Institut Català
de Paleontologia
Miquel
Crusafont
Memòria anual
2007

Memòria anual 2007

Índex de continguts
Presentació

Recerca

Objectius i funcions

Grup de Paleobiologia

06

Reflexió històrica

08

Departaments i personal

12

Consell Científic Assessor
de l’ICP

14

Presentació i objectius

16

Resum anual

18

Publicacions

19

Altres activitats

20

Grup de Mesozoic

Grup de Faunes 		
del Neogen i Quaternari
Presentació i objectius

32

Resum anual

34

Publicacions

36

Projectes

37

Altres activitats

37

Grup de
Paleoprimatologia 		
i Paleontologia
humana
Presentació i objectius

38

Resum anual

40

Publicacions

41

Projectes

42

Altres activitats

Presentació i objectius

44

Resum anual

Grup de
Paleontologia virtual

22
24

Publicacions

24

Projectes

28

Altres activitats

28

Presentació i objectius

46

Resum anual

48

Publicacions

49

Àrea 			
de preparació

Àrea 			
de difusió museu

Presentació i objectius

Presentació i objectius

Resum anual

Resum anual

Àrea 			
de conservació

Àrea 			
de gestió

Presentació i objectius

Convenis i col·laboracions

Resum anual

Finançament

50
52

54
56

58
60

62
63

Presentació

El nou Institut és
el resultat d’unir
experiència i tradició
amb un entusiasme
i empenta renovats

,

L’

Institut Català de Paleontologia
(ICP) és una fundació privada,
creada el novembre de 2006, amb
la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona com
a patrons, que pren el relleu de l’Institut de Paleontologia Miquel Crusafont, fundat l’any 1969. Per
tant, el nou Institut és el resultat d’unir experiència
i tradició amb un entusiasme i empenta renovats.

Com a centre de referència de recerca, conservació
i difusió de la paleontologia de vertebrats i humana
a Catalunya, l’ICP té la voluntat d’impulsar i de
promoure la recerca al més alt nivell internacional, la conservació del patrimoni paleontològic
i permetre la transferència eficient de coneixement i d’aplicacions a la societat en general.
Pel nostre equip, el treball paleontològic bàsic
(excavacions, taxonomia, descripció...) segueix sent
una part essencial de la feina. Estem convençuts
que la paleontologia, com a disciplina a cavall de
la biologia i la geologia, ha de fer aportacions
fonamentals a la teoria de l’evolució, amb una clara
orientació de la recerca envers la paleobiologia.
Dit d’una altra manera, a l’ICP no en tenim prou
de saber com eren els dinosaures o els mamífers
de fa dotze milions d’anys, o els primats o els
homínids, els avantpassats de l’home actual.

Nosaltres volem saber com vivien, com es movien,
quina era la seva biologia, per entendre com han
evolucionat els éssers vius i el medi que els envolta.
Però, cada vegada més, duem a terme la recerca
fent ús de la paleontologia virtual. És a dir, usant
noves tecnologies i tècniques d’observació dels
fòssils, com la tomografia de raigs X, que permet
obtenir imatges de talls o seccions dels exemplars,
i la microscòpia confocal, per obtenir imatges
tridimensionals.
La preparació i conservació de les col·leccions
paleontològiques de l’Institut, que anem
ampliant, són també part fonamental de la
nostra feina, donat que els exemplars fòssils són
la nostra matèria primera. En aquest sentit, l’ICP
té la voluntat d’esdevenir el centre de referència de
Catalunya en quant a conservació del patrimoni
paleontològic de vertebrats. És per això que oferim
assessorament tècnic, en aquesta i altres qüestions,
a aquelles institucions que ho demanin.
A l’ICP, però, anem més enllà, i al costat de la
recerca, la preparació i la conservació donem especial importància a la difusió del patrimoni paleontològic i del seu significat. Explicar a la societat les
troballes dels nostres investigadors és per a nosaltres tan important com iniciar una nova excavació.

Tenim la vocació de posar a l’abast dels interessats
les eines conceptuals i materials que permetin fer
un ús cultural i lúdic del patrimoni paleontològic.
I ho fem, no només mitjançant les sales d’exposició
del Museu, ubicat al centre de Sabadell, sinó també
col·laborant en la creació i gestió d’una xarxa de
centres d’interpretació locals de paleontologia arreu
del país. Sentim, a més, en aquest moment de
plena ofensiva creacionista, l’obligació d’ajudar
a difondre un dels fets científics més rellevants,
l’evolució biològica.
Aquesta és la memòria del primer any de vida
d’aquest nou centre de recerca que, per raons
òbvies, s’ha destinat de manera essencial al seu
disseny i posada en marxa. Així i tot, els resultats
de la recerca, conservació i difusió d’aquest primer
any permeten encarar el futur amb confiança i
il·lusió que l’ICP serà un centre de referència de
la paleontologia de vertebrats i humana a nivell
internacional.

Dr. Salvador Moyà
Director
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Objectius i funcions

Presentació

Catalunya ha estat
referència de
la paleontologia
a nivell
internacional

,

L’

ICP no parteix del no-res. Hi ha uns
antecedents reconeguts a Catalunya
que ajuden a entendre l’existència
d’un institut de recerca i conservació en paleontologia de vertebrats
a Catalunya. L’explicació la trobem en el fet que
el registre fòssil català és molt ric, amb jaciments
d’una qualitat extraordinària que han fet que Catalunya sigui coneguda arreu del món en aquest camp
del coneixement. Mostra d’aquesta importància
és que a partir de troballes fetes a Catalunya s’han
publicat nombrosos articles de paleontologia en les
revistes científiques més prestigioses.
Per tant és un fet objectiu que quelcom d’especial
té el nostre país perquè la productivitat científica en
aquest camp sigui tan alta. No fa falta remuntar-se
gaires anys enrere per percebre el mateix. Els
treballs iniciats pel Dr. Miquel Crusafont, autèntic fundador de l’escola de paleontologia catalana,

permeten adonar-se del paper influent, a nivell
internacional, que ha jugat el nostre país en el camp
de la recerca paleontològica des de la meitat del
segle xx. Crusafont va ser el gran científic que
va contribuir vivament al progrés de la paleontologia en el nostre país i, conjuntament amb els
doctors Jaume Truyols i José Fernández de Villalta
–l’anomenat grup de Sabadell– van dur a terme
una gran activitat de prospecció, excavació i estudi:
només en la dècada dels 60 van publicar més de
200 treballs relacionats amb aquest ciència. I no
hem d’oblidar que la nomenclatura biostratigràfica
usada arreu del món per definir els estatges del
neogen va ser proposada en aquella època per M.
Crusafont. Recordem el turolià i molt especialment
el vallesià, període que porta el nom del Vallès com
a referència i que ara és utilitzat a nivell global.
El Dr. Crusafont amb una intensa activitat científica i en uns anys molts difícils per a la ciència
en el nostre país, va trobar alguns dels jaciments
fossilífers més emblemàtics de Catalunya, va aconseguir salvaguardar una impressionant col·lecció de
fòssils, va organitzar uns cursets de paleontologia
de reconegut renom mundial amb l’assistència
dels paleontòlegs internacionals més rellevants del
moment –Jean Viret, Heinz Tobien, Johannes
Hürzeler, entre molts d’altres– i, potser el més

important, va aconseguir la implicació de la societat
en els seus projectes científics. Va ser gràcies al
suport de l’alcalde de Sabadell, Josep M. Marcet,
a la implicació de la Caixa d’estalvis de Sabadell,
que va cedir els terrenys per construir l’edifici, i,
molt especialment, gràcies a la col·laboració de
la Diputació de Barcelona, que es va engrescar
en el seu projecte, que Crusafont va aconseguir el
projecte per crear un centre de recerca on, d’una
manera digna, es pogués exhibir al gran públic i a
la comunitat científica tota la riquesa paleontològica del país, especialment les restes de mamífers
fòssils trobades per ell mateix a la zona del VallèsPenedès, al llarg de més de trenta anys de treballs
de camp. Més de deu anys van passar des de les
primeres temptatives fins a la inauguració oficial,
però finalment l’any 1969 es va inaugurar l’Institut
Provincial de Paleontologia que, a la mort del Dr.
Crusafont, passà a portar el seu nom, Institut de
Paleontologia M. Crusafont, embrió de l’actual
ICP.
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Reflexió històrica

Gràcies a la feina feta tots aquests anys pel seu
equip d’investigadors, l’Institut conserva una de
les col·leccions més grans de vertebrats fòssils
del terciari de tot Europa, amb un registre
excepcional de primats fòssils que fan de
Crusafont va contribuir vivament al progrés
Catalunya un referent mundial en aquest
de la paleontologia en el nostre país
camp. Aquests darrers anys, des de l’Institut
també s’ha portat a terme l’estudi del final de l’era
patrimoni paleontològic del nostre país. Aquesta
dels dinosaures, ja que a Catalunya es troba una de
activitat, iniciada fa més de 50 anys i desplegada
les àrees més importants de tot Europa per estudiar
posteriorment per tota la península i la conca mediaquest període, com així ho reconeixen paleonterrània, ha permès reunir la col·lecció de mamífers
tòlegs de prestigi d’arreu del món
fòssils més important de la península ibèrica i una
de les més completes d’Europa, i ha fet de l’Institut
L’any 2007 l’Institut de Paleontologia Miquel
la primera institució paleontològica del país.
Crusafont passa a dependre del Departament
d’Universitats, Innovació i Empresa de la GeneEl Dr. Crusafont va encoratjar, dirigir i formar
ralitat de Catalunya, i s’encarrega la seva gestió a
un selecte equip d’investigadors, com ara Josep
l’Institut Català de Paleontologia (ICP), fundació
V. Santafé, M. Lourdes Casanovas, Josep Gibert,
privada, creada el novembre de 2006 per la GeneraJordi Agustí i Salvador Moyà. D’aleshores ençà,
litat de Catalunya i la Universitat Autònoma.
l’equip d’investigadors, conservadors i preparadors
L’ICP neix amb la voluntat de ser un centre de
vinculats a l’Institut no ha parat de créixer i ha
continuat la seva tasca.
referència de recerca, conservació i difusió de la
paleontologia de vertebrats a Catalunya. En un
L’Institut de Paleontologia M. Crusafont de la
Diputació de Barcelona s’ha dedicat des de la seva
inauguració a la recerca, difusió i conservació del

