitralls i material divers,
treballs d'impremta, de pintura,
etc. a més de la construcció de
dos dipòsits de formigó armat per
l'Aquàrium i de reformes per
arranjar l'hivernacle del Parc i el
mateix Aquàrium
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1930

1932

62 / 5

Secretaria. Comptabilitat
(1930-32)

Situació econòmica de la Junta
de Ciències Naturals per l'any
1930, relacions de creditors,
liquidacions a la societat
Cubiertas y Tejados, S.A.,
pressupost d'ingressos i despeses
de la Junta per l'any 1931,
liquidació del pressupost per
1930 i dades per al de 1931,
estats de caixa de la Junta
(1931), pressupost ordinari i
extraordinari per l'any 1931, acta
de la sessió de la Junta de 23-101931 on s'inclou un avantprojecte
de pressupost per 1932, ordres
de pagament de factures i
correspondència amb els creditors

1930

1932

64 / 2

Peticions (1930-1932)

Peticions (1930-1932): petició de
la societat Fomento de la Cria
del Canario perquè els permetin
celebrar a l'hivernacle l'exposicióconcurs anual de canaris
(edicions 1930 i 1931); de la
penya l'Arca de Noè per celebrar
uns Jocs Florals de caire
humorístic al Parc Zoològic; de
diferents centres d'ensenyament i
entitats per visitar el Parc,
l'aquàrium i el terrarium així com
peticions d'animals amb fins
didàctics; manifest de la
Internacional Universitària (1931)
on es demana l'adhesió; petició
d'un lleó i d'algunes peces
dissecades per la campanya de
publicitat de la pel·lícula
documental "Trader Horn"
produïda per la Metro Goldwyn
Mayer

20/01/2014
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63 / 3

Institut Internacional
Mediterrani dels Sòls (19301934)

Resum
Programa per la creació d'una
sots-comissió dels Sòls
Mediterranis dins l'Association
Internationale de la Sciènce du
Sol i d'un l'Institut Mediterrani
dels Sòls que s'establirà al país
que doni més avantatges i
facilitats pels seus fins; escrit
adreçat al Ministre per
l'Association on s'informa de
l'encàrrec fet a Emilio H. del
Villar per preparar la fundació de
la sots-Comissió i es demana que
l'autoritzin per assistir al II
Congrés que s'ha de celebrar a
Rússia; informe sobre la sotscomissió elaborat pel Congrés on
es parla de la oferta feta pels
poders públics provincials i
municipals de Barcelona perquè
l'Institut Mediterrani dels Sòls
pugui establir-se al país; discurs
de Villar a la sessió de clausura
del Congrés defensant la
proposta de Barcelona;
correspondència i informe de
Villar sobre la negociació;
comunicació de l'acord que
faculta la creació de l'Institut a
Barcelona; informe de Villar
sobre l'organització de l'Institut;
despeses corresponents a l'any
1930 consistents en el viatge
realitzat per Villar a Rússia per
tal d'assistir al Congrés
Internacional de la Ciència del
Sòl; escrits d'ell mateix a la Junta
perquè comuniqui el projecte
d'Institut Mediterrani dels Sòls i
perquè s'inscrigui com a soci de
l'Association Internationale,
respostes; tramesa per Villar de
la circular rebuda del president
adjunt i secretari general de
l'Association sobre l'organització
de la presa tècnica de mostres de
sòls mediterranis, fet pel qual cal
saber en nom de quin Institut
s'actua a Espanya, implicant això
la creació de la Direcció del
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Resum
projectat Institut Mediterrani;
petició a l'Ajuntament i a la
Diputació d'una subvenció de
30.000 ptes per tal de crear
l'Institut Internacional dels Sòls;
escrit de Villar adreçat a la
Generalitat per exposar
l'assumpte de l'Institut i conèixer
el parer del nou govern al
respecte, tot remetent dades
complementàries sobre la missió
de la sots-comissió internacional
de sòls mediterranis i la
institució que li ha de servir
d'instrument; carta a Ignasi de
Sagarra on tramet les mateixes
dades i informa entre altres
temes d'una primera excursió
internacional on la part d'Espanya
està subjecte a la creació a
Barcelona de l'Institut; càrrec a
la Generalitat del pressupost dels
treballs a realitzar durant el
proper quatrimestre;
correspondència posterior al
respecte que inclou una proposta
de projecte de fundació de
l'Institut estructurada en 4
articles; pagament de la quota
1932 de l'Association; proposta
de creació de l'Institut
Mediterrani de la Ciència del Sòl
que el Consell d'Agricultura,
Ramaderia i Boscos eleva al
Consell de la Generalitat; bases
d'estudi per a l'organització de
l'Institut Internacional
Mediterrani dels Sòls presentades
per Emili Huguet del Villar el 153-1933; exemplar del Butlletí
Oficial de la Generalitat de
Catalunya núm. 55 (20-6-1933)
on es ratifica per Decret el
nomenament d'Emili H. del Villar
com a director interí de l'Institut;
exemplar núm. 1 (1934)
"Proceedings of the International
Society of Soil Science"; Decret
de la Generalitat pel qual es
transfereix l'Institut Mediterrani

20/01/2014

Pàgina 258 de 440

Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum
dels Sòls a la Junta de Ciències
Naturals de Catalunya (2-5-1934);
inventari del material; sol·licitud
a l'interventor de la Generalitat
de l'estat de comptes de
l'Institut; report sobre l'Institut
Mediterrani dels Sòls i la propera
reunió internacional de Barcelona
i excursió per la Península; Ordre
de Presidència del Consell de
Ministres adreçada al President
de la Generalitat de Catalunya
per la qual es dóna caràcter
oficial a la reunió de la 5ª
Comissió de l'Associació
Internacional de la Ciència del
Sòl que s'ha de celebrar a
Barcelona el 1934; dades sobre
l'Institut i sobre el Sr. Emili
Huguet del Villar on se'l crida
perquè doni les explicacions
oportunes sobre la seva actuació;
renúncia de Villar a tot càrrec i
dependència respecte de la Junta
(23-6-1934); ordre del dia de la
sessió extraordinària de 27-61934 on es tracta la dimissió de
Villar; ponència sobre
reorganització dels serveis
tècnics; manifestacions de Villar;
disposició per la qual s'autoritza
la importació amb franquícia de
les mostres de terres que arribin
de l'estranger amb destí a
l'Exposició de la V Comissió de
l'Associació Internacional de la
Ciència del Sòl que ha de
celebrar-se a Barcelona al
setembre; proposta d'un grup de
membres espanyols de
l'Associació Internacional perquè
la reunió de la V Comissió se
celebri a Madrid;
correspondència amb D.J.Hissink,
president de l'Associació
Internacional, on es proposa
l'ajornament de la celebració de
la reunió fins el 1935, en part
com a resultat de l'actuació
d'Emili H. del Villar; comunicació

20/01/2014
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Resum
de l'aplaçament al cònsol de la
República de Costa Rica; dades
sobre l'Institut dels Sòls i sobre el
Sr. Huguet del Villar (20-9-1934)
que cal aclarir davant el govern
de Madrid per tal que deixi de
celebrar-se a Barcelona
l'esmentada reunió científica

1930

1935

20/01/2014

61 / 12

Secretaria. Personal (19301935)

Llistes del personal de les
dependències de la Junta de
Ciències Naturals, sol·licituds de
llocs de treball, permisos,
certificats mèdics, etc. de
diferents treballadors de la Junta
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1930

1935

62 / 2

Jardí Zoològic de Montjuïc

Ofici de la Comissió Especial
Municipal del Parc i Palaus de
Montjuïc interessant de la Junta
un informe sobre la instal·lació
de la Col·lecció Zoològica a
Montjuïc com a element previ de
judici; esborrany de l'informe
sol·licitat pel qual es considera
de gran utilitat la instal·lació a
Montjuïc del Museu de Ciències
Naturals, el Jardí Botànic i el
Jardí Zoològic; acord de la Junta
pel qual es sotmet a l'aprovació
de la Comissió el plànol indicatiu
dels terrenys assenyalats per tal
d'instal·lar-hi el Jardí Zoològic
(arquitecte municipal Ramon
Reventós); acord en sessió
ordinària de l'Ajuntament pel
qual es cedeix en ús de la Junta
de Ciències Naturals la zona
delimitada en el plànol; escrit
que acompanyava l'estudi d'espai
a reservar aprovat pels tècnics;
proposta d'aplicació d'una partida
de 20.000 ptes a iniciar les
reparacions de l'antic Palau
d'Agricultura; nomenament de la
ponència que ha d'estudiar la
possibilitat de traslladar a
Montjuïc la Col·lecció Zoològica i
el seu pressupost

1930

1936

67 / 8

Rebuts d'entrada d'exemplars
en diverses seccions 1930-36

Fitxes de mol·luscs ingressats a
les diferents seccions i rebuts
corresponents comunicats a
efectes d'inventari (1930-1936)

20/01/2014
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Premsa

Resum
Notes de premsa relacionades i
publicades per la Junta i els seus
serveis en els diferents diaris de
la ciutat: Fira-exposició i concurs
de bolets a l'hivernacle (23 a 2510-1931), adquisicions d'animals i
donacions (entre elles la del
president de la República de
Veneçuela), permisos per visitar
l'Aquari, concursos per proveir
places de personal, constitució i
sessions de la Junta, anuncis
oficials de contractació de
serveis, festa humorística de la
penya Arca de Noè (1931), àpat
al Restaurant Miramar (1931),
construcció a Montjuïc d'un Parc
Zoològic, oferiment de
subscripció a l'oficina de
subministre de retalls de diaris
nacionals i estrangers Pedro
Torrens
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Col·lecció petrogràfica

Resum
Sessió de la Comissió provincial
permanent del Govern de la
Generalitat de Catalunya en la
qual s'acorda, arran d'una
comunicació del "Club
Muntanyenc" referent a la
destrucció de la col·lecció
petrogràfica, que s'insti a la
Junta perquè instrueixi
l'expedient de depuració de
responsabilitats corresponent;
comunicació per part de la Junta
dels antecedents sobre aquest
afer que figuren en el seu llibre
d'actes; saluda emplaçant a
tractar el tema en la propera
reunió de la Junta, croquis amb
la col·locació de les pedres
relacionades i retall de diari;
acord de la Junta pel qual es
demana a la Comissió Municipal
de Responsabilitats que informi
sobre el tràmit en què es troba
l'expedient incoat; llista de blocs
que constituïen la col·lecció
petrogràfica segons l'antic
inventari del Museu (inclou data
d'entrada i causa d'adquisició);
acord de la Junta de
reconstrucció de la col·lecció
(sessió de 9-4-1932); relat dels
fets per San Miguel de la Cámara;
relació dels grans blocs de la
col·lecció i croquis; escrit que
s'envia als donants perquè
repeteixin el donatiu de les
pedres; resolució de la Comissió
de responsabilitats per la qual
opta no acudir als tribunals de
justícia (21-10-1933); notes de
premsa sobre la rehabilitació de
la col·lecció petrogràfica del
Museu Martorell, destruïda per la
Dictadura el 1929; relació de
donants als quals se'ls envia
l'escrit perquè repeteixin la
donació i escrits retornats per
domicili desconegut; nous
donatius (1932-1936)

Pàgina 263 de 440

Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1930

1945

73 / 3

Personal: Alfons García Paredes Fitxa i documentació personal
corresponent a Alfons García
Paredes (28 de gener de 1930 13 d'agost de 1945):
nomenament, permisos,
cessament a la plantilla de la
Junta, malaltia

1931

1931

89 / 1

Aquari: Pressupost 1931

Pressupost de l'Aquari 1931:
Transport d'aigua i aigua, carbó,
despeses de conservació i altres
despeses

1931

1931 123 / 1

Manaments de pagament

Manament de pagament: 1931
Números d'assentaments: 635 a
816

1931

1931

56 / 1

Pressupostos

Liquidació (manaments de
pagament) del pressupost de
l'Ajuntament i liquidacions de
despeses de l'Aquari, Parc
Zoològic i Secretaria per l'any
1931

1931

1931

37 / 1

Ingressos Zoo

Relacions d'ingressos per la venda
d'animals, ous, veces, panets,
etc. en el Parc Zoològic durant
l'any 1931

1931

1931

63 / 5

Expedient incoat contra el
mosso de la col·lecció
zoològica Carmelo Maturana

Expedient disciplinari instruït a
Carmelo Maturana arran d'un
escrit de denúncia adreçat a la
Junta

20/01/2014
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Resum

Memòries-1931

Memòria de la Biblioteca del
Museu de Ciències Naturals per
1931, dades referents a l'activitat
de l'Aquàrium per a completar la
memòria 1931, informe sobre la
Junta adreçat al Sr. Ministre
d'Instrucció Pública per tal que
en els propers pressupostos
assigni una quantitat al Museu de
Ciències Naturals, i relació de les
tasques efectuades en les
seccions de Malacologia i animals
inferiors i de Vertebrats durant
l'any 1931

1931 127 / 1

Catàleg Biblioteca 1931. Fauna
i Botànica

Catàleg de la Biblioteca (1931)
on es relacionen les obres de
Zoologia per ordre alfabètic
d'autor, i catàlegs sense data de
les obres de Fauna i Botànica

1931

1931 217 / 4

Catàleg de la col·lecció
Serradell de Petrografia

Dos exemplars del catàleg de la
col·lecció Serradell de
Petrografia ingressada l Museu
procedent del Club Muntanyenc.

1931

1932

90 / 4

Parc Zoològic: Pressupost 1931

Llibre auxiliar de comptabilitat:
despeses alimentació,
conservació, administració i
altres despeses al Parc Zoològic
(1931-32)

1931

1932

67 / 20

Memòries

Memòria de la Junta de Ciències
Naturals per l'any 1931, memòria
informativa del Museu de
Ciències Naturals (1931),
Memòria del Jardí Zoològic
(1931), publicacions de la Junta
de Ciències Naturals entre 1923 i
1932, i memòria del Museu de
Ciències Naturals per l'any 1932

20/01/2014
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Resum

1931

1932

64 / 5

Places amortitzades

Notes sobre els sous i
gratificacions, proposta de
nomenament de Rossell i Vilà
com a director del Parc Zoològic i
alhora amortització de la seva
plaça i de les de dos mossos de
manera que els seus imports
s'abonin a la Junta de Ciències
Naturals, liquidacions
corresponents i inclusió en els
pressupostos, tancament dels
pressupostos extraordinari 1931 i
ordinari prorrogat de 1932

1931

1932

66 / 2

Àpats al Restaurant Miramar

Fotografia de l'àpat celebrat per
la Junta de Ciències Naturals al
Restaurant Miramar l'any 1931 i
saludes, en un dels quals Lluís
Companys agraeix el present de
les fotografies del sopar; llista
d'invitats a l'àpat celebrat el 2912-1932 i fotografia, menú,
escrits d'agraïment excusant
l'absència i poesies de Vicenç
Solé de Sojo i Josep Mª de
Sagarra;

1931

1932

63 / 1

Secretaria. Altres documents

Llista de socis de l'Associació
d'Alumnes i ex-alumnes de
l'Escola de Belles Arts de
Barcelona; sol·licituds de
Fomento de la Cría del Canario
perquè els permetin fer
l'exposició anual a l'Hivernacle
(1931-32); sol·licituds de
permisos per visitar els Museus;

20/01/2014
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Afer Cinema Urquinaona

Resum
L'empresa "Cine Urquinaona,
S.A." demana a la Junta que
autoritzi el subministrament des
de l'Aquari dels elements
necessaris pel funcionament dels
dos aquaris que col·locaran al
vestíbul del cine que han
d'inaugurar, projecte de conveni,
autorització a Tomàs Roig i Llop
perquè representi la Junta en
l'expedient de suspensió de
pagaments del Cine Urquinaona,
informe sobre l'afer fet pels
procuradors Cartes i Roig i
lliurament dels rebuts a l'Agència
Executiva municipal

Pàgina 267 de 440

Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1931

1932

61 / 10

Aquàrium de Montjuïc (1931-32) Comunicació a la Comissió
Municipal del Parc i Palaus de
Montjuïc de la fixació de
l'emplaçament de l'Aquari a
l'edifici del que fou Restaurant
d'Ambaixadors i els seus voltants,
a la muntanya de Montjuïc, i
sol·licitud perquè que acordi
l'oportuna denúncia del contracte
d'arrendament per tal d'obtenir la
rescissió; acord de la Comissió
pel qual es rescindeix el
contracte amb Josep Joan
Oliveras en data 30-4-1932;
comunicació de l'acord de
l'Ajuntament pel qual es cedeix a
la Junta de Ciències Naturals de
Barcelona l'ús del pavelló que fou
Restaurant d'Ambaixadors; retalls
de premsa anunciant el concurs
per l'enderrocament de l'edifici
(5-4-1932). Expedient
d'enderrocament de l'edifici
Restaurant d'Ambaixadors:
tramesa per part de la Comissió
del plec de condicions per
l'enderroc del pavelló per tal que
la Junta resolgui el que cregui
procedent respecte a la redacció
definitiva, proposta dels
contractistes d'enderrocs "García
i Vidal", autorització a la Junta
per a procedir a l'enderroc,
adjudicació de l'obra a l'empresa
"García i Vidal", contracte, plec
de condicions finalment signat,
rebuts dels dipòsits estipulats per
a prendre part al concurs,
presentació dels plecs per part
de les dues empreses concursants

1931

1932

64 / 3

Biblioteca i publicacions (1931- Catàleg de la Biblioteca del
35)
Museu de Ciències Naturals
(1931); llistat de les publicacions
de la Junta des de l'any 1923 (i
fins 1932);

20/01/2014
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1931

1932

61 / 7

Montjuïc. Museu de Ciències
Naturals

Factura en concepte de plantes;
llistat de creditors a 28-9-1932,

1931

1933

96 / 8

Recaptació per entrades a
l'Aquari

Control diari i setmanal de la
recaptació per entrades a l'Aquari
(Agost de 1931 a maig de 1933)

1931

1933 103 / 5

Parc Zoològic Guixeta A

Control diari i setmanal de la
recaptació per entrades al Jardí
Zoològic i control del responsable
de la Guixeta A (març de 1931 a
juny de 1933).

1931

1933 103 / 4

Jardí Zoològic Guixeta B

Control diari i semental de la
recaptació per entrades al Jardí
Zoològic i control del responsable
de la Guixeta B (març de 1931 a
juliol de 1933).

1931

1933 103 / 3

Jardí Zoològic Guixeta C

Control diari i semental de la
recaptació per entrades al Jardí
Zoològic i control del responsable
de la Guixeta C (març de 1931 a
juliol de 1933).

1931

1933

Concursos diversos, provisió de
places

Concurs per a la provisió de la
plaça de director del Parc
Zoològic, publicació al BOP (28-11931) i als diaris, expedients dels
concursants; bases per al concursoposició a una plaça de
naturalista regent d'entomologia
al Museu de Catalunya;
excedència del director del Jardí
Zoològic, Sr. M. Rossell i Vilà,
mentre sigui diputat i nou
concurs per a la provisió de la
plaça de director del Jardí
Zoològic

20/01/2014

64 / 8
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1931

1933

69 / 8

Personal: Tomàs Roig Llop

Fitxa i documentació personal
corresponent a Tomàs Roig Llop
(22 de gener de 1931 - 4 de
desembre de 1933): nomenament
com a secretari en comissió de la
Junta, permisos, gratificació i
certificats, cessament en la tasca
de secretari i nova destinació

1931

1933

60 / 10

Estat. Ministeri d'Hisenda

Sol·licitud de la Junta adreçada
al Ministeri d'Hisenda perquè els
sigui concedida la franquícia
aranzelària pels exemplars de
zoologia vius i dissecats, les
col·leccions de mineralogia,
botànica i material de caràcter
científic, adquirits a l'estranger
amb destinació a les pròpies
instal·lacions públiques i
laboratoris; comunicació, a
requeriment de la Direcció
General de Duanes, de les duanes
per les quals interessa la
franquícia; escrit a Josep
Berenguer, Director general de
Duanes, perquè concedida la
franquícia en la part competent
al Ministeri d'Hisenda intercedeixi
en el Ministeri d'Agricultura,
Indústria i Comerç per la
resolució favorable de l'exempció
de drets per la importació de
material científic

20/01/2014
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1931

1933 247 / 5

1931

1934

20/01/2014

64 / 7

Resum

Reportatges del Museu de
Ciències Naturals i del Parc
Zoològic

Conté dos reportatges
periodístics, el·laborats amb
fotografies i textos de diaris
enganxats a fulls blancs. El
primer d'ells duu per títol "Una
visita al Museo de Ciencias
Naturales", i mostra fotografies
dels diferents animals i esquelets
exposats al Museu. El segon d'ells
es titula "El Parque Zoológico de
Barcelona", i mostra les
fotografies dels animals del Zoo,
i un l'article "El veraneo de las
fieras".

Propaganda

Oferiments de la Junta a
diferents empreses perquè
s'anunciïn al Jardí Zoològic,
oferiment a l'Associació Nacional
de Radiodifusió del personal
tècnic al servei de la Junta per
col·laborar en l'obra cultural de
l'emissora i organització d'una
sèrie de quatre conferències,
textos de les converses
mantingudes per Rafael Candel i
Vila (secretari de la Junta)
davant del micròfon a Ràdio
Barcelona (1934) i retalls de
premsa a propòsit de l'arribada
de girafes i hipopòtams al Parc
Zoològic i sobre l'estructuració de
la nova Junta (1934)
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Estat. Ministeri d'Instrucció
Pública

Resum
Impresos per demanar una
subvenció al Ministeri d'Instrucció
Pública i Belles Arts on es
considera la comptabilitat de
l'exercici econòmic 1931
(esborrany); comunicació de
l'ordre ministerial de concessió
de la subvenció sol·licitada per la
Junta de Ciències Naturals de
Barcelona per atendre els seus
fins culturals (24-12-1931); escrit
de Font i Quer adreçat al
president de la Junta on expressa
la conveniència d'insistir davant
el Ministeri en la petició de la
totalitat de la consignació
sol·licitada de cara al pressupost
de 1932, per la qual cosa
s'elaborarà un pla general
d'actuació i proposa que s'obri
una llibreta de Tresoreria a la
Caixa d'Estalvis a nom del
Tresorer per ingressar-hi les
15.000 ptes concedides i
posteriors subvencions;
acusament de rebut de l'ordre
ministerial d'atorgament de la
subvenció i agraïment, escrit
aquest que es retorna a la Junta;
escrit adreçat al Ministeri on es
transmeten els acords presos en
sessió de Junta (agraïment per la
subvenció concedida, desig de
que consti amb caràcter
permanent en successius
pressupostos, justificació de les
inversions amb càrrec a la
subvenció); escrit de Font i Quer
al president de la Junta sobre
justificació de les factures que es
carregaran a la subvenció atès
que, estant concedida la
subvenció amb càrrec al
remanent del pressupost 1931 del
Ministeri, s'han de justificar les
despeses abans de rebre
l'esmentada subvenció; tramesa
dels justificants de les despeses;
retorn dels comptes des del
Ministeri atès que s'han de
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum
formular per triplicat i segons
imprès reglamentari; nova
tramesa dels justificants;
telegrama reclamant el
lliurament de la subvenció;
instància reclamant la subvenció;
escrit a Domingo Barnés, de
Madrid, perquè intercedeixi en el
seu lliurament; notícia de premsa
que informa sobre els treballs
preparatoris pel pressupost 1933
(8-6-1932); instància innacabada
de sol·licitud de subvenció amb
càrrec als pressupostos per 1933;
comunicació de l'ingrés de la
subvenció (7-10-1932); sol·licitud
adreçada al Ministre d'Instrucció
Pública perquè es concedeixi a la
Junta amb caràcter de subvenció
una quantitat que com a mínim
es podria fixar en 50.000 ptes i
que es destinaria als treballs que
el Museu realitzi fora de
Catalunya i la seva publicació;
delegació en la persona d'Emilio
Martínez Olazo perquè es
traslladi a Madrid a l'objecte de
gestionar davant el Ministeri
d'Instrucció Pública una
subvenció, correspondència
relacionada; antecedents

20/01/2014
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Ubicació Títol

Resum

1931

1934

60 / 15

Ajuntament de Barcelona.
Negociat de Cultura

Correspondència mantinguda
amb el Negociat de Cultura de
l'Ajuntament de Barcelona:
vocals de la Junta, aprovació del
projecte d'Estatut de la Junta,
assumptes que es sotmeten a
l'aprovació de la Comissió de
Govern per la reunió de 14-21934, tramesa d'un exemplar de
l'organització de l'Ajuntament,
subscripció oberta en benefici de
les víctimes de l'exèrcit (Decret
de 20-10-1934), fitxes dels
funcionaris de plantilla municipal
de la Junta, modificació d'alguns
articles dels Estatuts de la Junta,
estudi d'adaptació dels serveis
municipals per agrupar-los en un
edifici comú, entre altres

1931

1934

63 / 1

Secretaria. Altres documents

Correspondència interna;

1931

1934

63 / 1

Secretaria. Altres documents

Informe sobre la Junta de
Ciències Naturals (abril de 1931);
escrit adreçat a les institucions
integrants de la Junta de
Ciències Naturals per tal que
nomenin els seus representats en
la nova Junta que s'ha de
constituir després de la
proclamació de la República i
posterior designació dels nous
membres; ponències de personal;
acta de la sessió de 13-10-1931;
acords municipals relatius al Parc
de la Ciutadella i als edificis dels
Museus de la Junta;

1931

1934

63 / 1

Secretaria. Altres documents

Concessió de 70 m3 de sorra de
jardí i 10 m3 de sorra fina
destinats al Jardí Zoològic;

1931

1934

63 / 1

Secretaria. Altres documents

Llista de representants i
intèrprets sindicats;

20/01/2014
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Ubicació Títol

Resum

1931

1934

63 / 1

Secretaria. Altres documents

Concessió del Consell del Govern
de la Generalitat d'un crèdit de
50.000 ptes per eixugar el dèficit
procedent dels exercicis
econòmics dels anys de la
Dictadura; sol·licitud a
l'Ajuntament i a la Generalitat
d'una subvenció extraordinària
per tal d'atendre la plantació
d'arbrat a Montjuïc;

1931

1934

63 / 1

Secretaria. Altres documents

Pressupost municipal 1932 per a
la Junta de Ciències Naturals;

1931

1934

63 / 1

Secretaria. Altres documents

Proposta d'instal·lació d'una
exposició d'ocells i aus rares en el
local on abans s'havien exposat
rèptils;

1931

1934

63 / 1

Secretaria. Altres documents

Ocupació de places vacants de
personal;

1931

1934

61 / 7

Montjuïc. Museu de Ciències
Naturals

Correspondència diversa (19311934):

1931

1935

66 / 9

Diversos

Fitxes resum de la recaptació
diària per entrades al Jardí
Zoològic i a l'Aquari i gràfics
comparatius (1931-1934),
recaptació diària per la
intervenció de l'Ajuntament
(1932-1934), resum d'ingressos i
nombre d'entrades al Parc
Zoològic, Aquàrium, Museus
Catalunya i Martorell i Aquari
antic (1932-1934), liquidacions
dels ingressos per entrades a
l'Aquari i Jardí Zoològic a favor
de l'Ajuntament (1931-1933),
subvencions de l'Ajuntament i la
Diputació (1932-1934) i
recaptació diària per entrades als
Museus (1932-1935)

20/01/2014
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1931

1935

20/01/2014

Ubicació Títol
61 / 13

Montjuïc. Museu de Ciències
Naturals

Resum
Reparacions al Palau
d'Agricultura de Montjuïc:
pressupost de les obres, ofici
adreçat a la Comissió de Parcs i
Palaus comunicant el desig de
traslladar les instal·lacions dels
Museus al Palau d'Agricultura de
Montjuïc, designació del regidor
Josep Bertran i de Quintana com
a representant de la Junta a
efectes de la presa de possessió
del Palau, acta de la presa de
possessió, projecte d'obres de
consolidació del Palau
d'Agricultura elaborat per
l'arquitecte municipal Ramon
Reventós, acord en sessió de
Junta per tal de sol·licitar a la
Comissió de Parcs i Palaus de
Montjuïc les fondalades de la
muntanya situades entre la dels
ramaders i la d'atraccions de cara
a emplaçar-hi el Jardí Botànic,
plànol de la zona per a oficines
dins el Palau, pressupost de
reparació de les goteres del
Palau, petició de crèdit per les
obres d'adobament de la teulada
i factures corresponents, retirada
d'alguns exemplars que s'hi
exhibien atesa la situació de
ruïna del Palau, desallotjament
del Palau per tal d'evitar danys i
perjudicis; petició i concessió de
l'estand de Romania, cessió de
les fondalades de la muntanya de
Montjuïc, petició a l'arquitecte
Ramon Reventós perquè
confeccioni el pressupost de
reparació de les goteres,
conformitat al servei de línies
d'autobusos a la muntanya de
Montjuïc, col·locació de tanques i
rètols indicadors als sots de la
zona de Montjuïc destinada a
Jardí Botànic, informe favorable
a la cessió al Parlament de
Catalunya de la sala de
conferències del Palau, entre
altres,
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Ubicació Títol

Resum

1931

1935

61 / 7

Montjuïc. Museu de Ciències
Naturals

Petició a la Compañía de Tabacos
Filipinas de la cessió gratuïta de
diversos exemplars dissecats
adquirits per l'anterior Junta,

1931

1935

61 / 7

Montjuïc. Museu de Ciències
Naturals

Gestió del personal

1931

1935

61 / 7

Montjuïc. Museu de Ciències
Naturals

Comunicacions de l'acord pres
per l'Ajuntament el 19-8-1931 de
cessió del Palau a la Junta i de
l'acord de 14-10-1931 pel qual
l'antic Palau d'Agricultura passarà
a designar-se Museu de Ciències
Naturals,

1931

1935

62 / 1

Jardí Zoològic del Parc

Autorització per efectuar obres
d'arranjament al Vivarium; ofici
adreçat a l'alcalde on s'exposa
l'estat i les millores considerades
en el projecte d'ampliació del
Jardí del Parc de la Ciutadella;
propostes de renovacions de les
instal·lacions (1935); obres
realitzades i que convé executar
dins del recinte del Jardí
Zoològic del Parc de la Ciutadella;

1931

1935

61 / 1

Ajuntament de Barcelona.
Negociat de Foment

Petició a la Comissió de Foment
de l'Ajuntament perquè el més
aviat possible s'acompleixin els
tràmits per la instal·lació de
l'enllumenat de les dependències
destinades a la Direcció i
Administració del Jardí Zoològic i
Aquàrium, d'acord amb la petició
feta anteriorment; petició a la
mateixa Comissió de reparació de
l'hivernacle per tal de poder
organitzar una exposició de
bolets en col·laboració amb la
Société Mycologique de France;

20/01/2014
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1931

1936
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Ubicació Títol
65 / 13

Petició exempció Drets Duana

Resum
Petició al Ministeri d'Hisenda
perquè concedeixi la franquícia
aranzelària pels exemplars de
zoologia, col·leccions de
mineralogia, botànica i material
de caràcter científic adquirits a
l'estranger amb destinació a les
instal·lacions i laboratoris de la
Junta; resolució del Ministeri (1-31932) notificada per la Duana de
Barcelona; petició al Ministeri
d'Agricultura de la franquícia
aranzelària per la compra de
material científic; peticions al
Ministeri d'Agricultura, Indústria i
Comerç de la franquícia
aranzelària per diversos
materials científics, entre ells un
mapa en relleu de fusta
representant la península de Tres
Forques procedent de l'Institut
d'ensenyament secundari de
Melilla; resolució denegatòria del
Ministeri d'Agricultura ja que
pertoca al Ministeri d'Hisenda;
certificat de José Mª Vila Coro,
de 7-8-1935, conforme en els
arxius de la Secretaria de la
Junta de Ciències Naturals consta
el document d'1-3-1932 de
concessió de franquícia excepte
pel material científic
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Data Data
inici final
1931

1936

20/01/2014

Ubicació Títol
63 / 4

Pressupostos

Resum
Pressupostos econòmics (19311934): pressupost extraordinari
1931, sol·licituds de subvencions
extraordinàries a l'Ajuntament i
la Generalitat per tal d'eixugar el
dèficit procedent dels exercicis
econòmics dels anys de la
Dictadura, pressupost prorrogat
de l'any 1931 per a 1932,
pressupost 1932 i llistat de
creditors, pressupostos 1933 per
l'Aquàrium, Jardí Zoològic i
Museus i resum de la Junta,
pressupostos restringits als tres
darrers trimestres per l'Aquàrium
(1933) i per la Biblioteca i
Zoologia (1934). Pressupostos
industrials (1931-1936):
pressupost per la instal·lació
d'una estufa al Museu de
Catalunya; duplicat del contracte
de publicitat concertat amb la
Companyia Telefònica pels
anuncis a la "Guia d'abonats";
concurs per al subministrament i
instal·lació de dos compressors
d'aire a l'Aquàrium (acta de la
sessió on es procedeix a
l'obertura dels plecs, dictamen
sobre les ofertes presentades,
acord de concessió a l'empresa
"La Maquinaria Anglo-Americana"
i pressupostos presentats per les
diferents empreses concursants);
pressupostos per la impressió de
la Memòria informativa (1932) i
pressupostos per màquines
d'escriure i mobiliari d'oficina i
exposició
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1931

