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Anys 2012-2014  

 
 

          Jordi Agulló Villaronga 
   Gestió Científica de Col·leccions 

Nº 
Expedient 

0004/2012 Donador(s): Julio Gómez-Alba Data de la donació: 23 de Maig 2012 

Descripció: 
Col·lecció de biblioteca que consta d’unes 1485 publicacions, 133 carteles, 1166 documents digitalitzats, 1060 documents 
de paper més negatius i altres aparells. 

Interès: 

La col·lecció de monografies són en gran part, tractats generals i estudis específics de paleontologia catalana, espanyola i 
universal dels segles XIX i XX, i entre els quals i figuren llibres rars, d’alt interès bibliogràfic. Els documents d’arxiu i 
fototeca, estan referits a col·leccions d’espècimens de Barcelona i Catalunya, i , en bona part, al Parc de la Ciutadella i als 
usos que ha tingut al llarg de la història (museus, zoo, hivernacle, umbracle). El valor de tots aquests documents és una 
font d’informació molt valuosa per a la història de les ciències naturals a Catalunya.  

 

Nº 
Expedient 

0140/2012 Donador(s): Ricard Guerrero Moreno Data de la donació: 16 de Juliol 2012 

Descripció: 
372 objectes (24 minerals, 75 roques i 273 fòssils) 

Interès: 

Aquests objectes formen part del material de treball de la Dra. Lynn Margulis, i per tant del seu llegat. La Dra. Lynn 
Margulis es considera una de les científiques més destacades de la meitat del segle XX, amb idees sobre les causes i 
mecanismes de l’evolució biològica.  

 

Nº 
Expedient 

0154/2012 Donador(s): Anna Torras Foulon Data de la donació: 11 de Juliol 2012 

Descripció: 
Pell estesa de serp procedent de Guinea Equatorial de la dècada de 1960. La pell va ser adquirida a un mercat de Bata o Sta. 
Isabel. 

Interès: 

La poca documentació limita el seu interès científic, però donada la seva antiguitat i localització aproximada, podria ser 
utilitzat per estudis de gran escala geogràfica o temporal. L’espècie és possiblement una Phyton sebae.  
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Nº 
Expedient 

0189/2012 Donador(s): 
Maria Rosa Bonet i Jesús 

Maria Revuelta 
Data de la donació: 23 de Juliol 2012 

Descripció: 
Col·lecció de bonsais de 44 unitats de registre, procedents d’orígens diversos (bonsais d’importació del sud est asiàtic, de 
plantes de vivers europeus i de peus recuperats de la península ibèrica). 

Interès: 

Selecció de bonsais més representatius, que formen part de la col·lecció privada de bonsais dels donadors, segons l’opinió 
generalitzada dels especialistes, una de les més importants de Catalunya. A destacar els 13 bonsais d’alta qualitat 
provinents del Japó, que porten més de 20 anys a Catalunya, amb uns testos de ceràmica japonesa molt valorada.   

 

Nº 
Expedient 

0296/2012 Donador(s): Josep Maria Bosch Data de la donació: 4 Desembre 2012 

Descripció: 
Col·lecció de 94 diorames de 351 animals naturalitzats entre ocells i mamífers, provinents majoritàriament de fauna 
caçada dels Aiguamolls de l’Empordà.  

Interès: 

La manca de documentació científica fa que el seu interès no sigui estrictament científic, sinó museogràfic. Hi ha exemplars 
que el Museu no disposa de l’espècie naturalitzada en qüestió i s’espera que alguna d’aquestes peces, un cop restaurada, 
serveixi per poder complementar el projecte expositiu de l’exposició permanent.  

 

Nº 
Expedient 

0009/2013 Donador(s): 
Mercedes de Sentmenat 

Fàbregas 
Data de la donació: 14 de gener 2013 

Descripció 
Exemplar naturalitzat de Cocodril del Nil (Crocodylus nolicticus) caçat a sud Àfrica l’any 2007. 

Interès: 

Aquest preparat a Moçambic fa pocs anys i que es troba muntat sobre una peanya de fusta,  és d’interès pel Museu ja que 
pot ser utilitzat en exposicions pròpies o alienes i també en activitats del propi museu o bé d’altres centres de ciències 
naturals. Aquest cocodril motiu de la donació té valor en si mateix ja que aporta al Museu la possibilitat de divulgar aspectes 
biològics del grups animal al qual pertany 
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Nº 
Expedient 

0183/2013 Donador(s): Esther Ruiz Burguete Data de la donació: 30 d ‘octubre  2013 

Descripció 
Dues pells naturalitzades: Esquirol (Sciurus vulgaris) i Picot verd (Picus viridis) procedent de Piera i naturalitzades el 1955 
com a conseqüència de l'activitat cinegètica 

Interès: 

La documentació sobre l’origen de l'exemplar justifica el seu interès científic ja actualment hi ha molt 
pocs exemplars del període 1940-1980 a la col·lecció amb dades de localitat i data i podria tenir un 
interès en estudis de gran escala geogràfica o temporal. 

 

Nº 
Expedient 

0077/2014 Donador(s): Peter Gerd SEROKA Data de la donació: 10 de març del 2014 

Descripció 
Donació de 206 roques (151 magmàtiques, 41 metamòrfiques i 14 sedimentàries) per la col·lecció de Petrologia 

Interès: 

Una representació amplia de la sistemàtica ígnia de mostres poc comunes en el món i difícils d'obtenir. Exemple com :de 
carbonatites (de les que només disposem d'un exemplar al museu), diferents tipus de lampròfirs i de charnockites i una 
amplia representació de roques volcàniques i plutòniques riques en feldspatoides. 
Les localitats d'on provenen els materials augmenten l’interès de la col·lecció per dos grans 
motius. El primer perquè varies roques són provinents de la seva localitat tipus. El segon 
perquè es tracta de localitats llunyanes com Rússia i la Índia.. 
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Nº 
Expedient 

0076/2014 Donador(s): Maria Compte Rodeja Data de la donació: 10 de març del 2014 

Descripció 
520 caixes entomològiques (370 lepidòpters i 150 altres insectes) per la col·lecció d’Artròpodes 

Interès: 

Lepidòpters i coleòpters pertanyen a la zona Europea, i en concret a la Península Ibèrica i a Catalunya, augmentant la 
representació ja del Museu. També insectes exòtics que poden ser utilitzats per projectes de difusió i de programes públics, 
ja que són espècimens molt vistosos i ben preparats, destacant fàsmids, màntids i ortòpoters. 

 

 

 

 

 

 

 

 