,

futur proper es farà la fusió de l’Institut de Paleontologia Miquel Crusafont i de l’Institut Català de
Paleontologia i es crearà el nou Institut Català de
Paleontologia Miquel Crusafont, que serà el resultat d’unir experiència i tradició amb un entusiasme
i empenta renovats.
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Presentació / Reflexió històrica

Presentació

Direcció

Preparació

Difusió - Museu

Recerca

Salvador Moyà

Isabel Pellejero
Sandra Val
Marta Valls

Teresa Esquirol
M. Teresa Requena

Grup 				
de Paleobiologia

Administració
Gerència

Enric Menéndez
Projectes

Laila Pilgren

Comunicació
Joan Esculies

Conservació
Laura Celià
Jordi Galindo

Biblioteca

Cap de grup

Meike Köhler

M. Teresa Requena

Postdoc

Serveis

Predocs

Manel Llenas
Mònica Cucurella
Maria Pereira
Núria Suriol

Manuel Mendoza
Soledad de Esteban
Rubén García
Grup 				
de Mesozoic
Cap de grup

Àngel Galobart
Investigador Sènior

Nikolaus Malchus
Predocs

Bernat Vila
Andrés Santos

Grup de Faunes del
Neogen i Quaternari
Cap de grup

Salvador Moyà
Investigador Sènior

Josep Gibert
Postdocs

Isaac Casanovas
Marc Furió
Grup de
Paleoprimatologia 		
i Paleontologia
humana
Cap de grup

Salvador Moyà
Predoc

Sergio Almécija
Grup de
Paleontologia
virtual
Predoc

Josep Fortuny
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Departaments i personal

Presentació

El comitè científic
de l’ICP està format
per investigadors
de renom en àrees
relacionades amb
la paleontologia,
i aconsella al director
en qüestions cabdals
que afecten l’Institut

,

Prof.

Prof.

Prof.

Jaume
Truyols
Santonja

Nieves
López
Martínez

José Luis
Sanz

Departamento de Paleontología
Universidad de Oviedo
SPAIN

Departamento de Paleontología
Universidad Complutense 		
de Madrid		
SPAIN

Prof.

Michel
Brunet
Directeur UMR CNRS 6046
Laboratoire de Géobiologie,
Biochronologie et Paléontologie
Humaine
Université de Poitiers
FRANCE
Prof.

Gabriele
Macho
Roehampton University
School of Human & Life Sciences
LONDON

Prof.

Brian
McNab
Florida State University
USA
Prof.

David
Pilbeam
Henry Ford II Professor of the Social
Sciences Curator of Paleoanthropology
Peabody Museum
Harvard University
USA
Prof.

Lorenzo
Rook
Dipartimento di Scienze della Terra
Università di Firenze
ITALY

Departamento de Paleontología
Universidad Autónoma de Madrid
SPAIN
Prof.

Elisabeth
Vrba
Dep. of Geology and Geophysics
Yale University
USA
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Consell Científic Assessor de l’ICP

Recerca

L’objectiu
de la recerca
en paleobiologia
és entendre les
pressions selectives,
la dinàmica
de poblacions,
l’evolució dels trets
fisiològics
i de les life-histories
de cada animal

,

E

l departament de recerca de la paleobiologia dels mamífers és nou a l’ICP.
En els darrers anys, la recerca teòrica
i empírica de la biologia evolutiva i
l’ecologia de poblacions ha millorat
molt el nostre coneixement sobre la biologia dels
mamífers extingits i el seu context ecològic.
L’objectiu de la recerca en paleobiologia és
entendre les pressions selectives, la dinàmica de
poblacions, l’evolució dels trets fisiològics i de les
life-histories de cada animal. En particular, a l’ICP
es duu a terme recerca de la paleobiologia dels
mamífers en ecosistemes amb energia limitada,
com ara les illes, coves o cims de les muntanyes.
Els ecosistemes insulars són molt interessants per
estudiar aquests aspectes dels mamífers, donada
la seva simplicitat (molta competició dins de la
mateixa espècie i molt poca entre espècies diferents, manca de predadors, entre altres). Viure en
aquestes condicions fa que els animals requereixin
adaptacions determinades, que els permetin ser
més econòmics, és a dir, adquirir més energia i
gastar-ne menys. Així els mamífers que viuen en
aquestes condicions desenvolupen canvis fisiològics, morfològics, de life-histories (creixement,
reproducció, envelliment) i de comportament,
que és el que s’estudia a l’ICP.

Aquesta línia de recerca, a més, és especialment
important perquè permet fer prediccions del futur
de les espècies actuals a mesura que els seus ecosistemes canvien.
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Grup de Paleobiologia
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Resum anual

A

questa àrea ha iniciat un projecte
sobre paleohistologia i inferència de
la biologia evolutiva i paleofisiologia
en formes fòssils, particularment
en el cas de les faunes illenques
fòssils. Es fonamenta essencialment en l’estudi de
la paleohistologia d’ossos i dents. En aquest àmbit
s’ha establert una col·laboració amb el departament de paleontologia de la Universitat de Bonn,
especialitzat en aquesta àrea. S’ha establert també
una col·laboració en paleobiologia evolutiva amb el
Max-Plank Institut i s’ha iniciat una col·laboració
amb Richard Wrangham (Harvard University) per
realitzar un treball sobre l’home de Flores.

Aquesta àrea es fonamenta en l’estudi
de la paleohistologia d’ossos i dents
Al nou laboratori d’histologia s’ha començat a fer
llàmines primes de Myotragus balearicus i d’altres
mamífers fòssils per tal de compilar la primera
base de dades de llàmines primes de mamífers
fòssils i actuals. S’està fent el primer registre
d’ossos de micromamífers actuals i s’ha iniciat una
tesi sobre la histologia òssia dels glírids actuals i
fòssils.

,

Publicacions
SCI papers
Mendoza, M. & Palmqvist, P. (2007)
Hypsodonty: an Adaptation for Grass
Consuming or Foraging in Open
Habitats
Journal of Zoology, 1-9

Llibres i capítols
de llibres
Mendoza, M. (2007)
Decision Trees: a Machine Learning
Methodology for characterizing
Morphological Patterns resulting from
Ecological Adaptation
In: Automated Object Identification
in Systematics: Theory, Approaches,
and Applications, 261-276 MacLeod,
N (Ed.), Systematics Association’s
Special Volume Series, UK

Proceedings
nacionals
Mendoza, M. & Palmqvist, P. (2007)
Sobre la interpretación funcional de la
hipsodoncia en los ungulados
Resúmenes de las comunicaciones
de las XXIII Jornadas de la Sociedad
Española de Paleontología
(Caravaca de la Cruz), 141-142

Proceedings
internacionals
De Esteban-Trevigno, S., Mendoza,
M. & De Renzi, M. (2007)
Body mass estimation in Xenarthra
through stepwise multiple regression
8th International Congress of
Vertebrate Morphology: 		
París, França, juliol
Mendoza, M, Cassini, G.H., Bargo
M.S. & Vizcaíno, S.F. (2007)
Una aproximación eco-morfológica
al estudio del aparato masticatorio de
Litopterna (Mammalia, Meridiungulata)
de la Formación Santa Cruz (Mioceno
temprano), Patagonia, Argentina
Reunión Anual de Comunicaciones
de la Asociación Paleontológica
Argentina, 5 i 6 de setembre
Cassini, G.H., Mendoza, M., Bargo
M.S. & Vizcaíno, S.F. (2007)
Técnicas de aprendizaje computacional
e inferencias de paleoautoecología
de los Notoungulata (Mammalia,
Meridiungulata) de la Formación Santa
Cruz (Mioceno temprano), Patagonia,
Argentina
Reunión Anual de Comunicaciones
de la Asociación Paleontológica
Argentina, 5 i 6 de setembre

Divulgació
Köhler, M. (2007)
¿Quantos años podemos llegar a vivir?
La Vanguardia, 30 d’octubre

Pòsters
Köhler, M., Moyà-Solà, S. 		
& Jorquera, A. (2007)
El Grup de Recerca Insularitat
Universitat Autònoma de Barcelona
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Recerca / Grup de Paleobiologia

Tribunals de tesis
doctorals
Köhler, M.
Tesi doctoral de I. Casanovas titulada
“The rodent assemblages from the Late
Atagonian and the Vallesian (Middle to
Late Miocene) of the Vallès-Penedès
basin (Catalonia, Spain)”
3 de juliol

Congressos,
simposis,
reunions 			
i conferències
The theory of island biogeography at
40: impacts and prospects
5-6 d’octubre
Harvard University
(Massachusetts, USA)

Conferències
Köhler, M
Homo floresiensis, a product of insular
evolution?
Anthropological Seminars Harvard
University, Dep. of Anthropology,
University (Massachusetts, USA)

Cursos
impartits
Köhler, M, Moyà-Solà, S
“ Màster biologia humana”
UB – UAB, gener i febrer
Facultat de Biologia UB
Köhler, M. Moyà- Solà; S., Mendoza,
M., Casanovas, I. & Furió, M.
“Màster de paleontologia. Mòdul de
paleobiologia de vertebrats i humana”
Organitzat i impartit per l’ICP
Köhler, M.
“L’home de Flores (Indonèsia):
evolució insular o patologia?”