1936
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Ubicació Títol
61 / 3

Ajuntament de Barcelona.
Secció d'Hisenda

Resum
Autoritzacions a Tomàs Roig i
Llop perquè rebi les quantitats
que destinin la Diputació i
l'Ajuntament de Barcelona amb
càrrec a les subvencions que té
consignades la Junta; escrit de
Secretaria de la Junta adreçat a
l'alcalde de Barcelona pel qual fa
saber que la situació econòmica
els obliga a demanar la totalitat
de la recaptació de les guixetes,
atès el deute procedent del
període de la Dictadura; acords
en sessió de Junta de pagaments
a càrrec de la Comissió Municipal
d'Hisenda; autoritzacions a Josep
Mª Vila Coro, substitut en el
càrrec a Tomàs Roig, i
posteriorment als seus suplents,
per a rebre les quantitats
lliurades per l'Ajuntament; acord
de la Junta pel qual el sou anual
del nou director del Jardí
Zoològic, Ignasi de Sagarra i de
Castellarnau, serà pagat en part
per l'Ajuntament amb càrrec a la
dotació de la plaça de
conservador de Zoologia que
actualment percep, i en part per
la Junta amb càrrec a l'import de
les places amortitzades;
comunicació al Conseller
d'Hisenda de la Generalitat de
Catalunya conforme l'Institut dels
Sòls ha estat traspassat a la
Junta amb efectes econòmics a
partir d'1-5-1934, el que es
comunica a efectes d'Intervenció;
petició a la Secció d'Hisenda de
l'Ajuntament d'una certificació de
la subvenció que concedeix la
corporació a favor de l'Entitat,
per tal de poder dur a terme una
operació financera amb la Caixa
d'Estalvis de la Generalitat de
Catalunya
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Resum

1931

1936

61 / 1

Ajuntament de Barcelona.
Negociat de Foment

Acord de la Junta pel qual es
dóna per assabentada de la
comunicació de la Comissió
Provincial de Monuments
Històrics i Artístics de Barcelona
interessant a un lloc més avinent
l'estàtua d'Hèrcules, actualment
a la col·lecció zoològica, ja que
amb l'aprovació de l'Estatut de
Catalunya passarà l'esmentada
Comissió a formar part de les
activitats del Departament de
Cultura de la Generalitat,
resolent aleshores la qüestió;
acord d'Alcaldia pel qual es
constitueix una ponència tècnica
que estudiï i proposi el procedent
respecte els treballs i obres a
efectuar per a la restauració del
Parc de Montjuïc, fixi el
pressupost i estudiï d'acord amb
la Junta la possibilitat de
traslladar a Montjuïc la col·lecció
zoològica; la Comissió de Foment
es dóna per assabentada de les
decisions preses per la Junta de
Ciències Naturals en relació al
Palau d'Agricultura

1931

1938

73 / 3

Personal: Antoni Gispert Vila

Fitxa i documentació personal
corresponent a Antoni Gispert
Vila (27 de juny de 1931 - 4 de
maig de 1938): nomenament,
permisos, agraïment,
nomenament com a director
accidental del Jardí Zoològic i
Aquàrium, certificats

1931

1938

62 / 1

Jardí Zoològic del Parc

Relació de les baixes hagudes al
Jardí Zoològic (1 d'abril a 4 de
juliol de 1938); inventari dels
exemplars del Jardí Zoològic de
Barcelona

20/01/2014
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Resum

1931

1939

68 / 1

Inventari-catàleg de la
col·lecció del Dr. Baltasar
Serradell

Inventari de la col·lecció
malacològica, notes i catàleg
dels objectes de prehistòria que
es dipositen al Museu
d'Arqueologia de Barcelona i
catàlegs de les col·leccions de
mineralogia, de petrografia i de
paleontologia procedents del
Club Muntanyenc, essent tot això
part integrant de la col·lecció
Serradell, ingressada al Museu de
Ciències Naturals l'any 1931 i al
Museu d'Arqueologia l'any 1939
pel que fa als objectes de
prehistòria

1931

1939

75 / 2

Relacions de personal

Relacions de personal de la Junta
de Ciències Naturals (1932-1939),
de la Comissaria de Ciències
Naturals, del Jardí Zoològic i
Aquari, dels Museus i Jardí
Botànic (1936-1939), decret de
15 d'octubre de 1936 d'unificació
de les plantilles de la Comissaria
de Ciències Naturals i de la
procedent de l'Ajuntament de
Barcelona, escrits diversos a
propòsit de les nòmines

1931

1939

63 / 1

Secretaria. Altres documents

Nota sobre el funcionament de la
Junta demanada pel Conseller
d'Instrucció Pública de la
Generalitat, Ventura Gassol, per
tal d'incloure-la en el llibre
"L'obra de Cultura";

20/01/2014
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Resum

1931

1939

62 / 1

Jardí Zoològic del Parc

Destaca: pressupostos i comandes
per compra de material i pintura;
peticions de compra d'exemplars;
desestimació d'un projecte de
contracte relatiu a l'explotació
d'anuncis industrials al clos de la
Col·lecció Zoològica; assumpció
del servei de venda exclusiva de
veces per als coloms de la Plaça
de Catalunya;

1931

1939

62 / 1

Jardí Zoològic del Parc

Peticions d'exemplars per part de
diferents entitats i escoles;
cessió a títol de precari a la
penya l'Arca de Noè d'un local
situat a la torre d'orient de
l'edifici ocupat pel Museu de
Catalunya;

1931

1939

62 / 1

Jardí Zoològic del Parc

Correspondència interna;
Desestimació de la petició
formulada per l'Oficina de Sanitat
Municipal per tal de facilitar carn
als gossos del Laboratori
Municipal; peticions de
subministrament de conills al
Laboratori Municipal i de peces
anatòmiques destinades a la
projectada Exposició
Internacional de Sanitat;
concessió del transport de dues
panteres lliure de nòlit;
correspondència sobre els preus
de les pells d'animals;
comunicació de la Direcció del
Jardí Zoològic, adreçada a la
Comissaria General de Ciències
Naturals, on s'explica l'incident
ocorregut al camió que feia el
transport de provisions;

20/01/2014
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Resum

1931

1939

62 / 1

Jardí Zoològic del Parc

Atorgament de la representació
oficial a Nicolau Mª Rubió en un
viatge al Sàhara i un altre
posterior al Senegal; informes de
personal

1931

1939

62 / 1

Jardí Zoològic del Parc

Sol·licitud d'exemplars duplicats
adreçada al general Juan Vicente
Gómez, president de la República
de Veneçuela, resposta del
president per la qual accedeix a
enviar exemplars procedents del
seu jardí zoològic particular a
Maracay, comunicació de l'ingrés
dels exemplars i nomenament del
president com a vocal honorari
de la Junta; sol·licitud de
Francesc Sagalés, llogater del
quiosc de begudes del Parc,
perquè li rebaixin el lloguer;
petició d'exhibició de 5 estruços
al Parc de la Ciutadella per part
dels Srs. Meloni, de Cerdenya;

1931

1939

62 / 1

Jardí Zoològic del Parc

Comunicacions d'ingressos i
adquisicions;

1931

1939

62 / 1

Jardí Zoològic del Parc

Sumari instruït arran del robatori
de cignes al Parc;

1931

1939

62 / 1

Jardí Zoològic del Parc

Ponència del Parc Zoològic;

1931

1939

62 / 1

Jardí Zoològic del Parc

Excedència del Sr. Pere M.
Rossell i Vilà en el seu càrrec de
director del Jardí Zoològic
mentre sigui diputat al Parlament
de Catalunya; certificat
conforme Jordi Linder ha iniciat
els seus serveis al Jardí Zoològic;
certificacions i documentació
personal relativa a Antoni Gispert
Vila, recentment traspassat;

20/01/2014
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Resum

1931

1939

62 / 1

Jardí Zoològic del Parc

Informe de l'arquitecte Ramon
Reventós d'acord amb la
inspecció practicada arran de
l'evasió d'un lleopard; reparacions
a les instal·lacions (gàbies, etc.);

1931

1939

62 / 1

Jardí Zoològic del Parc

Llista del personal adscrit al
Jardí Zoològic i Aquàrium;

1931

1939

62 / 1

Jardí Zoològic del Parc

Expedient per la mort de la
girafa mascle;

1931

1941

72 / 2

Personal: Andreu Puig Comas

Fitxa i documentació personal
corresponent a Andreu Puig
Comas (30 de març de 1931 - 5
d'abril de 1941): nomenament,
rebut de vestit, permisos,
malalties, certificat i cessament
en la plantilla de la Junta

20/01/2014
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Ubicació Títol
69 / 9

Personal: diversos

Resum
Documentació solta corresponent
a diferents treballadors i
relacions de personal (19311942): indemnització per
accident a Pau Clos; trasllat a la
Junta del cap de negociat Emilià
Martínez Otazo; sol·licitud
d'ascens al càrrec de conservador
per part dels senyors San Miguel,
Aguilar-Amat i Codina;
nomenament de diversos
naturalistes agregats; sol·licitud
d'augment de sou per part de les
auxiliars de les seccions del
Museu de Ciències Naturals;
ingrés a la Secció Botànica del Sr.
Antoni Marcos Pascual;
nomenament de Carlos Trías
Bertrán com a tresorer de la
Junta; relacions del personal de
la Junta de Ciències Naturals, del
personal adscrit a l'Institut de
Ciències Naturals, del de
contractació diària del mateix
Institut i del personal adscrit al
Museu de Ciències Naturals;
cessament de José Madrona i de
Rafael Blasco en la plantilla de la
Junta; relació del personal
subaltern que prestava serveis a
la Secretaria de la Junta i al
Museu abans de 1936; circular
adreçada als ordenances perquè
es presentin a l'Oficina de
Cerimonial
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1943 102 / 2

20/01/2014

Manuscrits diversos autors.
Catàlegs i publicacions

Resum
Donatiu d'insectes neuròpters pel
pare Longí Navás; llista de
coleòpters de la col·lecció Palau;
notes de Manuel de la Escalera
adreçades a Francesc Español;
llibre d'entrades d'insectes, etc.
procedents d'excursions;
inventari de noctuidae; catàleg
dels lepidòpters de Catalunya
(família primera papilionidae);
llibreta amb relacions d'helopinae
de diferents indrets; insectes
classificats pels Srs. Bolós i
Vayreda; publicacions diverses
entre les quals figuren les de
Francesc Español "Los Opatrum
andaluces del subgénero
Colpophorus (Col.
Tenebrionidae)", "Los
Tenebrionidos terrícolas del
Pirineo Catalán (Col.
Heteromera)" i "Los Nalassus
vasco-navarros (Col.
Tenebrionidae)"; exemplar de la
revista "Ibérica", any XXII, núm.
1074 (1 de juny 1935); exemplar
de l'obra "Synopsis des
Bostrychides paléarctiques" de
Pierre Lesne; notes manuscrites a
partir de l'obra de diferents
autors
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Resum

1931

1963 182 / 2

Llistes d'exemplars duplicats
del Museu lliurats a diversos
col·legis

Llistes de mides i numeració de
pots que es necessiten. Llista
d'exemplars de moluscs lliurats a
Jorge Amaro de l'Uruguay. Llista
de les preparacions realitzades
pel Laboratori de Taxidèrmia al
1955. Llista d'exemplars duplicats
existents al Museu de Zoologia.
Llista dels exemplars destinats
als Pares Caputxins de Ntra. Sra.
de Pompeya de Barcelona. Llista
d'exemplars sol·licitats per la
Congregació Hijos de la Sagrada
Família. Llista dels exemplars
donats pel Museu de Biologia al
Col·legi Sagrado Corazón de
Manlleu. Llista dels exemplars
donats a l'Escola Nacional de La
Jonquera. Llista dels exemplars
donats a l'Ajuntament de
Cardedeu. Llista dels exemplars
donats al Col·legi de Los
Sagrados Corazones de
Barcelona. Llista dels exemplars
procedents de l'Institut Balmes
ingressats al Museu de Ciències

1932

1932 123 / 2

Manaments de pagament

Manament de pagament: 1932
Números d'assentament: 817 a
913

1932

1932

35 / 1

Ingressos Zoo

Relacions d'ingressos per la venda
d'animals, ous, veces, panets,
etc. en el Parc Zoològic durant
l'any 1932

1932

1932

66 / 6

Aquari. Ingressos

Fitxes resum dels ingressos
obtinguts a l'Aquari per la venda
d'entrades i per exemplars venuts
durant 1932

20/01/2014
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Ubicació Títol
74 / 3

1932

1932

1932

1932 126 / 16

1932

1932

20/01/2014

66 / 1

Concurs-oposició per la plaça
de regent d'Entomologia

Resum
Concurs-oposició a la plaça de
naturalista regent d'Entomologia
del Museu de Ciències Naturals:
bases, documentació presentada
pels diferents aspirants, citació
per a fer els exercicis i resolució
del concurs

"Catàleg dels pupillidae s.l."
Pròleg a l'estudi "Catàleg dels
per J.B. de Aguilar-Amat (1932) pupillidae s.l." de J.B. de AguilarAmat (1932), publicat per la
Junta a Treballs del Museu de
Ciències Naturals de Barcelona,
vol. X, Sèrie Malacologia, núm. 4
(1932) en homenatge a la
memòria d'Artur Bofill

Fira-exposició i concurs de
bolets

Instal·lació a l'hivernacle de la
fira-exposició de bolets que s'ha
de celebrar entre el 29 d'octubre
i el 4 de novembre de 1932;
entrevista a Font i Quer,
aleshores director del Museu de
Ciències Naturals, sobre
l'exposició; notes i retalls de
premsa, condicions per la firaexposició-concurs i publicació al
diari "La Pagesia", contracte a
Ramon Bonastre per la
instal·lació del servei de
restaurant durant els dies de la
fira
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Resum

1932

1932 163 / 4

Correspondència Francesc
Español i Coll (1932)

Correspondència rebuda i
enviada per Francesc Español i
Coll. Consta d'algunes peticions
d'enviaments i intercanvis
d'exemplars; correspondència de
la Institució Catalana d'Història
Natural (convocatòries a
reunions, nomenament de
Francesc Español com a membre
del Consell Bibliogràfic); cartes
referents a la defunció de José
Mª de la Fuente.Conté la carta
enviada a Francesc Español el 24
d'agost per la qual se li comunica
l'adjudicació de la plaça de
Regent d'Entomologia del Museu.

1932

1932 179 / 4

Relació de tasques pendents

Notes amb tasques de diversa
índole pendents de realitzar.
Moltes d'elles porten la signatura
d'Anna Foix.

1932

1932 184 / 3

Anuari de l'Ajuntament de
Barcelona. Oficina de
Cerimonial

Informació sobre la composició
de l'Ajuntament de Barcelona: els
seus regidors i adreces,
comissions existents i
competències, serveis tècnics
municipals, servei interior de
telèfons.

1932

1932 200 / 1

Esbossos del Museu de
Catalunya. Geologia
("Originales del esbozo del
Museo de Cataluña Geologia a
1:100. Trabajo inédito
(redacción vernácula)")

Esbossos del Museu de Geologia a
escala 1:100. Elaborats per
Jaume Marcet i Riba.

1932

1932 200 / 2

Projecte del Museu de Geologia Plànols del Museu de Geologia a
("Originales del Proyecto del
escala 1:100. Elaborats per
Museo de Geología a 1:100.
Jaume Marcet i Riba.
Trabajo inédito (redacción
vernácula)")

20/01/2014
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Resum

1932

1932 200 / 3

Projecte del Museu de Geologia Plànols del Museu de Geologia a
i Botànica ("Originales del
escala 1:100. Elaborats per
proyecto de Museo de Geologia Jaume Marcet i Riba.
y Botánica a 1:100. Trabajo
inédito (redacción vernácula)")

1932

1932 256 / 4

Poema "A la Junta de Ciències
Naturals" per Josep Maria de
Sagarra

Poema "A la Junta de Ciències
Naturals" per Josep Maria de
Sagarra

1932

1933

86 / 2

Balanços

Llibre de balanços de
comprovació 1932-1933

1932

1933

55 / 1

Pressupostos

Notes per confeccionar el
pressupost pels anys 1932-1933,
liquidació (manaments de
pagament) del pressupost de
l'Ajuntament i liquidacions de
despeses de l'Aquari, Museus i
Parc Zoològic per 1932

1932

1933

66 / 4

Factures Museus no pagades

Factures no pagades
corresponents als departaments
de Botànica i Museus (Despeses
generals) en el període 1932-1933

1932

1933

68 / 9

Memòries

Informe sobre les institucions i
serveis de la Junta Autònoma de
Ciències Naturals; memòria sobre
l'organització administrativa de
la Junta, coordinant-la amb la
difusió de les seves activitats i
establint les possibilitats
econòmiques que aquestes
requereixen; activitats de la
Biblioteca del Museu de Ciències
Naturals durant l'any 1933;
memòria del Jardí Zoològic
(1932), memòria de la Junta de
Ciències Naturals (1932),
memòria de la secció
Malacològica (1933) i memòria
secció Vertebrats (1933)

20/01/2014
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Resum

1932

1933

65 / 5

Petició subvencions per al
Museu

Instància adreçada al Ministre
d'Instrucció Pública sol·licitant
que es lliuri a la Junta de
Ciències Naturals la subvenció de
15.000 ptes que els ha estat
concedida i que s'assigni una
partida permanent per continuar
amb les investigacions d'història
natural fora de Catalunya,
instància posterior on es demana
que la subvenció sigui de 50.000
ptes i correspondència
relacionada amb el tràmit

1932

1933

68 / 13

Personal: Angel Aymerich
Jaume

Fitxa i documentació personal
corresponent a Angel Aymerich
Jaume (8 d'abril de 1932 - 7 de
març de 1933): nomenament,
augment de sou i excedència

1932

1933

75 / 1

Concurs per la provisió de la
plaça de Secretari de la Junta
de Ciències Naturals

Concurs per la provisió de la
plaça de Secretari de la Junta de
Ciències Naturals: publicació de
la convocatòria al BOP i a la
premsa, sol·licituds i mèrits dels
aspirants, exercicis i resolució
del concurs

20/01/2014
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1932

1933 163 / 3

1932

1934

1932

Resum

Correspondència Francesc
Español i Coll (1933)

Correspondència rebuda i
enviada per Francesc Español i
Coll. Consta de peticions
d'enviaments i intercanvis
d'exemplars; acusaments de
material rebut i agraïments;
intercanvis d'informació i
consultes sobre diversos temes
relacionats amb l'entomologia;
pressupostos per la confecció de
material (caixes de fusta).
També inclou correspondència
amb el Pare Longí Navàs, i
destaca la correspondència sobre
l'elaboració del nou Reglament
Interior del Museu de Zoologia,
del qual se n'inclou una còpia del
projecte.

95 / 1

Llibre d'Actes

Actes de la Junta de Ciències
Naturals de Barcelona de 26 de
gener de 1932 a 17 d'agost de
1934 (inclou el canvi a Junta de
Ciències Naturals de Catalunya,
en data 6 de març de 1934).

1934

70 / 1

Fulls d'assistència

Fulls d'assistència diària del
personal al Museu de Catalunya i
al "Museu Martorell" (1932-1934)

1932

1934

87 / 2

Llibre Major

Llibre Major (1932-1934)

1932

1934

87 / 3

Llibre de comptabilitat

Llibre de comptabilitat.
Liquidacions. Esborrany (19321934)

20/01/2014
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Resum

1932

1934

66 / 11

Jardí Zoològic. Ingressos

Fitxes resum dels ingressos
obtinguts al Jardí Zoològic per la
venda de cacauets, exemplars
d'animals, ous, panets,
pastanagues, peix, pells, postals,
veces, xocolata i altres ingressos
diversos, per l'arrendament del
quiosc a Francesc Sagalés i per la
recaptació en el servei dels
wàters, tot en el període 19321934

1932

1934

66 / 8

Jardí Zoològic. Despeses

Fitxes resum de despeses en el
Jardí Zoològic per l'adquisició
d'animals, alfals, arròs, blat, blat
de moro, bosses, cacauets,
carbó, cavalleries, escaiola,
garrofes, ordi, pa, palla, panets,
peix, remolatxa, segó, segonet,
turtó de coco, veces, xocolata,
sal i llavor de cànem i mill, a més
d'altres despeses, bonificacions
als venedors i reparacions, tot en
el període 1932-1934

1932

1934

66 / 5

Aquari. Despeses

Fitxes resum de despeses a
l'Aquari pel transport d'aigua de
mar, per la compra de carbó i
altres despeses en el període
1932-1934

1932

1934

66 / 7

Museus. Despeses

Fitxes resum de despeses en els
Museus en concepte de
Biblioteca, publicacions,
Botànica, Geologia, despeses
generals, nòmines, secretaria,
vestits del personal, Zoologia i
imprevistos en el període 19321934

1932

1934

68 / 12

Ordres del dia (1932-1934)

Ordres del dia per a les sessions
de la Junta de Ciències Naturals
celebrades entre el 27 d'octubre
de 1932 i el 18 de juny de 1934

20/01/2014
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Resum

1932

1935

68 / 4

Memòries

Informes corresponents als
serveis de la Junta de Ciències
Naturals, informe sobre la
situació actual de l'esmentada
Junta, memòria d'activitats del
Jardí Zoològic i Aquàrium entre
octubre de 1934 i maig de 1935,
memòria del Departament de
Zoologia (Dermàpters, hemípters,
etc.) per l'any 1935, memòria de
la Secció Petrogràfica del Museu
de Ciències Naturals (1935),
informe sobre el Jardí Botànic i
l'Institut Botànic (1935) i resums
setmanals de la tasca feta per
cada conservador de cara a la
redacció de la memòria anual (101-1932 a 16-9-1935)

1932

1936

60 / 14

Ajuntament. Diversos

Correspondència mantinguda
amb l'Ajuntament de Barcelona:
sol·licitud de subvenció per tal
d'atendre els pressupostos per
1933, així com l'aprovació i
inclusió en els vinents
pressupostos municipals de les
plantilles de personal, edició del
Nomenclàtor de les vies de la
ciutat, amortització de vacants,
restitució a la Junta del local
situat a la planta baixa del Museu
de Ciències Naturals que havia
estat ocupat per la Borsa
Municipal de Treball, plantilla de
funcionaris municipals
corresponent a la Junta,
constitució de l'Ajuntament,
acceptació de crèdit, lliura a la
Junta de 6 màquines lliuradores
de tiquets d'entrada, suport
econòmic per una tramesa
d'exemplars procedents dels rius
Orinoco i Amazones, pagament a
càrrec de les subvencions de
l'import de la nòmina mensual
del personal

20/01/2014
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Ubicació Títol
61 / 2

1932

1937

1932

1939 113 / 3

20/01/2014

Resum

Generalitat. Cultura

Correspondència mantinguda
amb el Consell de Cultura de la
Generalitat de Catalunya:
sol·licitud de subvenció per tal
d'atendre els pressupostos per
1933, subvenció extraordinària
per la plantació d'arbres al Jardí
Botànic i concessió, vocals de la
Junta en representació de la
Generalitat, mort del President
de Catalunya Francesc Macià (2512-1933), Decret d'aprovació de
l'Estatut de la Junta de Ciències
Naturals de Catalunya (28-21934), Decret de creació de la
Comissió especial d'Estudis de la
Mar a Catalunya i Decret de
nomenament d'integrants de la
Comissió, nomenaments de
vocals a la Junta en
representació de la Generalitat
en diferents períodes, informe
sobre les activitats dutes a terme
per la Junta lliurat al Conseller
de Cultura el 20-6-1934 i
resposta a un qüestionari (21-111934), lliura del projecte de
pressupost per 1935, ús del
telèfon i franqueig de
correspondència, modificació
d'articles de l'Estatut de la Junta,
sol·licituds de subvencions
(repoblacions, reconstrucció de
la col·lecció de roques del Museu
Martorell, compres pel fons
iconogràfic), Decret sobre
remuneracions del personal i
pagament de subvencions, entre

Registre General d'entrada i
sortida de documents

Llibre de Registre general
d'entrada i sortida de documents
(1932 - 1939) diligenciat.
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Resum

1932

1941

68 / 13

Personal: Aurora Abellán Andreu Fitxa i documentació personal
corresponent a Aurora Abellán
Andreu (12 d'abril de 1932 - 2
d'abril de 1941): nomenaments,
permisos, malalties i cessament

1932

1941

69 / 8

Personal: Joan Puigcerver
Contestí

Fitxa i documentació personal
corresponent a Joan Puigcerver
Contestí (24 de maig de 1932 - 5
d'abril de 1941): nomenament,
malaltia, cessament en la
plantilla de la Junta

1932

1941 129 / 2

Apunts secció entomològica:
Tenebriònids Nord d'Àfrica

Exemplar de la comunicació
"Notes d'entomologie marocaine
et nord-africaine" d'A. Théry
publicat al Bulletin de la Société
des Sciencies Naturelles du
Maroc, tom XII, núm. 7-8, (31 de
desembre 1932); comunicació
"Notes d'entomologie marocaine"
de M. Antoine, publicat al mateix
butlletí, tom XXI, 1941; carta
sobre una missió sahariana,
apunts, dibuixos i mapa del
Marroc

1932

1950

70 / 2

Personal: Francesc Español i
Coll

Fitxa i documentació personal
corresponent a Francesc Español
i Coll (24 d'agost de 1932 - 30 de
juny de 1950): nomenament,
permisos, reclutament i
cessament en la plantilla de la
Junta

1932

1950

69 / 9

Personal: Antoni Vilarrubia
Garet

Fitxa i documentació personal
corresponent a Antoni Vilarrubia
Garet (24 d'agost de 1932 - 6 de
juliol de 1950): nomenament,
certificat de presa de possessió,
permisos i malalties, cessament
en la plantilla de la Junta i
certificat

20/01/2014
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Resum

1932

1954 205 / 1

Jaume Marcet Riba: Apunts

1932

1963 130 / 1

Apunts F. Español, activitats de Rebuts d'entrada d'exemplars a
diversos anys i rebuts d'entrada efectes d'inventari, dades sobre
d'exemplars
grups d'insectes de Menorca i el
Marroc, dades sobre l'activitat
científica duta a terme (19321963)

1933

1933

1933

1933 124 / 1

20/01/2014

89 / 2

Documents de treball de Jaume
Marcet Riba: inclou notes
manuscrites, fitxes de
paleontologia del Museu de
Ciències Naturals, diverses
llistes, còpia del treball de
Gilbert Castany "Le transgression
des Couches a Strombes et les
correlations des assises
continentales quaternaires en
Tunisie", dues fotografies de
l'Observatori de l'Ebre, dibuixos
de cristalls, manuscrit del treball
"Minerales de Bellmunt
(Tarragona)" i diversos croquis.

Pressupost en, 3r i 4t.
trimestre de 1933

Pressupost de 1933. Museus de
geologia, botànica, zoologia,
biblioteca, publicacions,
despeses generals i vestuari.
Jardí Zoològic: alimentació,
conservació i calefacció, altres
despeses. Aquàrium: aigua de
mar i transport, carbó,
conservació, alimentació, altres
despeses. Jardí Botànic:
despeses. Secretaria: nòmines,
etc.

Manaments de pagament

Manament de pagament: 1933
Números d'assentament: 914 a
1.014
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Resum

1933

1933

54 / 1

Pressupostos

Notes per a la confecció del
pressupost per 1933, liquidació
(manaments de pagament) del
pressupost de l'Ajuntament i
liquidacions de despeses de
l'Aquari, Parc Zoològic i
Secretaria-Museus per 1933

1933

1933

34 / 3

Ingressos Zoo

Relacions d'ingressos per la venda
d'animals, ous, veces, cacauets,
etc. en el Parc Zoològic durant
l'any 1933

1933

1933

64 / 4

Concurs vestits

Bases dels concursos per a la
confecció de vestuari amb destí
al personal subaltern de la Junta
(11-5-1933 i 17-10-1933),
pressupostos presentats i relació
del personal amb signatura de
rebut

1933

1933 126 / 17

"Funghi Catalanici.
Contributions à l'étude de la
flore mycologique de la
Catalogne" per R. Maine (1933)

Il·lustracions i peus
d'il·lustracions manuscrits de
l'estudi "Funghi Catalanici.
Contributions à l'étude de la flore
mycologique de la Catalogne"
realitzat per R. Maine en
col·laboració amb el Dr. J.
Codina i el Dr. Pius Font i Quer, i
publicat per la Junta a Trabajos
del Museo de Ciencias Naturales
de Barcelona, vol. XV, Sèrie
Botànica, núm. 2 (1933)

1933

1934

Llibre d'Actes

Actes del Tribunal de concursos
de la Junta de Ciències Naturals
de Catalunya de 14 de setembre
de 1933 a 4 de gener de 1934

20/01/2014

96 / 3
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Resum

1933

1934

74 / 7

Concurs Director Parc Zoològic

Concurs per la provisió de la
plaça de director del Jardí
Zoològic: membres del tribunal,
bases, publicació en la Butlletí
Oficial de la Generalitat de
Catalunya, BOP i premsa,
sol·licituds i relació dels
documents presentats pels
aspirants i resolució del concurs

1933

1934

65 / 4

Herbari Vayreda

Còpia literal del document pel
qual el Museum-Biblioteca d'Olot
reconeix que l'herbari Vayreda hi
és en qualitat de dipòsit;
acceptació de la proposta de la
família Vayreda de cedir en
dipòsit al Museu de Ciències
Naturals l'herbari; còpia de la
comunicació dels acords de la
Junta de govern del MuseuBiblioteca d'Olot al respecte;
proposta per la qual es confia al
Sr. Antoni de Bolós la conservació
de l'herbari; aprovació per
l'Ajuntament d'Olot del
lliurament de l'herbari Vayreda a
la família per tal que el cedeixin
a la Junta de Ciències Naturals
de Barcelona; document de
lliurament de l'herbari (15-5-1934)

20/01/2014
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Resum

1933

1934

60 / 13

Ministeri de la Guerra

Carta de Ramon Roure adreçada
al Museu d'Història Natural on
informa sobre l'organització d'una
expedició científica a l'Àfrica
central i proposa el recolzament
del Museu oferint a canvi els
materials que recullin i dues
places en el viatge; manament
judicial tramès pel Museo
Nacional de Ciencias Naturales
on, a petició del jutge instructor
que tramita una causa criminal
per presumpte delicte
d'espionatge, es demana al Museu
si han sol·licitat una subvenció o
han rebut una invitació per
prendre part en l'expedició que
organitzava el Sr. Roure o un tal
José Mª Tapias Benito; carta de
Pompeu Balda, Jaume Vinyamats
i Domènec Gómez on informen de
l'organització d'una expedició a la
zona sudanesa i proposen a la
Junta que adquireixi els
exemplars que vagin trametent i
paguin els tres passatges fins a
Dakar; còpia de l'acta de la sessió
de Junta de 12-3-1934 on
s'esmenta l'afer del manament
judicial; informe d'Aguilar-Amat
sobre l'entrevista amb el Sr.
Roure i la decisió de no participar
en l'expedició; informe d'Ignasi
de Sagarra sobre les expedicions
de Roure i de Baldà; escrit de
resposta adreçat al Ministeri de
la Guerra on s'exposen els
antecedents del cas i es
traslladen els documents
pertinents (carta de Roure i
informes d'Aguilar-Amat i Ignasi
de Sagarra abans esmentats)

1933

1934

63 / 1

Secretaria. Altres documents

Instrucció de sumari (653/1933)
pel robatori de 5 gallines al Parc
de la Ciutadella

20/01/2014
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1933

1934 163 / 2

Correspondència Francesc
Español i Coll (1934)

Correspondència rebuda i
enviada per Francesc Español i
Coll. Consta de peticions
d'enviaments i intercanvis
d'exemplars; acusaments de
material rebut i agraïments;
intercanvis d'informació i
consultes sobre diversos temes
relacionats amb l'entomologia;
algunes factures d'enviament
d'exemplars. També inclou
correspondència amb el Pare
Longí Navàs.Destaca una
comunicació en la qual consta el
pressupost per a la secció
d'Entomologia del Museu.

1933

1934 187 / 1

"Le Jardin des Bêtes"

Diversos números de la publicació
en format diari "Le Jardin Des
Bêtes".

