
Incorporacions a l’herbari BCN, de 
la Universitat de Barcelona (CRAI-
CeDocBiV): la ubiqüitat de les 
col·leccions al món digital.

A. Sànchez-Cuxart, R. Guàrdia, J. Vicens,                            
J. Carreras, X. Font, A. Gómez & J. Molero



Creat l’any 2001, a 
partir de la fusió dels 

herbaris de les facultats 
de Farmàcia i de 

Biologia de la UB

amb la voluntat d’optimitzar:

•els recursos humans,

•la gestió administrativa i 
científica del centre

•els espais



Col·leccions i nombre de mostres

• Vora 450.000 mostres.

• És el tercer herbari de la península Ibèrica i el més 
divers.

cormòfits ≈ 350.000

algues ≈ 7.000

molses ≈ 4.000

líquens ≈ 33.000

fongs ≈ 20.000



Què som?

Tenim dinàmiques diferents a les 
dels museus:

•no estem oberts a un públic 
general

•no hi tenim cap material 
exposat, sinó que conservem tots 
els espècimens catalogats, 
endreçats i ordenats en armaris 
compactes 

•oferim als investigadors sales de 
treball condicionades on poder 
consultar i estudiar les mostres



Origen dels fons documentals

• fons aportats inicialment 
per cadascun dels 
herbaris esmentats,

• aportacions posteriors 
que ha fet i continua 
fent el personal 
investigador de la 
mateixa universitat

• adquisicions externes, 
de persones i 
institucions alienes a la 
nostra universitat



Tipus d’adquisicions

• intercanvis (157 mostres/any)

• donacions (1906 mostres/any)

la nostra política d’adquisicions és passiva
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donacions intercanvis cessions

• dipòsits a llarg termini, procedents d’altres 
centres (Universitat de Múrcia, Ajuntament de 
Manresa, Jardí Botànic Marimurtra de Blanes, 
etc. (3094 mostres/any)



Normativa d’adquisicions

El procés que seguim per a les 
adquisicions és el següent:

• proposta de donació/dipòsit

• valoració de les mostres

• document d’acceptació o conveni en 
el cas d’institucions

Requisits mínims:

• espècimens documentats, com a 
mínim amb la localitat de recol·lecció

• espècimens amb un mínim de 
qualitat, que no estiguin malmesos



Què ofereix l’herbari del CeDocBiV?

• garanteix unes condicions de conservació adients:
– sala estanca,

– climatització de la sala (condicions d’humitat i temperatures regulades)

– sistema contra incendis independent de l’edifici

• el personal que hi treballa -els conservadors- n’assegura i en facilita la 
consulta

Els centres que ens han confiat els seus dipòsits a llarg termini ho han fet perquè:

• o bé no tenien un espai adequat per a conservar-hi les mostres

• o bé no tenien personal suficient o prou qualificat per a poder oferir una bona 
gestió de les mostres

• o bé no tenien cap dels dos recursos esmentats 



Processament de les mostres
Per a poder oferir aquests serveis, i facilitar la gestió i consulta dels materials, les 
mostres rebudes són:

• informatitzades

• digitalitzades



Consulta virtual: ubiqüitat
Tenir els espècimens informatitzats i digitalitzats permet que es puguin consultar 
virtualment a diferents portals d’internet. L’herbari BCN els té publicats als portals 
següents:

Al de la Universitat de Barcelona



Consultes per nom de la planta, per localitat, per recol·lector, per data...



Al de la Memòria Digital de Catalunya (MDC)







Al del Global Plants Initiative (GPI, plataforma JStor)



I al del Global Biodiversity Information Facility (GBIF)



Un cas extrem: les algues de J. Rodríguez Femenias



Aquesta disponibilitat virtual eixampla les possibilitats de consulta 
de l’herbari i fa que la seva ubicació física no representi cap 
problema, de manera que es puguin superar possibles reticències a 
l’hora de dipositar mostres a l’herbari BCN, del CeDocBiV