Simposis
organitzats
per investigadors
de l’ICP
“Biology of aging”
Simposi internacional
Cosmocaixa, octubre

Cicles
coorganitzats
Köhler; M
Any de l’evolució
UAB
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Altres activitats

Recerca

Els investigadors
del grup de recerca
del Mesozoic
estudien quasi
200 milions d’anys
d’evolució de la vida
a la terra

,

E

l departament de recerca del Mesozoic
investiga els períodes Triàsic, Juràssic
i Cretaci que comprenen quasi 200
milions d’anys d’evolució de la vida
a la terra, des de fa uns 251 milions
d’anys a uns 65 milions d’anys. En aquests períodes, els vertebrats dominants i més diversificats
eren els rèptils i, en menor mesura, els amfibis.
A Catalunya hi ha una gran riquesa de jaciments
del Mesozoic que ha permès que, des de principis del segle xx, s’estigui treballant intensament
en la fauna i flora d’aquesta era. En l’actualitat,
el departament de recerca del Mesozoic recull el
testimoni de generacions de paleontòlegs anteriors
i forma nous investigadors amb l’aval científic
de la concessió d’un projecte de recerca I+D del
Ministerio de Educación y Ciencia 2006-2008 i la
continuïtat en les excavacions paleontològiques a
les comarques del Pre-Pirineu català i de les comarques valencianes d’Els Ports i Els Serrans.

Les faunes més conegudes d’aquest període són els
dinosaures. No obstant, durant aquesta era es produeixen grans esdeveniments en l’evolució dels vertebrats, com el ràpid declivi del domini dels amfibis
enfront dels rèptils a principis del Triàsic, l’aparició
i radiació dels primers mamífers, la conquesta de
l’aire i del mar per part dels rèptils, la diversificació
dels dinosaures i, finalment la seva extinció a finals
del Cretaci.
També durant el Mesozoic va produir-se una gran
revolució en la flora amb l’aparició de les plantes
amb flor a principis del Cretaci, amb el conseqüent
impacte sobre els ecosistemes continentals i sobre
els vertebrats.
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Grup de Mesozoic

Recerca / Grup de Mesozoic

E

l grup de Recerca del Mesozoic es
constitueix com una continuació dels
treballs que ja es duien a terme a
l’Institut de Paleontologia 		
M. Crusafont gràcies al projecte de
recerca I+D del Ministerio de Ciencia MEC
CGL-2005-07878-co2-02/BTE “Estudio integrado del patrimonio Icnológico (Dinosaurios)
del Levante Ibérico: Paleobiología y Paleoecología”. Aquest projecte, inicialment concedit a la
Diputació de Barcelona, passa a ser gestionat per
l’ICP durant l’any 2007. És en el marc d’aquest
projecte que s’aconsegueix una beca post-doctoral
“Juan de la Cierva” per l’investigador Josep Marmi
pels anys 2008-2011.

En l’apartat de subvencions cal destacar la concedida per la FECYT (Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología) que ha servit per publicar
la primera edició d’un llibre de divulgació 		
“Los dinosaurios del Levante Peninsular” que
resumeix els darrers 20 anys de treball sobre
els dinosaures de les comunitats de Catalunya i
València.
En l’apartat de treballs de camp cal remarcar les
excavacions en els jaciments del Pre-Pirineu
català que aporten la major part de material
d’estudi paleontològic.
A nivell de recerca, dos dels doctorants del grup
han llegit el Diploma d’Estudis Avançats (Bernat Vila a la Universidad Autónoma de Madrid i
Andrés Santos a la Universitat Jaume I de Castelló), com a pas previ a una imminent lectura de la
tesi doctoral.

S’han presentat comunicacions als congressos
internacionals de Glasgow (55th Sympopsium
of Vertebrate Palaentology and Comparative
Anatomy), Austin (Annual Meeting of the
Vertebrate Paleontology Socity) i París (Séminaire
International Paléobotanique et Évolution du
Monde Végétal: Quelques Problèmes d’Actualité).

Aquest departament recull el testimoni de generacions
de paleontòlegs anteriors i forma nous investigadors

,

S’han iniciat els tràmits per signar un conveni amb
la Universitat de Manchester per desenvolupar un
projecte de digitalització dels jaciments amb icnites
de dinosaures de la Península Ibèrica.
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SCI papers
Oms, O., Dinarès-Turell, J., Vicens, E.,
Estrada, R., Vila, B., Galobart, À.
& Bravo, A.M. (2007)
Integrated stratigraphy from the
Vallcebre basin (southeastern Pyrenees,
Spain): new insights on the continental
Cretaceous-Tertiary transition in
southwest Europe
Palaeogeography,
Palaeoclimatology, Palaeoecology,
255: pàg. 35-47

Non SCI papers
Santisteban, C., Vila, B., & Suñer, M.
(2007)
Huellas de dinosaurios conservadas en
materiales del cortejo transgresivo en
cauces encajados. Jurásico superior y
Cretácico inferior, Valencia
Geogaceta, 42: pàg. 79-82
Galobart, À. (2007)
Filogenia, anatomía y paleobiología del
Félido Macairodontino Homtherium
latidens (Owen)(Felidae, Carnivora)
Actas del III Encuentro de Jóvenes
Investigadores en Paleontologia.
Almécija, S.; Casanovas-Vilar, I.;
Furió, M.; Marmi, J.; Vila, B. (eds):
pàg. 57-68

Turu, V., Ros, X., Pujal, Mª. C., Bolet,
A. & Galobart, À. (2007)
La ley del patrimonio cultural del
Principado de Andorra (Pirineos
Orientales): Propuestas de áreas de
protección paleontológicas.
Actas del I Congreso Internacional
sobre Geología y Minería en la
Ordenación del territorio y en el
Desarrollo

Vila, B., Poza, B., Marmi, J., Galobart,
À. & Oms, O. (2007)
La investigació paleontològica al
sinclinal de Vallcebre
Tribuna d’Arqueologia, pàg. 7-27

Sanz J. L. & Santos-Cubedo, A.
(2007)
Cuenca, un lugar al sur de Río Grande
(30 años después de El Valle de
Gwangi)
Cantera Paleontológica, pàg. 317-325.
Editores Cambra-Moo et al. (2007).
Diputación Provincial de Cuenca,
ISBN 84-935573-7-4
Suñer, M., Marín, M.D. 		
& Santos-Cubedo, A. (2007)
Técnicas para la extracción de restos
fósiles de macrovertebrados
Cantera Paleontológica, pàg. 193-206.
Editores Cambra-Moo et al. (2007).
Diputación Provincial de Cuenca,
ISBN 84-935573-7-4
Vila, B., Oms, O., Marmi, J., Galobart,
À. & Gaete, R. (2007)
Los últimos dinosaurios de los Pirineos
y sus huellas
Boletín de la Asociación Española
para la Enseñanza de las Ciencias
de la Tierra

Vila, B., Poza, B., Galobart, À., Marmi,
J. & Fortuny, J. (2007)
Evidence for big sauropods and
dromaeosaurid theropods from a new
Maastrichtian locality in the southern
Pyrenees. ABSTRACT, 44
The Annual Symposium of
Vertebrate Palaeontology and
Comparative Anatomy, 		
Glasgow, agost

Gaete, R., Prieto-Marquez, A., Riera,
V., Oms, O. & Galobart, À. (2007)
New discoverys of lambosaurine
hadrosaurids from the Tremp Basin
(Maastrichtian, Southern Pyrenees):
description and stratigraphic setting
Abstracts of 55th Sympopsium
of Vertebrate Palaentology and
Comparative Anatomy (Jeff Liston
ed.), University of Glasgow

Galobart, À. (2007)
Importancia del registro español de
huevos de dinosaurio (José Luís Sanz,
ed.)
Los dinosaurios en el siglo xxi,
Nuevas respuestas al inagotable
enigma de los dinosaurios 		
Colección Metatemas, Tusquets
Editores, 99: pàg. 89-119

Gómez, B., Martín-Closas, C., Marmi,
J., Vila, B. & Thévenard, F. (2007)
Brackish coastal swamp vegetation
from the Upper Cretaceous of Eastern
Pyrenees, Catalonia (Spain)
Séminaire International
Paléobotanique et Évolution
du Monde Végétal: Quelques
Problèmes d’Actualité, 		
París. Abstracts

Proceedings
internacionals

Oms, O., Vila, B., Vicens, E., Estrada,
R., Riera, V., Galobart, À., Marmi, J.
& Dinarès-Turell J. (2007)
The continental vertebrate succession
of the Vallcebre Syncline (Maastrichtian,
southern Pyrenees)
The Annual Symposium of
Vertebrate Palaeontology and
Comparative Anatomy, 		
Glasgow, agost

Martín, M., Gaete, R., Galobart, À.,
Riera V. & Oms, O. (2007)
Hadrosaurian bonebed in the
Maastrichtian of the southern Pyrenees:
a stratigraphic and taphonomic
approach
Abstracts of 55th Sympopsium
of Vertebrate Palaentology and
Comparative Anatomy 		
(Jeff Liston ed.), University of
Glasgow

Llibres i capítols
de llibres

Oms, O., Vila, B., Vicens, E., Estrada,
R., Riera, V., Galobart, À., Marmi, J.
& Dinarès-Turell, J. (2007)
The continental vertebrate succession
of the Vallcebre Syncline (Maastrichtian,
southern Pyrenees). ABSTRACT, 41
The Annual Symposium of
Vertebrate Palaeontology and
Comparative Anatomy, 		
Glasgow, agost