20/01/2014
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Resum

1933

1935

61 / 6

Generalitat. Hisenda

Comunicacions als interventors
de la Generalitat i de la
Diputació de les autoritzacions
als successius secretaris de la
Junta perquè rebin les quantitats
lliurades per aquests organismes;
petició adreçada al Conseller de
Finances de la Generalitat
perquè avali un emprèstit i
incrementi la seva subvenció per
tal de cobrir les despeses de
l'emprèstit esmentat; projecte
d'emprèstit; ingressos i despeses
de Museus entre el 6-10-1934 i l'17-1935; petició de lliurament a
favor de la Junta de les
subvencions corresponents a
l'institut dels Sòls, un cop
traspassada la seva gestió;
petició adreçada a l'interventor
de la Generalitat perquè lliuri
una certificació de la subvenció
que rep la Junta d'aquesta
corporació per tal de dur a terme
una operació financera amb la
Caixa d'Estalvis de la Generalitat
de Catalunya

1933

1936

62 / 4

Secretaria. Comptabilitat
(1933-39)

Correspondència amb els
creditors (1933), projecte de
pressupost ordinari i
extraordinari per a l'any 1933,
llistats de creditors,
avantpressupost per la
construcció de l'Aquàrium al Parc
de Montjuïc (18-10-1933),
subscripció per les víctimes de
l'exèrcit, documents comptables
1934 i 1935 i balanç de les
operacions de caixa fetes entre
setembre de 1936 i juliol de 1938
per la Comissaria de Ciències
Naturals de Catalunya

20/01/2014

Pàgina 303 de 440

Data Data
inici final

Ubicació Títol
69 / 9

1933

1936

1933

1936 201 / 1

20/01/2014

Resum

Personal: Josep Mª Vila Coro

Fitxa i documentació personal
corresponent a Josep Mª Vila
Coro (2 de gener de 1933 - 21
d'octubre de 1936): transcripció
dels acords relatius a la plaça de
Secretari, acta de presa de
possessió, traspàs del càrrec al
secretari interí Rafael Candel
Vila, telegrama conforme ha
cessat com a Governador Civil de
Terol i es reincorpora a la Junta,
nova presa de possessió,
concessió de l'excedència per
haver estat nomenat Director
general d'Indústria pel Govern de
la República, encàrrec de la
tresoreria de la Junta amb
caràcter interí, autorització de
cobrament

"Estratigrafía del Paleozoico
del Valle del Llobregat, Papiol,
Santa Cruz de Olordre, San
Bartolomé de la Cuadra"

Treball en gran part inèdit
"Estratigrafía del Paleozoico del
Valle del Llobregat, Papiol, Santa
Cruz de Olordre, San Bartolomé
de la Cuadra (según los datos de
Schriel y otros autores)" elaborat
per Jaume Marcet i Riba.
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1933

1937

64 / 1

Peticions (1933-1937)

1933

1940

66 / 10

Jardí Zoològic i Aquari. Estat
Taules comparatives de la
comparatiu recaptació entrades recaptació anual per entrades al
Parc Zoològic i a l'Aquari entre
els anys 1933 i 1940

20/01/2014

Peticions (1933-1937): petició de
la societat Fomento de la Cria
del Canario i de l'Associació
Protectora del Canari perquè els
permetin celebrar a l'hivernacle
l'exposició-concurs anual de
canaris (edicions 1933 a 1936);
de diferents centres
d'ensenyament i entitats per
visitar el Parc, l'aquàrium i el
terrarium així com peticions de
publicacions amb fins didàctics;
oferta d'Isidre Bultó Blajot,
llicenciat en farmàcia, per a
realitzar anàlisis de terres
gratuïts a canvi d'un nomenament
de químic analista a la secció de
Botànica del Museu; proposta del
Centre Columbòfil El Falziot per
substituir els coloms de la ciutat
de Barcelona per d'altres més
agradables i productius; petició
de la penya l'Arca de Noè per
celebrar una festa i batejar un
hipopòtam que ha de néixer;
petició d'ajut material en
l'expedició que farà a les fonts de
l'Orinoco l'explorador i capità de
la marina mercant Fèlix Cardona
Puig; permís demanat per
Estudios Cinematográficos
Orphea Film per construir un
decorat al Palau de la Química;
certificat a Tomàs Roig i Llop;
vacants de personal
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1933

1940

72 / 2

Personal: Pere Marcet Ramón

1933

1950

73 / 3

Personal: Concepció Hernández Fitxa i documentació personal
Venturini
corresponent a Concepció
Hernández Venturini (21 de
setembre de 1933 - 30 de juny de
1950): nomenament, malalties,
cessament a la plantilla de la
Junta

1934

1934

91 / 2

Llibre registre auxiliar de
personal

Llibre registre auxiliar del
personal que treballa al Museu, a
l'any 1934

1934

1934 124 / 2

Manaments de pagament

Manament de pagament: 1934
Números d'assentament: 1.015 a
1.060

1934

1934 125 / 1

Manaments de pagament

Manament de pagament: 1934
Números d'assentament: 1.061 a
1.155

1934

1934

53 / 1

Pressupostos

Projecte de pressupost per 1934,
liquidació (manaments de
pagament) del pressupost de
l'Ajuntament i liquidacions de
despeses de l'Aquari, Parc
Zoològic, Secretaria-Museus i
Museus pel mateix any

1934

1934

34 / 1

Ingressos Zoo

Relacions d'ingressos per venda
d'animals, ous, veces, cacauets,
etc. en el Parc Zoològic durant el
primer semestre de l'any 1934

20/01/2014

Fitxa i documentació personal
corresponent a Pere Marcet
Ramón (27 de març de 1933 - 12
de gener de 1940): nomenament i
sol·licitud de reposició en el seu
càrrec
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1934

1934

68 / 3

Memòries

Memòria de la Biblioteca del
Museus de Ciències Naturals
(1934), memòria de la Secció de
Malacologia i animals inferiors
(1934), memòries del
Departament de Zoologia
(laboratori d'aràcnids i miriàpods)
i (Dermàpters, ortòpters, etc.)
per l'any 1934, i ponència sobre
reorganització dels serveis
tècnics del Museu de Ciències
Naturals

1934

1934

69 / 6

Projectes d'Estatut i reglament
interior 1934

Projectes d'Estatut i de
reglament interior de la Junta de
Ciències Naturals de Barcelona
(1934), aprovat per la Junta
aquest darrer en sessió de 25 de
gener de 1934, i escrit pel qual
es proposa la total implantació
de les innovacions establertes,
especialment en el que es
refereix al canvi de títol de
Regent pel de Conservador i a la
constitució i funcionament de la
Junta de Tècnics

1934

1934

68 / 13

Personal: Concepció Aymerich

Documentació personal
corresponent a Concepció
Aymerich (7 de juliol de 1934 - 4
d'octubre de 1934): malaltia

1934

1934

5/7

Pressupost industrial

Pressupost que presenta la
Compañía Mecanográfica
Guillermo Trúniger, S.A. pel
subministrament d'una màquina
d'escriure Underwood i certificat
de garantia

1934

1935

71 / 1

Fulls d'assistència

Fulls d'assistència diària del
personal al Museu de Catalunya i
al "Museu Martorell" (1934-1935)

20/01/2014
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Data Data
inici final
1934

1935

20/01/2014

Ubicació Títol
73 / 2

Personal: Rafael Candel Vila

Resum
Documentació personal
corresponent a Rafael Candel Vila
(12 de maig de 1934 - 12 de
gener de 1935): presa de
possessió del càrrec de secretari
interí de la Junta, nomenament
com a vocal tècnic de la Junta en
representació de l'Ajuntament i
dimissió com a secretari

Pàgina 308 de 440

Data Data
inici final
1934

1935

20/01/2014

Ubicació Títol
63 / 2

Institut dels Sòls de Catalunya
(1935-1939)

Resum
Informe "L'Institut dels Sòls
davant l'Associació
Internacional"; informe "Institut
dels Sòls Mediterranis" que inclou
emplaçament, dependència,
personal, funcions etc.; dictamen
sobre l'Institut dels Sòls; activitat
de l'Institut de la Ciència del Sòl
des d'agost de 1934); carta de
l'Escola Superior d'Agricultura de
la Generalitat de Catalunya on en
principi s'accedeix a acollir en els
seus locals la instal·lació de
l'Institut dels Sòls Mediterranis
(10-10-1935) i confirmació oficial
posterior (11-12-1935); informe
de Francesc Pardillo, per
encàrrec del president de la
Junta, a propòsit del Mapa
Geològic de Catalunya i les seves
successives dependències
orgàniques i en el qual exposa la
possibilitat que la Junta pugui
demanar la reincorporació de
l'esmentat servei; projecte de
pressupost de l'Institut
d'Edafologia; bases per al
funcionament de l'Institut dels
Sòls de Catalunya; petició perquè
Oriol i Anguera, director interí de
l'Institut Botànic, rebi a compte
de les 5000 ptes destinades al
funcionament de l'Institut dels
Sòls la quantitat que li pertoca
per sous endarrerits i full de
liquidació corresponent; memòria
de l'Institut dels Sòls de
Catalunya (octubre/1936);
informe d'Oriol i Anguera sobre la
situació del personal de l'Institut;
certificat del Departament de
Cultura de la Generalitat de
nomenament de personal de
plantilla; relacions del personal
de plantilla de l'Institut dels Sòls
de Catalunya; fitxes de personal
amb fotografia; instància de Joan
B. Soler i Bru, comissari general
de Ciències Naturals de
Catalunya, perquè es compleixi
Pàgina 309 de 440

Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum
el Decret d'assimilació de
plantilles de la Comissaria de
Ciències Naturals amb la plantilla
municipal (15-10-1936) , arran de
la incorporació de l'Institut dels
Sòls a la Junta de Ciències
Naturals; quantitats que falta
lliurar amb càrrec als
pressupostos, lliuraments; relació
del personal de l'Institut dels Sòls
que ha estat mobilitzat i
certificats d'incorporació a files;
full de liquidació de la nòmina
corresponent a juny/1938;
manament de pagament
corresponent al 3er trimestre de
la subvenció destinada a
l'Institut; certificat del cap de
secció del Departament de
Cultura conforme l'Institut dels
Sòls de Catalunya depèn única i
exclusivament d'aquest
Departament i no compta amb
cap altres recursos;

1934

1936

65 / 2

Actes

Còpia de les actes de la Junta de
Ciències Naturals entre l'11 de
gener de 1934 i el 3 d'abril de
1936

1934

1936

65 / 9

Crèdit Caixa d'Estalvis

Obertura d'un compte corrent a
la Caixa d'Estalvis de la
Generalitat de Catalunya a nom
de la Junta de Ciències Naturals
de Catalunya, concertació d'una
operació de crèdit per valor de
120.000 ptes i correspondència
relacionada amb la tresoreria

20/01/2014
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Data Data
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Ubicació Títol

Resum

1934

1936

61 / 4

Generalitat. Economia i
Agricultura

Correspondència mantinguda
amb el Departament d'Economia i
Agricultura de la Generalitat de
Catalunya a propòsit de la
participació en el Consell
Superior del Patronat de Turisme
de Catalunya i el traspàs a la
Junta de l'Institut Mediterrani
dels Sòls

1934

1936

61 / 8

Montjuïc. Jardí Botànic

Petició de bestreta a justificar
amb càrrec al pressupost; escrit
de Font i Quer, absent en la
reunió de Junta on es discutiran
els pressupostos pel 2on semestre
1936, remarcant l'escassa
consignació que reben els serveis
botànics (pressupostos adjunts);

1934

1936 163 / 1

Correspondència Francesc
Español i Coll (1935)

Correspondència rebuda i
enviada per Francesc Español i
Coll. Consta de peticions
d'enviaments i intercanvis
d'exemplars; acusaments de
material rebut i agraïments;
intercanvis d'informació i
consultes sobre diversos temes
relacionats amb l'entomologia.
Destaca una carta de Francesc
Español detallant el material
necessari, on es pot obtenir i la
seva utilització per a la pràctica
d'activitats entomològiques, així
com diversa correspondència
amb Longí Navàs.

20/01/2014
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1934

1938

61 / 8

Montjuïc. Jardí Botànic

Petició d'inscripció de Font i Quer
a la Setena Excursió
Fitogeogràfica Internacional
(Pisa, 20 de juliol a 6 d'agost de
1934), inscripció de Joaquim
Codina per assistir a la reunió
anyal de la Société Mycologique
de France en representació de la
Junta, proposta de Rolf Singer
per a dur a terme la campanya
micològica 1934 i proposta de
Werner Rothmaler per acabar
l'ordenació de l'Herbari Trèmols,
peticions totes elles acceptades
excepte la del Sr. Rothmaler;

1934

1938

61 / 8

Montjuïc. Jardí Botànic

Autorització a Font i Quer per
assistir a l'expedició a l'Ifni
promoguda per Ferrer Bravo,
naturalista agregat del Museu;
assistència d'Isidre Bultó al
Congrés Internacional de Plantes
Medicinals en representació del
Museu i Jardí Botànic;

1934

1938

61 / 8

Montjuïc. Jardí Botànic

Correspondència diversa en
relació a expedicions i als sots de
Montjuïc destinats a Jardí
Botànic;

1934

1938

61 / 8

Montjuïc. Jardí Botànic

Proposta de creació de l'Institut
Botànic; proposta de creació de
la Comissió de Plantes Medicinals
de Catalunya; integrants de la
Comissió de Plantes Medicinals
de Catalunya;

1934

1938

61 / 8

Montjuïc. Jardí Botànic

Gratificacions per treballs
efectuats;

20/01/2014
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Data Data
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Ubicació Títol

Resum

1934

1938

61 / 8

Montjuïc. Jardí Botànic

Sol·licitud de la caseta que fou
de "Riegos y Fuerzas del Ebro"
durant l'Exposició de Barcelona
per tal d'instal·lar-hi la Direcció
del Jardí Botànic; informe tècnic
respecte les condicions que
reuneix la finca Torrerroja de
Viladecans per a la instal·lació de
part dels exemplars de la
Col·lecció Zoològica;

1934

1938

61 / 8

Montjuïc. Jardí Botànic

Comptes del Servei de la "Flora
ibérica selecta"; impostos
corresponents a la torre que
ocupa l'Institut Botànic al carrer
de Sant Gervasi, 92-94; despeses
ocasionades pel trasllat de la
Biblioteca i Museu Salvador des
del castell de la Bleda, a
Vilafranca, fins a l'Institut
Botànic, i factures corresponents

1934

1938

61 / 8

Montjuïc. Jardí Botànic

Ingrés de l'herbari que fou de
Francesc Bolós amb caràcter de
dipòsit;

1934

1938

61 / 8

Montjuïc. Jardí Botànic

Adquisició de publicacions;
pressupost per les tanques del
Jardí Botànic a Montjuïc;

1934

1938

61 / 8

Montjuïc. Jardí Botànic

Dades personals referents als
funcionaris de l'Institut Botànic;

1934

1941

94 / 4

Llibre d'Actes

Actes de la Junta de Ciències
Naturals de Catalunya de 17
d'agost de 1934 a 3 d'abril de
1936 i les actes de la Junta de
Ciències Naturals de Barcelona
de 4 de setembre de 1939 a la
Comissió Liquidadora de la Junta
de Ciències Naturals de
Barcelona de 28 d'abril de 1941

20/01/2014
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Ubicació Títol

Resum

1934

1944

89 / 5

Institut de Ciències Naturals:
Pressupost 1934-1944

Pressupost 1934-1944 de l'Institut
de Ciències Naturals

1934

1950

69 / 8

Personal: Marian Quinquilla
Arenillas

Fitxa i documentació personal
corresponent a Marian Quinquilla
Arenillas (14 de maig de 1934 - 4
d'octubre de 1950): nomenament,
certificat del Registro Central de
Penados y Rebeldes, sol·licitud
de la vídua perquè li concedeixin
una pensió

1934

1959

86 / 5

Registre de factures (I): 26-71934 a 29-12-1959

Llibre auxiliar de comptabilitat
(1934-1959)

1934

1960 219 / 7

Francesc Español i Coll:
Documentació de treball

Documents de diversos tipus
(memòries, relacions de material
enviat, notes sobre tasques
pendents de realitzar, despeses
de correspondència, entrades de
correspondència) escrits per
Francesc Español i Coll en el
desenvolupament del seu càrrec.

1935

1935

15 / 14

Servei del Mapa Geològic de
Catalunya

Informe sobre el Servei del Mapa
Geològic de Catalunya
(adscripció, atribucions,
finançament, etc.) presentat per
Francesc Pardillo a instàncies de
la Junta per tal que aquesta
demani la reincorporació de
l'esmentat servei

1935

1935

52 / 1

Pressupostos

Projecte de pressupost per 1935 i
liquidació (manaments de
pagament) del pressupost de
Museus pel primer semestre del
mateix any

20/01/2014
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1935

1935

51 / 1

Pressupostos

Liquidació (manaments de
pagament) del pressupost de
Museus pel segon semestre de
1935 i del pressupost de l'Aquari
pels dos semestres del mateix any

1935

1935

65 / 14

Concurs plaça taxidèrmia

Publicació a diferents diaris de la
convocatòria de provisió d'una
plaça d'auxiliar de taxidèrmia al
Museu de Catalunya, relació dels
aspirants i documentació
presentada per cadascun

1935

1935

65 / 6

Concurs plaça d'aràcnids

Publicació a diferents diaris de la
convocatòria per a cobrir la plaça
d'auxiliar de laboratori del Museu
de Catalunya i documentació
presentada pels aspirants

1935

1935 127 / 23

1935

1936

96 / 7

Llibre de Caixa

Llibre de caixa de la Junta de
Ciències Naturals de Catalunya
(setembre 1935 - setembre 1936)

1935

1936

72 / 1

Fulls d'assistència

Fulls d'assistència diària del
personal al Museu de Catalunya i
al "Museu Martorell" (1935-1936)

1935

1936 125 / 2

Manaments de pagament

Manament de pagament: 19351936
Números d'assentament: 1.156 a
1.330

20/01/2014

"Les opilions de Catalogne", per Article "Les opilions de
C. de Mello-Leitao
Catalogne" de C. de Mello-Leitao,
basat en l'estudi dels "opilions"
del Museu de Ciències Naturals
de Barcelona
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Data Data
inici final
1935

1936

1935

Ubicació Títol
65 / 7

Resum

Tresoreria

Traspàs de la tresoreria de la
Junta que fa el tresorer sortint,
Josep Mª Vila Coro, al tresorer
entrant, Joan Carandell Marimón,
posterior dimissió d'aquest,
pagament a favor de la Junta de
la subvenció destinada al
sosteniment de l'Institut
Mediterrani dels Sòls

1936 162 / 5

Correspondència Francesc
Español i Coll (1936)

Correspondència rebuda i
enviada per Francesc Español i
Coll. Consta d'enviaments,
intercanvis i consultes sobre la
identificació d'exemplars;
acusaments de material rebut i
agraïments; intercanvis
d'informació i consultes sobre
diversos temes relacionats amb
l'entomologia.

1935

1940 126 / 1

Manaments de pagament

Manament de pagament: 19351940
Número d'assentament: 1.3311.387 (català)
Número d'assentament: 1.3881.498 (castellà)

1935

1941

73 / 2

Personal: Vicenç Blasco Loscos

Fitxa i documentació personal
corresponent a Vicenç Blasco
Loscos (28 de febrer de 1925 - 4
d'abril de 1941): nomenament,
permisos, malaltia i cessament

1936

1936

89 / 3

Serveis Botànics. Pressupost
1936

Institut Botànic. Pressupost 1936

1936

1936

89 / 4

Pressupost 1936

Pressupost de 1936. Jardí
Zoològic, Aquàrium, Museus,
Serveis Botànics, serveis generals
i d'administració.

20/01/2014

Pàgina 316 de 440

Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1936

1936

96 / 6

Llibre de Caixa

Llibre de Caixa de la Junta de
Ciències Naturals (febrer-agost
de 1936)

1936

1936

96 / 5

Llibre de Caixa

Llibre de Caixa de la Junta de
Ciències Naturals (agostnovembre de 1936)

1936

1936

50 / 1

Pressupostos

Notes per la confecció del
pressupost per 1936, nòmines
1936, liquidació de despeses de
les diferents seccions pel període
setembre-desembre del mateix
any i liquidació (manaments de
pagament) del pressupost de
l'Institut Botànic 1936

1936

1936

49 / 1

Pressupostos

Liquidació (manaments de
pagament) dels pressupostos de
Museus i de l'Institut dels Sòls per
1936

1936

1936

34 / 2

Ingressos Zoo

Relacions d'ingressos per la venda
d'animals, ous, veces, cacauets,
etc. en el Parc Zoològic durant el
darrer trimestre de l'any 1936

1936

1936

77 / 2

Oficis de sortida núm. 1 a 50

Oficis de sortida de la Comissaria
General de Ciències Naturals:
núm. 1 a 50 (11 d'agost a 28 de
desembre de 1936)

1936

1936

78 / 1

Oficis. Departament de Cultura Oficis d'entrada i sortida del
de la Generalitat de Catalunya Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya
referents a la Junta de Ciències
Naturals (15 de febrer a 18 de
novembre de 1936) i índex
corresponent

20/01/2014
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Ubicació Títol

Resum

1936

1936

68 / 5

Memòries

Ponència presentada a la Junta
de Ciències Naturals de
Catalunya sobre la reorganització
de serveis

1936

1936

69 / 2

Projecte d'Estatut 1936

Projecte d'Estatut de l'Institut de
Ciències Naturals de Barcelona
(1936)

1936

1936

67 / 12

Llista d'exemplars procedents
de l'Institut Balmes ingressats
al Museu de Ciències Naturals
de Barcelona

Llista dels exemplars procedents
del Museu d'Història Natural de
l'Institut de segon ensenyament
Balmes ingressats al Museu de
Ciències Naturals de Barcelona

1936

1936

67 / 11

Llistat d'armes de foc

Llistat d'armes de foc

1936

1936

65 / 8

Creditors

Correspondència de diferents
creditors perquè la Junta de
Ciències Naturals pagui els diners
corresponents a les factures que
els deuen

1936

1936

68 / 13

Personal: Joan Bayona i Vergés

Fitxa i documentació personal
corresponent a Joan Bayona i
Vergés: nomenament de 2
d'octubre de 1936

1936

1936

75 / 5

Oficis d'entrada núm. 1 a 96

Oficis d'entrada a la Comissaria
de Ciències Naturals: núm. 1 a 96
(7 d'agost a 31 de desembre de
1936) i índex corresponent

1936

1936

65 / 10

Magatzems Jorba

Bases per a la cessió de tres
elefants per part de l'empresa
"Magatzems Jorba" per a passejar
la mainada al Parc

20/01/2014
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Ubicació Títol
60 / 12

1936

1936

1936

1936 200 / 4

1936

1937

1936

1936

Resum

Ajuntament de Barcelona.
Acords generals

Acord presos per l'Excma.
Comissió de Govern Municipal en
la sessió del dia 27 de febrer de
1936; constitució de l'Ajuntament
de Barcelona, segons l'acord de
l'Ajuntament Ple, data 30 de
març de 1936, on consta la Junta
de Ciències Naturals de
Catalunya i els seus membres
integrants

"Les formacions paleozoiques
dels encontorns de Santa Creu
d'Olorde"

Versió catalana d'un treball de
Jaume Marcet i Riba presentat a
la Reial Acadèmia de Ciències i
Arts de Barcelona en sessió del
16 de març de 1936. Segons nota
a la portada, es van corregir les
proves d'impremta del treball
l'agost de 1936 però finalment no
es va arribar a imprimir.

93 / 1

Llibre de caixa de la
Comissaria General de Ciències
Naturals 1936

Llibre de caixa de la Comissaria
General de Ciències Naturals
1936 -1937

1937

73 / 1

Fulls d'assistència

Fulls d'assistència diària del
personal al Museu de Catalunya i
al "Museu Martorell" (1936-1937)

1937

78 / 2

Oficis. Departament de Cultura Oficis d'entrada i sortida del
de la Generalitat de Catalunya Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya
referents a la Comissaria General
de Ciències Naturals de
Catalunya (31d'agost a 13 de
desembre de 1938 )

20/01/2014
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Ubicació Títol
69 / 8

1936

1937

1936

1937 162 / 4

1936

1938

1936

1938

20/01/2014

Resum

Personal: Just Rossell i Puig

Fitxa i documentació personal
corresponent a Just Rossell i Puig
(21 d'octubre de 1936 - 19
d'octubre de 1937): Certificat
d'inscripció en el Registre Civil de
Sant Just Desvern, reintegrament
del Timbre de l'Estat
corresponent al nomenament de
capatàs del Jardí Botànic,
acceptació per part del
Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya del
traspàs de la col·lecció de
plantes "La Cactogènica" a la
Comissaria de Ciències Naturals,
la qual dirigeix Just Rossell i Puig

Correspondència Francesc
Español i Coll (1937)

Correspondència rebuda i
enviada per Francesc Español i
Coll. Consta d'enviaments,
intercanvis i consultes sobre la
identificació d'exemplars;
acusaments de material rebut i
agraïments; intercanvis
d'informació i consultes sobre
diversos temes relacionats amb
l'entomologia. Conté un
document en què el director del
Museu de Zoologia Francesc
Pardillo sol·licita al Conseller de
Seguretat Interior que s'otorgui a
Francesc Español autorització per
viatjar per Catalunya per tal de
poder realitzar estudis científics.

92 / 3

Llibre de Caixa

Llibre de compte de caixa de la
Comissaria General de Ciències
Naturals de Catalunya (1936-1938)

33 / 10

Ingressos Aquari

Relacions d'ingressos per la venda
de plantes, peixos, etc. a l'Aquari
en el període 1936-1938
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Resum

1936

1938

69 / 9

Personal: Josep Sunyer Cavallé

Fitxa i documentació personal
corresponent a Josep Sunyer
Cavallé (2 d'octubre de 1936 -19
d'agost de 1938): nomenament,
certificats de la Agrupación de
Batallones de Ametralladoras J i
K i del Batallón 123 de la Brigada
Mixta sobre cobrament d'havers

1936

1939

37 / 3

Factures

Facturacions a l'Institut Botànic
durant els anys 1936-1938 i a la
Junta Municipal de Ciències
Naturals durant 1936-1939

1936

1941

87 / 4

Llibre Major

Llibre Major. Subvencions,
comptes Caixa d'Estalvis,
ingressos i despeses (1936-1941)

1937

1837

77 / 3

Oficis de sortida núm. 51 a 111

Oficis de sortida de la Comissaria
General de Ciències Naturals de
Catalunya: núm. 51 a 111 (5 de
gener a 29 de juny de 1937)

1937

1937

48 / 1

Pressupostos

Relació de creditors per 1937,
liquidació de despeses de les
diferents seccions pel primer
semestre del mateix any i
liquidació (manaments de
pagament) del pressupost de
Museus 1937

1937

1937

47 / 1

Pressupostos

Liquidació de despeses de les
diferents seccions pel segon
semestre de 1937 i liquidació
(manaments de pagament) del
pressupost de l'Institut Botànic
per 1937

1937

1937

33 / 11

Ingressos Zoo

Relacions d'ingressos per la venda
d'animals, ous, veces, cacauets,
etc. en el Parc Zoològic durant
l'any 1937

20/01/2014
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Resum

1937

1937

77 / 4

Oficis de sortida núm. 112 a 194 Oficis de sortida de la Comissaria
General de Ciències Naturals de
Catalunya: núm. 112 a 194 (1 de
juliol a 21 de desembre de 1937)

1937

1937

68 / 11

Memòries

Memòria del Departament de
Zoologia (Secció d'Insectes, llevat
dels ordres himenòpters i
lepidòpters) pel període 19321936, informe sobre la
trajectòria del Jardí Zoològic i
Aquàrium i l'endeutament sofert
per la Junta arran de la
construcció de l'Aquàrium,
memòria del Departament de
Zoologia (Secció de dermàpters,
ortòpters, etc.) per l'any 1936, i
informe sobre la situació de la
Comissaria de Ciències Naturals

1937

1937

69 / 1

Projecte d'Estatut. Institut de
Ciències Naturals de Catalunya
1937

Projecte d'Estatut de l'Institut de
Ciències Naturals de Catalunya,
aprovat per Decret de 21 de
juliol de 1937, i reglament
interior que es sotmet a
aprovació en virtut de l'esmentat
decret

1937

1937

67 / 13

Inventari de la col·lecció de
coleòpters dipositada en el
Museu per la vídua Ferrer i
Dalmau

Inventari de la col·lecció de
coleòpters dipositada en el Museu
per la vídua Ferrer i Dalmau

1937

1937

75 / 4

Oficis d'entrada núm. 97 a 184

Oficis d'entrada a la Comissaria
de Ciències Naturals: núm. 97 a
184 (2 de gener a 7 de juny de
1937) i índex corresponent

1937

1937

76 / 1

Oficis d'entrada núm. 185 a 300 Oficis d'entrada a la Comissaria
General de Ciències Naturals de
Catalunya: núm. 185 a 300 (1 de
juliol a 31 de desembre de 1937)
i índex corresponent

20/01/2014
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Data Data
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Ubicació Títol

Resum

1937

1937

64 / 9

Pressupostos industrials

Pressupostos presentats per
l'empresa Minimax Central
Española per la instal·lació
d'extintors d'incendis en les
diferents dependències del Museu
de Catalunya i del Museu
Martorell

1937

1938

76 / 9

Oficis de sortida núm. 1 a 44.
Direcció

Oficis de sortida de la Direcció
del Museu de Ciències Naturals
de Barcelona: núm. 1 a 44 (19371938)

1937

1938

77 / 11

Oficis. Departament de Cultura Oficis d'entrada i sortida del
de la Generalitat de Catalunya Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya
referents a la Comissaria General
de Ciències Naturals de
Catalunya (1de febrer a 22 de
desembre de 1937)

1937

1938

77 / 10

Oficis. Departament de Cultura Oficis d'entrada i sortida del
de la Generalitat de Catalunya Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya
referents a la Comissaria General
de Ciències Naturals de
Catalunya (5 de gener a 23
d'agost de 1938)

1937

1938

76 / 7

Oficis d'entrada núm. 1a 30.
Direcció

Oficis d'entrada a la Direcció del
Museu de Ciències Naturals de
Barcelona: núm. 1-30 (19371938)

1937

1939

88 / 1

Serveis Botànics. Pressupost
1939

Pressupost 1937-1939. Institut
Botànic, Jardí Botànic,
Cactogènica.

20/01/2014
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Resum

1937

1939

67 / 10

Inventari de mobles, aparells,
llibres i col·leccions
entomològiques dipositats a la
Universitat Autònoma de
Barcelona

Inventari dels mobles, aparells i
llibres dipositats als laboratoris
de mineralogia i geologia de la
Secció de Ciències Naturals de la
Universitat Autònoma de
Barcelona, i inventari de les
col·leccions entomològiques
dipositades a la mateixa secció
de la Universitat. El contingut
d'ambdós inventaris és reintegrat
al Museu el dia 20 de maig de
1939

1937

1939

62 / 1

Jardí Zoològic del Parc

Pàgines 1 a 4 de La Vanguardia
de 14-4-1937 on apareix la
notícia "Las fieras del Parque a
Francia";

1937

1940

91 / 3

Assistència Personal

Llibre de signatures d'assistència
del personal al Museu (1937-1940)

1937

1941 135 / 1

Entrades i sortides de
documents: direcció

Llibre auxiliar d'entrades i
sortides de documents de la
direcció del Museu de Ciències
Naturals (1937 - 1941)

1937

1941

Catàleg de les col·leccions
rebudes de l'Escola Popular
d'Instructors de Guerra

Catàlegs de les col·leccions de
malacologia i zoologia, i de
mineralogia, petrografia i
paleontologia rebudes al Museu
de Ciències Naturals de
Barcelona procedents de l'Escola
Popular d'Instructors de Guerra.
Ambdues col·leccions varen ser
tornades als seus propietaris
(Escoles Pies de Sarrià) els anys
1940 i 1941

20/01/2014

67 / 7
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1937

1953 199 / 1

1938

1938

1938

1938

Resum

Inventaris del Museu de
Geologia

Inclou l'inventari de la col·lecció
de minerals adquirida per compra
a Carmen Girona de Mas junt un
grup d'etiquetes sense exemplar
de la mateixa col·lecció; un
duplicat del catàleg de les
col·leccions de mineralogia,
petrografia i paleontologia
rebudes de l'Escola Popular
d'Instructors de Guerra; una
relació dels exemplars de
mineralogia que el Museu lliurà al
Col·legi de los Sagrados
Corazones; relació dels
exemplars donats al Museu de
Cardedeu; llista dels minerales,
roques i fòssils donats al Col·legi
de les Madres Salesianas de
Barcelona; relació de les
preparacions petrogràfiques
prestades per al seu estudi a D.
Alfredo San Miguel Arribas;
relació de les preparacions
petrogràfiques prestades a D.
Maximino San Miguel de la
Cámara.

