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Aulari Florensa
Edifici Baldiri Reixac
Facultat de Belles Arts
Facultat de Biologia
Facultat de Dret
Facultat de Farmàcia
Facultat de Física
Facultat de Geologia
Pavellons Gaudí
Visita Virtual als Pavellons Gaudí:
http://www.ub.edu/museuvirtual/visita-virtual-pavellons-guell/index.html

Col·leccions al BKC
Col·lecció Belles Arts
La col·lecció Belles Arts d’art contemporani reuneix obres artístiques d’alumnat i
professorat que han estat vinculats a la Facultat de Belles Arts i a l’antiga Escola Superior
de Sant Jordi. La col·lecció representa les diferents tendències i conceptes artístics dins del
context català des del primer terç del segle XX fins l'actualitat.
http://www.ub.edu/bellesarts/patrimoni/coleccio/coleccio.htm
Destacats | Tota la col·lecció
Col·lecció d’Art i Punt d’Investigació La Relació de Duoda
La Col·lecció d’Art i Punt d’Investigació La Relació va néixer l’any 2000 fruit d’una trobada
amb l’artista Elena del Rivero, qui la va pensar per a Duoda, Centre de Recerca de Dones
de la Universitat de Barcelona, i segueix inspirant aquest projecte que, des dels seus
orígens, impulsen investigadores, professores i artistes contemporànies. La col·lecció
aplega les obres en paper que donen les artistes invitades per Duoda a crear una
instal·lació d’art, originalment a l’espai de Pròleg, llibreria de Barcelona especialitzada en
autores. D’aquestes obres neix el Punt d’Investigació, format pels materials —escrits i
visuals— i els projectes que la relació de treball i amistat genera i que fan que aquesta

col·lecció sigui una font viva de pensament, de creació visual, i de pràctiques polítiques del
feminisme de la diferència.
http://www.ub.edu/duoda/web/relacion.php?lang=2&t=5&s=10
Destacats | Tota la col·lecció
Col·lecció del Centre de Recursos de Biodiversitat Animal (CRBA)
La col·lecció històrica del CRBA mostra la col·lecció d'ocells i mamífers provinents del
Gabinet d'Història Natural creat a 1847. Al CRBA també hi ha dipositades nombroses
mostres de diferents grups zoològics que en conformen la col·lecció científica i una
varietat molt àmplia d'exemplars de grups zoològics que serveixen a l'alumnat per
complementar els ensenyaments pràctics i que integren la seva col·lecció docent.
http://www.ub.edu/crba/
Destacats | Tota la col·lecció

Col·lecció de Mineralogia
La Col·lecció de Mineralogia es troba al Departament de Cristal·lografia, Mineralogia i
Dipòsits Minerals de la Facultat de Geologia. Està formada per prop de 20.000 mostres de
mà, unes 7.000 làmines primes i aproximadament 3.000 provetes. Es tracta d’una
col·lecció sistemàtica, és a dir, d’un recull de totes les espècies minerals acceptades
internacionalment, provinents de diferents localitats. S’hi poden trobar des de mostres de
gran interès estètic fins a mostres d’interès científic, mineralògic i del patrimoni miner
d’arreu del món. Aquesta col·lecció és una de les eines de docència en mineralogia per a
l’alumnat de Geologia i d’Enginyeria Geològica.
Destacats | Tota la col·lecció

Col·lecció Josep Artigas
El CRAI biblioteca de Belles Arts salvaguarda el fons gràfic i col·leccionable del dissenyador
gràfic Josep Artigas (1919-1991). La seva trajectòria creativa el va fer triomfar com a
cartellista, publicista i retolista. Al llarg de la seva vida professional, va treballar per a
grans firmes comercials tant nacionals com internacionals.
http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/colleccions/personals-especials/artigas/
Destacats | Tota la col·lecció

Col·lecció Sabater Pi
La Col·lecció Sabater Pi, ubicada al Parc Científic de Barcelona, acull el fons documental de
l’obra científica i gràfica de Jordi Sabater Pi, catedràtic emèrit de la Universitat de
Barcelona.
http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/colleccions/personals-especials/sabater-pi/
Destacats | Tota la col·lecció

L'Herbari BCN (CeDocBiV)
L'Herbari és una de les seccions del Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal de la
Universitat de Barcelona (CeDocBiV). Actualment l'Herbari allotja aproximadament
300.000 espècimens provinents majoritàriament dels Països Catalans, però també de la
resta de la península Ibèrica, del nord d'Àfrica i d'algunes àrees tropicals sud-americanes.
http://www.bib.ub.edu/cedocbiv/
Destacats | Tota la col·lecció
Instruments Científics
Aquesta col·lecció està formada per més de 500 aparells antics de gran diversitat ubicats a
les facultats de Biologia, Farmàcia, Física, Química i Medicina, que testimonien l’evolució
de la recerca i la docència durant els segles XVIII, XIX i XX.
Destacats | Tota la col·lecció
Litoteca de la Facultat de Geologia
La Litoteca està ubicada al soterrani de la Facultat de Geologia i acull una col·lecció àmplia
de mostres geològiques (roques, minerals i fòssils) destinades a la recerca i la docència.
http://www.lithicub.net/litoteca/
Destacats | Tota la col·lecció

Museu de la Farmàcia Catalana
El Museu de la Farmàcia Catalana acull un fons històric de més de dos mil objectes. En
aquest recompte no s’inclou el recull d'especialitats farmacèutiques antigues ─la més
nombrosa de les col·leccions─ ni els cartells de publicitat farmacèutica, totes dues
col·leccions emblemàtiques del Museu.
http://www.ub.edu/museufar/elmuseu.htm
Destacats | Tota la col·lecció