Santos-Cubedo, A., Galobart, À. &
Santisteban, C. (2007)
Where are the Early Cretaceous
plesiosaurs?: First sacral vertebra of
Plesiosauria (Reptilia: Sauropterygia)
found in the Arcillas de Morella
Formation (Aptian, Early Cretaceous) of
Eastern Spain
55th Symposium of Vertebrate
Palaeontology and Comparative
Anatomy and the 16th Symposium
of Palaeontological preparation and
conservation, pàg. 42
Glasgow, agost

Suñer, M., Santisteban, C.,
Santos-Cubedo, A. & Galobart, À.
(2007)
Dinosaur fossils in marine facies
from ANA locality, Arcillas de Morella
Formation (Aptian, Lower Cretaceous,
Cinctorres, Spain)
55th Symposium of Vertebrate
Palaeontology and Comparative
Anatomy and the 16th Symposium
of Palaeontological preparation and
conservation, pàg. 43
Glasgow, agost
Vila, B., Poza, B., Galobart, À., 		
Marmi, J. & Fortuny, J. (2007)
Evidence for big sauropods and
dromeosaurid theropods form a new
Maastrichtian locality in the southern
Pyrenees
Abstracts of 55th Sympopsium
of Vertebrate Palaentology and
Comparative Anatomy 		
(Jeff Liston ed.), University of
Glasgow, pàg. 45
Prieto-Marquez, A., Gaete, R.,
Galobart, À., Riera, V. & Oms, O.
(2007)
New data on European Hadrosauridae
from the Latest Cretaceous of Spain.
Annual Meeting of the Vertebrate
Paleontology Socity
Journal of Vertebrate Paleontology,
27:131A
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Proceedings
nacionals
Santisteban, C., Suñer, M. & Vila, B.
(2007)
El yacimiento de icnitas de dinosaurios
de Cañada Paris, Alpuente, Valencia
IV Jornadas Internacionales sobre
Paleontología de Dinosaurios y su
Entorno.
Resúmenes, pàg. 99-100
Fortuny, J., Vila, B. & Galobart, À.
(2007)
Técnicas de documentación y
representación tridimensional de
puestas de dinosaurio. En (Carlos
Martínez-Pérez, Beatriz Chamero, Oscar
Cambra, Fernando Escaso, Soledad de
Esteban, Jesús Marugan, eds.)
Libro de Resúmenes del
V Encuentro de Jóvenes
Investigadores en Paleontología.
Diputación Provincial de Cuenca,
pàg. 50
Sanz J. L. & Santos-Cubedo, A.
(2007)
Cuenca, un lugar al sur de Río Grande
(30 años después de El Valle de
Gwangi).
Libro de resúmenes del V Encuentro
de Jóvenes Investigadores en
Paleontología.
Diputación Provincial de Cuenca,
pàg. 45

Suñer, M., Marín, M. D. & SantosCubedo, A. (2007)
Técnicas para la extracción de restos
fósiles de macrovertebrados
Libro de resúmenes del V Encuentro
de Jóvenes Investigadores en
Paleontología.
Diputación Provincial de Cuenca,
pàg. 51
Poza, B., Santos-Cubedo, A., Suñer,
M. & Galobart, A. (2007)
ANA: puesta en valor de un yacimiento
con dinosaurios en un entorno rural
(Cinctorres, Castellón)
IV Jornadas Internacionales sobre
Paleontología de Dinosaurios y
su entorno. Salas de los Infantes
(Burgos), setembre
Gasulla, J. M., Ortega, F., SantosCubedo, A., Sanz, J. L. & Lacalle, C.
(2007)
MUDIM: un museo de dinosaurios en la
Comunidad Valenciana
IV Jornadas Internacionales sobre
Paleontología de Dinosaurios y su
entorno.
Salas de los Infantes (Burgos),
setembre
Sanz J. L. & Santos-Cubedo, A.
(2007)
Cuenca, un lugar al sur de Río Grande
(30 años después de El Valle de
Gwangi)
V Encuentro de Jóvenes
Investigadores en Paleontología.
Diputación Provincial de Cuenca

Projectes
Divulgació

Projecte MEC

Santos-Cubedo, A., Poza, B. & Ginés,
V. (2007)
Ana, un jaciment viu. ISBN 978-84612-0968-2

Projecte de recerca del MEC CGL2005-07878-co2-02/BTE
Estudio integrado del patrimonio
Icnológico (Dinosaurios) del
Levante Ibérico: Paleobiología y
Paleoecología

Santos-Cubedo, A. (2007)
Los reptiles marinos de La Todolella
Pueblos de Interior, nº 16 		
ISSN 1886-2926
Santos-Cubedo, A. & Ginés, V. (2007)
Sant Antoni de la Vespa, un jaciment
espectacular
Nostra Terra, núm. 3
ISSN 1885-7175
Santos-Cubedo, A. (2007)
Dinosaurios en Cinctorres
Pueblos de Interior, núm. 9		
ISSN 1886-2926
Santos-Cubedo, A., Ginés, V., Furió,
M., Madurell, J. & Agusti, J. (2007)
Els mamífers fòssils d’Almenara
Nostra Terra, núm. 2		
SSN 1885-7175

Projecte FECYT
per la Divulgació
Científica
Projecte per escriure un llibre sobre
els dinosaures de Catalunya i
València
Los dinosaurios de Catalunya y
Valencia: 20 años de investigación por
divulgar
Director del projecte: Dr. Àngel
Galobart Lorente, Financiat
amb 15.000 euros per la FECYT
(Fundación Española para la Ciencia
y Tecnología)
Institucions participants: Institut
Català de Paleontologia, Universitat
Autònoma de Barcelona, Universitat
de Barcelona, Museu de la Conca
Dellà

Subvencions del
Departament
de Cultura per
la realització
d’Intervencions
Paleontològiques
Jaciment del Molí del Baró
Expedient 2007/4398: 1.900 euros
Jaciment de Peguera-1
Expedient 2007/4396: 2.600 euros
Jaciment de Pinyes-1
Expedient 2007/4395: 1.300 euros
Jaciment de Basturs Poble
Expedient 2007/4395: 2.000 euros

X-Ray-Diffraction
Project
ICP-Unitat d’Antropologia Biològica
UAB-Universitat de Sassari (Itàlia)
Projecte de recerca per intentar avaluar
les possibilitats de desenvolupar un nou
mètode de datació absoluta a partir de
la difracció de raigs X.
Aquest projecte, amb fons provinents
essencialment de la Universitat de
Sassari, es fonamenta en les mostres
paleontològiques que conservem a
l’ICP.
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DEA			
Tesis llegides
Vila, B.
Disposición y estructura de las
puestas de huevos de dinosaurios
en el yacimiento de Font del Bullidor
(Cretácico superior, sinclinal de
Vallcebre)
Memoria de D.E.A.. Universidad
Autónoma de Madrid
Santos, A.
Mineralogical study of teeth bones from
the dinosaur site Ana (Arcillas de Morella
Formation, Aptian, Lower Cretaceous,
Cintorres, Spain)
Escuela Superior de Tecnología
y Ciencias Experimentales de la
Universidad Jaume I de Castelló

Tribunals DEA
À. Galobart
Tribunal per la defensa del treball
d’investigació d’Andrés Santos:
“Mineralogical study of teh bones from
the dinosaur site Ana (Arcillas de Morella
Formation, Aptian, Lower Cretaceous,
Cintorres, Spain)”
Escuela Superior de Tecnología
y Ciencias Experimentales de la
Universidad Jaume I de Castelló,
2 de juliol

Congressos

Conferències

Cursos impartits

55th Sympopsium of Vertebrate
Palaentology and Comparative
Anatomy
University of Glasgow, del 28
d’agost a l’1 de setembre

Santos, A.
“El pantà d’Arenós: Històries humanes
i de por”
Dins del curso del CEFIRE de
Castellón (Conselleria de Cultura
Educació i Esports, Generalitat
Valenciana) Recursos en la
educación ambiental: El naixement
del riu Millars.
Març

Àngel Galobart, Josep Fortuny i
Bernat Vila
“Adquisició i modelització de dades en
3D aplicada als estudis paleobiològics
de dinosaures”

La ley del patrimonio cultural del
Principado de Andorra (Pirineos
Orientales)
Propuestas de áreas de protección
paleontológicas. Comunicació
V Encuentro de Jóvenes
Investigadores en Paleontología
Museo de las Ciencias de CastillaLa Mancha (Cuenca), 18-21 d’abril
de 2007, Universidad Autónoma de
Madrid, Departamento de Geología
(Universitat de València), Instituto
Cavanilles de Biodiversidad y
biología Evolutiva (Universitat de
València), Museo de las Ciencias de
Castilla-La Mancha. Comunicació
IV Jornadas Internacionales sobre
Paleontología de dinosaurios y su
entorno
Colectivo ArqueológicoPaleontológico de Salas de los
Infantes. Comunicació
Salas de los Infantes (Burgos),
setembre

Vila, B.
“Mones i dinosaures. Una excavació
d’ous de dinosaure a Coll de Nargó
(Lleida)”
Coll de Nargó (Lleida), 7 d’abril
Santos, A.
“La geologia del riu Palància”
Dins del curs del CEFIRE de
Castelló (Conselleria de Cultura
Educació i Esports, Generalitat
Valenciana) Recursos en l’educació
ambiental: El naixement del riu
Palància.
Maig
Vila, B.
“Els dinosaures del Berguedà”
Saldes (Barcelona), 14 de juliol
Vila, B.
“Icnitas de dinosaurios en los Pirineos”,
Enciso (La Rioja)
Jornadas sobre Patrimonio
Paleontológico
Organitza: Instituto de Estudios
Riojanos, 2 d’agost