96 / 4

Comandes de material

Llibre de comandes de material
de la Junta de Ciències Naturals

1938

46 / 1

Pressupostos

Notes per a la confecció del
pressupost per 1938, relacions de
factures pagades i relacions de
creditors pel mateix any,
nòmines 1938 i liquidació de
despeses de les diferents
seccions pel primer semestre
d'aquest any

1938

33 / 12

Ingressos Zoo

Relacions d'ingressos per la venda
d'animals, ous, etc. en el Parc
Zoològic durant l'any 1938

20/01/2014
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1938

1938

77 / 5

Oficis de sortida núm. 195 a 267 Oficis de sortida de la Comissaria
General de Ciències Naturals de
Catalunya: núm. 195 a 267 (5 de
gener a 30 de juny de 1938)

1938

1938

77 / 6

Oficis de sortida núm. 268 a 403 Oficis de sortida de la Comissaria
General de Ciències Naturals de
Catalunya: núm. 268 a 403 (4 de
juliol a 31 de desembre de 1938)

1938

1938

68 / 6

Memòries

Memòria del Departament de
Zoologia (Secció de dermàpters,
ortòpters, etc.) per l'any 1937 i
projecte d'organització dels
serveis de la Comissaria General
de Ciències Naturals de Catalunya

1938

1938

74 / 8

Expedient de Joan Puigcerver

Expedient sancionador contra
Joan Puigcerver, funcionari
encarregat de la Granja del Parc
de Montjuïc, per la suposada tala
indeguda de pins al Parc

1938

1938

76 / 2

Oficis d'entrada núm. 301 a 355 Oficis d'entrada a la Comissaria
de Ciències Naturals de
Catalunya: núm. 301 a 355 (1 de
gener a 30 de juny de 1938) i
índex corresponent

1938

1938 162 / 3

20/01/2014

Correspondència Francesc
Español i Coll (1938)

Correspondència rebuda i
enviada per Francesc Español i
Coll. Integrada per intercanvis i
consultes sobre identificació
d'exemplars; acusaments de
material rebut i agraïments;
intercanvis d'informació i
consultes sobre diversos temes
relacionats amb l'entomologia.
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Ubicació Títol
76 / 3

1938

1939

1938

1940 134 / 1

1938

1940

1938

Resum

Oficis d'entrada núm. 356 a 425 Oficis d'entrada a la Comissaria
de Ciències Naturals de
Catalunya: núm. 356 a 425 (1 de
juliol de 1938 a 17 de gener de
1939) i índex corresponent

Llibre de caixa de les
dependències de la Junta de
Ciències Naturals de Barcelona

Llibre de caixa de les
dependències de la Comissaria
General de Ciències Naturals de
Catalunya (22 de juliol de 193831 de desembre de 1940)

74 / 9

Expedient de Joaquín Delgado

Expedient sancionador contra
Joaquín Delgado per la conducta
seguida durant el període de
dominació marxista (malversació
de fons): documentació per
instruir l'expedient, declaracions
dels testimonis i plec de càrrecs

1941

86 / 3

Ingressos. Esborrany

Esborrany dels ingressos (19381941)

1939

1939

43 / 10

Pressupostos

Liquidacions d'ingressos i
despeses durant l'any 1940 i
relacions de pagaments pel
mateix any

1939

1939

77 / 7

Oficis de sortida núm. 404 a 478 Oficis de sortida de la Comissaria
General de Ciències Naturals de
Catalunya: núm. 404 a 478 (2 de
gener a 30 de desembre de 1939)

1939

1939

75 / 3

Expedients de depuració

1939

1939

76 / 4

Oficis d'entrada núm. 426 a 479 Oficis d'entrada a la Junta de
Ciències Naturals de Barcelona:
núm. 426 a 479 (16 de febrer a
23 de desembre de 1939)

20/01/2014

Expedients de depuració dels
funcionaris de la Junta de
Ciències Naturals

Pàgina 327 de 440

Data Data
inici final

Ubicació Títol

1939

1939 162 / 2

1939

1940

1939

1940

20/01/2014

Resum

Correspondència Francesc
Español i Coll (1939)

Correspondència rebuda i
enviada per Francesc Español i
Coll. Integrada per intercanvis i
consultes sobre identificació
d'exemplars; intercanvis
d'informació i consultes sobre
diversos temes relacionats amb
l'entomologia. La majoria de
cartes corresponen a la segona
meitat de 1939 i són represes de
contactes després de la guerra.

68 / 7

Memòries

Informe sobre la utilització de la
torre del Sr. Gassol com a seu de
l'Institut Botànic, informe històric
sobre el Museu de Ciències
Naturals, memòria sobre les
col·leccions Salvador i memòria
informativa del Museu per
l'exercici econòmic de 1940, i
text sobre la història de la Junta
de Ciències Naturals

78 / 3

Oficis. Ponència de Cultura de
l'Ajuntament de Barcelona.
Junta de Ciències Naturals
(1939-1940)

Oficis de sortida de la Junta de
Ciències Naturals, incloent índex
i numeració de la documentació
tramesa (1939-1940)
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Resum

1939

1940 162 / 1

Correspondència Francesc
Español i Coll (1940)

Correspondència rebuda i
enviada per Francesc Español i
Coll. Consta d'enviaments,
intercanvis i consultes sobre la
identificació d'exemplars;
acusaments de material rebut i
agraïments; intercanvis
d'informació i consultes sobre
diversos temes relacionats amb
l'entomologia. Moltes de les
cartes d'aquest any són represes
de relacions després dels anys de
la guerra, i es sol·liciten les
dades de contactes perduts i
l'enviament de nou material
(revistes, publicacions) per
reparar tot allò que s'ha perdut
durant els darrers anys.

1939

1970 130 / 2

Registre General d'entrada i
sortida de documents (I).
Direcció

Llibre de Registre general
d'entrada i sortida de documents
(1939-1970)

1939

1981 185 / 1

Lluís Gasull Martínez: Apunts

Fitxes d'excursions realitzades i
exemplars recollits en les
mateixes, fotografies, negatius,
notes i bibliografia a consultar,
estudis diversos entre els quals
"Fauna malacológica continental
de la pronvicia del Huelva", "La
cova de Ca Na Reia:
desconcertant estació
malacològica del Pleistocè de les
Pitiüses". Inclou un document
manuscrit amb breus dades
biogràfiques.

20/01/2014
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Resum

1940

1940

44 / 2

Pressupostos

1940

1940

77 / 8

Oficis de sortida núm. 479 a 591 Oficis de sortida de la Junta de
Ciències Naturals de Barcelona:
núm. 479 a 591 (5 de gener a 23
de desembre de 1940)

1940

1940

67 / 9

Inventaris de diverses seccions

1940

1940

76 / 5

Oficis d'entrada núm. 480 a 534 Oficis d'entrada a la Junta de
Ciències Naturals de Barcelona:
núm. 480 a 534 (3 de gener a 23
de desembre de 1940)

1940

1940

1940

1941

20/01/2014

8 / 102

68 / 8

Avantprojecte de pressupost del
Jardí Zoològic i de l'Aquari per
l'any 1939, liquidacions
d'ingressos i despeses de la Junta
durant 1939, relacions de
pagaments 1939, nòmines 1939 i
liquidacions de despeses de les
diferents seccions al llarg
d'aquest any

Inventaris de mobiliari, aparells,
llibres i col·leccions del
laboratori d'himenòpters i
lepidòpters, de la secció de
Secretaria i del Museu Martorell
(Geologia)

Inventari del Jardí Zoològic i
Aquari

Inventari de les instal·lacions,
material i exemplars existents a
l'Aquari i Jardí Zoològic

Memòries

Antecedents econòmics i de
personal de la Junta de Ciències
Naturals, memòria del
Departament de Zoologia (Secció
d'Entomologia) per l'any 1941 i
memòria de la Secretaria general
de la Junta sobre la situació de
l'entitat
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1940

1941 161 / 3

1940

1950

1941

Resum

Correspondència Francesc
Español i Coll (1941)

Correspondència rebuda i
enviada per Francesc Español i
Coll. Consta d'enviaments,
intercanvis i consultes sobre la
identificació d'exemplars;
acusaments de material rebut i
agraïments; intercanvis
d'informació i consultes sobre
diversos temes relacionats amb
l'entomologia; sol·licituds de
publicacions.

73 / 2

Personal: Antoni de Bolós
Vayreda

Fitxa i documentació personal
corresponent a Antoni de Bolós
Vayreda (13 de desembre de
1940 - 28 de juny de 1950):
cessament en la plantilla de la
Junta i permisos formant part de
l'Institut Municipal de Ciències
Naturals)

1941

43 / 11

Pressupostos

Relació de creditors 1941,
inventari de crèdits rebuts,
liquidacions d'ingressos i
despeses durant 1941 i
liquidacions de la Comissió
Liquidadora de la Junta

1941

1941

78 / 4

Oficis. Ponència de Cultura de
l'Ajuntament de Barcelona.
Junta de Ciències Naturals
(1941)

Oficis de sortida de la comissió
liquidadora de la Junta de
Ciències Naturals, incloent índex
i numeració de la documentació
tramesa (1941)

1941

1941

8 / 111

Inventari de la Biblioteca del
Museu de Ciències Naturals

Inventari de la Biblioteca del
Museu de Ciències Naturals:
revistes, obres i mobiliari

1941

1941

8 / 109

Inventari de la secció de
malacologia, vertebrats i
taxidèrmia

Inventari de la secció de
malacologia, vertebrats i
taxidèrmia: mobiliari, aparells
científics i material de
laboratori, col·leccions i exposició

20/01/2014
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1941

1941

8 / 103

Inventari del departament
d'Aràcnids, Miriàpodes i
Crustacis

Inventari del departament
d'Aràcnids, Miriàpodes i
Crustacis: mobiliari, aparells,
Biblioteca, exemplars exposats

1941

1941

8 / 101

Coleòpters, Ortòpters i
Hemípters

Inventari del laboratori de
Coleòpters, Ortòpters i
Hemípters: mobiliari, aparells
científics i material de
laboratori, col·leccions d'insectes

1941

1941 182 / 6

Pressupost de les obres del
Parc Zoològic

Pressupost detallat de les obres
de les instal·lacions del Parc
Zoològic per reparar els danys de
guerra.

1941

1942 127 / 13

"Misión científica E. Morales
Agacino, Ch. Rungs y B.
Zolotarevsky a Ifni y Sahara
español. Tenebrionidae (Col.)"
per F. Español Coll

Primera part de l'estudi "Misión
científica E. Morales Agacino, Ch.
Rungs y B. Zolotarevsky a Ifni y
Sahara español. Tenebrionidae
(Col.)" realitzat per Francesc
Español i Coll arran de les
mostres recollides per aquests
investigadors en les expedicions
dutes a terme l'octubre,
novembre i desembre de 1941 i
l'abril i maig de 1942

1941

1942

Institut Botànic de Barcelona.
Memòria d'activitat (1941)

Memòria d'activitat de l'Institut
Botànic de Barcelona (1941)

20/01/2014

10 / 8
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1941

1942 161 / 2

Correspondència Francesc
Español i Coll (1942)

Correspondència rebuda i
enviada per Francesc Español i
Coll. Consta d'enviaments,
intercanvis i consultes sobre la
identificació d'exemplars;
acusaments de material rebut i
agraïments; intercanvis
d'informació i consultes sobre
diversos temes relacionats amb
l'entomologia. Conté
correspondència amb Ramón
Agenjo del Instituto Español de
Entomología referent a la
constitució de l'"Asociación de
Entomólogos Españoles" (de la
qual s'inclou còpia del reglament)
i a la fundació de la revista
"Graellsia".

1941

1942 165 / 1

Liquidacions de l'Institut
Municipal de Ciències Naturals
(1941-1942)

Conceptes justificatius de la
inversió dels diners rebuts per
l'Ajuntament de Barcelona. S'hi
pot trobar, entre d'altres
justificants de despeses, una
relació del personal del'Institut
junt amb el seu sou mensual,
l'anual i el càrrec ocupat, així
com la quantia de les pagues
extraordinàries.

1941

1943

77 / 9

Oficis de sortida núm. 592 a 689 Oficis de sortida de la Junta de
Ciències Naturals de Barcelona:
núm. 592 a 689 (3 de gener de
1941 a 21 de desembre de 1943)

1941

1943

76 / 6

Oficis d'entrada núm. 539 a 574 Oficis d'entrada a la Junta de
Ciències Naturals de Barcelona:
núm. 539 a 574 (31 de gener de
1941 a 6 de desembre de 1943)

20/01/2014
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1941

1948 182 / 9

1941

1951

1941

1952 182 / 3

1941

1953

1942

1942 169 / 6

20/01/2014

8 / 107

10 / 7

Resum

Adaptació del personal de la
dissolta Junta de Ciències
Naturals a la plantilla
municipal de l'Institut de
Ciències Naturals

Documents de diverses dates
referents a la creació de l'Institut
Municipal de Ciències Naturals i a
l'adaptació del personal que
formava part de la Junta de
Ciències Naturals, amb
reconeixement del temps de
serveis prestats a la Junta.

Himenòpters i Lepidòpters

Inventari del laboratori
d'Himenòpters i Lepidòpters:
mobiliari, aparells científics i
material de laboratori,
col·leccions d'insectes; llista de
material i estris del laboratori
d'apicultura (1951)

Inventari de les seccions de
Malacologia, Vertebrats i
Taxidèrmia

Inventari de les seccions de
Malacologia, Vertebrats i
Taxidèrmia de l'any 1941, més
una relació dels exemplars
exposats al Museu de Zoologia de
l'any 1952.

Col·lecció Albert Carsí

Relació dels diversos objectes
procedents de la col·lecció
d'Albert Carsí, dipositats en el
Museu Martorell a febrer de
1941, i que en data 16-10-1953
ingressen a... (? ) Certifica
l'ingrés Ricardo Larra

Inventari del Departament
d'Aràcnids, Miriàpodes i
Crustacis

Inventari del mobiliari,
accessoris, aparells, biblioteca,
exemplars i col·leccions del
Departament d'Aràcnids,
Miriàpodes i Crustacis del Museu
de Zoologia.
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Ubicació Títol

1942

1943 161 / 1

1942

1944

1942

1971

1943

1943 167 / 2

20/01/2014

5 / 14

19 / 9

Resum

Correspondència Francesc
Español i Coll (1943)

Correspondència rebuda i
enviada per Francesc Español i
Coll. Consta d'enviaments,
intercanvis i consultes sobre la
identificació d'exemplars;
acusaments de material rebut i
agraïments; intercanvis
d'informació i consultes sobre
diversos temes relacionats amb
l'entomologia.

Contractes privats

Contracte privat pel qual
l'Ajuntament de Cifuentes cedeix
a Joaquín Tarragó Algueró la
tallada i concessió de tota la
planta aromàtica d'espígol del
terme municipal durant l'any en
curs a canvi de 3.000 ptes;
contracte privat entre
l'Ajuntament de Gárgoles de
Arriba i el mateix Tarragó per la
concessió de l'espígol a canvi de
300 ptes; certificat conforme en
la subhasta de la planta d'espígol
duta a terme a Cifuentes s'ha
concedit a Tarragó la tallada de
l'espígol pel pagament de 2.250
ptes

Personal (1942-1971)

Plantilles del personal de
l'Institut Municipal de Ciències
Naturals i del Museu de Zoologia

Liquidacions de l'Institut
Municipal de Ciències Naturals
(1943)

Comptes justificatives de
material i nòmines del personal
de l'Institut de Ciències Naturals
de la inversió dels diners rebuts
per l'Ajuntament de Barcelona.
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Resum

1943

1943 169 / 5

Relació del personal adscrit a
l'Institut de Ciències Naturals

Relació, per odre alfabètic, del
personal adscrit a l'Institut de
Ciències Naturals, on consta el
nom i cognoms, si forma part de
la plantilla de la Junta o de la
plantilla Municipal, el càrrec que
ocupa i l'adreça.

1943

1943 182 / 7

Activitats de la Secció
d'Entomologia

Resum de les activitats de la
Secció d'Entomologia del Museu
de Ciències Naturals durant l'any
1943, a càrrec de Francesc
Español i Coll.

1943

1944 160 / 3

Correspondència Francesc
Español i Coll (1944)

Correspondència rebuda i
enviada per Francesc Español i
Coll. Consta d'enviaments,
intercanvis i consultes sobre la
identificació d'exemplars;
acusaments de material rebut i
agraïments; intercanvis
d'informació i consultes sobre
diversos temes relacionats amb
l'entomologia. També s'inclou
correspondència de caire familiar
entre Francesc Español i el seu
nebot.

1943

1944 183 / 2

Cessió en dipòsit de dues
canoes filipines al Museu
Marítim

Correspondència sobre la cessió
en dipòsit al Museu Marítim de
dues canoes filipines propietat de
la Reial Acadèmia de Ciències i
Arts que estaven al Museu de
Ciències Naturals.

1943

1964

Activitats Museu (1943-1964)

Memòries d'activitats de l'Institut
Municipal de Ciències Naturals i
les seves seccions (1943-1964)

20/01/2014

15 / 7
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Resum

1944

1944 127 / 9

"Nuevos datos para el
conocimiento de los
tenebriónidos (Col.) del Sahara
español", per F. Español

Original i làmines de l'estudi
"Nuevos datos para el
conocimiento de los
tenebriónidos (Col.) del Sahara
español" de Francesc Español

1944

1944 127 / 15

"Nuevos comentarios
sistemáticos sobre la
subfamilia opotrinae reitt. Con
la descripción de un nuevo
representante del Sahara
español (Col. Tenebrionidae)",
per F. Español

Estudi "Nuevos comentarios
sistemáticos sobre la subfamilia
opotrinae reitt. Con la
descripción de un nuevo
representante del Sahara español
(Col. Tenebrionidae)" de Francesc
Español

1944

1944 183 / 8

Liquidacions de l'Institut
Municipal de Ciències Naturals
(1944)

Comptes justificatives
d'adquisició de material de
l'Institut de Ciències Naturals del
1944.

1944

1944 188 / 1

Nomenament d'Antoni
Villlarubia Garet

Diploma expedit per l'Ajuntament
de Barcelona pel qual es nomena
a Antoni Villarrubia Garet
Conservador d'artròpodes del
Museu de Zoologia.

1944

1945 160 / 2

Correspondència Francesc
Español i Coll (1945)

Correspondència rebuda i
enviada per Francesc Español i
Coll. Consta d'enviaments,
intercanvis i consultes sobre la
identificació d'exemplars;
acusaments de material rebut i
agraïments; intercanvis
d'informaciói consultes sobre
diversos temes relacionats amb
l'entomologia.

1944

1945 183 / 7

Nòmines de personal de
contractació diària

Justificants de nòmines del
personal de contractació diària.

1944

1978

Reintegraments (1944-1978)

Reintegraments per diversos
conceptes (1944-1978)

20/01/2014
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Resum

1945

1945

12 / 7

"El apiario municipal de
Barcelona"

Full de la publicació original i
fotocòpia de l'article d'Antoni
Vilarrubias "El apiario municipal
de Barcelona" publicat en una
tirada apart de la revista
"Ibérica", núm. 32 (25-8-1945)

1945

1945

12 / 8

"Reapertura de los museos de
ciencias de Barcelona"

Exemplar de la revista "Ibérica",
núm. 26 (30-6-1945), on a les
pàgines 5-6 apareix l'article de J.
Julià "Reapertura de los museos
de ciencias de Barcelona"; breu
notícia publicada al Diari de
Barcelona (17-5-1948) sobre la
reobertura de les instal·lacions
del Museu Martorell i del Museu
Zoològic

1945

1945 176 / 1

Liquidacions de l'Institut
Municipal de Ciències Naturals
(1945)

Comptes justificatives
d'adquisició de material i Apiari
de l'Institut de Ciències Naturals
del 1945.

1945

1945 183 / 1

Creació de l'Apiari

Correspondència relativa a la
instal·lació de l'Apiari i la seva
inauguració.

1945

1945 201 / 4

Jaume Marcet Riba: Mapes i
referències bibliogràfiques

Diversos mapes geològics de
Catalunya i fitxes amb
referències bibliogràfiques.
També inclou un plànol del
"Corte geológico-hidrográfico de
los terrenos atravesados en los
trabajos de captación de aguas
subterráneas potables para el
abastecimiento de la villa de
Palafrugell"

20/01/2014
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Resum

1945

1946 160 / 1

Correspondència Francesc
Español i Coll (1946)

Correspondència rebuda i
enviada per Francesc Español i
Coll. Consta d'enviaments,
intercanvis i consultes sobre la
identificació d'exemplars;
acusaments de material rebut i
agraïments; intercanvis
d'informació i enviament de
proves i correccions de treballs
científics; consultes sobre
diversos temes relacionats amb
l'entomologia. Hi ha també targes
de visita, saludes.

1945

1946 201 / 6

Jaume Marcet Riba: Apunts
d'excursions (1945)

Inclou tres quaderns amb apunts
científics d'excursions diverses
realitzades de juny de 1945 a
gener de 1946.

1945

1956

Institut de Ciències Naturals:
Pressupost 1945-1956

Pressupost 1945-1956 de l'Institut
de Ciències Naturals

1945

1964 178 / 3

Registre de visites col·lectives

Llibres de control de visites
col·lectives al Museu de Zoologia
entre el 1945 i el 1964
(incomplet). Conté el nom del
centre visitant, el seu domicili, el
número de visitants del grup, la
data de la visita i la data de la
reserva.

1945

1979 166 / 3

Circulars

Diverses circulars normatives i
comunicacions de l'Ajuntament
de Barcelona per al personal
durant el període 1945 - 1979

1945

1988 220 / 1

Memòries anuals de les
activitats de l'Apiari

Memòries de les activitats
pròpies de l'Apiari.

1946

1946 173 / 2

Fulls d'assistència (1946)

Fulls d'assistència diària del
personal al Museu de l'any 1946.

20/01/2014

86 / 4
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Resum

1946

1946 176 / 2

Liquidacions de l'Institut
Municipal de Ciències Naturals
(1946)

1946

1946 191 / 1

Diari de la Secció de
Iniciat per Jaume Marcet Riba
Paleontologia. Número 1 (1946) (segons anotació a la primera
pàgina del diari). Detalla les
activitats i tasques diàries dutes
a terme per la secció.

1946

1946 200 / 5

"Estratigrafía del Paleozoico
del Nordeste de España"

Treball inèdit "Estratigrafía del
Paleozoico del Nordeste de
España (según los datos de H.
Ashauer)" elaborat per Jaume
Marcet i Riba.

1946

1947 159 / 2

Correspondència Francesc
Español i Coll (1947)

Correspondència rebuda i
enviada per Francesc Español i
Coll. Consta d'enviaments,
intercanvis i consultes sobre la
identificació d'exemplars;
acusaments de material rebut i
agraïments; intercanvis
d'informació de treballs
científics; consultes sobre
diversos temes relacionats amb
l'entomologia. Hi ha també
postals, targes de visita, saludes.

1946

1950 202 / 2

Jaume Marcet Riba: Apunts
d'excursions (1946)

Apunts científics d'excursions
geològiques realitzades l'estiu de
1946.

20/01/2014

Comptes justificatives
d'adquisició de material de
l'Institut de Ciències Naturals del
1946.
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Resum

1946

1979 168 / 1

Becaris del Museu de Zoologia i
ajuts econòmics

Documentació relativa a becaris
del Museu de Zoologia: memòries
de les tasques realitzades,
sol·licituds de concessió d'ajuts
econòmics i nòmines. També
inclou convocatòries de places de
becari, diverses publicacions de
convocatòries de premis, ajuts
econòmics i normes de protecció
econòmica docent i saludes de
José Luis de Sicart Quert
acompanyant aquestes
convocatòries.

1946

1979 180 / 1

Nòmines del personal dels
Museus i neteja

Nòmines pagades al personal dels
Museus (mossos, peons, vigilants)
i personal de neteja.

1946

1981

11 / 4

Projectes de pressupostos
(1946-1981)

Projectes de pressupostos: Museu
de Ciències Naturals, Institut i
Jardí Botànic (1946); Institut
Municipal de Ciències Naturals
(1950, 1958 a 1960); Museu de
Zoologia (1966 a 1975) i
avantprojectes 1980 i 1981

1947

1947 173 / 3

Fulls d'assistència (1947)

Fulls d'assistència diària del
personal al Museu de l'any 1947.

1947

1947 176 / 3

Liquidacions de l'Institut
Municipal de Ciències Naturals
(1947)

Comptes justificatives
d'adquisició de material i
nòmines de becaris de l'Institut
de Ciències Naturals del 1947.

1947

1947 191 / 2

Diari de la Secció de
Detalla les activitats i tasques
Paleontologia. Número 2 (1947) diàries dutes a terme per la
secció.

1947

1947 191 / 3

Diari de la Secció de
Detalla les activitats i tasques
Paleontologia. Número 3 (1947) diàries dutes a terme per la
secció.

20/01/2014
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Resum

1947

1947 191 / 4

Diari de la Secció de
Detalla les activitats i tasques
Paleontologia. Número 4 (1947) diàries dutes a terme per la
secció.

1947

1947 202 / 3

Jaume Marcet Riba: Apunts
d'excursions (1947)

Apunts científics d'excursions
geològiques realitzades la
primavera i l'estiu de 1947.

1947

1948 159 / 1

Correspondència Francesc
Español i Coll (1948)

Correspondència rebuda i
enviada per Francesc Español i
Coll. Integrada per per
sol·licituds d'enviament i
intercanvi d'exemplars; peticions
de treballs, i publicacions,
acusaments de material rebut i
agraïments; consultes sobre
identificació d'exemplars;
consultes i intercanvis sobre
entomologia. Inclou felicitacions
nadalenques, targes de visita,
saludes.

1947

1949 203 / 3

Reconstrucció de la col·lecció
petrogràfica

Correspondència entre el Centre
Excursionista de Catalunya i
Francesc Pardillo sobre la
reconstrucció de la col·lecció
petrogràfica. Inclou la llista dels
grans blocs que estaven
instal·lats a la part exterior del
Museu Martorell.

1947

1982 184 / 4

Lluís Gasull Martínez:
Correspondència (I)

Correspondència científica de
Lluís Gasull Martínez

1947

1982 184 / 5

Lluís Gasull Martínez:
Correspondència (II)

Correspondència científica de
Lluís Gasull Martínez

20/01/2014
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1948

1948

Ubicació Títol
7 / 31

Resum

Museu Areny de Plandolit.
Ordino (Andorra)

Compra del Museu de Ciències
Naturals fundat per Pau d'Areny
de Plandolit a Ordino (Andorra).
L'expedient inclou inventari i
àlbum de fotografies de la seva
instal·lació a Ordino, a més de
les escriptures de poders
atorgades pels hereus a favor de
la seva mare, Neus Gassó
Homdedeu

1948 174 / 1

Fulls d'assistència (1948)

Fulls d'assistència diària del
personal al Museu de l'any 1948.

1948

1948 176 / 4

Liquidacions de l'Institut
Municipal de Ciències Naturals
(1948)

Comptes justificatives
d'adquisició de material; nòmines
de becaris; adquisició, transport i
adaptació del Museu Areny de
Ordino (Andorra); adquisició
d'una col·lecció d'etnologia
indígena de Mèxic i Ecuador,
conservació i neteja de les
instal·lacions de l'Institut de
Ciències Naturals del 1948.

1948

1948 183 / 3

Exemplars dissecats procedents Relació dels exemplars d'animals
del Museu Areny d'Ordino
dissecats procedents del Museu
Areny d'Ordino destinats al Museu
de Ciències Naturals de
Barcelona.

1948

1948 183 / 5

Correspondència amb el Sr.
Leopoldo Gómez Alonso de
Quito

20/01/2014

Correspondència de Francesc
Pardillo amb el Sr. Leopoldo
Gómez Alonso de Quito
(Ecuador), inclou unes "Breves
notas acerca de la colección de
aves disecadas remitidas al
Museo de Ciencias Naturales de
Barcelona", una "Desiderata de la
colección de avifauna
ecuatoriana remitida al Museo de
Ciencias Naturales de Barcelona",
i una relació de mostres enviades
al Museu.
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Resum

1948

1948 191 / 5

Diari de la Secció de
Detalla les activitats i tasques
Paleontologia. Número 5 (1948) diàries dutes a terme per la
secció.

1948

1948 219 / 4

Adquisició del Museu de
Ciències Naturals d'Ordino
(Andorra)

Comunicació de la Comissió
Municipal Permanent de
l'Ajuntament a Francesc Pardillo
de l'acord per adquirir pel preu
de duescentes mil pessetes el
Museu de Ciències Naturals
d'Ordino (Andorra) fundat pel Dr.
Pau Areny de Plandolit.

1948

1949 158 / 2

Correspondència Francesc
Español i Coll (1949)

Correspondència rebuda i
enviada per Francesc Español i
Coll. Integrada per per
sol·licituds de treballs,
publicacions, enviament i
intercanvi d'exemplars;
acusaments de material rebut i
agraïments; consultes sobre
identificació d'exemplars;
intercanvis d'informació, proves i
correccions de treballs científics;
consultes i intercanvis generals
sobre entomologia. Conté també
documentació relativa a un
viatge d'investigació
entomològica a Navarra realitzat
per Francesc Español
(organització i finançament,
salconduits, factures, etc.).
Inclou felicitacions nadalenques,
postals, targes de visita, saludes.

1948

1950 191 / 6

Diari de la Secció de
Detalla les activitats i tasques
Paleontologia. Número 6 (1948) diàries dutes a terme per la
secció.

1948

1951 203 / 1

Jaume Marcet Riba: Apunts
d'excursions (1948-1951)

20/01/2014

Inventaris i apunts científics de
les excursions realitzades
l'hivern, primavera i estiu dels
anys 1948, 1949, 1950 i 1951.
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Resum

1948

1954 201 / 3

Jaume Marcet Riba: Estudis
sobre el Quaternari

Inclou els estudis "Las
formaciones cuaternarias de la
región costera del nordeste de
España" (1953); "Estudios sobre
el sincronismo del Cuaternario y
sus correlaciones" (1948);
"Sincronismo del Cuaternario.
Cuadros de la Correlación
Cuaternaria del Norte y de la
Correlación Cuaternaria de las
Glaciaciones Alpinas" (1948);
"Estudios sobre el Cuaternario y
en especial sobre el Cuaternario
de Marruecos y sus relaciones con
el de Ifni" (1949); més notes i
apunts de treball diversos.

1948

1960 220 / 3

Informes i anàlisis relacionats
amb l'apicultura

Inclou documentació diversa
relativa a l'apicultura: relació
d'establiments d'apicultura a
Espanya, articles i publicacions,
informes, correspondència.

1949

1949 174 / 2

Fulls d'assistència (1949)

Fulls d'assistència diària del
personal al Museu de l'any 1949.

1949

1949 177 / 1

Liquidacions de l'Institut
Municipal de Ciències Naturals
(1949)

Comptes justificatives
d'adquisició de material; nòmines
de becaris; biblioteca;
instal·lacions del Museu Etnològic
i Colonial; adquisició d'una
col·lecció d'etnologia indígena de
Mèxic i Ecuador, adquisió d'una
col·lecció d'aus exòtiques de
l'Ecuador; adquisició de dues
escultures i dibuixos nipons;
conservació i neteja de les
instal·lacions de l'Institut de
Ciències Naturals del 1949.

20/01/2014
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1949

1950 158 / 1

Correspondència Francesc
Español i Coll (1950)

Correspondència rebuda i
enviada per Francesc Español i
Coll. Integrada per per
sol·licituds de treballs,
publicacions, enviament i
intercanvi d'exemplars;
acusaments de material rebut i
agraïments; consultes sobre
identificació d'exemplars;
intercanvis d'informació, proves i
correccions de treballs científics.
Conté també documentació sobre
la realització d'una expedició
científica de Francesc Español i
Coll a les Illes Balears. Inclou
felicitacions nadalenques,
postals, targes de visita, saludes,
programes de congressos.

1949

1952 168 / 3

Publicacions sobre pedagogia

Exemplar de "Escuelas al aire
libre y servicios anejos" (1949,
Ajuntament de Barcelona).
Exemplar de "Emisiones
Radioescolares de Radio
Barcelona bajo los auspicios del
Excmo. Ayuntamiento" (1949,
Ajuntament de Barcelona).
Exemplar de "La Jonquera" (1952,
Escuelas Nacioinales, Junta
Municipal de Esnseñanza
Primaria).

1949

1954 205 / 2

Treballs sobre bauxites de
Maximino San Miguel de la
Cámara

Inclou diversos treballs sobre la
bauxita, entre ells "Relación
entre la Bauxita, la Lateralita y
la Tierra Roja". També conté
notes de treball i l'informe
"Investigation of low-grade
bauxites as potential sources of
aluminum by caustic desilication
and aluminia extraction" editat
pel Bureau of Mines (United
States Department of the
Interior).

20/01/2014
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1950

1950 174 / 3

Fulls d'assistència (1950)

Fulls d'assistència diària del
personal al Museu de l'any 1950.

1950

1950 177 / 2

Liquidacions de l'Institut
Municipal de Ciències Naturals
(1950)

Comptes justificatives
d'adquisició de material; nòmines
de becaris; biblioteca; Museu
Etnològic i Colonial; adquisició de
l'Herbari del Hno. Sennen i
Biblioteca de Botànica annexa;
adquisició d'un lot de 115 aus
dissecades procedents de
l'Ecuador; conservació i neteja de
les instal·lacions de l'Institut de
Ciències Naturals del 1950.

1950

1951 157 / 2

Correspondència Francesc
Español i Coll (1951)

Correspondència rebuda i
enviada per Francesc Español i
Coll. Integrada principalment per
enviament i intercanvi
d'exemplars; acusaments de
material rebut i agraïments;
consultes sobre identificació
d'exemplars; intercanvis
d'informació i sol·licituds de
treballs científics, enviament de
proves i correccions de treballs
per a la seva publicació. També
s'hi pot trobar postals
nadalenques, postals, targes de
visita, saludes. Conté algunes
factures de publicacions
adquirides pel Museu de Zoologia.

1950

1952 191 / 7

Diari de la Secció de
Detalla les activitats i tasques
Paleontologia. Número 7 (1950) diàries dutes a terme per la
secció.

