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 milions d’exemplars
 l’any 1931. La biblioteca ocupa 8.820 m2 i tØ aproximadament tres

barcelonade creu santa la de hospital l’antic de edificis dels part 
bona una ocupar a passar va catalunya de nacional biblioteca La 

 de la UAB
d’especialitzaciócursos i d’especialització) com d’iniciació tant reglada, no 

formació de (cursos contínua formació disseny), i arts en universitari 
graduat i superior, grau de formatius (cicles superior formació artístic, 

batxillerat d’ensenyament: nivells tres ofereix Massana L’Escola  Pinós). 
Carmede (projecte Gardunya la de plaça la a seu de canvi el projectat 

està que i tot Creu Santa la de l’Hospital de edifici l’antic a seu la TØ 
institució cultural que tØ com a objectiu l’ensenyament de l’art i del disseny. 

a com 1929 el fundada ser Va Barcelona. de ciutat la de disseny i 
aplicades arts visuals, d’arts municipal centre el Øs Massana L’Escola 

nacionals d’I+D.
plans els amb colaborar i investigadors formar , universitats les 
amb colaborar ciŁncia, la fomentar científica, matŁria en pœbliques 

administracions les a assessorar cientifica, d’investigació projectes 
Realitzar són CSIC del funcions i objectius Els ciŁncia la de camps 

els tots en avançades investigacions realitza i multidisciplinar 
caracter un TØ ciŁncia. i d’Educació Ministeri l adscrit 

Esta d’Espanya. gran mØs d’investigació Pœblic l’organisme Es 

catalana.
llengua la a respecte normatiu caràcter tØ que Filològica, la Øs 

pœblic gran pel coneguda mØs la que bØ Històrico-Arqueològica, 
la ser va quals les de primera la seccions, diverses 
en s’estructura L’entitat catalana. cultura la de elements els 

tots en científica recerca la objecte per tØ que cultural i científica 
acadŁmica, corporació una Øs (IEC) Catalans d’Estudis L’Institut 
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