Bernat Vila
Classes i visites de camp en el curs “Els
dinosaures del pirineu i el seu entorn”
Berga (Barcelona), 7 de juliol
Andrés Santos
VIII Jornadas Geológicas “Conociendo
la Tierra”
Organizat pel Grup Guix, en
col·laboració amb la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports de la
Generalitat Valenciana, el CEFIRE
de Castellón i la Caja Rural de VilaVillareal, novembre
Andrés Santos
“Recursos en la educación ambiental.
El naixement del riu Palància”
Curs del CEFIRE de Castelló
(Conselleria de Cultura Educació
i Esports, Generalitat Valenciana),
maig.
Andrés Santos
“Recursos en la educación ambiental:
El naixement del riu Millars”
Curs del CEFIRE de Castelló
(Conselleria de Cultura Educació
i Esports de la Generalitat
Valenciana), març

Andrés Santos
V Jornadas “Descubre la Tierra a través
de la Geología y sus Ciencias. Memorial
Daniel Jiménez de Cisneros”
Organizat pel Grup Guix, en
col·laboració amb la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports
de la Generalitat Valenciana, el
CEFIRE de Castelló i el Planetari de
Castelló, febrer

Informes 		
i memòries
tècniques
Galobart, À. Vila, B. & Fortuny, J.
(2007)
Informe de la intervenció paleontològica
al jaciment del Cretaci superior de
Pinyes (Coll de Nargó, Alt Urgell, Lleida),
realitzada del 17 al 30 de setembre
Àrea de Coneixement de la Direcció
General de Patrimoni del Dept.
de Cultura de la Generalitat de
Catalunya. Pàg. 1-14 (inèdita)
Galobart, À. Vila, B. & Poza, B. (2007)
Informe de la intervenció paleontològica
al jaciment de Peguera-1 (Cretaci
superior, Berguedà, Barcelona)
Del 15 de juliol al 5 d’agost
Àrea de Coneixement de la Direcció
General de Patrimoni del Dept.
de Cultura de la Generalitat de
Catalunya. Pàg. 1-19 (inèdita)

Direcció
d’excavacions
Excavació al jaciment de vertebrats
del Cretaci superior de Basturs Poble
(Isona i Conca Dellà, Pallars Jussà)
Del 18 de juny a l’1 de juliol
Excavació al jaciment de vertebrats
del Cretaci superior de Molí del Baró
(Isona i Conca Dellà, Pallars Jussà)
Del 2 al 15 de juliol
Excavació al jaciment de vertebrats
del Cretaci superior de Peguera-1
(Fígols, Berguedà)
Del 15 de juliol al 5 d’agost
Excavació al jaciment d’ous de
dinosaures del Cretaci superior de
Pinyes 1 (Coll de Nargó, Alt Urgell)
Del 13 al 30 de setembre
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Altres activitats

Recerca

El departament
de recerca
de les Faunes
de Neogen
i Quaternari
estudia una línia
fonamental gràcies
a l’extraordinària
riquesa dels
jaciments del nostre
país

,

E

l departament de recerca de les faunes
del Neogen i el Quaternari estudia
els fòssils d’entre 23 milions d’anys
i l’actualitat. És una línia fonamental a l’ICP degut a l’extraordinària
riquesa dels jaciments fossilífers del nostre país i, de
manera molt particular, els de la conca del VallèsPenedès, que contenen un dels registres fòssils del
Neogen més complets i rics del món.

Les faunes del quaternari, de fa 1,8 milions d’anys
fins al present, també tenen en el nostre país jaciments molt importants i el seu estudi té un gran
interès. Els treballs iniciats a Incarcal (Girona),
Cal Guardiola i Vallparadís (Terrassa) i al massís
del Garraf es troben dins d’aquest projecte. De fet,
a l’actualitat, el jaciment de Vallparadís a Terrassa,
amb els seus més de 25.000 registres, és el jaciment
del Pleistocè inferior més ric d’Europa.

L’extraordinari potencial d’aquests jaciments, que
ha portat a que un estadi del Neogen tingui el seu
estratotip al Vallès (Can Llobateres) i per tant
s’anomeni Vallesià, fa que el nostre país sigui una
de les àrees del món privilegiades per a l’estudi de
l’evolució de les faunes del Neogen. Actualment és
objecte d’actives prospeccions i excavacions la zona
d’Els Hostalets de Pierola-Piera, que constitueix un
registre sedimentari continu del trànsit del Miocè
mitjà al superior (15m.a.-8m.a.). Aquest registre
sedimentari continu, juntament amb l’associació
faunística descrita a la literatura paleontològica i la
que actualment s’està recuperant en les successives
excavacions, integren un conjunt únic per a l’estudi
paleoambiental i de l’evolució de la fauna d’aquest
període.

En aquesta àrea els estudis van dirigits a conèixer
en profunditat les faunes de vertebrats, particularment micromamífers i macromamífers, des de
diversos punts de vista com el taxonòmic evolutiu,
així com altres aspectes com paleoecologia, bioestratigrafia i tafonomia.
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Recerca / Grup de Faunes de Neogen i Quaternari

A

questa àrea acaba de finalitzar
l’excavació del jaciment de Vallparadís (Terrassa) on s’han obtingut
més de 22.000 restes de vertebrats
fòssils. La gestió dels últims tres
mesos d’excavació l’ha portat directament l’ICP a
partir de la subvenció del Departament de Transports i Obres Públiques. S’ha iniciat l’estudi de
l’extraordinària fauna fòssil d’aquest jaciment del
Pleistocè inferior.

Aquest any els jaciments de Vallparadís i
han estat els dos objectius prioritaris

D’altra banda, la secció de l’Abocador de Can
Mata segueix proporcionant restes fòssils de més
de 12 milions d’anys d’antiguitat. Amb més de 100
nivells fossilífers, i un acumulat de 32.000 restes
de macrovertebrats i més de 3.000 de microvertebrats fòssils, aquesta secció geològica es consolida
com una de les més importants del món que
cobreixen el període temporal que va des dels
12,5 als 9 milions d’anys enrere. Des de l’ICP,
l’Àrea de Faunes del Neogen i Quaternari s’ha
encarregat d’avaluar la importància
Can Mata de les restes trobades, prioritzant
la restauració i estudi de les peces
que requerien ser publicades en el
menor temps possible. La producció científica que se’n desprèn no abarca només
els objectius més purament bioestratigràfics, sinó
d’altres de caire més paleobiològic i paleoambiental.

,

El fet que durant el darrer any 2007, l’ICP hagi
treballat en dos jaciments tan prolífics com són
el de Vallparadís i l’Abocador de Can Mata, assegura la producció científica d’alt nivell de l’Àrea de
Faunes del Neogen i Quaternari durant els propers
anys.
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Publicacions
SCI papers

Non SCI Papers

Furió, M., Santos-Cubedo, A.,
Minwer-Barakat, R. & Agusti, J. (2007)
Evolutionary history of the african soricid
Myosorex (Insectivora, Mammalia) out
of Africa
Journal of Vertebrate Paleontology.
27 (4) 1018-1032

Furió, M. (2007)
La llegada de la musaraña de dientes
blancos Crocidura (Soricidae,
Insectovora, Mammalia) a la Península
Ibérica
Cantera Paleontológica, pàg. 349360.
Editores Cambra-Moo et al.
Diputación Provincial de Cuenca,
ISBN 84-935573-7-4

Gibert, L., Scott, G., Martin, R. &
Gibert, J. (2007)
The Early to Middle Pleistocene
boundary in the Baza Basin (Spain)
Quaternary Science Reviews, febrer

Alba, D.M., Galindo, J., CasanovasVilar, I. & Moyà-Solà, S.(2007)
La intervenció paleontològica al dipòsit
controlat de residus de Can Mata (Els
Hostalets de Pierola, Anoia): Campanya
novembre 2002 – agost 2003
Tribuna d’Arqueologia, 7-22
Moyà-Solà, S., Köhler, M., Alba, D. M.
& Pons-Moyà, J. (2007)
El significado de M. batei y M. binigausensis en la evolución de Myotragus
(Bovidae, Mammalia) en las Islas
Baleares
Bol Soc. Hist. Nat. Balears

Llibres i capítols
de llibres
Gibert, J. (2007)
¿Quieres ser paleontólogo?
Ed. Edebé. Barcelona

Projectes

Altres activitats

Projecte MEC

Lectura tesis
doctorals

CGL2006-04548/BTE
Dinámica de Ecosistemas terrestres
en el Plio-Pleistoceno de las
cuencas del Levante español”. IP:
Jordi Agustí. 2006-2009

Programa
“Synthesys” de la
Unió Europea
Isaac Casanovas (postdoc) ha
aconseguit una beca del programa
“Synthesys” de la Unió Europea per
fer una estada al Museu de Ciències
Naturals de Leiden (Holanda)

Grup de Recerca
Consolidat de la
Generalitat de
Catalunya
Grup Paleomedi – Paleobiologia del
Neogen mediterrani, grup format per
personal de la facultat de Geologia de la
Universitat de Barcelona

Isaac Casanovas
“The rodent assemblages from the Late
Aragonian and the Vallesian (Middle to
Late Miocene) of the Vallès-Penedès
basin (Catalonia, Spain)”
Marc Furió
“Los insectívoros (Soricomorpha,
Erinaceomorpha, Mammalia) del
Neógeno superior del Levante ibérico”