1951

1951 175 / 1

Fulls d'assistència (1951)

20/01/2014

Fulls d'assistència diària del
personal al Museu de l'any 1951.
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1951

1951 177 / 3

Liquidacions de l'Institut
Municipal de Ciències Naturals
(1951)

Comptes justificatives
d'adquisició de material; nòmines
de becaris; biblioteca; Museu
Etnològic i Colonial; vigilància,
conservació i neteja de les
instal·lacions de l'Institut
Municipal de Ciències Naturals
del 1951.

1951

1952 157 / 1

Correspondència Francesc
Español i Coll (1952)

Correspondència rebuda i
enviada per Francesc Español i
Coll. Integrada principalment per
enviament i intercanvi
d'exemplars; acusaments de
material rebut i agraïments;
consultes sobre identificació
d'exemplars; intercanvis
d'informació de treballs
científics; sol·licituds de treballs,
publicacions. També s'hi pot
trobar postals nadalenques,
postals, targes de visita, saludes.

1951

1953

7 / 33

Inventaris de béns mobles
(1951-1953)

Relacions inventari dels béns
mobles adquirits i que cal afegir
als inventaris anteriors; nota dels
exemplars exposats al Museu de
Zoologia

1951

1963

22 / 19

Ingressos - Recaptacions (19501975)

Ingressos i liquidacions mensuals
a la Dipositaria Municipal per
l'Administrador del Museu de
Ciències Naturals, Sofía Gallego,
en concepte de les quantitats
recaptades per la venda
d'entrades als Museus de Ciències
Naturals (fins febrer/1962) i al
Museu de Zoologia (març a
desembre/1962)

1951

1966 183 / 9

Pressupostos d'instal·lacions

Pressupostos i factures diversos
per muntatges, millores o
modificacions a les instal·lacions
del Museu de Zoologia

20/01/2014
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1952

1952 175 / 2

Fulls d'assistència (1952)

Fulls d'assistència diària el
personal al Museu de l'any 1952.

1952

1952 178 / 1

Liquidacions de l'Institut
Municipal de Ciències Naturals
(1952)

Comptes justificatives
d'adquisició de material; nòmines
de becaris; biblioteca; Museu
Etnològic i Colonial; adquisició
d'objectes d'art i indústria
popular del Marroc; adquisició
d'una col·lecció de 747 objectes
arqueològics i actuals de
Ecuador, Perú i Mèxic; vigilància,
conservació i neteja de les
instal·lacions de l'Institut
Municipal de Ciències Naturals
del 1952.

1952

1953 156 / 2

Correspondència Francesc
Español i Coll (1953)

Correspondència rebuda i
enviada per Francesc Español i
Coll. Consta d'enviaments,
intercanvis i consultes sobre la
identificació d'exemplars;
acusaments de material rebut i
agraïments; intercanvis
d'informació de treballs
científics; consultes sobre
diversos temes relacionats amb
l'entomologia. Hi ha també
postals, felicitacions
nadalenques, targes de visita,
saludes, programes de
congressos, etc.

1952

1953 192 / 1

Diari de la Secció de
Detalla les activitats i tasques
Paleontologia. Número 8 (1952) diàries dutes a terme per la
secció.

1952

1958 203 / 2

Jaume Marcet Riba: Apunts
d'excursions (1952-1958)

20/01/2014

Apunts científics d'excursions
geològiques realitzades entre
1952 i 1958.
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1952

1963 216 / 1

1952

1978

20/01/2014

21 / 12

Resum

Jaume Marcet Riba:
Documentació de treball

Documentació diversa i
correspondència aplegada per
Jaume Marcet Riba en el
desenvolupament del seu càrrec
al Museu de Geologia. Està
organitzada per temes:
Biblioteca, Correus i
Correspondència, Donatius,
Enfermedat, Escalafons de
Personal i Pressupostos,
Instàncies, Material (inclou
factures), Memòries (de la Secció
de Paleologia), Museus,
Reglaments dels Funcionaris.
També inclou correspondència
amb la Ponència de Cultura de
l'Ajuntament de Barcelona, un
document amb dades
comparatives dels pressupostos
dels diferents Museus de l'Institut
Municipal de Ciències Naturals i
un informe sobre les necessitats
del Museu de Geologia.

Ingressos - Recaptacions (19531979)

Ingressos i liquidacions mensuals
a la Dipositaria Municipal per
l'Administrador del Museu de
Zoologia, Sofía Gallego, en
concepte de les quantitats
recaptades per la venda
d'entrades al Museu (gener/1963
a desembre/1978); ingressos de
les quantitats recaptades per la
venda d'entrades en les
exposicions "Hongos
macromicetes", celebrada els
dies 21 a 23 d'octubre de 1961 a
l'Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau, i "Arte y Cultura nepalíes",
celebrada els dies 1 a 10 de juny
de 1961 al Palau de la Virreina
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Resum

Informe - Memòria (1953)

Informe que es tramet a la
tinença d'alcaldia delegada de
Cultura de cara a la publicació
d'un fulletó que exposarà de
manera resumida tota la tasca en
matèria de cultura realitzada per
l'Ajuntament de Barcelona

1953 175 / 3

Fulls d'assistència (1953)

Fulls d'assistència diària del
personal al Museu de l'any 1953.

1953

1953 178 / 2

Liquidacions de l'Institut
Municipal de Ciències Naturals
(1953)

Comptes justificatives
d'adquisició de material; nòmines
de becaris; biblioteca; Museu
Etnològic i Colonial; adquisició
d'objectes del Marroc; vigilància,
conservació i neteja de les
instal·lacions de l'Institut
Municipal de Ciències Naturals
del 1953.

1953

1954 156 / 1

Correspondència Francesc
Español i Coll (1954)

Correspondència rebuda i
enviada per Francesc Español i
Coll. Formada principalment per
enviament, intercanvi i consultes
sobre la identificació
d'exemplars; acusaments de
material rebut i agraïments;
intercanvis d'informació de
treballs científics; consultes
sobre diversos temes relacionats
amb l'entomologia. Hi ha també
postals, felicitacions
nadalenques, targes de visita,
saludes, convocatòries de
reunions, invitacions a
conferències, programes de
congressos, etc.

20/01/2014
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Llistat revistes intercanvi
Biblioteca

Resum
Conté llistat de publicacions que
Biblioteca del Museu de Zoologia
rep en intercanvi. Els llistats
elaborats durant els anys 19531954 són els següents: "Revistas y
Obras de Himenópteros",
"Revistas y Obras de Ornitología",
"Revistas y Obras Generales",
"Revistas y Obras de Entomología
(Coleópteros)", "Revistas y Obras
de Entomología (Lepidópteros)",
"Revistas y Obras de Arácnidos y
Crustáceos", "Revistas y Obras de
Biología", "Revistas y Obras de
Reptilia-Anfibia y Bartrac",
"Revistas y Obras de Ictiología",
"Revistas de Entomología
existentes en la Biblioteca del
Museo de Ciencias Naturales de
Barcelona", "Revistas de Zoología
existentes en la Biblioteca del
Museo y recibidas a cambio". Els
llistats elaborats durant l'any
1957 són els següents:
"Apicultura. Obras""Obras de
Zoología en general", "Obras de
Entomología", "Ornitología.
Obras", "Himenópteros. Obras".
Hi ha una llista elaborada al
1959: "Revistas de la Biblioteca
del Museo de Ciencias Naturales".
Finalment, hi ha una altra llista,
sense data, titulada "Revistas de
la Biblioteca del Museo de
Ciencias Naturales". També hi ha
suplements a aquests llistats
(afegits en dates posteriors) i un
llistat de revistes i obres
procedents del Museu Martorell.
La informació que es dóna en
aquests llistats és el país i ciutat
d'edició, número o volum i data
en el cas de les revistes; i l'autor,
títol i data en el cas de
monografies. En ocasions també
indica la seva ubicació.
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1954

1954 192 / 2

Diari de la Secció de
Detalla les activitats i tasques
Paleontologia. Número 9 (1954) diàries dutes a terme per la
secció.

1954

1954 192 / 3

Diari de la Secció de
Paleontologia. Número 10
(1954)

Detalla les activitats i tasques
diàries dutes a terme per la
secció.

1954

1954 192 / 4

Diari de la Secció de
Paleontologia. Número 11
(1954)

Detalla les activitats i tasques
diàries dutes a terme per la
secció.

1954

1954 196 / 2

"Estudio petrográfico de las
rocas eruptivas de IFNI"

Original mecanoscrit del "Estudio
petrográfico de las rocas
eruptivas de IFNI" presentat del
Consejo Superior de
Investigaciones Científicas sota el
lema "Rosenbusch". Inclou
làmines i dibuixos.

1954

1955 155 / 2

Correspondència Francesc
Español i Coll (1955)

Correspondència rebuda i
enviada per Francesc Español i
Coll. Integrada per enviament i
intercanvi d'exemplars;
sol·licituds de treballs;
acusaments de material rebut i
agraïments; consultes sobre
identificació d'exemplars;
intercanvis d'informació de
treballs científics; consultes
sobre diversos temes relacionats
amb l'entomologia. Hi ha també
postals, targes de visita, saludes,
convocatòries de reunions,
invitacions a conferències,
programes de congressos, etc.
Inclou una carta on es felicita a
Francesc Espàñol per ser la seva
promoció al càrrec de Director de
la Secció de Zoologia del Museu.

20/01/2014
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1954

1957 165 / 2

Nòmines d'una becària del
Museu de Zoologia

Relació de nòmines de Maria
Rosario Nos Ronchera, becària de
la Secció d'Invertebrats del
Museu, entre els anys 1954 i 1957.

1954

1958 165 / 3

Nòmines de personal eventual

Relació de nòmines abonades a
personal eventual de l'Institut
Municipal de Ciències Naturals
entre els anys 1954 i 1957.

1954

1962 195 / 3

Secció de Paleontologia.
Relació de les despeses de
Despeses de correspondència,
correspondència, material,
material, biblioteca i excursions biblioteca i excursions de la
Secció de Paleontologia.

20/01/2014
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1954

1969 197 / 2

1955

1955

20/01/2014
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Resum

Memòries del Museu de
Geologia

Conté la memòria de l'Institut
"Lucas Mallada" d'Investigacions
Geolgògiques (1954); memòries
del Museu de Geologia (1955,
1956, 1957, 1959, 1960, 1962);
memòries de la Secció de
Paleontologia (1955, 1956, 1957,
1959, 1960, 1962); inventari dels
mobles, aparells científics i
col·leccions del Museu de
Geologia (1955); memòria de les
activitats de l'Institut Municipal
de Ciències Naturals (1958);
relació de les necessitats urgents
del Museu de Geologia (1959 i
1964); qüestionari sobre les
activitats de l'Institut Municipal
de Ciències Naturals (1959);
projecte de planificació de sis
anys del Museu de Geologia
(1962); informes d'activitats i
programes d'actuacions del Museu
de Geologia i de les seccions de
Petrografia i Mineralogia,
Paleontologia i Estratigrafia
(1963); comunicació de la mort
de Jaume Marcet Riba i
sol·licitud de convocatòria de
places vacants (1963); resum de
les activitats del Museu (1964);
programa d'actuació pels anys
1965, 1966, 1967 i 1968; fitxa de
la data d'ingrés al Museu de
Geologia dels ordenances
Francisco Garcia Espino i Julio
Pradas Munt.

Inventari de béns mobles.
Museu de Geologia

Inventari dels mobles, aparells i
col·leccions del Museu de
Geologia
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1955

1955 169 / 3

Llistes de les obres rebudes del
Institut Francès (Dipòsit).
Botànica i Geologia

Relació d'obres i revistes
procedents de l'Institut Francès i
cedides en dipòsit a l'Institut de
Ciències Naturals, destinades al
Museu Martorell i a l'Institut
Botànic.

1955

1955 192 / 5

Diari de la Secció de
Paleontologia. Número 12
(1955)

Detalla les activitats i tasques
diàries dutes a terme per la
secció.

1955

1955 192 / 6

Diari de la Secció de
Paleontologia. Número 13
(1955)

Detalla les activitats i tasques
diàries dutes a terme per la
secció.

1955

1956 155 / 1

Correspondència Francesc
Español i Coll (1956)

Correspondència rebuda i
enviada per Francesc Español i
Coll. Integrada per sol·licituds de
treballs i publicacions; enviament
i intercanvi d'exemplars;
acusaments de material rebut i
agraïments; consultes sobre
identificació d'exemplars;
intercanvis d'informació de
treballs científics; consultes
sobre diversos temes relacionats
amb l'entomologia o la zoologia
en general; anuncis de noves
publicacions. Inclou també
postals nadalenques, postals,
targes de visita, saludes,
convocatòries de reunions,
invitacions a conferències,
programes de congressos, etc.

1955

1960 195 / 2

Administració i pressupostos
del Museu de Geologia

Llibre manuscrit on es recull un
inventari de mobles, aparells
científics i col·leccions del Museu
de Geologia, i detalls dels
pressupostos dels anys 1955 a
1960.

20/01/2014
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1955

1963 195 / 4

Secció de Paleontologia.
Donatius, visites, despeses de
correspondència

Relació d'exemplars fòssils donats
al Museu, relació de visites
rebudes, relació de préstecs
d'exemplars fòssils, relació de
despeses de correspondència.

1956

1956

12 / 6

Noves adquisicions per al
Museu de Zoologia del Parc de
la Ciutadella

Informe elaborat per Antoni
Vilarrubias, conservador del
laboratori d'Entomologia del
Museu a propòsit de la
instal·lació i l'interès científic
aportat pels dos nius de vespes
donats pel Dr. Rosal, tinent
d'alcalde, delegat de transports
de l'Ajuntament de Barcelona,
procedents del jardí de la seva
residència estiuenca a Puigcerdà

1956

1956 182 / 10

Aportació del personal de
l'Institut Municipal de Ciències
Naturals pro monument a Calvo
Sotelo

Relació del personal dels Museus
de l'Institut Municipal de Ciències
Naturals i la quantia que aporten
en pro del monument a Calvo
Sotelo.

1956

1956 192 / 7

Diari de la Secció de
Paleontologia. Número 14
(1956)

Detalla les activitats i tasques
diàries dutes a terme per la
secció.

1956

1956 193 / 1

Diari de la Secció de
Paleontologia. Número 15
(1956)

Detalla les activitats i tasques
diàries dutes a terme per la
secció.

20/01/2014
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1956

1957 154 / 2

Correspondència Francesc
Español i Coll (1957)

Correspondència rebuda i
enviada per Francesc Español i
Coll. Integrada per sol·licituds de
treballs i publicacions; enviament
i intercanvi d'exemplars;
acusaments de material rebut i
agraïments; consultes sobre
identificació d'exemplars;
intercanvis d'informació de
treballs científics; consultes
sobre diversos temes relacionats
amb l'entomologia o la zoologia
en general; fulls de préstec;
notes internes; anuncis de noves
publicacions. Inclou també
postals nadalenques, postals,
targes de visita, saludes,
convocatòries de reunions,
invitacions a conferències,
programes de congressos, etc.

1956

1987 220 / 2

Resum de la producció de mel
anual de l'Apiari

Informes del laboratori de l'Apiari
en els quals es fa un resum de la
producció de mel anual.

1957

1957 171 / 1

Registre general d'entrada de
documents

Registre d'entrades de
documents, a on consta la data
del document, la data d'entrada,
la procedència, un extracte del
mateix i la data de resolució de
l'assumpte.. Només estan
omplerts els dos primers fulls del
llibre. Els documents llistats fan
referència a assumptes dels
Museus de Zoologia i Geologia.

1957

1957 182 / 8

Localitats de les espècies de
moluscs del Museu

Relació de les localitats de
procedència de les espècies de
moluscs del Museu, a petició del
sr. Julio Álvarez del Laboratori
de Faunística de l'Institut
d'Edofologia de Madrid.

20/01/2014
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1957

1957 193 / 2

Diari de la Secció de
Paleontologia. Número 16
(1957)

Detalla les activitats i tasques
diàries dutes a terme per la
secció.

1957

1957 193 / 3

Diari de la Secció de
Paleontologia. Número 17
(1957)

Detalla les activitats i tasques
diàries dutes a terme per la
secció.

1957

1958 256 / 3

Inventaris del Museu de
Zoologia

Inventari d'obres bibliogràfiques
del Museu de Zoologia; "llista de
les espècies esmentades en
Catalunya"; "Especies catalanes
amb indicació de les localitats on
s'han trobat i citat"; relació de
les publicacions rebudes a la
Biblioteca del Museu de Zoologia
en diversos mesos de 1957 i 1958.

1957

1959

Activitats del Museu de
Zoologia i qüestionaris de
dades (1957-1959)

Activitats del Museu de Zoologia i
qüestionaris de dades (1957-1959)

20/01/2014

16 / 5
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1957

1959 154 / 1

Correspondència Francesc
Español i Coll (1958)

Correspondència rebuda i
enviada per Francesc Español i
Coll. Integrada per sol·licituds de
treballs i publicacions; enviament
i intercanvi d'exemplars;
acusaments de material rebut i
agraïments; consultes sobre
identificació d'exemplars;
intercanvis d'informació de
treballs científics; consultes
sobre diversos temes relacionats
amb l'entomologia, l'espeleologia
o la zoologia en general; fulls de
préstec; correspondència sobre
organització de viatges científics;
anuncis de noves publicacions.
També s'hi pot trobar postals
nadalenques, postals, targes de
visita, saludes, convocatòries de
reunions, invitacions a
conferències, programes de
congressos, col·loquis, etc.
Destaquen algunes cartes amb
Jordi Sabater Pi sobre
enviaments d'insectes que aquest
li fa a Francesc Español des de
Guinea.

1957

1963 165 / 4

Nòmines de personal jubilat en
servei

Relació de nòmines dels
treballadors jubilats en
continuació de servei Salvador
Escoté Calvet (dissecador del
Museu de Zoologia), Agustín
Saurina Gilabert (ordenança del
Museu de Zoologia) i Guillermo
Gallinat Ferrer (ordenança del
Parc Zoològic), entre els anys
1957 i 1963.

20/01/2014
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1958

1958 129 / 1

Apunts secció entomològica:
Bostrychidae

Article "Los Líctidos (Col.) de la
Colección del Museo Argentino de
Ciencias Naturales Bernardino
Rivadavia" escrit per Francisco
Héctor Santoro i publicat a
Revista de la Sociedad
Entomológica Argentina, vol. XXI,
núm. 3-4 (juliol-desembre. 1958),
fotografia i microfilm d'un estudi
sobre Lyctidae escrit en alemany

1958

1958 193 / 4

Diari de la Secció de
Paleontologia. Número 18
(1958)

Detalla les activitats i tasques
diàries dutes a terme per la
secció.

1958

1958 193 / 5

Diari de la Secció de
Paleontologia. Número 19
(1958)

Detalla les activitats i tasques
diàries dutes a terme per la
secció.

1958

1958 219 / 2

Perfil biogràfic del Pare Navàs

Dades biogràfiques sobre el Pare
Longí Navàs escrites amb motiu
de l'homenatge dels zoòlegs
barcelonins a la seva figura.

20/01/2014
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1959 153 / 1
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Correspondència Francesc
Español i Coll (1959)

Resum
Correspondència rebuda i
enviada per Francesc Español i
Coll. Integrada principalment per
sol·licituds de treballs,
publicacions, enviament i
intercanvi d'exemplars;
acusaments de material rebut i
agraïments; consultes sobre
identificació d'exemplars;
intercanvis d'informació de
treballs científics; consultes
sobre diversos temes relacionats
amb l'entomologia, l'espeleologia
o la zoologia en general;
documentació sobre organització
d'expedicions científiques;
anuncis de noves publicacions.
Inclou postals nadalenques,
postals, targes de visita, saludes,
convocatòries de reunions,
invitacions a conferències,
programes de congressos,
col·loquis, etc. A destacar la
correspondència sobre
l'organització del "Dia dels
Museus", entre la que hi ha un
document titulat "Breves rasgos
históricos sobre los Museos de
Ciencias Naturales de Barcelona"
i còpia de les partides
pressupostàries dedicades a
Museus i Institucions Culturals del
pressupostos municipals de 1959.
Conté també correspondència
referent a la constitució de la
Comissió Assessora del Zoo.
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1958

1961 198 / 1

Informes setmanals de visites i
recaptació del Museu de
Geologia

Informes setmanals en els que
s'informa del número de visites i
de la procedència de les visites
col·lectives al Museu de
Geologia, la recaptació
obtinguda, moviments d'obres o
peces, moviments a la biblioteca,
i les activitats ordinàries i
extraordinàries dutes a terme.
També inclou autoritzacions de
visites al Museu.

1958

1989 247 / 1

Activitats de l'Apiari

Quadern amb dades de
estadístiques de l'apiari i apunts
d'activitats realitzades (19881989); llistat d'espècies
cultivades al Parc de la
Ciutadella; estudi "Estimación de
la superficie de panal, número de
celdas por dm2, número de
individuos por dm2 de panal y
duración del periodo de postoperculación en comenas de
abejas, Apis mellifera L.
(Hymen., Apidae), tipo Layens";
fotocòpia del full sobre industries
apícoles editat per la Generalitat
de Catalunya; diverses targes
d'agraïment a en Joan Catalán
(encarregat del servei de l'Apiari
municipal a la dècada de 1980),
per la mel regalada; agraïments i
correspondència a Concepción
Jorba (encarregada de l'Apiari a
principis de la dècada de 1960);
carnet de Concepción Jorba del
Sindicato Nacional de Ganadería.

1959

1959 193 / 6

Diari de la Secció de
Paleontologia. Número 20
(1959)

Detalla les activitats i tasques
diàries dutes a terme per la
secció.

1959

1959 193 / 7

Diari de la Secció de
Paleontologia. Número 21
(1959)

Detalla les activitats i tasques
diàries dutes a terme per la
secció.

20/01/2014
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1959

1959 194 / 1

Diari de la Secció de
Paleontologia. Número 22
(1959)

Detalla les activitats i tasques
diàries dutes a terme per la
secció.

1959

1960 152 / 1

Correspondència Francesc
Español i Coll (1960)

Correspondència rebuda i
enviada per Francesc Español i
Coll. Integrada principalment per
sol·licituds de treballs,
publicacions, enviament i
intercanvi d'exemplars;
acusaments de material rebut i
agraïments; consultes sobre
identificació d'exemplars;
intercanvis d'informació de
treballs científics i proves o
correccions dels mateixos;
consultes sobre diversos temes
relacionats amb l'entomologia o
la zoologia en general; anuncis
de noves publicacions. També s'hi
pot trobar postals nadalenques,
postals, targes de visita, saludes,
convocatòries de reunions,
invitacions a conferències,
programes de congressos,
col·loquis, assemblees i altres
events.

1959

1960 194 / 2

Diari de la Secció de
Paleontologia. Número 23
(1959)

Detalla les activitats i tasques
diàries dutes a terme per la
secció.

1959

1971

1959

1986

20/01/2014

16 / 8

8 / 106

Segellat de bitllets (1959-1971) Relacions de bitllets d'entrada
dels diferents Museus que es
presenten a la Inspecció de
Rendes i Exaccions per al seu
segellat i control (1959-1971)

Inventaris de béns mobles
(1959-1986)

Rebuts per lliurament de
màquines d'escriure, baixes i
reparacions; relacions de
màquines d'oficina existents al
Museu de Zoologia
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Data Data
inici final

Ubicació Títol
86 / 6

Resum

1959

1989

1960

1960 194 / 3

Diari de la Secció de
Paleontologia. Número 24
(1960)

Detalla les activitats i tasques
diàries dutes a terme per la
secció.

1960

1961 151 / 1

Correspondència Francesc
Español i Coll (1961)

Correspondència rebuda i
enviada per Francesc Español i
Coll. Integrada per per
sol·licituds de treballs,
publicacions, enviament i
intercanvi d'exemplars;
acusaments de material rebut i
agraïments; consultes sobre
identificació d'exemplars;
intercanvis d'informació, proves i
correccions de treballs científics;
anuncis i catàlegs de noves
publicacions; fulls de préstec;
algunes notes internes. També
inclou felicitacions nadalenques,
postals, targes de visita,
participacions de noces, saludes,
invitacions i programes de
congressos, conferències i altres
events.

1960

1961 194 / 4

Diari de la Secció de
Paleontologia. Número 25
(1960)

Detalla les activitats i tasques
diàries dutes a terme per la
secció.

1961

1961 194 / 5

Diari de la Secció de
Paleontologia. Número 26
(1961)

Detalla les activitats i tasques
diàries dutes a terme per la
secció.

1961

1962

Projectes de reorganització
(1961-1962)

Projecte de reorganització del
Museu de Zoologia (1961);
esquema general d'estructuració
del Museu (1962) i classificació
d'activitats per informar en el
qüestionari de dades

20/01/2014

15 / 13

Registre de factures (II): 29-12- Llibre auxiliar de comptabilitat
1959 a 20-12-1989
(1959-1989)
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1961

1962 150 / 1

Correspondència Francesc
Español i Coll (1962)

Correspondència rebuda i
enviada per Francesc Español i
Coll. Integrada per per
sol·licituds de treballs,
publicacions, enviament i
intercanvi d'exemplars;
acusaments de material rebut i
agraïments; consultes sobre
identificació d'exemplars i temes
de zoologia en general;
intercanvis d'informació, proves i
correccions de treballs científics;
anuncis i catàlegs de noves
publicacions; fulls de préstec;
anuncis i peticions de visites al
Museu de Zoologia; algunes notes
internes i cartes de caire
personal. La documentació es
completa amb felicitacions
nadalenques, postals, targes de
visita, participacions de noces,
saludes, invitacions i programes
de congressos, conferències i
altres events.

1961

1962 194 / 6

Diari de la Secció de
Paleontologia. Número 27
(1961)

Detalla les activitats i tasques
diàries dutes a terme per la
secció.

1961

1966

Qüestionaris de dades (19611966)

Qüestionaris de dades
corresponents al Museu de
Zoologia, Institut Botànic i
Institut Municipal de Ciències
Naturals (1961-1962); ressenya
sobre el Museu de Zoologia per
inserir en una guia de Museus de
Barcelona que publicarà la Junta
de Museus (1965); ordenances
municipals que afecten als
Museus i projecte de
funcionament de l'Institut Botànic
(1966)

20/01/2014

16 / 6
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Data Data
inici final

Ubicació Títol
8 / 104

1961

1970

1961

1975 215 / 1

20/01/2014

Resum

Inventaris de béns mobles
(1961)

Material ingressat durant 1961 al
Museu de Zoologia i a l'Institut
Botànic; col·leccions ingressades
al Museu de Zoologia des de la
seva fundació (any 1906) en
concepte de donatiu (document
de 27-1-1970)

Diplomes del "Sindicato
Nacional de Ganadería" per a
Joaquín Tarragó Algueró
(Apiari)

Diversos diplomes que acrediten
premis aconseguits per Joaquín
Tarragó Algueró relatius a l'Apiari.
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1962

1963 149 / 1

Correspondència Francesc
Español i Coll (1963)

Correspondència rebuda i
enviada per Francesc Español i
Coll. Integrada per per
sol·licituds de treballs,
publicacions, enviament i
intercanvi d'exemplars;
acusaments de material rebut i
agraïments; consultes sobre
identificació d'exemplars i temes
de zoologia en general;
intercanvis d'informació, proves i
correccions de treballs científics;
anuncis i catàlegs de noves
publicacions; fulls de préstec;
anuncis, peticions i agraïments
de visites al Museu de Zoologia;
algunes notes internes i cartes de
caire personal. La documentació
es completa amb felicitacions
nadalenques, postals, targes de
visita, participacions de noces,
saludes, invitacions a
conferències i altres
events.Destaca l'esborrany d'una
carta de Francesc Español i Coll
on realitza un inventari dels seus
ingressos l'any 1962 (especificant
el sou que perceveix per la seva
tasca al Museu de Zoologia); així
com còpia del contracte de
Francesc Español amb el "Servicio
Especial de Plagas Forestales" per
a la realització de tasques de
"estudio de los coleópteros de
interés forestal en España".

1962

1963 194 / 7

Diari de la Secció de
Paleontologia. Número 28
(1962)

Detalla les activitats i tasques
diàries dutes a terme per la
secció.

1962

1968

Projectes de planificació
d'activitats i pressupostos
(1962-1968)

Projectes de planificació
d'activitats i pressupostos del
Museu de Zoologia i Institut
Botànic

20/01/2014

7 / 32
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1962

1973 169 / 4

Història i fons del Museu de
Zoologia

Diversos documents redactats en
diferents anys en els quals
s'explica la història del Museu,
els fons i sales d'exposició de què
disposa, els departaments en què
s'estructura i les activitats que
duu a terme.

1962

1982 169 / 1

Llibre de registre d'entrades de
guixeta del Museu de Zoologia

Llibre de registre d'entrades de
guixeta del Museu de Zoologia
que conté el control diari de les
entrades venudes, el preu de
l'entrada i la recaptació total
entre els anys 1962 i 1982.

1962

1982 182 / 11

Estadístiques del Museu de
Zoologia

Dades estadístiques relatives al
Museu de Zoologia i als seus
treballadors sol·licitades per
l'Institut Nacional de Estadística,
l'Institut Municipal d'Estadística i
la Delegació Provincial de
Cultura. S'hi detallen inventaris
d'objectes i nombre de visitants
del Museu, moviments de la
Biblioteca, i fitxes dels
investigadors i les tasques que
realitzen.

1962

1984 195 / 5

Llibre de registre d'entrades de
guixeta del Museu de Geologia

Llibre de registre d'entrades de
guixeta del Museu de Geologia
que conté el control diari de les
entrades venudes, el preu de
l'entrada i la recaptació total
entre els anys 1962 i 1984.

1963

1963

Qüestionari de dades (1963)

Nota sobre la reorganització de
l'Institut Municipal de Ciències
Naturals; tramesa del programa
d'actuació del Museu de Zoologia
(respostes al qüestionari de
dades, ordre d'Alcaldia de 3-11963)

20/01/2014

16 / 4

Pàgina 369 de 440

Data Data
inici final

Ubicació Títol
8 / 110

1963

1963

1963

1963 195 / 1

1963

1964

1963

1964

20/01/2014

Resum

Inventari general del Museu de
Zoologia

Inventari general del Museu de
Zoologia amb destí al Negociat
de Patrimoni municipal

Diari de la Secció de
Paleontologia. Número 29
(1963)

Detalla les activitats i tasques
diàries dutes a terme per la
secció.

73 / 2

Personal: Carme Bofill Sánchez

Fitxa i documentació personal
corresponent a Carme Bofill
Sánchez (8 de juliol de 1963 - 7
de gener de 1964): pròrroga de la
permanència en el servei i
jubilació forçosa

15 / 12

Activitats científiques i
culturals (1963)

Informe sobre la història i serveis
del Museu de Ciències Naturals
de Catalunya, l'Institut Botànic i
l'Institut dels Sòls de Catalunya;
informe signat pel primer tinent
d'alcalde Miquel Cabré Llistosella
sobre activitats científiques i
culturals, on s'inclou l'Institut de
Ciències Naturals i els seus
museus; ordenança municipal
referent al Museu de Zoologia
(nota a llapis: modificació de les
ordenances municipals de 1947)
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

1963

1964 148 / 1

Correspondència Francesc
Español i Coll (1964)

Correspondència rebuda i
enviada per Francesc Español i
Coll. El seu gruix està format per
sol·licituds de treballs,
publicacions, enviament i
intercanvi d'exemplars;
acusaments de material rebut i
agraïments; consultes sobre
identificació d'exemplars;
intercanvis d'informació, proves i
correccions de treballs científics;
anuncis i catàlegs de noves
publicacions; fulls de préstec. La
documentació es completa amb
felicitacions nadalenques,
postals, targes de visita, saludes,
invitacions a conferències,
programes i butlletes d'inscripció
de congressos, col·loquis,
assemblees i altres events. Inclou
també correspondència vària per
gestionar la concessió d'ajuts
econòmics a Francesc Español i
Coll per a l'assistència a
congressos internacionals i per la
realització d'un treball científic
sobre Tenebrionidae; així com
còpia del contracte de Francesc
Español amb el "Servicio Especial
de Plagas Forestales" per a la
realització de tasques de "estudio
de los coleópteros de interés
forestal en España".

1963

1978 250 / 5

Correspondència Manuel de
Genovart

Correspondència de Manuel de
Genovart, referida principalment
al destí de les seves col·leccions.
Inclou correspondència amb
Jaume Bot i escrit pel qual
Manuel de Genovart expressa el
seu desig que la seva col·lecció
de conxiologia es vengui a Jaume
Bot després de la seva mort.

