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Nº 
Expedient 

ICUB 
1337/2014 

Nº Expedient 
cMCNB: 

0232/2014 
Donador: Manuel Masolier Pons 

Data de la 
donació: 

9 de maig de 2014 

Descripció: 
La col·lecció Masoliver de micromuntatges (petits exemplars mineralògics que requereixen, per la seva observació, de l'ús de medís 
òptics d'augment entre 20 i 60 augments) consta de prop de 7.000 unitats de registre.  

Interès: 

La col·lecció esta considerada com una de les cinc primeres, en el seu gènere, a nivell europeu. La col·lecció inclou una gran varietat 
sistemàtica, amb un important contingut en especies considerades com a rares, o molt rares, i una excel·lent representació de 
localitats mineralògiques de Catalunya i Espanya. 

 

 

Nº 
Expedient 

ICUB 
1777/2014 

Nº Expedient 
cMCNB: 

0305/2014 
Donador: Jordi Sapé Pedrerol 

Data de la 
donació: 

7 de juliol de 2014 

Descripció: 
Pell naturalitzada de Picot verd (Picus viridis) procedent de Montornès del Vallés, als voltants  del Masia Can Xec (2.274116; 
41.542162 segons ICC 2014, error 500m). Segon la capa d’ús de sòls de 1956 era una zona de mosaic de  conreus i terrenys forestals 
dispersos.- La peça està naturalitzada per l’empresa Soler Pujol el 1955. 

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 i/o temporal o per 
ús en anàlisis genètics 
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Nº 
Expedient 

ICUB 
1776/2014 

Nº Expedient 
cMCNB: 

0307/2014 
Donadors: 

Miguel Zabala Limousin i  
Teresa Madurell López 

Data de la 
donació: 

13 d’octubre de 2014 

Descripció: 

-colònies: actualment ca. 300 lots (que corresponen a 150 espècies) amb colònies muntades en un suport per observar al SEM i 
colònies addicionals. Un 90% de la col·lecció són colònies conservades en sec; el 10% restant són mostres submergides en alcohol de 
70º. 
-fotografies SEM: de 6 a 8 fotografies per colònia; actualment disposem de ca. 600 fotografies. 

Interès: 

Els dos investigadors responsables d’aquesta col·lecció són molt reconeguts en el seu àmbit d’estudi. La col·lecció que aquí es tracta 
té totes les potencialitats per arribar a ser una col·lecció de referència dels briozous (animals molsa) de la Mediterrània occidental 
per poc que s’intenti completar. Un patrimoni d’aquestes característiques atorga al conjunt de la col·lecció un valor superior al de la 
suma de lots individuals. La combinació amb les fotografies de microscòpia afegeix valor científic per a la consulta remota de la 
col·lecció.  
A més, un increment patrimonial d’aquestes característiques reforçaria el perfil del Museu en l’àmbit marí, orientació volguda i 
reconeguda com a molt rellevant en l’àmbit de les potencialitats de representació de la fauna catalana, i més enllà, al Museu. 

 

 

Nº 
Expedient 

ICUB 
0787/2014 

Nº Expedient 
cMCNB: 

0091/2014 
Donador: Magdalena Cassany Roca 

Data de la 
donació: 

12 de març de 2014 

Descripció: 182 fòssils (120 del miocè, 62 d’altres edats), 2 pells (carnivora i primates) i 2 serps 

Interès: 

Els fòssils de la col·lecció Casanovas procedents deis sediments lacustres del Miocè de la Cerdanya, recol·lectats pel mateix Sr. 
Casanovas, són d’interès ja que complementen la col·lecció d'aquest conjunt de jaciments que s'ha anat formant al museu des de les 
primeres donacions de col·leccions paleontològiques. La resta d'elements que conformen el lot acceptat són de variades 
procedències, edats i grups taxonòmics. Tenen interès per a la nostra col·lecció perquè, a més d'estar ben documentats o ser 
fàcilment associables a jaciments perfectament coneguts, no eren representats a la col·lecció o ha eren pobrament. 
 
En el cas dels cordats, la documentació sobre l'origen d'alguns exemplars i la manca d'algunes espècies (sense dades) a la nostra 
col·lecció justifica el seu interès científic i expositiu 
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Nº 
Expedient 

ICUB 
1036/2015 

Nº Expedient 
cMCNB: 

0186/2015 
Donador: Ignacio Maria Artigas Sol 

Data de la 
donació: 

25 de març de 2015 

Descripció: Artigas. 41 caixes entomològiques, 29 de lepidòpters i 12 de coleòpters. 

Interès: 

 
L’estat de conservació de la col·lecció, tant de lepidòpters com de coleòpters, és bo, i l’estat de documentació és la bàsica i suficient per 
ser valorada com a científicament vàlida.  
Les cites dels Pirineus i les del centre de Barcelona hi afegeixen valor científic per l’interès actual de conèixer la biodiversitat, tant de 
zones protegides pel PEIN, com  de zones urbanitzades. 
 
Podem dir, que en la col·lecció de papallones es troben representades la majoria d’espècies diürnes conegudes de Catalunya. Pel que fa a 
la petita col·lecció de coleòpters, encara que no sigui massa representativa, sí que aportarà noves dades a Catalunya de recol·lecció 
 

Nº 
Expedient 

ICUB 

3163/2015 
Nº Expedient 

cMCNB: 0170/2015 
Donadors: 

Sr. Roland John McCrea i 

  Sra. Maria Cuni López 

Data de la 

donació: 
10 de març del 2015 

Descripció: 
Exemplar naturalitzat de guineu (Vulpes vulpes crucigera) 

Interès: 

Peça en molt bon estat de conservació i molt bona naturalització feta al Regne Unit. 

  



 Donacions fetes al Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona 
Anys 2014-2016  

 
 

          Jordi Agulló  
   Gestió Científica de Col·leccions 

Nº 
Expedient 

ICUB 
C160000818 

Nº Expedient 
cMCNB:  

N16-0141 
Donador: 

Sr. Juan Ramón de Canals 
Campá                                 

Data de la 
donació: 

16 de març del 2016 

Descripció: 
11 exemplars (1 fòssil bivalve, 2 roses del desert, 1 goethita, 1 espeleotema, 1 calcita i 4 quarsos) 

Interès: 

El senyor Juan Ramón de Canals Campá va rebre l’any 1997 uns minerals que el Sr. Ramon Solé Valdivia li va deixar. Aquesta col·lecció 
interessa per ser usada pel departament d’activitats. 

 

 
Nº 

Expedient 
ICUB 

C160002442 
Nº Expedient 

cMCNB:  
N16-0339 

Donador: Sr. Miguel Peres Sola 
Data de la 
donació: 

28 de juliol de 2016 

Descripció: Gall Fer naturalitzat 

Interès: 

 
L’espècimen de mascle de Gall fer ( Tetrao urogallus ) és una taxidèrmia amb una placa que posa (26-05-1978) però sense lloc de 
procedència, malgrat que es suposa del Pirineu Català. Expositivament la taxidèrmia té un valor mitjà ja que té una posició sense que 
acabi de correspondre del tot amb la seva morfologia i/o biologia a la natural. Donat que l’animal té dades és d’interès per a la 
col·lecció de cordats.  