Cursos impartits
Casanovas-Vilar, I.
“Els rosegadors en el temps i l’espai:
paleoecologia i paleogeografia”

Informes 		
i memòries
tècniques
Moyà-Solà, S., Köhler, M., Alba, D.
M., Casanovas-Vilar, I., Robles J. M.
& Galindo J. (2007)
Memòria de la intervenció
paleontològica a Barranc de Can Vila 1
(Els Hostalets de Pierola, Anoia
Campanyes 2003 i 2004 (inèdita)
Alba, D. M., Robles J. M., Galindo
J., Almécija S. & Casanovas-Vilar, I.
(2007)
Memòria de la intervenció paleontològica a la Nova Fase del Dipòsit
Controlat de Can Mata (Els Hostalets de
Pierola, Anoia)
Gener-desembre 2005

Direcció
d’excavacions
Prospecció del Miocè continental del
sector de Masquefa i Els Hostalets
de Pierola (Baix Anoia)
De juliol a setembre
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A Catalunya
disposem
d’un extraordinari
registre fòssil
de l’evolució
dels grans
antropomorfes
que mereix tota
la nostra atenció

,

L’

estudi de l’origen, les adaptacions i
l’evolució dels primats és un tema
de molt interès. Les seves diverses
adaptacions i el fet que les arrels dels
humans les hem de buscar en aquest
grup fan d’aquest tema una àrea amb gran atractiu
científic. A més, a Catalunya disposem d’un registre fòssil de primats extraordinari que mereix tota
la nostra atenció. Des de l’Eocè, amb els jaciments
del prepirineu i de les depressions centrals catalanes, amb unes faunes de primats prosimis molt
riques, fins a jaciments de les diverses conques del
Neogen com Vallès-Penedès, Seu d’Urgell, Cerdanya que disposen del millor registres eurasiàtic de
l’evolució dels grans antropomorfes.
És dins d’aquest marc que s’està desenvolupant el
projecte SOMHI (Searching for the Origins of
Modern Hominoids Initiative). Aquest projecte
pretén documentar l’arribada dels grans simis
a Euràsia, esbrinar quin és l’origen del grup i
discernir com es produí la radiació de les diverses
famílies i subfamílies que el componen fins a la
seva extinció a Europa fa uns 8 m.a. De manera

molt particular aquest projecte s’articula a partir
de l’extraordinari registre fòssil del Baix Anoia. El
projecte SOMHI està integrat dins del macroprojecte de recerca internacional RHOI dirigit des
de la Califòrnia University a Berkeley. Aquesta
vinculació permet sumar esforços envers objectius comuns, intercanviar experiències i trobar
factors de complementarietat a l’hora de mantenir
en forma la recerca del centre.
L’objectiu d’aquest projecte és prospectar i
excavar jaciments paleontològics en el sector
d’Esparreguera, Masquefa Piera i Els Hostalets
de Pierola per tal d’abarcar tota la sèrie estratigràfica des dels nivells més baixos (uns 15 milions
d’anys) fins el jaciment de Piera (8 milions d’anys)
i intentar recuperar restes fòssils de primats que
ens permetin precisar l’aparició d’aquest grup al
continent europeu, la seva evolució i diversificació.
Aquesta tasca prioritària anirà acompanyada de
la recuperació de tota la fauna de vertebrats, tant
macro com microfauna.

Tot això ens permetrà estudiar, per primera vegada
en un lloc concret, l’aparició, evolució i diversificació dels grans antropomorfs durant els primers 8
milions d’anys de la seva història i la seva extinció.
De ben segur el material i la informació que se’n
pugui obtenir ens permetran comprendre millor
i, tal vegada, descobrir l’origen dels diferents
llinatges que componen els grans antropomorfs,
com goril·les, orangutans i humans. A més dels
estudis sobre evolució, volem conèixer les adaptacions locomotores i esbrinar les causes que hi ha al
darrera d’aquestes adaptacions. Els estudis sobre
morfologia funcional i biomecànica hi jugaran un
paper clau. Un altre aspecte no menys interessant
és l’evolució del cervell i dels òrgans dels sentits
(la visió, l’oïda, l’olfacte). Atès que els fòssils que
surten en aquesta àrea són molt complets, és ben
possible que es trobi material únic de primats que
permetrà estudiar aquest tema tan important.
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E

n aquest primer any de l’ICP hem
encetat tres línies de recerca. Una se
centra en profunditzar en l’estudi de
les adaptacions de les mans del hominoideus i humans. Per una banda,
l’estudi de la mà de l’esquelet d’Hispanopithecus
laietanus de Can Llobateres ens ha permès conèixer
les primers passes de la locomoció suspensora
dels hominoideus actuals. Els resultats d’aquesta
recerca han estat publicats a la revista Proceedings
of the Royal Society of London, on ha merescut un
comentari de O. Lovejoy (Lovejoy, J. 2007 An early
ape show its hand. Proc. R. S London B, 274: 1-2),
publicat conjuntament amb el nostre article.

L’estudi de l’home fòssil, des del punt de vista
paleobiològic, és un dels camps clàssics de la paleontologia que desperta més interès social. L’interès
pels nostres propis orígens és un fet consubstancial amb la curiositat humana que emana de la
nostra consciència. Tots volem conèixer el nostre
origen. Per tant l’ICP ha de desenvolupar projectes
de recerca en paleontologia humana.

Aquest any hem centrat els nostres esforços en
l’estudi de la mà atribuïda a Homo habilis del
jaciment de Oldoway OH7. Per a realitzar l’estudi
d’aquestes restes de l’esquelet tipus de Homo
habilis conservat a Tanzània, han estat comparades particularment amb les restes
L’estudi de l’home fòssil és un dels camps clàssics de de la mà de Parantropus robustus
de Sud-àfrica i també amb les
la paleontologia que desperta més interès social
d’Australopithecus afarensis d’Afar a
Etiòpia. Els primers resultats han
estat enviats a la revista Folia primatològica i prometen obrir un ampli debat internacional, particularment pel fet que la famosa mà OH7 és atribuïda
a Parantropus boisei.

,

Finalment s’ha iniciat també l’estudi dels primats
del Pleistocè del llevant peninsular, particularment
del jaciment de Can Guardiola i Vallparadís a
Terrassa.

Publicacions
SCI papers
Almécija S., Alba D.M., Moyà-Solà S.
& Köhler M. (2007)
Orang-like manual adaptations in
the fossil hominoid Hispanopithecus
laietanus: first steps towards great ape
suspensory behaviors
Proceedings of the Royal Society
of London B, 274: 2375-2384, (this
article merits a comment by O.
Lovejoy (Lovejoy, J. 2007 An early
ape show its hand. Proc. R. S
London B, 274: 1-2)

Non SCI papers
Alba, D.M., Galindo, J., CasanovasVilar, I., Moyà-Solà, S. (2007)
La intervenció paleontològica al dipòsit
controlat de residus de Can Mata (Els
Hostalets de Pierola, Anoia): campanya
novembre 2002 – agost 2003
Tribuna d’Arqueologia, pàg. 7- 22

Llibres i capítols
de llibres
Almécija, S., Casanovas-Vilar, I.,
Furió, M., Madurell, J., Marmi, J.
& Vila, B. (Eds.), (2007)
Actas del III Encuentro de Jóvenes
Investigadores en Paleontología
Zenobita edicions, Manresa

Proceedings
internacionals
Moyà-Solà, S. (2007)
Origine des Grands Singes actuels:
Nouvelle perspective à partir des
récentes découvertes dans le Miocène
moyen d’Afrique et de la région
méditerranéenne
XXème colloque de la SFDP, 22, 23,
París, 24 d’octubre

Divulgació
Moyà-Solà, S. &. Pons, G.X. (2007)
Rafel Adrover, paleontòleg 		
(1911-2007) in memoriam
Bol. Soc. Hist. Nat. Illes Balears
Moyà-Solà, S. (2007)
Josep Gibert, paleontólogo
El País, pàg. 55
9 d’octubre
Moyà-Solà, S. (2007)
Paleontologia a Catalunya
Avui, pàg. 28
18 d’abril

Pòsters
Moyà-Solà,S., Köhler, M., Alba, D. M.,
Casanovas, I. & Galindo J. (2007)
El Projecte SOMHI
Universitat Autònoma de Barcelona
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RHOI project
(Revealing Hominid Origing Inititive,
Berkeley University)
Hem integrat dins de l’ICP el projecte
internacional de recerca sobre origen
dels homínids (RHOI). Aquest projecte
té com a objectiu l’estudi de l’origen
dels homínids bípedes, a partir de la
informació que el registre fòssil ens
ofereix a nivell mundial, particularment
el Miocè i el Pliocè. Investigador
principal: Dr. T. D. White de la Universitat
de Berkeley (California, USA)
Aquest projecte té subvenció de
la National Science Fundation dels
Estats Units amb una dotació de
15.000 dòlars anuals

Programa
“Synthesys” de la
Unió Europea
Sergi Almécija ha aconseguit una
beca del programa “Synthesys” de la
Unió Europea per a fer una estada al
Museu de Ciències Naturals de Leiden
(Holanda)

Projecte
presentat 		
al Departament
de Cultura 		
de la Generalitat
de Catalunya
Projecte de recerca SOMHI
(Searching for the Modern Hominoid
Initiative)
Jaciments paleontològics del Miocè mig
i superior de les conques catalanes,
amb l’objectiu d’estudiar l’origen i
evolució dels hominoideus vivents,
2007-2011
Presentat a l’Àrea de Recerca
i Coneixement de la Direcció
General de Patrimoni, Departament
de Cultura de la Generalitat de
Catalunya