20/01/2014
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Data Data
inici final

Ubicació Títol
85 / 4

1963

1986

1963

1987 222 / 1

20/01/2014

Resum

Registre General d'entrada i
sortida de documents (II).
Direcció

Llibre de Registre general
d'entrada i sortida de documents
(1963-1986)

Inventaris de mineralogia,
petrologia i paleontologia

Quaderns manuscrits en el quals
es registra els minerals, roques i
fòssils continguts a les vitrines,
armaris i calaixos del Museu de
Geologia. Inclou número, nom,
localitat de procedència, a quina
col·lecció pertany, nombre
d'exemplars (aquests dos últims
camps no estan consignats
sempre). També inclou registres
de les mostres disponibles per a
regalar o intercanviar, i de les
preparacions enviades i rebudes.
Conté també dues pàgines soltes
on s'explica l'organització de la
Sala de Paleontologia i alguns
dels seus exemplars més
destacats.
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Data Data
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1964

Ubicació Títol

1965 147 / 1

20/01/2014

Correspondència Francesc
Español i Coll (1965)

Resum
Correspondència rebuda i
enviada per Francesc Español i
Coll. El seu gruix està format per
sol·licituds de treballs,
publicacions, enviament i
intercanvi d'exemplars;
acusaments de material rebut i
agraïments; consultes sobre
identificació d'exemplars;
intercanvis d'informació de
treballs científics; consultes
sobre diversos temes relacionats
amb l'entomologia, l'espeleologia
o la zoologia en general; anuncis
de noves publicacions; fulls de
préstec d'exemplars. La
documentació es completa amb
algunes notes internes,
felicitacions nadalenques,
postals, targes de visita, saludes,
invitacions a conferències,
programes i butlletes d'inscripció
de congressos, col·loquis,
assemblees i altres events. Inclou
també còpia del contracte de
col·laboració temporal de
Francesc Español amb el "Servicio
Especial de Plagas Forestales" del
Ministeri d'Agricultura per a la
realització de tasques de "estudio
de los coleópteros de interés
forestal en España".
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Data Data
inici final
1966

Ubicació Títol

1966 141 / 3

20/01/2014

Correspondència Francesc
Español i Coll (1966)

Resum
Correspondència rebuda i
enviada per Francesc Español i
Coll. Integrada principalment per
sol·licituds de treballs,
publicacions, enviament i
intercanvi d'exemplars;
acusaments de material rebut i
agraïments; consultes sobre
identificació d'exemplars;
intercanvis d'informació de
treballs científics; consultes
sobre diversos temes relacionats
amb l'entomologia i
l'espeleologia; anuncis de visites
al Museu de Zoologia; anuncis de
noves publicacions; fulls de
préstec d'exemplars. La
documentació es completa amb
felicitacions nadalenques,
postals, targes de visita, saludes,
invitacions a conferències,
programes de congressos,
col·loquis, assemblees i altres
events. La correspondència de
1966 inclou també diverses
felicitacions pel nomenament
oficial de Francesc Español i Coll
com a Director del Museu de
Zoologia.
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Data Data
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1966

Ubicació Títol

1967 146 / 1

20/01/2014

Correspondència Francesc
Español i Coll (1967)

Resum
Correspondència rebuda i
enviada per Francesc Español i
Coll. Integrada principalment per
sol·licituds de treballs,
publicacions, enviament i
intercanvi d'exemplars;
acusaments de material rebut i
agraïments; consultes sobre
identificació d'exemplars;
intercanvis d'informació de
treballs científics i proves,
correccions o revisions dels
mateixos; consultes sobre
diversos temes relacionats amb
l'entomologia, l'espeleologia o la
zoologia en general; anuncis i
peticions de visites al Museu de
Zoologia; anuncis de noves
publicacions; fulls de préstec
d'exemplars. La documentació es
completa amb postals
nadalenques, postals, targes de
visita, saludes, invitacions a
conferències, programes de
congressos, col·loquis,
assemblees i altres events. Inclou
també el contracte de
col·laboració temporal de
Francesc Español amb el "Servicio
Especial de Plagas Forestales" del
Ministeri d'Agricultura per a la
realització de tasques de "estudio
de los coleópteros de interés
forestal en España"; un document
on es presenta breument la
revista "Miscelánea Zoológica"
editada pel Museu de Zoologia;
una fitxa espeleològica per a la
recol·lecció de ratpenats; i un
document que sota el títol
"Trofeos de caza con destino al
Museo Zoológico" realitza un
inventari de dites peces.
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Data Data
inici final

Ubicació Títol

1966

1969 184 / 1

1967

1968

1967

1969 145 / 1

20/01/2014

8 / 108

Resum

Convocatòries i ordres del dia
de sessions de la Junta de
Museus

Convocatòries a reunions de la
Junta de Museus i ordre del dia
de dites reunions, entre els anys
1966 i 1969.

Inventaris de béns mobles
(1967)

Inventari de béns mobles del
Museu de Zoologia de 22 de juliol
de 1967 i detall addicional;
inventari de mobles i material
d'oficina de l'Institut Botànic

Correspondència Francesc
Español i Coll (1968)

Correspondència rebuda i
enviada per Francesc Español i
Coll. Integrada principalment per
sol·licituds de treballs,
publicacions, enviament i
intercanvi d'exemplars;
acusaments de material rebut i
agraïments; consultes sobre
identificació d'exemplars;
intercanvis d'informacions de
treballs científics i proves,
correccions o revisions dels
mateixos; anuncis i peticions de
visites al Museu de Zoologia;
peticions de referències i
contactes amb altres
entomòlegs; fulls de préstec
d'exemplars. També inclou
algunes notes personals;
programes de congressos i
jornades; felicitacions
nadalenques; targes de visita;
saludes; invitacions a actes
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Data Data
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Ubicació Títol

1967

1970 166 / 2

1967

1975

20/01/2014

15 / 11

Resum

Organització administrativa

Documentació relativa a
l'organització administrativa dels
òrgans municipals de Barcelona:
inclou dos exemplars del manual
"Codificación de órganos
principales y auxiliares de la
Administración Municipal"
(editats al 1968 i 1969); el decret
de l'Ajuntament segons el qual
s'aprova aquesta codificació; un
organigrama funcional de
l'Ajuntament de Barcelona
aprovat al 1966; un exemplar del
BOE on es publica l'escalafó dels
funcionaris en plantilla de
l'Ajuntament; i un "Calendario de
Partes" de 1967.

Projectes de reorganització

Projecte de reorganització de
l'Institut Municipal de Ciències
Naturals i memòria sobre aquesta
necessitat; projecte de
reorganització de l'Institut
Botànic; informe "Missió dels
Museus" sobre la necessitat de
transformació i reorganització
per a dur a terme la seva missió
científica i cultural; informe de
la visita al Museu de Zoologia per
part del delegat de Serveis de
Cultura de l'Ajuntament, on es
tracten les mancances de l'edifici
i la necessitat de modernització
de les sales d'exposició al públic
(1975)
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Data Data
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Ubicació Títol

1977 173 / 1

20/01/2014

Informes bimensuals del Museu
de Zoologia

Resum
Relació d'informes bimensuals del
Museu de Zoologia, desde maig
de 1967 fins desembre de 1977.
Aquests informes realitzen un
inventari del nou material, llibres
i publicacions adquirides; les
exposicions, congressos,
concursos o conferències
realitzades;les monografies o
publicacions editades; les
restauracions i altres activitats
dutes a terme i els treballs
d'investigació en curs.A partir de
1969 també s'inclou el número de
visitants del Museu.
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Data Data
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1968

Ubicació Títol

1969 144 / 1

20/01/2014

Correspondència Francesc
Español i Coll (1969)

Resum
Correspondència rebuda i
enviada per Francesc Español i
Coll. Conté principalment
correspondència sobre enviament
i recepció d'exemplars; fulls de
préstecs d'exemplars; sol·licituds
de treballs i publicacions;
enviament de proves de
publicacions per efectuar
correccions o revisions; peticions
per la determinació d'exemplars;
intercanvi d'opinions i
informacions sobre temes
científics. També s'inclouen
resums de treballs; invitacions a
conferències i reunions;
programes de congressos,
conferències i diversos actes
conmemoratius; saludes; targes
de visita i postals nadalenques.
Es pot trobar també la
comunicació de la Reial
Acadèmia de Ciències i Arts de
Barcelona anunciant la celebració
de la recepció de Francesc
Español i Coll com a acadèmic
numerari; un llistat d'exemplars
de coleòpters per ser subastats
(amb el seu lloc d'orígen i la
tasacció inicial); un pressupost
per la impressió de "Miscelánea
Zoológica".
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Data Data
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1970

20/01/2014

Ubicació Títol
16 / 3

Qüestionari de dades (1970)

Resum
Còpia del text publicat sobre el
Museu de Zoologia a "Museos y
Colecciones de España",
publicació de la Dirección
General de Bellas Artes,
Ministerio de Educación y
Ciencia; petició de la Facultat de
Ciències Econòmiques de la
Universitat Autònoma de
Barcelona, en període de
formació, perquè enviïn el
catàleg de publicacions
realitzades pel servei de Cultura
de l'Ajuntament; qüestionari de
dades (1970) de la Dirección
General de Bellas Artes de Madrid
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Data Data
inici final
1969

Ubicació Títol

1970 143 / 1

20/01/2014

Correspondència Francesc
Español i Coll (1970)

Resum
Correspondència rebuda i
enviada per Francesc Español i
Coll. El gruix de la mateixa està
conformat per sol·licituds de
treballs, publicacions, exemplars;
acusaments de material rebut i
agraïments; intercanvis
d'informacions de treballs
científics; anuncis i peticions de
visites al Museu de Zoologia;
correspondència sobre
identificació d'exemplars;
peticions de referències
bibliogràfiques; anuncis de noves
publicacions; fulls de préstec
d'exemplars; alguns curriculum
vitaes. Conté també un perfil
biogràfic de Francesc Español i
Coll datat a 28 de gener de 1970;
la còpia d'un contracte de
col·laboració temporal de
Francesc Español amb el "Servicio
Especial de Plagas Forestales" del
Ministeri d'Agricultura per a la
realització de tasques de "estudio
de los coleópteros de interés
forestal en España". La
documentació es completa amb
felicitacions nadalenques,
postals, targes de visita,
invitacions a conferències,
programes de congressos,
saludes, anuncis de col·loquis,
assemblees i altres events.
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Resum

1969

2008 240 / 7

Formació i activitats
professionals de Julio GómezAlba

Col·lecció de documents relatius
a l'activitat de Julio Gómez-Aba
com a estudiant de la Facultat de
Ciències Geològiques de Madrid,
doctorand de la Universitat
Autònoma de Barcelona,
Conservador del Museu de
Geologia, cursos de formació
realitzats, estades de treball i
estudi, sortides de camp i altres
desplaçaments, assistència a les
Jornades de la Sociedad Española
de Paleontología, congressos,
seminaris, etc.

1970

1970 183 / 6

Acta de l'Inspecció de Serveis
sobre el Museu de Zoologia

Còpia de l'acta nº 64 elaborada
per Inspecció de Serveis sobre el
Museu de Zoologia. Informa de
l'integració jeràrquica, orígen i
antecedents, ubicació i
estructura, funcions, mitjans
materials i mitjans personals.

20/01/2014
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Ubicació Títol

1970

1971 142 / 1

1971

1971

20/01/2014

15 / 9

Resum

Correspondència Francesc
Español i Coll (1971)

Correspondència rebuda i
enviada per Francesc Español i
Coll en l'exercici del seu càrrec
de director del Museu de
Zoologia. Formada principalment
per sol·licituds de treballs,
publicacions i enviaments
d'exemplars; acusaments de
material rebut i agraïments;
intercanvis d'informacions de
treballs científics sobre insectes
(coleòpters, Anobiidae); resums
de diversos treballs; anuncis i
peticions de visites al Museu de
Zoologia; consultes sobre
identificació d'exemplars;
peticions de referències
bibliogràfiques. Inclou també una
memòria del curs 1970-71 de la
Societat Catalana de Biologia,
felicitacions nadalenques,
postals, cartes de caire personal,
saludes, invitacions a actes
culturals, algunes etiquetes de
correu i girs postals, un retall de
premsa amb una petita
entrevista a Francesc Español i
Coll sobre la papallona
"Procesionaria", la còpia del
contracte de col·laboració
temporal de Francesc Español
amb el "Servicio Especial de
Plagas Forestales" del Ministeri
d'Agricultura per a la realització
de tasques de "estudio de los
coleópteros de interés forestal en

Guia breu del Museu (1971)

Guia breu del Museu (còpia de 43-1971, desconeixem la data de
l'original)
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Resum

1971

1973 140 / 2

Correspondència Francesc
Español i Coll. Internacional
(1972-1973)

Correspondència amb professors i
investigadors d'arreu del món:
sol·licitud i enviaments de
publicacions i articles, anuncis de
properes visites al Museu de
Zoologia de Barcelona, intercanvi
de notes sobre treballs científics,
correspondència sobre el préstec,
enviament i recepció
d'exemplars, i peticions
d'identificació o estudi
d'insectes. Diverses postals
nadelenques.

1972

1973 141 / 1

Correspondència Francesc
Español i Coll. Espanya (19721973)

Correspondència amb la Sociedad
Hispano-Luso-Americana de
Lepidopterologia (Shilap) sobre la
constitució de la societat i el
nomenament de Francesc Español
i Coll com a soci d'honor; una
sol·licitud de redacció de carta
de presentació; sol·licituds
d'estudis de col·leccions del
Museu de Zoologia; sol·licituds de
treballs i publicacions;
enviaments d'exemplars;
correspondència diversa de la
"Real Sociedad Española de
Historia Natural" (un reglament
de 1973, circulars, reunions); una
carta amb els resultats
d'identificació de mostres
enviades al Museu de Zoologia;
gestions per l'adquisició d'una
col·lecció privada per l'Instituto
Español de Entomología: petició
d'ajuda per completar un fitxer
bibliogràfic entomològic de les
Canàries (s'adjunta llistat).

20/01/2014
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Resum

1972

1973 141 / 2

Correspondència Francesc
Correspondència amb la Societat
Español i Coll. Catalunya (1972- Catalana de Biologia (anuncis
1973)
sessions i reunions científiques,
programes, col·loquis, saludes,
nomenament de Francesc Español
i Coll com a membre numerari);
correspondència amb la Comisión
de Estudios Zoológicos del
C.S.I.C. (inclou un llistat dels
temes a tractar a les reunions
mensuals de l'exercici 19711972); correspondència amb la
Reial Acadèmia de Ciències i Arts
de Barcelona (convocatòries de
sessions, saludes); comunicacions
de celebracions d'assamblees del
G.E.S. (Grup d'Exploracions
Subterrànies); carta amb les
quotes pels socis del Club
Muntanyenc Barcelonès; saludes
diversos; resguards de
pagaments; contracte de
Francesc Español i Coll pel 2º
curs de Zoologia (Artròpodes) a la
Universitat de Barcelona;
documentació sobre el Museu
Etnològic de Barcelona
(inauguració del nou edifici,
redacció del nou Reglament);
petició per la realització de
conferències; petició de dades
biogràfiques per incloure a
l'Enciclopèdia Catalana;
sol·licituds d'identificació
d'exemplars i agraïments;
sol·licituds per l'enviament de
treballs i publicacions.

1972

1973 182 / 1

Felicitacions de Nadal

20/01/2014

Felicitacions de Nadal dels anys
1972 i 1973.
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Resum

1972

2006 237 / 8

Correspondència Alícia Masriera Correspondència rebuda i
enviada per Alícia Masriera en el
seu càrrec de directora del Museu
de Geologia. Té un abast
temporal de la dècada dels 90
fins al 2006, amb l'excepció de
dos documents dels anys 70
referents a visites guiades al
Museu comentades per Alícia
Masriera.

1974

1974 163 / 5

Correspondència Francesc
Español i Coll (1974)

20/01/2014

Correspondència rebuda i
enviada per Francesc Español i
Coll. Inclou anuncis de reunions
de la Comissió d'Estudis Zoològics
del CSIC; un full de prèstec:
consultes i intercanvi
d'informació sobre temes
entomològics; una sol·licitud per
l'enviament de còpies d'un treball
científic. Destaca un document
on s'informa sobre l'estat de
l'edifici del Museu i la necessitat
de reformes, i sobre la
modernització de les sales
d'exposició per passar de l'actual
model de Museu-magatzem al
model de Museu-didàctic.
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Ubicació Títol

1975 140 / 1

20/01/2014

Correspondència Francesc
Español i Coll (1975)

Resum
Correspondència rebuda i
enviada per Francesc Español i
Coll en l'exercici del seu càrrec
de director del Museu de
Zoologia. El gruix consta de
peticions i agraïments per
l'enviament i recepció de
publicacions, treballs o
exemplars d'especímens;
correspondència sobre
determinació d'exemplars;
discussions sobre treballs
científics i temes d'entomologia i
zoologia en general.
També hi ha vàries postals i
felicitacions nadalenques;
documents de caire econòmic
(factures per la realització de
fotocòpies i enquadernacions,
reguards bancaris de pagament
de nòmines i abonaments de
transferències amb Francesc
Español i Coll com a beneficiari, i
un balanç de saldo); saludes;
invitacions a conferències i
projeccions; convocatòries
reunions i assamblees; la
fotocòpia d'una carta de
recomenació escrita per Francesc
Coll a favor de Victoria Vives per
ocupar una vacant al Parc
Zoològic. Destaca una còpia del
contracte expedit per la
Universitat de Barcelona pel qual
es contracta a Francesc Español i
Coll pel càrrec de professor
especial encarregat del 2º Curs
de Zoologia (Artropòdes) durant
els anys 1974-75.
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1974

1981 169 / 2

1975

1975

1975

Resum

Catàlegs de revistes i
publicacions periòdiques del
Museu de Zoologia

Diversos catàlegs de les revistes i
publicacions periòdiques
existents a la Biblioteca del
Museu de Zoologia: el primer
editat al maig de 1974, el segon
editat al juliol de 1976 i una
addenda editada al febrer de
1981.

Memòria Biblioteca (1975)

Memòria de la Biblioteca per
l'any 1975; activitats del
departament de Vertebrats
durant els mesos de novembre i
desembre de 1975

1976 181 / 11

Correspondència de la Sección
Femenina del Movimiento
relativa a la prestació del
Servei Social per part de les
dones

Correspondència de la Sección
Femenina del Movimiento
relativa a la prestació del Servei
Social per part de les dones, on
s'inclouen les fitxes de les dones
que desitgen fer la prestació a la
Biblioteca del Museu de Zoologia
i un document on es comunica la
interrupció del servei.

1975

1978 241 / 1

Títols acadèmics de Julio
Gómez-Alba

Inclou els següents diplomes:
nomenament de Julio GómezAlba com a Conservador Tècnic
del Museu de Geologia (1978);
títol de Llicenciat en Ciències
(Secció Geològiques) de Julio
Gómez-Alba (1978); títol de
Batxillerat Superior de Julio
Gómez-Alba (1975)

1975

1982 167 / 1

Adjudicacions

Adjudicacions per a adquisició de
material, publicacions i llibres,
impressions per l'edició de
revistes, etc. a càrrec del
pressupost assignat.

20/01/2014

10 / 5
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Resum

1975

1984 250 / 3

Autoritzacions del Museu de
Zoologia per la realització
d'investigacions

Carnet lliurat a Vicente Bros
Caton pel qual rep autorització
per realitzar treballs
d'investigació al departament de
Vertebrats, secció Ornitologia,
sota la direcció de Salvador
Filella Cornado. Autorització als
col·laboradors del Museu de
Zoologia Ricard Orozco i Albert
Orozco per realitzar treballs de
camp.

1976

1976 219 / 1

Lliurament de la col·lecció
Navàs del col·legi del Salvador
de Saragossa al Museu de
Zoologia en règim de comodat

Document original de lliurament
de la col·lecció d'insectes creada
pel Pare Navàs i propietat del
col·legi del Salvador de Saragossa
al Museu de Zoologia de
Barcelona en règim de comodat.
També inclou una relació de
persones que s'han relacionat
amb aquesta col·lecció o tenen
material prestat de la mateixa.

1976

1980 183 / 4

Correspondència del
Departament d'Educació

Correspondència diversa
procedent del Departament
d'Educació del Museu de
Zoologia. Inclou convocatòries a
reunions de la Comissió
Coordinadora del Museu i actes
de reunió, estats de compte de la
Biblioteca del Museu de Zoologia,
documents entorn la funció
didàctica del Museu i propostes
d'actuació, actes de reunions de
Bibliotecàries de Museus, actes d
i convocatòries a Assamblees de
Museus de Catalunya,
avantprojecte de Reglament de
la Junta de Museus de Catalunya,
i una relació d'obres i revistes
procedents de l'Institut Francès i
cedides en dipòsit a l'Institut de
Ciències Naturals

20/01/2014
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Ubicació Títol

Resum

1977

1977

12 / 9

Qüestionaris de museus (1977)

Necessitats urgents i activitats en
projecte per l'exercici 1977;
programació d'activitats i obres
1977;
qüestionaris de museus i
institucions culturals (1977) de la
Delegació de serveis de Cultura
de l'Ajuntament de Barcelona

1977

1978

12 / 5

Personal (1974-1978)

Circular núm. 1316 (6-9-1977)
per a l'elaboració del cens de
personal interí, temporer,
eventual o contractat; relació del
personal de contractació diària
(neteja) que presta servei al
Museu de Zoologia i fitxes de
personal corresponents; altre
personal de contractació diària i
fitxa; circulars núm. 1331 (4-81978), 1332 (8-9-1978) i 1334 (910-1978) sobre qualificació dels
funcionaris de plantilla que
realitzin tasques pròpies d'un lloc
de treball amb categoria superior
a l'ostentada; imprès presentat
pel treballador Juan Catalán
Cortés per la seva requalificació;
moviment de personal subaltern
adscrit al Museu de Zoologia
durant els anys 1974 a 1978

1978

1978

15 / 8

Informe sobre la situació actual Informe sobre la situació actual i
i necessitats d'aquest Museu de necessitats d'aquest Museu de
Zoologia (1978)
Zoologia (ordre del dia 5 de juny
de 1978): ampliació dels serveis i
de plantilla, edifici i pressupost

1978

1978 166 / 1

20/01/2014

Provisió de la plaça de
conservador tècnic del Museu
de Zoologia

Documentació per la provisió
mitjançant concurs públic d'una
plaça de Conservador Tècnic
Superior del Museu de Zoologia:
convocatòria i bases.
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Resum

1978

1978 228 / 1

Plànols del projecte de
reforma del Museu de Geologia

Plànols a escala 1/100 de la
façana i la primera planta del
Museu de Geologia.

1978

1978 229 / 1

Plànols del projecte de
reforma del Museu de Geologia

Plànols a escala 1/100 del l'estat
del Museu de Geologia al 1978, i
plànols del projecte de nova
planta i reorganització de serveis
del museu.

1978

1978 233 / 5

Petició per concedir a Joaquim
Folch i Girona la Medalla de la
Ciutat al Mèrit Científic

Fotocòpia de la petició subscrita
pels conservadores tècnics del
Museu de Geologia per tal que
l'Ajuntament concedeixi la
Medalla de la Ciutat, al Mèrit
Científic a Joaquim Folch i
Girona. S'acompanya del
currículum vitae de Joaquim
Folch.

1978

1980 233 / 4

Col·lecció mineralògica de
Josep Cervelló

Proposta d'adquisició de la
col·lecció de minerals de Josep
Cervelló i Bach; informe tècnic
sobre la col·lecció; text de
presentació de la col·lecció
destinat als periodistes; relació
dels exemplars de la col·lecció;
necrològica de Josep Cervelló;
díptic de l'exposició-homenatge a
Josep Cervelló; esborranys
referents a la instal·lació de la
col·lecció.

1978

1988 220 / 4

Visites realitzades a l'Apiari

Llibreta on es relacionen les
visites rebudes a l'Apiari.

1978

2010 238 / 2

Correspondència Julio GómezAlba. A-K

Correspondència científica de
Julio Gómez-Alba en l'exercici del
seu càrrec com a conservador de
Paleontologia del Museu de
Geologia.

20/01/2014
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Resum

1978

2010 239 / 1

Correspondència Julio GómezAlba. L-Z

Correspondència científica de
Julio Gómez-Alba en l'exercici del
seu càrrec com a conservador de
Paleontologia del Museu de
Geologia.

1979

1982 222 / 5

Adquisicions de fòssils per la
secció de Paleontologia

Relació manuscrita dels fòssils
adquirits per la secció de
Paleontologia del Museu de
Geologia entre els anys 1979 i
1982.

1979

2002 223 / 2

Expominer

Inclou correspondència entre els
anys 1989 i 1992, composta
principalment de convocatòries
de reunions de treball
d'Expominer a la directora del
Museu Alícia Masriera, junt amb
les actes corresponents. A la
convocatòria de 1992 hi ha
adjunta una nota manuscrita
esmentant la retirada del Museu
de Geologia de Barcelona del
Comitè Organitzador
d'Expominer. També conté textos
sobre geologia i sobre el
certàmen (alguns d'ells escrits
per personal del Museu),
documentació relativa a
l'exposició "El quars i les seves
variants" organitzada pel Museu
de Geologia en el marc de les
activitats divulgatives del
certàmen, pòsters i tríptics de les
diferents edicions d'Expominer
des del seu inici al 1979 fins al
2002, retalls de premsa sobre
diferents edicions d'Expominer
(des del 1979 fins al 1991), el
dossier "1979-1998. 20 aniversari
Expominer" (amb referències a la
participació del Museu de
Geologia), i la Memòria
d'Expominer-80.

20/01/2014
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Resum

1980

1980 184 / 2

Talonari de sol·licituds de
dispensa accidental del servei

Talonari de sol·licituds de
dispensa accidental del servei i la
seva concessió. Només està
utlitzat el primer registre, en què
Carme Prats Joaniquet sol·licita
dispensa de tres dies per
intervenció quirúrgica del seu fill.

1980

1993 257 / 3

Correspondència de Direcció
del Museu de Zoologia

Correspondència de Direcció del
Museu de Zoologia, principalment
de l'època de Roser Nos tot i que
també hi ha alguns documents de
principis de la dècada dels 90.

1981

1981 256 / 10

Avantprojecte de l'exposició
itinerant "La fauna del nostre
país"

Avantprojecte de l'exposició
itinerant "La fauna del nostre
país", inclou també les dades
aproximades per un pressupost
per la realització del projecte.

1981

1986 257 / 1

Projecte d'exposició a la "Sala
de la Balena" del Museu de
Zoologia

Documents relatius al projecte
de destinar l'anomenada "Sala de
la Balena" del Museu de Zoologia
a exposició de Biologia. Inclou
diverses versions del projecte i
guions de l'exposició.

1981

1989 257 / 2

Renovació i ampliació del
Museu de Zoologia

Documents relatius a la renovació
i ampliació del Museu de
Zoologia. Inclou textos sobre la
funció que ha de tenir el Museu i
la seva història; plànol a escala
1/100 de l'"ampliació Museu de
Zoologia. Projecte bàsic i
d'execució. Fases 1 i 2" (1984);
proposta d'inversions, en obres,
al Museu de Zoologia; informes
relatius a l'estat del Museu de
Zoologia; document sobre
l'adequació dels diferents espais
del Museu; correspondència;
documents de treball manuscrits.

20/01/2014
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6 / 15

1982

1982

1982

1982 169 / 7

Visita d'Anna Maria Maluquer
Informe redactat per Anna Maria
Wahl al Senckenber Museum de Maluquer Wahl sobre la seva
Frankfurt
visita al Senckenberg Museum de
Frankfurt l'1 de maig de 1982.
Una part important del document
evoca la figura del Doctor Fritz
Haas (del qual s'adjunta una
fotografia). També s'inclou la
fotocòpia incompleta d'un escrit
de Joan Maluquer en el qual
narra la seva experiència a la
Junta de Ciències Naturals i a on
també fa referència al
Senckenberg Museum i al Dr.
Haas. Conté diversos dibuixos
d'aus.

1982

2002 244 / 1

Cartells del Museu de Ciències
Naturals

20/01/2014

Inventari de peixos

Resum
Inventari dels peixos existents al
Museu de Zoologia

Col·lecció de cartells relacionats
amb el Museu de Geologia o
Zoologia (editats pel Museu o per
temàtica del mateix): VIII
Jornadas de Paleontologia
(1992); exposició "La Ciència a la
butxaca" (2001-2002); exposició
"Equinids Fòssils de Catalunya"
(1990); mostra-homenatge
Darwin 1809-1882 (1982); Museu
de Geologia. La gran aventura de
la Terra i de l’Univers; exposició
"Les nostres roques. Una visió
insòlita" (1997); exposició
"Minerals i mines de Murcia"
(1996); seminari sobre "Gestión
informatizada de colecciones
paleontológicas españolas"
(1991); exposició L.M. Vidal
(1992); exposició "La Segarra fa
35 milions d’anys" (1992); "El
Museu Martorell, 125 anys de
ciències naturals"; exposició "5
milions d’anys" a Castelldefels
(1987).
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Resum

1983

1983 250 / 6

Relació de peces donades i
adquirides pel Museu de
Zoologia

Llistat de peces donades i
adquirides pel Museu de Zoologia.

1983

1983 255 / 6

Normativa per regular les
relacions dels col·laboradors
amb el Museu de Zoologia

Normativa per regular les
relacions dels col·laboradors amb
el Museu de Zoologia.

1983

1984 256 / 1

Programació de la gestió del
Museu de Zoologia 1984-1988

Programació de la gestió del
Museu de Zoologia pel període
1984-1988: activitats, pressupost
i plantilla de personal.

1983

1988 256 / 6

Estudis sobre ornitologia del
Museu de Zoologia

Treballs i justificacions de
projectes de temàtica
ornitològica realitzats per
treballadors del Museu de
Zoologia. Inclou: "Distribució de
l'ornitofauna en l'àrea urbana de
Barcelona"; "Informe sobre la
avifauna de los jardines
Barceloneces (1985)"; "Notas
sobre la avifauna invernal del
parque de la Ciudadela"; "Els
ocells urbans"; "Les aus del parc
de la Ciutadella". Inventari i
localització de les espècies";
"Dinàmica de les poblacions
periurbanes i urbanes de Gafarro
(Serinus serinus) de la ciutat de
Barcelona"

1984

1984 256 / 8

Programa d'activitat científica
1984-85

Proposta de programa d'activitat
científica del Museu de Zoologia
pel curs 1984-85.

1984

1989 181 / 1

Caixa de la Biblioteca

Registre de les liquidacions de
fotocòpies realitzades a la
Biblioteca

20/01/2014
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Resum

1985

1984 255 / 5

Memòria del Museu de Zoologia Memòria de les activitats
(1983)
desenvolupades al Museu de
Zoologia durant l'any 1983.

1985

1985 232 / 2

Obra bibliogràfica de Norbert
Font i Sagué

Fotocòpies de part d'una tesi
doctoral realitzada al 1985 sobre
la figura del geòleg Norbert Font
i Sagué. El fragment fotocopiat
és l'índex i la relació d'obres
escrites per Font i Sagué. També
conté una fotocòpia d'un article
de Font i Sagué publicat a "La
veu de Catalunya" el 18 de
setembre de 1907 on s'esmenta la
reconstrucció del Mamut del Parc
de la Ciutadella.

1985

1985 235 / 7

Enquesta-informe del Museu de
Geologia referent a les
col·leccions del Museu, a les
seves perspectives de recerca i
d'activitats museístiques i de
divulgació

Enquesta-informe del Museu de
Geologia referent a les
col·leccions del Museu, a les
seves perspectives de recerca i
d'activitats museístiques i de
divulgació

1985

1985 255 / 9

Proposta d'adquisició d'un
ordinador

Document on s'informa del volum
de les col·leccions zoològiques
del Museu de Zoologia, la
necessitat de tractament
informàtic i es fa una proposta
d'adquisició d'un ordinador.

1985

1985 256 / 9

Textos sobre fauna urbana per
Roser Nos

Textos "La fauna barcelonina
dintre la ciutat" i "Els animals en
l'àrea urbana" escrits per la
directora del Museu de Zoologia
Roser Nos.
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1985

1990 240 / 4

1985

s/d

1986

1986

Resum

"Guía de Campo de los fósiles
de España y de Europa", per
Julio Gómez-Alba

Disquettes originals,
correspondència, proves
d'imprenta de les làmines,
entrevistes i notes de premsa,
articles i crítiques sobre la obra
"Guía de Campo de los fósiles de
España y de Europa" de Julio
Gómez-Alba.

Col·leccions del Museu de
Zoologia

Diversos documents referents a
les col·leccions del Museu de
Zoologia: "Algunes perspectives
de les col·leccions de Vertebrats"
(escrit per Francesc Uribe al
1985); "Les col·leccions del
Museu de Zoologia" (resum de la
història i estat de les
col·leccions); fitxes-qüestionari
sobre l’estat general i
importància de les col·leccions
d'Ictiologia, Orgnitologia i
Mastozoologia.

1986 225 / 3

Proposta de rehabilitació del
Museu de Geologia: memòria i
plànols (1986)

Memòria i els plànols (per
l'arquitecte Josep M. Gorgas
Vives) de la proposta de
restauració, adequació i
modernització del Museu de
Geologia de 1986. Conté també
diversos retalls de premsa sobre
l'edifici del Museu (1989), sobre
la restauració del Dipòsit de les
Aigües de la Ciutadella i sobre el
disseny d'un museu.

1986 226 / 1

Proposta de rehabilitació del
Museu de Geologia: plànols
(1986)

Plànols realitzats per l'arquitecte
Josep M. Gorgas Vives de la
proposta de restauració,
adequació i modernització del
Museu de Geologia de 1986.
Enquadernats.

20/01/2014
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Resum

1986

1986 235 / 6

Qüestionari del Museu de
Geologia per a un futur
projecte d'informatització dels
museus municipals

Qüestionari-enquesta respòs pel
Museu de Geologia en el marc
d'un projecte d'informatització
dels museus municipals.
L'enquesta revisa el sistema de
documentació emprat pel Museu
de Geologia.