Grup 		
de Recerca
consolidat de 		
la Generalitat 		
de Catalunya
Grup d’estudis de l’evolució dels
homínids i altres primats (expedient
2005SGR 00955) conjuntament amb
la UB
El personal de l’ICP especialitzat en
l’estudi de primats i homínids fòssils
integren la primera xarxa temàtica de la
Generalitat sobre l’origen i l’evolució del
comportament dels primats i primers
homínids
La recerca del grup inclou cinc línies
principals: 1) taxonomia i filogènia
dels primats del Miocè europeu, 		
2) evolució morfològica i ecologia
dels homínids plio-pleistocènics d’Àfrica
i Europa, 3) biomecànica del bipedisme
i adaptacions de l’esquelet postcranial
per a la locomoció, 4) etologia de
primats i efectes de la fragmentació
de l’hàbitat sobre les poblacions, i 5)
variabilitat molecular i diversificació
genètica de les poblacions humanes i
diversificació genètica de les poblacions
humanes modernes
El grup està integrat en el Centre
Especial de Recerca en Primats
(CERP) de la Universitat de
Barcelona
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Treballs de
recerca dirigits
Roqué, L. (2007)
El braç d’Hispanopithecus laietanus
indica que la suspensió va aparèixer a
Europa
Unitat d’Antropologia Biològica,
Departament de Biologia Animal,
Vegetal i Ecologia, Universitat
Autònoma de Barcelona. Direcció S.
Moyà-Solà
Almécija, S. (2007)
Orang-like manual adaptations in
the fossil hominoid Hispanopithecus
laietanus: first steps towards great ape
suspensory behaviors
Obtenció del Màster en
Antropologia Biològica. Direcció S.
Moyà-Solà

Tribunals de DEA/
tesis doctorals
Moyà-Solà, S.
Tribunal per la defensa de la tesi
doctoral de G. Daver “Le complexe
articulaire des hominoidea miocenes
et plio-pleistocenes: approche
comparative anatomo-fonctionnelle et
morphometrique”
Al Musee d’Histoire Naturelle de
Paris, 18 de desembre

Conferències

Cursos impartits

Almécija, S.
“Orang-like manual adaptations in
the fossil hominoid Hispanopithecus
laietanus: first steps towards great ape
suspensory behaviors”
Conferència amb motiu de l’estada
sota el programa SYNTHESYS al
National Natuurhistorisch Museum
NATURALIS.
Leiden (Holanda), juny 2007

Moyà-Solà, S.
“Biomecànica i locomoció dels primats”
Dins del Curs de Primatologia al
Zoològic de Barcelona

Moyà-Solà, S, Casanovas, I, Galindo,
J & Alba,D.
“El registre fòssil del Baix Anoia: estat
de la qüestió”
Els Hostalets de Pierola (Barcelona)
8 de febrer
Moyà-Solà, S.
“L’Origen de l’Home. Cicle: Els vespres
dels llunàtics”
Museu de Zoologia, 13 de febrer
Moyà-Solà, S.
“Origen i diversificació dels grans
antropomorfs”
Vilareal (Castelló), 28 de març
Moyà-Solà, S.
“Projecte SOMHI: origen i evolució dels
grans simis i humans”
Any de l’evolució UAB, 14 de maig

Moyà-Solà, S.
“Origen i diversificació dels grans
antropomorfs”
Vila-real (Castelló), 28 de març
Moyà-Solà, S.
“El projecte SOMHI”
ICE UAB Curs de Formació del
Professorat, juliol

Simposis
organitzats per
investigadors de
l’ICP
Moyà-Solà, S.
“Past, present and future of the great
apes. Is extinction unavoidable?”
Simposi internacional
Cosmocaixa, 18 maig

Informes 		
i memòries
tècniques
Moyà-Solà, S. Köhler, M. Alba, D. M.
Casanovas-Vilar, I. Robles J. M. &
Galindo J. (2007)
Memòria de la intervenció
paleontològica a Barranc de Can Vila 1
(Els Hostalets de Pierola, Anoia)
Campanyes 2003 i 2004 (inèdita)
Alba, D. M., Robles J. M., Galindo
J., Almécija S. & Casanovas-Vilar, I.
(2007)
Memòria de la intervenció
paleontològica a la Nova Fase del
Dipòsit Controlat de Can Mata 		
(Els Hostalets de Pierola, Anoia)
Gener-desembre 2005 (inèdita)

Direcció
d’excavacions
Prospecció del Miocè continental del
sector de Masquefa i Els Hostalets
de Pierola (Baix Anoia)
Juliol-setembre
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De forma analògica
la Paleontologia
virtual permet
millorar els resultats
obtinguts mitjançant
sistemes de precisió
i representació
de tipus digital

,

A

questa nova línia de recerca, iniciada a finals del 2007, centra el seu
interès en la realització d’assajos
no destructius en materials paleontològics aportant noves i inèdites
dades sobre els vertebrats fòssils. Aquesta nova
òptica permet millorar els resultats usant sistemes de precisió i representació de tipus digital,
complementant les dades que tradicionalment s’han
obtingut de forma analògica.
Bàsicament, aquesta nova línia de recerca treballa
amb l’ús de sistemes làser i de tomografies. En
aquest sentit, des de l’Institut Català de Paleontologia, els primers treballs es basen en l’ús de
Tomografia Axial Computeritzada de tipus mèdic,
gràcies a la col·laboració que es porta a terme
amb l’Hospital Mútua de Terrassa que permet
realitzar TAC’s a materials fòssils dipositats a
l’Institut Català de Paleontologia. Aquest tipus
de metodologies permeten obtenir grans volums
d’informació que són processats per software
informàtic facilitant la manipulació del material i
obtenint models tridimensionals.

En aquest sentit, els principals objectius d’aquesta
nova línia es focalitzen en:
Sistemàtica: observant caràcters de difícil accés o
de regions internes del fòssil.
Paleohistologia: que sorgeix com una nova eina de
treball, ja que evita realitzar seccions d’ossos i dents
fòssils per observar-ne l’estructura interna.
Biomecànica: els models tridimensionals que
s’observen permeten realitzar simulacions sobre les
capacitats locomotores dels vertebrats fòssils, així
com realitzar comparacions amb anàlegs actuals
quan això és possible.
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L

a línia de recerca de paleontologia virtual ha iniciat el seu recorregut el mes
de setembre de 2007 i durant aquests
mesos ha centrat el seus esforços en
col·laborar amb l’Hospital Mútua de
Terrassa per tal de poder realitzar tomografies
axials computeritazades a les seves instal·lacions.
Fruit d’aquesta tasca, s’ha signat un conveni de
col·laboració entre ambdues entitats amb caràcter
indefinit per tal de realitzar un gran nombre de
TAC’s de materials fòssils pel seu posterior estudi
i per difondre a la societat tots els coneixements
que se’n puguin derivar.

,

Aquesta línia de recerca treballa amb lús
de sistemes làser i de tomografies
Per altra banda, aquesta línia de recerca ha adquirit
un instrumental làser que permet digitalitzar fòssils obtenint-ne la morfologia externa que després
pot ser manipulada de forma virtual.

Paral·lelament, s’ha treballat amb altres sistemes,
com l’estació total topogràfica per obtenir dades
tridimensionals de jaciments fossilífers, obtenint
interessants resultats sobre la morfologia i disposició de postes d’ous de dinosaures recuperades a
Catalunya.

Publicacions
Non SCI papers
Fortuny, J., Vila, B. & Galobart, À.
(2007)
Técnicas de documentación y
representación tridimensional de
puestas de dinosaurio. Cambra-Moo,
O., Martínez-Pérez, C., Chamero, B.,
Escaso, F., de Esteban Trevigno, S y
Marugán-Lobón, J. (eds.)
Cantera Paleontológica
Diputación Provincial de Cuenca,
pàg 181-192.

Pòsters
Vila, B., Poza, B., Marmi, J. Galobart,
À. & Fortuny, J. (2007)
Evidence for big sauropods and
dromeosaurid theropods form a new
Maastrichtian locality in the southern
Pyrenees
En col·laboració amb 55th
Sympopsium of Vertebrate
Palaentology and Comparative
Anatomy, University of Glasgow,
28 d’agost a l’1 de setembre
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El treball de l’àrea
de Preparació
ens permet mantenir
les propietats físiques
i l’estabilitat química
dels fòssils al llarg
del temps, evitant així
el seu deteriorament

,

E

l laboratori de preparació prepara el
material fòssil obtingut en les diferents
intervencions paleontològiques perquè
es conservi en òptimes condicions i
pugui ser estudiat pels investigadors
o exposats al públic. La missió dels preparadors
és mantenir les propietats físiques i l’estabilitat
química dels fòssils al llarg del temps. És a dir,
evitar que, amb el pas dels anys, el fòssil es deteriori. També s’encarreguen de preservar la seva
morfologia en la mesura del possible.
El laboratori també duu a terme la tasca de fer
motlles i rèpliques, ja que la manipulació constant
dels fòssils per part dels investigadors, malgrat
hagin estat molt ben preparades, pot posar en
perill les peces, i en ocasions aquestes poden ser
d’exemplars únics. Amb aquestes rèpliques, els
investigadors poden recrear hipòtesis, fer reconstruccions dels individus, fer estudis comparatius i
realitzar exposicions i intercanvis de materials amb
altres centres sense posar en perill els originals.