1986

1986 256 / 7

Pla de treball científic en el
Departament de vertrebrats
del Museu de Zoologia. 19861988.

Pla de treball científic en el
Departament de Vertrebrats del
Museu de Zoologia. 1986-1988.
També inclou un document amb
les línees de treball previstes pel
Departament de Conservació.

1986

1988 256 / 5

Informes sobre les col·leccions
del Museu de Zologia

Informes diversos sobre les
col·leccions del Museu de
Zoologia: "Cura de les
col·leccions"; "Projecte
informatització de les
col·leccions del Museu de
Zoologia (departament de
vertebrats)"; "Sistema de
documentación del Museo de
Zoologia de Barcelona"; "Diagnosi
general de les col·leccions del
MZB"; "Revisió i codificació de
l'espai destinat a col·leccions en
el Museu de Zoologia de
Barcelona"; "Situació documental
de les col·leccions del Museu de
Zoologia"; "Pla de treball pel
desenvolupament del programa
ZOODOC"; "Guia documental per
a la col·lecció d'ornitologia";
"Proposta de camps per a una
futura fitxa de col·leccions de
vertebrats"; "Guia
d'informatització per a la
col·lecció d'ornitologia";
"Informatització de la fonoteca
zoologica"
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Resum

1987

1987 255 / 7

Exposició "El so de la natura"

Documents de treball (guions,
croquis, textos explicatius, etc)
per l'exposició "El so de la natura"
celebrada al Museu de Zoologia.

1987

1987 255 / 8

Memòria de la Fonoteca
zoològica (1987)

Memòria de les activitats
portades a terme a la Fonoteca
zoològica l'any 1987. També
inclou relació de les gravacions i
fotocòpia d'un article del diari "El
País" sobre la inauguració de la
Fonoteca.

1988

1988 172 / 1

Documents de la família
Maluquer

Documentació diversa donada al
Museu per Salvador Maluquer i
Maluquer el 10 de desembre de
1988, referent principalment a
Salvador i Joaquim Maluquer
Nicolau i a la seva relació
professional amb la Junta de
Ciències Naturals: inclou dues
fotografies; un quadern dedicat a
glossar el perfil biogràfic de
Salvador Maluquer; fotocòpies de
correspondència diversa de
Joaquim Maluquer; fotocòpies
dels expedients relatius a la
Junta de Ciències Naturals
dipositats a Granada; dos
catàlegs de publicacions de la
Junta (1930); un catàleg de
l'Aquàrium (1932); una
bibliografia micològica de
Catalunya (1935) editada per la
Junta; una memòria de la Junta
(1921-1922); dos reglaments
interiors de la Junta (1919); el
llibre de Joan Maluquer i Viladot
"Records d'un viatge al Senegal"
(1928)
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Resum

1988

1988 255 / 1

Anàlisi d'una exposició
itinerant: "L'ecologia"

Treball de recerca museogràfica
realitzat pel Departament
d'Educació de l Museu de Zoologia
en què es realitza un anàlisi de
l'exposició itinerant "L'ecologia"
(tipus de públic, opinions i
comportament avaluats en vuit
poblacions de Catalunya). També
s'inclou un text manuscrit sobre
l'exposició.

1988

1991 231 / 2

Exposicions del Museu de
Geologia

Llistat de les exposicions del
Museu de Gelogia realitzades
entre els anys 1988 i 1991,
ambdos inclosos. Per cada
exposició s'esmenta el títol, la
data de realització, el tema, el
tipus d'exposició, el lloc, el
nombre de visitants, el tipus de
producció (pròpia, col·laboració,
etc.) i el finançament.

1988

1994 230 / 2

Restauració de la façana del
Museu de Geologia

Protocol de col·laboració de
l’empresa SAPIC en virtut del
qual patrocinarà la restauració
de les façanes del Museu de
Geologia dins del marc de la
campanya municipal per la
millora del paissatge urbà, retalls
de premsa sobre la restauració, i
correspondència sobre la placa
identificativa col·locada a la
façana el 13 de juliol de 1994.
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Resum

1988

1999 249 / 3

Material pedagògic dels museus Inclou una enquesta sobre la
de Geologia i de Zoologia
visita al Museu de Geologia a
omplir pels professors, "Consurs
de Minerals i Fòssils" organitzat
amb motiu del Dia internacional
dels Museus (1988), "Joc d'errors
al Museu de Geologia" organitzat
amb motiu de les Festes de la
Mercè (1993), i diversos dossiers
educatius del Museu de Geologia
i del Museu de Zoologia destinats
al professorat i als estudiants
visitants (1999).

1988

2007 248 / 1

Projecte Fonts Orals del Museu
de Zoologia

20/01/2014

Material relatiu al projecte
"Fonts Orals" dut a terme des del
Museu de Zoologia amb l'objectiu
de documentar el patrimoni del
Museu a través d'entrevistes a
persones que hi han tingut
vinculació Conté documentació,
fitxes, i entrevistes a: Sofia
Gallego (treballadora del Museu
des del 1921 fins als anys 80),
Roser Nos Ronchera (becària del
1947 al 1961 i posteriorment
directora del Museu del 1978 al
1989, només conté la fitxa de
l'entrevista), Carme i Xavier
Palaus Soler (néts del
taxidermista Lluís Soler Pujol);
Salvador Maluquer i Maluquer
(descendents dels germans
Maluquer Nicolau i revisor de la
col·lecció de pells d'estudi d'aus
als anys 50); Lluís Auroux i
Cristòfol Jordà Barreras
(col·laborador del Museu i
recol·lector de papallones)
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Resum

1989

1989 223 / 1

Exposició "Minerals
d'Euskalherria (País Basc i
Navarra)"

Documentació relativa a
l'organització de l'exposició
"Minerals d'Euskalherria (País
Basc i Navarra)" organitzada pel
Museu de Geologia en
col·laboració amb la Sección de
Mineralogía y Paleontología de
Iberduero. Inclou textos
explicatius, relació de minerals
exposats, correspondència, bases
del concurs escolar relacionat
amb l'exposició, i tríptic.

1989

1989 235 / 5

Memòria d'activitats del Museu
de Geologia. Bienni 1987-1988

Hi consten les memòries-informes
del Servei d'Atenció Pedagògica,
secció de Petrologia, secció de
Mineralogia, secció de
Paleontologia, Biblioteca, així
com la dotació econòmica per al
bienni i una valoració general.

1989

1989 235 / 10

Projectes del Museu de
Geologia per al 1990 i
pressupostos

Projectes del Museu de Geologia
per al 1990 i pressupostos dels
projectes.

1989

1989 237 / 2

Actuacions del Museu de
Geologia (1988)

Resum anual dels fulls estadístics
de l'actuació dels Museus
Municipals. Dades pertanyents al
Museu de Geologia de l'any 1988:
fons, exposicions, conferències,
cursets, concursos i altres
activitats realitzades,
investigació, publicacions i fons
documental.

1989

1989 256 / 11

"El perfil professional del nou
Document "El perfil professional
director del Museu de Zoologia" del nou director del Museu de
Zoologia. Justificació" escrit per
Roser Nos amb motiu de la seva
propera jubilació com a directora
del Museu. Inclou també la
convocatòria del concurs per a la
provisió del lloc de treball de
director del Museu de Zoologia.
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Resum

1989

1990 240 / 5

"Decàpodes fòssils d'Espanya",
per Julio Gómez-Alba

Correspondència (fotocòpia),
notes de premsa, crítiques del
catàleg "Decàpodes fòssils
d'Esñanya" escrit per Julio GómezAlba i editat pel Museu de
Geologia

1989

1992 222 / 4

Exposició "La Segarra fa 35
millions d'anys" (col·lecció
Madern)

Documentació relativa a
l'exposició-homenatge a la figura
de Martí Madern organitzada pel
Museu de Geologia juntament
amb el Centre Municipal de
Cultura de Cervera. Inclou
correspondència, textos
explicatius de l'exposició i
possibles temes per treballar
amb les visites escolars,
exemplar mecanografiat d'un text
de Martí Madern titulat "La flora
oligocena de Cervera", relació
d'exemplars del Museu presents a
l'exposició, croquis de la sala
d'exposicions, diversos textos
referents a la figura de Martí
Madern. També conté documents
relatius a la donació de la
col·lecció Madern al Museu de
Geologia.

1990

1991 222 / 2

Avant-projecte de remodelació Esborrany de l'avant-projecte de
museològica i museogràfica del remodelació museològica i
Museu de Geologia
museogràfica del Museu de
Geologia, elaborat per Juan
Muñoz i Ferran Claudin. L'informe
inclou grafics i estadístiques
sobre les dimensions i
organització de l'espai, sobre el
personal que treballa al Museu,
etc. També s'inclou
correspondència avalant la
necessitat de realitzar la
remodelació, amb un informe
sobre l'interès de la secció de
Paleontologia del Museu.
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Resum

1990

1991 235 / 3

Préstec d'exemplars del Museu
de Geologia a l'Instituto
Tecnológico Geominero de
España

Préstec d'alguns exemplars de
minerals del Museu de Geologia a
l'Instituto Tecnológico Geominero
de España com a col·laboració en
l'exposició "Los Museos de
Minerales de España". Inclou
correspondència, relació
d'exemplars prestats, pòlissa
d'assegurança.

1990

2004 250 / 1

Correspondència Miquel Bech i
Taberner

Correspondència i documents
(circulars, butlletins, etc.) del
naturalista i malacòleg Miquel
Bech i Taberner. També conté un
plec de retalls de diaris (amb un
abast temporal de 1955 al 2001
aproximadament) recopilats pel
seu interès per Miquel Bech. La
majoria són articles de temàtica
científica.

1991

1991 235 / 4

Activitats del Museu de
Geologia (1991)

Informe de les activitats dutes a
terme pel Museu de Geologia
durant l'any 1991. Inclou fitxes
amb indicadors

1991

1991 256 / 2

Pre-projecte pels Museus de
Ciències

Informe escrit per la directora
del Museu de Zoologia Roser Nos
referent als Museus de Ciències:
situació actual, i proposta
d'elaboració d'un nou pla
museològic.
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Resum

1991

1992 234 / 2

Préstec d'exemplars del Museu
de Geologia a l'Universitat de
Salamanca

Préstec d'exemplars del Museu de
Geologia al Departament de
Geologia de la Universitat de
Salamanca, destinats a
l'exposició "Tortugas fósiles de
España" organitzada en el marc
dels actes del III Congreso
Geológico de España y VIII
Latinoamericano de Geología.
Inclou correspondència, relació
dels exemplars prestats, butlletí
d'inscripció d'Alícia Masriera al
congrés, catàleg i pòster del
mateix.

1992

1992 234 / 1

Col·laboració del Museu de
Geologia amb l'exposició
"Fòssils Marins" de Vilanova i la
Geltrú

Documents relatius a la
col·laboració del Museu de
Geologia amb l'exposició "Fòssils
Marins" celebrada al Museu del
Mar de Vilanova i la Geltrú,
consistent en el préstec de
fòssils. Inclou correspondència,
assegurança del préstec, tríptic i
pòster de l'exposició, i material
de difusió de la mateixa als
mitjans.

1992

1992 234 / 3

Activitats del Museu de
Geologia (1992)

Inclou correspondència,
documents de treball,
esborranys, programes i retalls
de premsa (molts són fotocòpies)
referents a les activitats dutes a
terme pel Museu de Geologia
durant l'any 1992: exposicions,
col·laboracions, cursos i tallers,
aparicions als mitjans

1992

1992 237 / 3

Dades estadístiques i activitats
del Museu de Geologia (1992)

Documents de treball i
esborranys destinats a
l'el·laboració de la memòria del
Museu de Geologia de l'any 1992.
Inclou dades estadístiques dels
fons del Museu i resum de les
activitats realitzades.
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1992

1992 240 / 1

"Luis Mariano Vidal Carreras
Original en castellà de la
(1842-1922). La tenacidad
publicació "Luis Mariano Vidal
científica" per Julio Gómez-Alba Carreras (1842-1922). La
tenacidad científica", escrit per
Julio Gómez-Alba. Amb anotació
manuscrita a la portada "para
traducir al catalán".

1992

1992 253 / 1

Plànols del Museu de Zoologia
(1992)

1992

1993 236 / 2

Comptes de les VIII Jornades de Esborranys sobre els comptes
Paleontologia
(ingressos i despeses) per
l'organització de les VIII Jornades
de Paleontologia.

1992

1994 236 / 1

Projecte Vidal'92

Documentació relativa als actes,
exposició itinerant i publicacions
organitzats pel Museu de
Geologia amb motiu del 150
aniversari del geòleg i enginyer
de mines Lluís Marià Vidal i
Carreras. Inclou correspondència;
dossier sobre l'organització de
Projecte Vidal'92 (on hi consta el
pressupost); dades comptables;
ressenyes sobre les publicacions i
l'exposició; documents sobre
l'exposició itinerant: factures,
pòster i díptics, estadístiques de
visitants; textos sobre la figura
de Vidal.

1992

1995 227 / 1

Plànols i mides del Museu de
Geologia (1992)

Plànols de l'estat del Museu de
Geologia al 1992 realitzats per
l'Oficina Tècnica de Museus de
l'Ajuntament sota la direcció de
l'arquitecte A. Fontela i
Busselleu. També inclou
fotocòpies de l'estat de les
medicions del Museu (1992 i 1995)

20/01/2014

Plànols de l'estat del Museu de
Zoologia al 1992 realitzats per
l'Oficina Tècnica de Museus de
l'Ajuntament sota la direcció de
l'arquitecte A. Fontela i Busselleu.
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1992

2005 230 / 1

El Museu de Geologia al
Expedient d'inscripció del Museu
registre de Museus de Catalunya de Geologia al registre de Museus
de Catalunya (adscrit al
Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya).
Qüestionaris d'actualització
periòdica (1998, 2002, 2003).
Actes d'inspeccions periòdiques
del registre de Museus de
Catalunya (1994, 2000 i 2005) i
corresponents informes tècnics
sobre l'estat del Museu.

1993

1993 225 / 2

Mostra de ceràmiques "Els
animals fòssils" de Glòria Sedó

Documents i retalls de premsa
sobre la mostra de ceràmiques
"Els animals fòssils" de Glòria
Sedó que va tenir lloc al Museu
de Geologia al 1993 amb motiu
de la Setmana Internacional dels
Museus.

1993

1993 234 / 4

Activitats del Museu de
Geologia (1993)

Inclou correspondència,
documents de treball,
esborranys, programes i retalls
de premsa referents a les
activitats dutes a terme pel
Museu de Geologia durant l'any
1993: exposicions,
col·laboracions, cursos i tallers,
visites especials, aparicions als
mitjans, etc.

1993

1994 237 / 4

Dades estadístiques i activitats
del Museu de Geologia (1993)

Documents de treball destinats a
la memòria i l'anuari del Museu
de Geologia de l'any 1993. Inclou
dades estadístiques dels fons del
Museu i resum de les activitats
realitzades.
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1993

2008 223 / 3

Llegat de Manuel Masoliver Pons Llegat del Sr. Manuel Masoliver
Pons al Museu de Geologia d'una
col·lecció de micromuntatges de
més de cinc mil exemplars, dels
mobles arxivadors d'aquests
exemplars i la biblioteca que
complementa la col·lecció,
documentació gràfica i
informàtica. Inclou còpia del
testament, correspondència
entre l'Institut de Cultura de
Barcelona i el Museu de Geologia,
llistat i pressupost dels mobles de
l'espai Masoliver, comunicacions i
retalls de premsa sobre la figura
de Manuel Masoliver i la seva
col·lecció, tríptic de l'exposició
"Els micromuntatges: Minerals en
miniatura", fotocòpies en blanc i
negre de fotografies de Manuel
Masoliver.

1994

1994 231 / 3

II Exposició Internacional de
Minerals i Fòssils

Expedient d'exportació temporal
de minerals i fòssils del Museu de
Geologia per ser exposats a la II
Exposició Internacional de
Minerals i Fòssils celebrada a
Atenes els mesos de juny i juliol
de 1994. Conté
correspondència,autorització per
l'exportació dels béns, el catàleg
de l'exposició i fotocòpia d'un
article sobre l'exposició.

1994

1994 234 / 5

Activitats del Museu de
Geologia (1994)

Inclou correspondència,
documents de treball,
esborranys, programes a
referents a les activitats dutes a
terme pel Museu de Geologia
durant l'any 1994: exposicions,
col·laboracions, cursos i tallers,
aparicions als mitjans, etc.
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1994

1994 237 / 5

Dades estadístiques del Museu
de Geologia (1994)

Dades estadístiques dels fons del
Museu de Geologia i de la seva
Biblioteca de l'any 1994.

1994

1998 235 / 8

Projecte del Museu de Geologia
per la candidatura de
Barcelona com a Ciutat
Europea de la Cultura l'any 2001

Participació del Museu de
Geologia amb "Europa Mineral",
una exposició i cicle de
conferències internacionals
d'àmbit europeu proposades pel
Museu com a projecte a realitzar
si Barcelona accedia a la
capitalitat europea de la cultura
l'any 2001, esdeveniment que
finalment no es va materialitzar.
Inclou correspondència i memòria
del projecte del Museu de
Geologia.

1995

1995 234 / 6

Activitats del Museu de
Geologia (1995)

Inclou correspondència,
documents de treball,
esborranys, programes i retalls
de premsa referents a les
activitats dutes a terme pel
Museu de Geologia durant l'any
1995: exposicions,
col·laboracions, cursos i tallers,
visites, investigacions, etc.

1995

1995 237 / 9

"Recerca i ensenyament de les
Ciències Naturals"

Reflexions sobre el paper
educatiu i els recursos didàctics
del Museu de Geologia de
Barcelona. Article escrit per
Alícia Masriera en ocasió del 4t
Simposi sobre l'ensenyament de
les Ciències Naturals.

1995

1996 237 / 6

Dades estadístiques del Museu
de Geologia (1995)

Dades estadístiques dels fons del
Museu de Geologia i de la seva
Biblioteca de l'any 1995.
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1995

1996 247 / 6

Exposicions i actes singulars
realitzats al Museu de Zoologia
(1995-1996)

Recull d'articles de premsa
(fotocòpies) sobre les diverses
exposicins i col·laboracions
realitzades al Museu de Zoologia
durant els anys 1995 i 1996.

1995

1998 230 / 4

Anuaris del Museu de Geologia

Còpia de les dades referents al
Museu i a la Biblioteca de
Geologia dels anuaris estadístics
de la ciutat de Barcelona (1995,
1996, 1997, 1998). També inclou
informe-memòries del Museu de
Geologia dels anys 1997 i 1998
destinades a formar part de la
Memòria de l'Institut de Cultura,
així com alguns documents de
treballs amb dades per
l'elaboració dels informes.

1996

1996 231 / 4

Exposició "Els grans animals del Documents relatius a
passat: maquetes històriques al l'organització de l'exposició "Els
Parc de la Ciutadella"
grans animals del passat"
realitzada a l'Hivernacle. Conté:
correspondència; textos
explicatius de l'exposició i de les
maquetes exposades; reculls de
premsa; díptic de l'exposició;
targa d'invitació a la inauguració;
dossier "Estudi de la composició,
dosificació i cromatització del
morter constitutiu del mamut del
Parc de la Ciutadella (Barcelona)"
junt amb fotocòpies de
fotografies del mamut (amb
anotacions manuscrites);
qüestionari per les escoles
visitants; extracte número 8 de
la "Guia general de les
instal·lacions i serveis de la
Junta" (maig 1917) sobre "Els
grans animals del passat";
fotocòpies de maquetes d'animals
a les seves vitrines amb
anotacions manuscrites.
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1996

1996 235 / 1

Activitats del Museu de
Geologia (1996)

Inclou correspondència,
documents de treball,
programes, díptics referents a les
activitats dutes a terme pel
Museu de Geologia durant l'any
1996: exposicions,
col·laboracions, cursos i tallers,
visites, recerca, publicacions,
aparicions als mitjans.

1996

1996 237 / 7

Dades estadístiques i activitats
del Museu de Geologia (1996)

Memòria-resum de les principals
dades i activitats del Museu de
Geologia i de la seva Biblioteca
corresponents al 1996

1996

1996 254 / 1

Plànol del Museu de Zoologia
(1996)

Còpia d'un plànol de la planta
tercera del Museu de Zoologia

1996

2001 246 / 5

Identitat gràfica del Museu de
Ciències Naturals

Inclou la normativa gràfica de
l'Institut de Cultura de Barcelona
per al Museu de Cències Naturals
de la Ciutadella, la normativa
gràfica general de l'Institut de
Cultura de Barcelona, i la
proposta d'identitat gràfica de
"Centres i museus de ciències".
També conté el Manual
d'Identitat Gràfica del Museu de
Zoologia el·laborat al 1996.

1997

1997 235 / 2

Activitats del Museu de
Geologia (1997)

Inclou correspondència,
documents de treball, notes pde
premsa, programes, díptics
referents a les activitats dutes a
terme pel Museu de Geologia
durant l'any 1997: exposicions,
col·laboracions, cursos i tallers,
visites, recerca, publicacions,
aparicions als mitjans.
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1997

1997 237 / 1

Informe-memòria 1997 del
Museu de Zoologia i del Museu
de Geologia

Informe-memòries de l'any 1997
dels Museus de Zoologia i
Geologia de Barcelona.
S'acompanyen de material de
treball utilitzat per la seva
elaboració: dades estadístiques i
dades econòmiques (hi consta
còpia del pressupost, el balanç
econòmic i els ingressos de l'any
1997 del Museu de Zoologia).

1997

1998 230 / 6

Personal i organigrames del
Museu de Geologia

Documents on es llista els llocs
de treball i el personal del Museu
de Geologia (1997 i 1998).
Diversos organigrames de la
plantilla del Museu de Geologia
(1997).

1997

2000 230 / 5

Pressupost dels Museus de
Geologia i Zoologia (2000)

Pressupost dels Museus de
Geologia i Zoologia de l'any 2000.
També inclou diversos documents
referents a ingressos i despeses
del Museu de Geologia durant els
anys 1997, 1998, 1999 i 2000.

1997

2002 232 / 1

Memòries de la Biblioteca del
Museu de Geologia

Memòries de la Biblioteca del
Museu de Geologia entre els anys
1997 i 2002. La memòria del 2002
és la primera de la nova
Biblioteca del Museu de Ciències
Naturals de la Ciutadella, després
que les biblioteques de Geologia i
Zoologia unifiquéssin els seus
catàlegs. També s'inclou un
informe sobre l'incendi que
afectà la Biblioteca del Museu de
Geologia al 1998; i dos textos
explicatius (no datats) sobre la
Biblioteca del Museu de Geologia
i sobre el Servei d'Atenció
Pedagògica del Museu de
Geologia.
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1997

2004 251 / 2

Relacions amb l'Institut de
Cultura de Barcelona (ICUB)

Diversa documentació referent a
la relació del Museu amb l'Institut
de Cultura de Barcelona
(correspondència, documents de
treball per a reunions).

1997

2008 251 / 1

Proposta de creació del Museu
d'Història Natural de Catalunya

Proposta de creació del Museu
d'Història Natural de Catalunya.
Inclou diverses versions de
proposta i documents de treball
utilitzats per el·laborar-les

1998

1998 221 / 1

Incendi de la Biblioteca del
Museu de Geologia

Conté documentació relativa a
l'incendi que va afectar la
Biblioteca del Museu de Geologia
la nit del 6 d'abril de 1998. Inclou
correspondència, informes
diversos, un article sobre el
sinistre destinat al butlletí de la
"Sociedad Española de
Paleontología", còpia de la
proposta d'indemnització de la
companyia asseguradora,
pressupostos, inventaris de
llibres i publicacions aftectats,
parts d'incidències, factures, fulls
de comandes per recuperar el
material perdut. També inclou
algunes fotografies en blanc i
negre procedents de l'Arxiu
Fotogràfic de l'Arxiu Històric de
Barcelona on es pot veure la part
de la biblioteca malmesa pel foc.

1998

1998 247 / 2

Memòria del Museu de Zoologia Memòria corresponent a l'any
(1998)
1998 del Museu de Zoologia.
Inclou el pressupost de l'any.

1998

1998 247 / 3

Projectes del Museu de
Zoologia (1998)

20/01/2014

Catàleg de projectes previstos
pel 1998 del Museu de Zoologia.
Inclou els pressupos per cada
projecte.
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1998

1998 250 / 7

Projecte de punt d'informació
interactiu

Esborrany per la realització d'un
projecte de punt d'informació
interactiu amb l'objectiu de
difondre les diverses funciones
museològiques del Museu de
Zoologia.

1999

1999 230 / 7

Memòria del Museu de Ciències
Naturals (1999)

Memòria de l'any 1999 del Museu
de Ciències Naturals. Conté
també documents de treballs
utilitzats per a la seva
el·laboració (indicadors de
serveis i ús, dades econòmiques)
i díptics de les exposicions
realitzades pel Museu de
Zoologia.

1999

1999 249 / 6

Article "La fauna dels parcs"

Article titulat "La fauna dels
parcs" escrit per la directora del
Museu de Zoologia Anna Omedes
per la publicació "Barcelona
Verda". L'article parla de la fauna
que es pot trobar als parcs
urbans.

1999

2001 251 / 3

Creació del Museu de Ciències
Naturals de la Ciutadella

Documents relatius a la creació
del Museu de Ciències Naturals
de la Ciutadella, resultat de la
compactació dels Museus de
Zoologia i de Geologia. Inclou
bàsicament organigrames (del
Museu de Zoologia, de Geologia i
proposta d'organigrama del
Museu de Ciències Naturals de la
Ciutadella), propostes de
compactació de llocs de treball,
documents de treball sobre les
variacions d'estructura orgànica i
funcional conseqüència de la
unificació.
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2000

2000 231 / 1

Memòria del Museu de Ciències
Naturals (2000)

Memòries del Museu de Geologia i
del Museu de Zoologia de l'any
2000, així com documents de
treball utilitzats per el·laborarles.

2000

2000 233 / 13

Préstec d'una peça canina
d'Ursus arctos de Can Pedrerol
de Baix a l'Ajuntament de
Castellbisbal

Cessió en préstec en comodat, a
l'Ajuntament de Castellbisbal,
d'una peça canina d'Ursus arctos
de Can Pedrerol de Baix, número
de reigistre 6150 del Museu de
Geologia, destinada a formar
part de l'exposició "L'evolució del
paisatge de Castellbisbal des de
fa 18 milions d'anys, un viatge a
través del temps".

2000

2000 251 / 5

Projectes del Museu de
Zoologia (2000-2003)

Relació de projectes previstos pel
Museu de Zoologia en el període
2000-2003

2000

2001 233 / 6

Préstec de minerals i fòssils al Cessió en concepte de préstec en
museu Príncep Felip de València règim de comodat, amb el Royal
Collections de València, de 14
exemplars de minerals i fòssils
del Museu de Geologia destinats
a formar part de l'exposició
"Grans col·leccions de Minerals i
Fòssils" celebrada al Museu
Príncep Felip de València.

2000

2001 233 / 7

Préstec de quatre exemplars
de meteorits al Museu de
Ciències Naturals d'Àlava

20/01/2014

Préstec en comodat al Museu de
Ciències Naturals d'Àlava de
quatre meteorits destinats a
formar part de l'exposició
"Meteoritos: entre la vida y la
muerte".
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2000

2001 249 / 1

Restauració del patrimoni del
Museu de Zoologia

Inclou: "Proposta i pressupost per
la recuperació pictòrica del
sostre de la sala sistemàtica del
Museu de Zoologia de Barcelona",
relació d'intervencions
necessàries per a la recuperació
del patrimoni (tant de l'interior
com de l'exterior de l'edifici del
Museu de Zoologia),
documentació històrica
(fotocòpies) relativa a les
pintures i instal·lacions originals
de l'edifici; anotacions
manuscrites sobre les
intervencions realitzades a
l'edifici del Museu; pressupost per
la realització de treballs.

2000

2002 247 / 4

Normatives del Museu de
Zoologia per a col·leccions i
préstecs

Inclou l'informe "Mordernització
de les condicions de conservació
del fons de col·leccions del
Museu de Zoologia de Barcelona:
projecte de magatzematge" on
s'estableixen els criteris per una
bona conservació de la
col·lecció; condicions del Museu
de Zoologia pel préstec de
material; models de fitxes de
col·lecció,fulls de petició de
consulta, petició de préstec en
comodat.

2000

2009 246 / 1

Música i literatura de Julio
Gómez-Alba

Díptic on es glossa la vessant com
a músic de Julio Gómez-Alba,
que fou conservador de
paleontologia del Museu de
Geologia: díptic sobre el cd "La
llama y la sombra" . Va
acompanyat de dos
enregistraments de Gómez-Alba:
"Trece Canciones" i "La llama y la
sombra: el Camino de Santiago y
el Romancero español". També
inclou el llibre de poemes "Poesía
incompleta" escrit per Julio
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2001

2001 224 / 3

Memòria del Museu de Ciències
Naturals (2001)

Memòries i plans d'actuació del
Museu de Ciències Naturals i de
les diferents col·leccions, així
com documents de treball
utilitzats per elaborar-les.

2001

2001 232 / 3

Exposició "Micromuntatges:
minerals en miniatura"

Documentació relativa a
l'organització de l'exposició
"Micromuntatges: minerals en
miniatura". Inclou dossier de
premsa, textos explicatius,
relació de minerals segons la
procedència; còpies de
pressupostos i factures;
correspondència; proves de
disseny del tríptic.

2001

2001 235 / 9

Presentació de la col·lecció de
núvia de Joaquim Verdú al
Museu de Geologia

Fotocòpies i retalls de premsa
sobre la desfilada de moda duta
a terme al Museu de Geologia on
Joaquim Verdú presentà la seva
col·lecció de núvia, una activitat
que va suposar ingressos pel
Museu.

2001

2001 240 / 3

"Planificación, Gestión y
Servicios del Patrimonio del
Museu de Ciències Naturals de
la Ciutadella", per Julio GómezAlba

Projecte "Planificación, Gestión y
Servicios del Patrimonio del
Museu de Ciències Naturals de la
Ciutadella" el·laborat per Julio
Gómez-Alba. En el mateix exposa
els problemes de les col·leccions,
dels laboratoris i de la biblioteca
del Museu, i el pla de treball
proposat.
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2001

2002 222 / 3

Exposició "La Sagrada Família:
les roques del Temple, les
pedres del temps"

Documentació relativa a
l’exposició "La Sagrada Família:
les roques del Temple, les pedres
del temps", organitzada amb
motiu de l'any Gaudí al 2002 pel
Museu de Geologia conjuntament
amb la Junta Constructora del
Temple de la Sagrada Família.
Inclou correspondència, mostra
del disseny d'un mòdul, tarja de
visita del dissenyador gràfic,
invitació a l'inauguració, retalls
de premsa i material de difusió
sobre l’exposició.

2001

2003 233 / 14

Préstec de l'exposició
fotogràfica "Imatges Invisibles"

Préstec de l'exposició fotogràfica
"Imatges Invisibles" produïda pel
Museu de Geologia al Museu
Comarcal de Ciències Naturals
del Pallars Jussà, al Museu
Municipal d'Alcover, i a la
Asociación Gemológica Vasca.

2001

2006 232 / 5

Exposició "Les nostres roques:
una visió insòlita"

Documentació referent a
l'exposició "Les nostres roques:
una visió insòlita". Conté: textos
explicatius; correspondència;
factures i material de difusió i
reculls de premsa. Els documents
estan organitzats en dossiers
segons les diferents localitats per
on va passar l'exposició. Al
dossier del préstec a l'Obrador de
Sabadell s'inclou una entrevista a
la directora del Museu de
Geologia Alícia Masriera.
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2002

2002 224 / 2

Projectes del Museu de
Ciències Naturals

Planificació de projectes per al
2002 del Museu de Ciències
Naturals de la Ciutadella, on es
detalla el tipus de projecte,
l'àmbit, els objectius, el
responsable, el pressupost i el
calendari previst. Inclou també
els projectes específics previstos
per al Museu de Geologia i les
seves seccions; autoavaluacions
dels projectes realitzats al 2001;
l'informe de gestió i la política
d'adquisicions de la Biblioteca del
Museu de Ciències Naturals al
2002.i una proposta per la
realització d'un estudi geològic i
paleontològic del Parc de
Montjuïc.

2002

2002 224 / 4

Memòria del Museu de Ciències
Naturals (2002)

Memòria de l'any 2002 del Museu
de Ciències Naturals i de les
diferents col·leccions
(petrologia, mineralogia,
paleontologia, invertebrats no
artròpodes, artròpodes i
vertebrats). Conté diferents tipus
d'indicadors d'ús i de servei dels
museus, i gestió del pressupost.
També inclou el dossier
d'autoavaluació dels projectes

2002

2002 230 / 3

Plànols i mides del Museu de
Geologia (2002)

Plànols a escala 1/100 de l'estat
del Museu de Geologia al 2002
realitzats per l'Institut de Cultura
de l'Ajuntament sota la direcció
d'Antonio Fontela. També inclou
fotocòpies de l'estat de les
medicions del Museu al 2002.
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2002

2002 233 / 8

Préstec de l'ullal de
Palaeloxodon antiquus a
l'Ajuntament de Viladecans

Cessió en concepte de préstec en
comodat al 'Ajuntament de
Viladecans per l'exposició "M.A.
Millions d'anys" celebrada al
Museu de Viladecans, de l'ullal de
Palaeoloxodon antiquus que
forma part del fons del Museu de
Geologia amb número d'inventari
33188.

2002

2002 233 / 10

Col·lecció "Grans Blocs" del
Museu de Geologia

Fotocòpia d'un document amb la
numeració dels blocs que formen
part de la col·lecció "Grans Blocs"
del Museu de Geologia, amb els
seus noms en català.
S'acompanya d'una carta de la
directora del Museu Alícia
Masriera referent als nous rètols
que s'han de realitzar per a
instal·lar davant dels blocs.

2002

2003 224 / 1

Donació d'una col·lecció de
Paleoflora de Catalunya

Donació que fa Joan Vicente
Castells d'una col·lecció de
Paleoflora de Catalunya formada
per 759 exemplars. Inclou un
document on es detalla el
procediment a seguir per a
formalitzar una donació i la
documentació que ha d'aportar
cadascuna de les parts. Conté
també un document on es detalla
l'orígen i contingut de la
col·lecció i el procés de registre
al Museu de Geologia.
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2002

2004 246 / 4

Projecte de banc d'imatges del
Museu de Ciències Naturals

Projecte per la creació d'un banc
d'imatges del Museu de Ciències
Naturals amb l'objectiu de
facilitar-ne la gestió,
documentació i actualització.
Inclou informe de les imatges en
diferents formats repartides pels
departaments del Museu;
enquestes realitzades per a
l'el·laboració de l'informe;
informe sobre la gestió i
documents d'imatges; anàlisis de
diverses propostes de camps per
a la creació d'una base de dades
d'imatges; diverses sol·lucions
comercials. També conté un
document: "Interoperabilitat de
fonts d'informació: el cas del
Museu".

2003

2003 232 / 4

Exposició "El Museu Martorell,
125 anys de ciències naturals
(1878-2003)"

Documentació relativa a
l'exposició conmemorativa "El
Museu Martorell, 125 anys de
ciències naturals (1878-2003)"
que tingué lloc des de l'11 de
desembre del 2003 al 31 de
desembre del 2004. Conté dossier
de premsa; retalls de premsa;
textos sobre la història del Museu
de Geologia en diversos idiomes;
un llistat de publicacions del
Museu de Geologia;
correspondència; documents de
treball (fotocòpies de diverses
cobertes de publicacions,
fotocòpia d'un mapa de Barcelona
amb el carrer Martorell i Peña,
document "Què és la
geoplanetologia" de 1978)
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2003

2003 233 / 9

Préstec de roques del Museu de Roques del Museu de Geologia de
Geologia a Construmat 2003
Barcelona, sense valor
patrimonial, deixades per a la
seva exposició al Saló
Internacional de la Construcció
CONSTRUMAT 2003 (stand del
Colegio Oficial de Ingenieros de
Minas del Nordeste de España) en
règim de col·laboració tècnica.

2003

2005 225 / 1

Donació d'una col·lecció de
paleontologia formada per 781
espècies de gasteròpodes
d'ambient continental

Donació que fa el sr. Jean-Claude
Plaziat al Museu de Geologia
d'una col·lecció de paleontologia
de mol·luscs continentals
recol·lectats durant els seus
treballs de recerca en els
terrenys del Terciari inferior de
França i Espanya. Inclou
correspondència, còpies dels
documents de donació i
acceptació de la mateixa,
informe sobre les
característiques de la donació,
còpia de la carta d'agraïment per
la donació efectuada, registre
dels exemplars de la col·lecció,
articles científics publicats per
Jean-Claude Plaziat

2004

2004 233 / 11

Donatiu de roques i exemplars
mineralògics, i préstec de 6
rèpliques de fòssils a la
Fundació Bigues i Riells

Relació d'exemplars mineralògics
i de roques del Museu de
Geologia donats a la Fundació
privada Bigues i Riells amb
finalitats didàctiques i
expositives. Préstec d'una
col·lecció de 6 rèpliques de
fòssils del Museu de Geologia a la
Fundació Bigues i Riells per la
seva exposició al públic.

2004

2004 246 / 3

Exposició "Gemmes de la
península Ibèrica, les grans
desconegudes"

Dossier de premsa de l'exposició
"Gemmes de la península Ibèrica,
les grans desconegudes", que
tingué lloc al Museu de Geologia
l'any 2004.
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2004

2004 251 / 4

"Les col·leccions: patrimoni i
recerca"

Resum de la intervenció d'Alícia
Masriera, directora del Museu de
Geologia, en la taula rodona "Els
museus i les col·leccions de
ciències naturals: passat, present
i futur". El títol de la intervenció
de Masriera és "Les col·leccions:
patrimoni i recerca". El document
inclou també el resum d'altres
intervencions a la taula rodona.

2004

2005 233 / 12

Préstec de peces del Museu de
Geologia a l'Institut Botànic de
Barcelona

Préstec en règim de comodat de
diverses peces del Museu de
Geologia a l'Institut Botànic de
Barcelona per a l 'exposició "De la
curiositat a la prospectiva: Tres
segles d'interpretació de la
natura a través de les
col·leccions naturalístiques".

2005

2007 250 / 2

Agenda d'activitats del Museu
de Ciències Naturals

Butlletins i díptics amb el
programa d'activitats del Museu
de ciències Naturals de Barcelona
de tot l'any 2005, més el de
febrer-maig del 2007. Alguns
díptics referents a l'exposició
"Mitologia dels dinosaures".

2007

2007 238 / 1

Proves de làmines de la
monografia Surroca-Ogassa

Proves de làmines de la
monografia "La cuenca
carbonífera de Surroca-Ogassa
(Ripollès, Cataluña, España):
história económica, minera y
geológica y catálogo de la flora
carbonífera catalana del Museu
de ciències Naturals de
Barcelona" escrita per Julio
Gómez-Alba, amb anotacions
manuscrites en algunes de les
làmines.
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2007

2007 249 / 2

Exposició "Orígens. Univers
Terra Vida Humanitat"

Dossier de premsa, targa
d'invitació a la inauguració i
díptics de l'exposició "Orígens.
Univers Terra Vida Humanitat"
organitzada pel Museu de
Ciències Naturals.

2010

2010 240 / 2

Julio Gómez-Alba Ruiz.
Curriculum profesional

Curriculum professional de Julio
Gómez-Alba, que fou conservador
de Paleontologia del Museu de
Geologia de Barcelona.

2010

2010 246 / 2

Biblioteca, arxiu i fototeca de
Julio Gómez-Alba

Inventari de la biblioteca, l'arxiu
i la fototeca personal de Julio
Gómez-Alba, que fou conservador
de paleontologia del Museu de
Geologia.

2010

2010 240 / 6

Jubilació de Julio Gómez-Alba

Dedicatòria dels companys de
Julio Gómez-Alba al Museu de
Geologia amb motiu de la seva
jubilació l’any 2010.

s/d

1932

Inventaris

Relació sense data de peixos del
Museu Martorell; llista dels
mol·luscs classificats al Colegio
de Religiosas de la Sagrada
Familia; llista dels helicidae
enviats al Gmà Apolinar Maria de
Bogotà (Colòmbia) per mediació
del Dr. Cuatrecasas i com a
obsequi fet al Museu de La Salle
de Bogotà

s/d

s(d

"Cortes del Cuaternario.
Maresme"

Dibuixos del treball "Cortes del
Cuaternario. Maresme" de Jaume
Marcet Riba.

s/d

s/d

Inventari dels exemplars del
Museu de Ciències Naturals

Inventari dels exemplars de les
diferents seccions del Museu de
Ciències Naturals i la forma
d'adquisició

20/01/2014
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Ubicació Títol

Resum

s/d

s/d

11 / 3

Inventari de les col·leccions del Inventari de les col·leccions de
Museu
mamífers, rèptils, amfibis,
peixos, insectes, aràcnids,
mol·luscs. minerals i roques i
fòssils (sense data)

s/d

s/d

11 / 2

Catàleg de les aus del Museu

Esborrany de l'inventari de les
aus del Museu de Ciències
Naturals (sense data)

s/d

s/d

102 / 1

Catàleg de conxiologia

Fitxes de l'inventari de
conxiologia (sense data)

s/d

s/d

102 / 4

Esborrany de l'inventari de les
col·leccions del Museu

Esborrany de l'inventari de les
col·leccions del Museu (sense
data)

s/d

s/d

126 / 3

"Índex sistemàtic dels primats"
segons D.G. Elliot

Mecanoscrit titulat "Indice
sistemático de los primates"
segons D.G. Elliot

s/d

s/d

126 / 2

Llibre manuscrit sense títol

Llibre manuscrit que conté una
nomenclatura de mol·luscs

s/d

s/d

127 / 5

"Clave dicotómica de los
géneros y de las especies"

Original de l'obra "Clave
dicotómica de los géneros y de
las especies"

s/d

s/d

127 / 2

"Contribució a la malacofauna
de la conca inferior de l'Ebre",
per F. Haas

Original de l'obra "Contribució a
la malacofauna de la conca
inferior de l'Ebre" de Fritz Haas

s/d

s/d

127 / 7

"Un hàbitat de Dermestes
mustelimus Er. (Col.
Desmestidae) favorable a
l'economia forestal", per A.
Codina

Article "Un hàbitat de Dermestes
mustelimus Er. (Col.
Desmestidae) favorable a
l'economia forestal" d'Ascensio
Codina

20/01/2014
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Resum

s/d

s/d

127 / 8

"Les Helopinaedes des Îles
Baleares (Col. Tenebrionidae)",
per F. Español

Original i resum de l'estudi "Les
Helopinaedes des Îles Baleares
(Col. Tenebrionidae)" de Francesc
Español

s/d

s/d

127 / 10

"Elements de Zoologia", per
Joaquim Maluquer

Original manuscrit de l'article
"Elements de Zoologia" de
Joaquim Maluquer

s/d

s/d

127 / 11

"Los Helopinae de la vertiente
española de los Pirineos (Col.
Heteromera)", per F. Español

Original i làmines de l'estudi "Los
Helopinae de la vertiente
española de los Pirineos (Col.
Heteromera)" de Francesc Español

s/d

s/d

127 / 14

"L'aparell genital dels
lepidòpters i sa importància
biològica", per R. Standfuss

Estudi "L'aparell genital dels
lepidòpters i sa importància
biològica" de R. Standfuss

s/d

s/d

127 / 3

"Beitrag fur Lepidopterenfauna
von Katalonien", per A. Weiss

Estudi "Beitrag fur
Lepidopterenfauna von
Katalonien" d'Alfred Weiss

s/d

s/d

127 / 25

"El misterioso mundo de los
insectos", per E. Marvier

Estudi divulgatiu "El misterioso
mundo de los insectos" d'Evan
Marvier

s/d

s/d

85 / 2

"Entomologia de Catalunya",
per A. Codina

Galerades i làmines de l'obra
"Entomologia de Catalunya"
d'Ascensio Codina, publicada per
la secció de Ciències de l'Institut
d'Estudis Catalans

s/d

s/d

12 / 1

Relligat de notes manuscrites
sobre diverses espècies

Relligat de notes manuscrites
sobre diverses espècies

20/01/2014
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Ubicació Títol

Resum

s/d

s/d

12 / 2

"Étude sur les mollusques
terrestres et fluviatiles de la
Principauté de Monaco et du
département des AlpesMaritimes", par le commandant
Caziot

Relligat de la llista de les
espècies de "Étude sur les
mollusques terrestres et
fluviatiles de la Principauté de
Monaco et du département des
Alpes-Maritimes", obra del
comandant Caziot

s/d

s/d

128 / 1

"Estudi sobre la malacologia de
les valls pirenaiques catalanes,
V. Conca del Llobregat" per A.
Bofill i F. Haas

Originals català i alemany,
làmines i mapa de l'obra "Estudi
sobre la malacologia de les valls
pirenaiques catalanes, V. Conca
del Llobregat" per Artur Bofill i
Fritz Haas

s/d

s/d

128 / 2

"Estudi sobre la malacologia de
les valls pirenaiques catalanes,
VI. Conques del Besòs, Ter,
Fluvià, Muga i litorals
intermitjos" per A. Bofill, F.
Haas i J.B. d'Aguilar-Amat

Original, làmines i mapes de
l'obra "Estudi sobre la
malacologia de les valls
pirenaiques catalanes, VI.
Conques del Besòs, Ter, Fluvià,
Muga i litorals intermitjos" per
Artur Bofill, Fritz Haas i Joan
Baptista d'Aguilar-Amat

s/d

s/d

128 / 3

"Estudi sobre la malacologia de
les valls pirenaiques catalanes,
VII. Vall d'Aran" per A. Bofill i
F. Haas

Original, làmines i mapa de l'obra
"Estudi sobre la malacologia de
les valls pirenaiques catalanes,
VII. Vall d'Aran" per Artur Bofill i
Fritz Haas

s/d

s/d

133 / 1

Apunts M. de Chía. Fitxes,
notes i diversos textos
mecanoscrits

Llibretes de notes, una de les
quals conté el "Catálogo
provisional de moluscos de
provincia de Gerona y
observaciones y comentarios
respecto del mismo"; referències
bibliogràfiques per la "Historia
malacológica de la provincia de
Gerona"; fitxes i apunts sobre les
famílies de gasteròpodes de
Catalunya segons diferents
autors; apunts presos de
publicacions; confecció d'un
catàleg i etiquetes

20/01/2014
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Resum

s/d

s/d

131 / 1

Apunts M. de Chía. Fitxes,
notes i diversos textos
mecanoscrits

Fitxes, apunts, notes i
bibliografia a consultar en
diferents estudis, entre els quals
"Malacología de Cataluña",
"Cypraecidae de Cataluña",
"Moluscos de Cataluña",
"Unionidae de Cataluña" i
"Moluscos continentales de la
provincia de Gerona"

s/d

s/d

131 / 2

Apunts M. de Chía. Fitxes,
notes i diversos textos
mecanoscrits

Fitxes, apunts i bibliografia
utilitzada en els estudis "Historia
malacológica de la provincia de
Gerona" i "Enumeración metódica
de los moluscos de Cataluña", a
més de monografies en
preparació sobre els mol·luscs de
Vilanova i Calafell i sobre la
divisió dels mol·luscs en classes

s/d

s/d

131 / 3

Apunts M. de Chía. Fitxes,
notes i diversos textos
mecanoscrits

Fitxes i notes emprades i
consultades en els estudis
"Observaciones sobre los
moluscos dudosos de Catalunya" i
"Moluscos continentales de
Cataluña" junt amb els apunts
presos de l'obra "Les Moll. du
Ross" de B.D.D.

s/d

s/d

129 / 10

Fitxes, notes i dibuixos secció
entomològica

Notes sobre tenebriònids a partir
de diferents autors, estudi dels
tenebriònids de la col·lecció del
Museu de Ciències Naturals,
fitxes dels diferents gèneres,
dibuixos i fotografies (inclòs
alguns negatius)

s/d

s/d

13 / 1

Fitxes sobre insectes

Fitxes sobre insectes

s/d

s/d

129 / 5

Apunts secció entomològica:
Notes manuscrites sobre
Opatrum (tenebriònids)

Notes manuscrites i dibuixos de
Francesc Español sobre el gènere
Opatrum (tenebriònids)

20/01/2014
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Resum

s/d

s/d

129 / 9

Apunts secció entomològica:
Tenebriònids de Cabo Verde

Mapa de les illes Cabo Verde,
figures, fitxes de les espècies de
la zona, text mecanografiat de
l'obra "La Genèse des Faunes
Terrestres" de R. Jeannel en la
pàgina que fa referència a les
illes, notes manuscrites

s/d

s/d

129 / 4

Apunts secció entomològica:
Tenebriònidae, bibliografia
Iran i Caixmir i altres regions
euroasiàtiques

Notes manuscrites sobre
tenebriònids, fotografies, text
d'un article mecanografiat en
alfabet cirílic; exemplars dels
estudis "Trichoptères du Pakistan"
de F. Schmid, publicat per
Nederlandsche Entomologische
Vereeniging, i "Plécoptères du
Pakistan" de Jacques Aubert,
publicat a Mémoires de la Société
Vaudoise des Sciences Naturelles

s/d

s/d

129 / 6

Apunts secció entomològica:
Helopini ibèrics

Notes i dibuixos sobre els
helopinae ibèrics segons
diferents autors; exemplars dels
estudis de Francesc Español "Los
Helopinae de la Sierra de
Albarracín, Teruel (Col.
Tenebrionidae)", publicat pel
Museu de Zoologia a Miscelánea
Zoológica, vol. I, fasc. II, i "Los
Helopinae de la vertiente
española de los Pirineos (Col.
Heteromera), publicat per
l'Instituto de Estudios Pirenaicos
com a separata de les Actes del
Tercer Congrés Internacional

s/d

s/d

129 / 7

Apunts secció entomològica:
Opatrinae

Notes i dibuixos sobre els
Opatrinae

s/d

s/d

129 / 8

Apunts secció entomològica:
Opatrinae

Notes i dibuixos sobre els
Opatrinae segons diferents autors
i microfilm enviat pel Centre
National de la Recherche
Scientifique de Paris

20/01/2014
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Resum

s/d

s/d

136 / 1

Il·lustracions antigues de
Sagarra (?)

Il·lustracions originals de Sagarra
(?) que, relatives a lepidòpters,
han estat presents a l'exposició
permanent fins l'any 2001(?)

s/d

s/d

6 / 16

Syngnathidae

Inventari dels exemplars
Syngnathidae existents al Museu
de Zoologia

s/d

s/d

9 / 59

Inventari (original) dels
diferents grups zoològics

Original de l'inventari dels
exemplars dels diferents grups
zoològics existents al Museu de
Zoologia

s/d

s/d

5/6

Inventari de mobles i estris

Inventari dels mobles i estris
existents al departament de
Botànica del Museu de Catalunya;
inventari dels mobles i efectes de
la secció de Zoologia del Museu
Martorell;

s/d

s/d

15 / 10

Institut d'Edatologia

Projecte de creació i
funcionament d'un Institut
d'Edafologia (personal,
obligacions, funcions i objecte),
l'organització del qual estarà
harmonitzada amb les altres
dependències de l'Institut Botànic

s/d

s/d

39 / 6

Parc Zoològic - dates d'ingrés
dels exemplars

Dates d'ingrés i edat probable
dels exemplars de la col·lecció;

20/01/2014
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Resum

s/d

s/d

168 / 2

Projecte per a l'elaboració
d'una guia del Museu de
Zoologia

Documents relatius a l'elaboració
d'una guia del Museu: inclou
propostes de portada, esquemes
de la organització interna de la
guia, propostes de text de
presentació de diferents seccions
del Museu (mamífers,
invertebrats, aus i reptils,
amfibis i peixos) i diversos
fulletons d'altres museus com a
referents.

s/d

s/d

168 / 4

Estat de comptes de l'Aquari

Impressos, en blanc, d'estat de
comptes de l'Aquari, editats per
Junta de Ciències Naturals de
Barcelona.

s/d

s/d

179 / 2

Catàleg del material
entomològic recollit a la regió
del Pirineu Aragonès,
especialment a Albarracín.

Catàleg del material entomològic
recollit durant diverses estades a
la regió del Pirineu Aragonès,
especialment a la localitat
d'Albarracín. Treball complement
del "Catálogo de los Lepidópteros
de la Provincia de Teruel, y
especialmente de Albarracín y su
Sierra, por D. Bernardo Zapater y
D. Maximiliano Korb"

s/d

s/d

181 / 3

Fitxes de tortugues

Fitxes amb il·lustracions diverses
de tortugues i la seva anatomia.

s/d

s/d

181 / 4

Llibreta de comunicacions de
la Junta de Ciències Naturals

Llibreta de comunicacions de la
Junta de Ciències Naturals, a on
a cada full hi ha espais per
apuntar la secció, l'objecte de la
comunicació, la firma i la data.
En blanc.

s/d

s/d

181 / 5

Llibreta de sol·licituds de la
Junta de Ciències Naturals de
Barcelona

Llibreta per a la realització de
sol·licituds de la Junta de
Ciències Naturals de Barcelona.
En blanc.

20/01/2014
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Resum

s/d

s/d

181 / 6

Models de sobres i targetes

Diversos exemplars de sobres,
amb els logotips del Museu de
Ciències Naturals de Barcelona i
de la Junta de Ciències Naturals
de Barcelona. També diversos
exemplars de targes d'anotacions
de la Junta de Ciències Naturals,
dels quals només n'hi ha un
d'escrit amb data de 9 de
novembre de 1916. Una targa
d'anotacions (sense contingut)
amb el nom imprès de Rosario
Nos, directora del Museu de
Zoologia.

s/d

s/d

181 / 7

Postals antigues de
correspondència

Tres postals antigues de
correspondència, amb les
següents representacions:
"Dinoteri reconstruït en el Museu
de Catalunya", "Triceràtops
reconstruït en el Museu de
Catalunya" i "Parc Zoològic de
Barcelona. Anyell d'Angora".

s/d

s/d

181 / 8

Targetes d'acusament de rebut
de donatius i agraïment.

Diverses targetes mitjançant les
quals s'acusa recepció d'un
donatiu realitzat i es transmet
l'agraïment pel mateix.

s/d

s/d

182 / 4

Llistes d'animals

Llistes d'animals: "Pájaros del
Ecuador", "Colibris". Llista dels
exemplars continguts als calaixos
del número 1 al número 11.
Sense data ni cap referència.

s/d

s/d

182 / 5

Concurs dels pescadors de
l'Aquari

Bases del concurs convocat per
l'Ajuntament de Barcelona per
adjudicar el servei d'abastiment
d'espècies vives marines
destinades a proveïr les
necessitats de repoblació
periòdica i d'estudi de l'Aquari.

20/01/2014
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Resum

s/d

s/d

181 / 12

Catàleg de la Biblioteca

Catàleg d'obres i publicaciones de
la Biblioteca del Museu de
Zoologia

s/d

s/d

186 / 1

Imatges d'animals

Il·lustracions i fotografies
d'animals de totes les espècies
(mamífers, peixos, aus, reptils,
insectes, etc.). Provinents la
majoria d'elles de pàgines de
llibres, retalls de premsa, postals
i làmines.

s/d

s/d

189 / 1

Projecte de cartell del Centre
Català d'Ornitologia

Projecte d'un cartell del Centre
Català d'Ornitologia per un acte
d'homenatje a Salvador Maluquer
i Maluquer i Joaquim Maluquer i
Sostres

s/d

s/d

190 / 1

Gravat fet pels alumnes de
l'Escola Municipal "Teresa de
Jesús"

Gravat amb tres animals
vertebrats realitzat per la classe
de 6º Puig-Graciós de l'Escola
Municipal "Teresa de Jesús"

s/d

s/d

197 / 1

Catàleg general de roques del
Museu de Geologia

Original mecanoscrit del catàleg
general de roques del Museu de
Geologia.

s/d

s/d

198 / 2

Col·lecció del mapa geològic
de Catalunya ("Rocas del Mapa
Geológico de Cataluña.
Enviadas por su director Dr.
Faura al laboratorio de
Petrografía. Clasificadas por el
Dr. San Miguel")

Relació de les roques de
Catalunya, en el qual s'indica el
número d'exemplars, el tipus de
roca i la localització de
procedència.

s/d

s/d

199 / 2

Col·lecció Grans Blocs

Inclou fitxes informatives de les
peces de la col·lecció i croquis de
la instal·lació.

20/01/2014

Pàgina 433 de 440

Data Data
inici final

Ubicació Títol

Resum

s/d

s/d

199 / 3

Catàlegs Moragas

Inclou els següents quaderns amb
inventaris de roques i minerals:
"Rocas de la cordillera litoral
situada al nordeste de Barcelona.
Catálogo"; "Catálogo de objetos
mineralógicos. Hasta el 356 (1ª
libreta)"; "Catálogo de rocas.
Desde el num 357 al 803 (2ª
libreta)"; "Catálogo de rocas y
minerales. Del 804 al 1237 (3ª
libreta)"; "Del 1238 al 2150 (4ª
libreta)"; "Catálogo de rocas y
minerales del 2151 al 2571 (5ª
libreta)".

s/d

s/d

201 / 2

Jaume Marcet Riba: Apunts
d'estudis sobre estratigrafia del
Paleozoic de diverses localitats
catalanes

Apunts d'estudis de Marcet Riba:
"Sucesión estratigráfica del
Paleozoico de la Región 2ª, o del
Río Noya al Mar del mapa
geológico de Almera",
"Paleozoico de San Gervasio,
Gracia, Vallcarca, Horta,
Tibidabo", "Paleozoico de
Montcada", "Paleozoico de
Papiol", "Paleozoico de Santa
Creu de Olorde, San Bartomeu de
la Cuadra y Molins de Rey",
"Paleozoico de San Cugat del
Vallés, Torre Negra", "Paleozoico
de Cervelló, San Vicente dels
Horts, Torrellas y San Clemente
del Llobregat", "Paleozoico de
Gavá y Brugués", "Cortes del
Paleozoico - Cordillera Litoral"

s/d

s/d

203 / 4

Coberta de l'inventari general
del Museu Martorell
("Inventario general del "Museu
Martorell" de Arqueología e
Hist. Natural desde su
inauguración 25/9/1882
(Legado de D. Francisco
Martorell y Peña)")

Coberta de cartró amb el títol:
Inventario general del "Museu
Martorell" de Arqueología e Hist.
Natural desde su inauguración
25/9/1882 (Legado de D.
Francisco Martorell y Peña)"

20/01/2014
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s/d

s/d

204 / 2

Col·lecció de làmines de
mineralogia

Làmines de dibuixos de cristalls i
minerals, la majoria en negatiu i
algunes sobre paper blanc.

s/d

s/d

204 / 3

Determinacions
instal·logràfiques realitzades
per Francesc Pardillo i
Maximino San Miguel

Inclou una relació dels exemplars
que hi ha a cada armari, una
relació de la distribució dels
dibuixos de la sala de
mineralogia (número de dibuix,
número de làmina, número
d'exemplar, mineral i armari) i
diversos croquis en paper vegetal.

s/d

s/d

208 / 1

Làmines de gravats
d'invertebrats

Làmines amb il·lustracions
d'invertebrats diversos, amb
indicació del seu nom comú i el
nom científic. Algunes làmines
estan enmarcades en cartró.
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s/d

s/d

209 / 1

Màpes i plànols de
l'Enciclopèdia Espasa

Inclou mapes geològics de
diverses regions d'Espanya, mapa
del Mar del Nord, mapa de les
muntanyes d'Europa, mapa
d'Alemanya, plànol de Munich,
plànol de Newcastle, plànols de
ciutats franceses (Metz,
Montpellier, Mulhouse, Nancy,
Nantes, Niça), mapes de
Noruega, plànols de Milà i
Nàpols, mapes de les muntanyes
d'Amèrica del Nord i d'Amèrica
del Sud, plànol de Montreal,
plànol de Norwich, plànol de la
província de Matanzas, mapes i
plànols de Nova York i voltants,
mapa de Nicaragua, plànol de
Montevideo, mapa de les
muntanyes d'Àfrica, mapes de
regions d'Àfrica (Mazagan,
Mogador, conca del Nil, Níger,
illa de Santa Elena), mapa de les
muntanyes d'Àsia, mapes de les
zones catòliques de Xina i
Indoxina, plànol de Moscú i
imatges de la ciutat, mapa de les
muntanyes d'Oceania.

s/d

s/d

213 / 1

"Principales tipos petrográficos
de Ifni"

Gràfics del treball de Jaume
Marcet Riba "Principales tipos
petrográficos de Ifni".

s/d

s/d

214 / 1

Plànol de les vidrieres del
Museu de Zoologia

Plànol a escala 1: 20 de les
vidrieres del Museu de Zoologia.

20/01/2014
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Resum

s/d

s/d

217 / 2

Catàlegs de col·leccions del
Museu de Geologia

Inclou: "Inventario de los
muebles, aparatos y colecciones
del Museo de Geología",
"Catálogo de Fotografías del
Museo de Ciencias Naturales",
"Catálogo de Microfotografías del
Museo de Ciencias Naturales",
"Colección para estudiantes.
Catálogo de ejemplares
expuestos. Minerales", "Colección
para estudiantes. Catálogo de
ejemplares expuestos. Rocas",
"Colección para estudiantes.
Catálogo de ejemplares en
bandejas. Minerales" "Catálogo
Inventario de los ejemplares de
Minerales ingresados en este
Museo, procedentes de la Real
Academia de Ciencias y Artes de
Barcelona", "Catálogo Inventario
de los ejemplares de Rocas
ingresados en este Museo,
procedentes de la Real Academia
de Ciencias y Artes de
Barcelona", "Inventario de los
minerales y otros fósiles
existentes en el Museo de las
Musas". També conté el
document "Leyenda de las lápidas
de la portada del Museo Martorell
(estatuas)" i un Projecte de
Reglament Interior de la Junta de
Ciències Naturals.

s/d

s/d

218 / 1

Catàleg de preparacions
microscòpiques de roques del
Museu de Geologia

Catàleg de preparacions
microscòpiques de roques del
Museu de Geologia, on es
relaciona el tipus de roca, el lloc
de procedència i el número de
bloc.
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s/d

s/d

218 / 2

Segells del Museu de Geologia

Segells en desús del Museu de
Geologia: "Biblioteca MGB",
"Dirección. Museo Municipal de
Geologia", Museo Municipal de
Geologia. Barcelona", "Museu de
Geologia. Biblioteca". Inclou una
tarja amb el nom del grabador.

s/d

s/d

219 / 6

"Los mamíferos, aus, reptils i
peixos del Vallés durant lo sigle
XIX" per Miquel Plantada i
Frolleda

Manuscrit del treball "Los
mamíferos, aus, reptils i peixos
del Vallés durant lo sigle XIX"
escrit per Miquel Plantada i
Frolleda (veterinari a Mollet). Es
tracta de modificacions i afegits
de l'autor al treball del mateix
nom publicat originalment al
1882. El manuscrit fou trobat a
l'arxiu de Josep Maluquer i
Nioclau al març de 1984.

s/d

s/d

222 / 6

Vitrines de roques salines, amb
indicació dels exemplars
emportats per restaurar

Fotocòpies, en blanc i negre i
color, de diverses vitrines de
roques salines (col·lecció mines
de Cardona). Algunes de les
fotocòpies porten anotacions
manuscrites: "Relació de números
dels exemplars emportats per
restaurar", i els números escrits a
sobre de les fotografies de les
roques.

s/d

s/d

233 / 3

Etiquetes i targes del Museu de
Geologia

Models d'etiquetes que
acompanyaven les maquetes
històriques d'animals del passat
del Museu de Geologia,
corresponen a diferents períodes
d'exhibició. Models de targes de
peticions de publicacions del
Museu de Geologia. Etiqueta
adhesiva de la Biblioteca del
Museu de Geologia.
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s/d

s/d

233 / 15

Inventari de Petrologia

Inventari d'exemplars de
petrologia ubicats al sòtan. Per
cada exemplar hi consta el nom,
la localitat, la referència, les
mides, la forma d'entrada al
museu, l'any d'entrada i
observacions.

s/d

s/d

240 / 8

Etiquetes antigues del Museu
de Geologia

Etiquetes antigues del Museu de
Geologia utilitzades per
senyalitzar els exemplars de les
col·leccions.

s/d

s/d

245 / 1

El Museu de Ciències Naturals a Dues làmines editades per
l'època de l'Exposició Universal l'Institut Cartogràfic de
de 1888
Catalunya: il·lustració del Castell
dels Tres Dragons al 1888 i plànol
del Parc de la Ciutadella al 1888.

s/d

s/d

249 / 4

Papereria i etiquetes del Museu Mostres diverses de la papereria
de Zoologia
emprada pel Museu de Zoologia
(sobres, targes, papers, models
de fulls de préstec, etc.) on s'hi
pot veure la seva identitat
gràfica en diverses èpoques
(l'abast cronològic de les mostres
va des de l'època de la Junta de
Ciències Naturals a principis del
segle XX fins a principis del segle
XXI). També conté algunes
etiquetes antigues del Museu de
Zoologia utilitzades per
senyalitzar exemplars de la
col·lecció.

s/d

s/d

249 / 5

Rètols de l'exposició permanent Rètols antics de l'exposició
del Museu de Zoologia
permanent del Museu de
Zoologia, on s'esmenta el nom
científic i comú de l'exemplar i
una breu explicació. També
conté dibuixos explicatius i
diverses il·lustracions soltes en
paper vegetal i paper de peixos,
insectes, mapes, etc.
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s/d

s/d

252 / 1

Identitat gràfica de l'exposició
"La vida sota la terra"

Diverses versions de cartells i
targes per l'exposició "La vida
sota la terra" del Museu de
Zoologia.

s/d

s/d

255 / 2

Situació actual de la Junta de
Ciències Naturals de Catalunya

Informe sobre la situació actual
de la Junta de Ciències Naturals
de Catalunya, on s'esmenten, la
seva història, la seva estructura,
i les seves finances.
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