En ocasions poden trobar-se restes interessants
que, degut a la seva ubicació o naturalesa, no permeten ser extretes dels jaciments, o simplement es
vol conservar el seu estat i posició originals abans
de ser extretes, ja que poden aportar informació
interessant pel seu estudi posterior o exposició. És
per aquest motiu que també es realitzen motlles en
els propis jaciments.
Al llarg d’anys de funcionament del laboratori de
preparació s’ha fet una feina divulgativa important, amb la participació en congressos, articles en
diferents publicacions, realització de pràctiques
a alumnes d’escoles de restauració i jornades de
portes obertes per a tots els públics.
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Àrea de Preparació

Durant l’any 2007
el laboratori
de preparació
ha realitzat les
següents tasques:

,

Preparació de 700 restes fòssils de les
diferents campanyes de Can Vila i Can
Mata a Els Hostalets de Pierola
Preparació de 90 peces de la
prospecció realitzada al 2007 a Els
Hostalets de Pierola 		
Projecte SOMHI (Anoia)
Consolidació-Conservació del
material de Cheirogaster gymnesica i
Nuralagus rex del jaciment de Punta
Nati a Menorca
Consolidació i embalatge de l’espina
caudal d’una rajada i de la columna
vertebral d’un peix (Fumanya)
Realització del motlle
Preparació de diferents restes de
dinosaure dels jaciments de Peguera
(Berguedà), SR II Sant Romà d’Abella,
Lo Bas i Basturs poble (Pallars Jussà)
Conservació i manteniment de
restes de les col·leccions, que han estat
deteriorades durant la seva manipulació
o durant els trasllats d’exposicions

El personal de l’Àrea de
Preparació ha participat en la
preparació i realització del cursseminari de la Universidad de
verano de Teruel – Dinopolis.
Laboratorios de paleontologia i ha coordinat la totalitat
d’articles i ponències del curs.
També ha presentat les següents
publicacions:
Amador, J.J. & Pellejero Usón, I.
(2007)
Técnicas de preparación de fósiles
en yacimientos paleontológicos
Consolidación “in situ” para exponer
temporalmente en Orce
Fundamental. Dinopolis
Pellejero Usón, I. (2007)
Moldes y réplicas de restos fósiles
Fundamental. Dinopolis
Val Molina, S. (2007)
Ensayos químicos de limpieza sobre
huevos de dinosaurio
Fundamental. Dinopolis
Pinto Llona, A, Pellejero Usón, I.
& Val Molina, S. (2007)
The fossil rhinoceros from “Pozu la
Peruyal” Cave (Onís, Asturias)
Satuola/XII Gobierno de Cantabria
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Àrea de

La col·lecció de l’ICP
està formada per
uns 174.000
exemplars, arribant
a ser el segon
llegat més important
de tot l’Estat
espanyol

,

E

ls inicis de la col·lecció de l’Institut
es remunten als primers anys del segle
xx, quan diversos fòssils trobats a
Sabadell es guardaven i exposaven a
l’Escola Industrial de la mateixa ciutat.
El 1931, aquests espècimens passaren a formar el
fons paleontològic de la col·lecció del Museu
de Sabadell, tot just inaugurat.

Avui, la col·lecció de l’ICP està formada per uns
174.000 exemplars, que engloben micro i macrovertebrats, alguns representants de flora fòssil, la
col·lecció Vidal d’invertebrats i una bona representació de motlles i rèpliques, així com material
actual de comparació. Aquest llegat (el segon més
important de tot l’Estat) forma part del patrimoni
cultural català i és la base de la recerca del centre.

La gran activitat de prospecció, excavació i estudi
que va portar a terme el Dr. Miquel Crusafont,
junt amb el seu equip de col·laboradors, va
propiciar que la col·lecció de fòssils i la seva
investigació creixés de forma exponencial, arribant a convertir-se en una de les més rellevants
d’Europa.

L’Àrea de Conservació i Gestió de Col·leccions,
responsable de la gestió de la col·lecció, té com
objectius la seva conservació, catalogació i documentació, per tal de facilitar l’estudi científic dels
fòssils que la integren avui i en el futur.

El 1969, amb la inauguració de l’Institut Provincial de Paleontologia, la recerca paleontològica de
Catalunya iniciava una nova etapa, que va suposar
una millor gestió de la col·lecció, que no parava
d’engrandir-se.
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Conservació

Àrea de Conservació

U

na de les tasques més freqüents és la
recepció de materials paleontològics
en dipòsit provisional, provinents de
diverses intervencions preventives
(com, per exemple, a l’Abocador
de Can Mata i a l’Ecoparc 4, a Els Hostalets de
Pierola) i programades (per exemple, l’excavació del
jaciment de Peguera -Fígols, Berguedà-, i la prospecció i mostratge dels jaciments de Masquefa, Els
Hostalets de Pierola i Esparreguera, integrada en
el projecte SOMHI). Durant el 2007, s’ha donat
entrada a més de 4.000 fòssils.

La catalogació i documentació de la col·lecció són
dues de les eines més importants per conèixer-la
i conservar-la. L’Àrea de Conservació ha reprès
l’ús de llibre de registre en paper i ha continuat la
tasca d’informatització de la base de dades, que
ja compta amb més de la meitat de la col·lecció
inclosa en el nou programari Museumplus.

Pel que fa a les consultes de materials, el 2007 es
varen atendre unes cinquanta peticions, que varen
suposar la revisió de 8.000 fòssils. S’han realitzat
alguns préstecs per exposicions (Pau, el Pierolapithecus. Un element clau en l’evolució
Els inicis de la col·lecció de l’Institut es remunten humana. Exposició itinerant) i per estudis
científics.
als primers anys del segle XX

Reprenent la tasca iniciada en anys anteriors, s’ha
gestionat el retorn de materials de l’Institut que
havien estat prestats (en total, 786 fòssils) i la sortida d’espècimens pertanyents a altres institucions
(Museu de la Conca de Dellà; Museo Paleontológico de la Universidad de Zaragoza; Anthropologisches Institut und Museum, Universitat de
Zurich; Forschungsinstitut Senckenberg Frankfurt
i Museo Arqueológico de Cartagena, Múrcia), que
restaven a l’ICP per al seu estudi.

El personal de l’Àrea de Conservació i Gestió de
Col·leccions ha participat en diverses activitats
formatives, com a docents (Màster en Paleontologia, mòdul de Patrimoni, UB-UAB; El museu de
ciències naturals entès com a proveïdor d’informació
científica, Fundació d’Estudis Superiors d’Olot,
Universitat de Girona) i com a assistents (Almacenaje de colecciones: una asignatura pendiente, Organismo Autónomo de Museos, Islas Canarias; I
Fòrum d’Arqueologia FODARQ, Universitat de
Barcelona; Arqueologia i patrimoni a Catalunya,
Vinseum; 2nd SYNTHESYS Course in Management,
Conservation and Care of Natural History Collections,
Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid).
Així mateix ha coordinat la tasca d’alguns 		
estudiants en pràctiques.

,
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El museu promou
el coneixement
de la paleontologia
i el respecte
pel patrimoni
natural a través
d’activitats, jornades
i conferències en les
seves instal·lacions

,

E

l museu de l’Institut de Paleontologia
Miquel Crusafont va ser inaugurat el
9 de novembre de 1969 i reinaugurat,
després d’unes obres de remodelació,
el 7 d’abril de 1995.

Amb l’objectiu de donar a conèixer el patrimoni
paleontològic del nostre país, l’Institut compta
amb tres sales d’exposició:
La sala del Mesozoic, dedicada a l’evolució de la
vida durant el Mesozoic, l’era en què van viure els
dinosaures. Entre altres peces i junt amb el material
fòssil exposat, destaca la reconstrucció sencera d’un
esquelet de Triceratops i la d’un cap de Tyrannosaurus rex. També s’hi recrea una excavació paleontològica.

La sala dels mamífers està dedicada a l’evolució dels
mamífers a Catalunya a partir de material fòssil.
Es presenten, a la vegada, els canvis de la flora i
la fauna, des del moment en què van desaparèixer
els dinosaures, ara fa 65 milions d’anys. També es
descriuen els principals jaciments paleontològics
del nostre país.
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Difusió - Museu

La sala d’exposicions temporals acull exposicions de
caràcter itinerant i temporals.
L’Institut vol promoure el coneixement de la
paleontologia i el respecte pel patrimoni natural, i
amb aquest objectiu ofereix activitats diverses a les
escoles i organitza jornades, conferències i altres
activitats adreçades a tot tipus de públic.

Primer premi del Concurs de Dibuix

Àrea de Difusió - Museu

L’

Àrea de Museu ha continuat amb
la seva tasca de divulgació de la
paleontologia, aconseguint augmentar considerablement el nombre de
visitants respecte a anys anteriors i
augmentant també el nombre de visites escolars,
amb notable presència d’escoles de tot Catalunya.
Hem rebut 16.255 visitants. Cal destacar que ha
estat la xifra de visitants més alta dels últims anys,
tot i que el Museu ha hagut de tancar les tardes i
els caps de setmana del 16 de març al 15 de maig i
del 2 de juliol al 5 de novembre, degut a la manca
de personal subaltern. Ara bé, s’ha fet un esforç
important en la difusió del centre.
S’ha continuat la col·laboració amb les diferents
entitats de la ciutat i, molt especialment, amb
l’Ajuntament de Sabadell (Programa Ciutat i
Escola, Fira de Turisme, elaboració de l’Anuari
Estadístic, etc). Aquest any cal destacar l’estand
que es va muntar a la Fira d’Entitats de Ciutat i
Escola i l’organització d’un Concurs de Dibuix per
la Festa Major que va tenir un gran èxit de participació. També cal destacar la col·laboració amb
Fundació Catalana per a la Recerca amb motiu de
la Setmana de la Ciència.

Visitants individuals

Visitants en grup

Total

12.609

3.646

16.255

Referent a la política d’exposicions, aquest any s’ha
inaugurat l’exposició temporal “ANA, un jaciment
viu”, amb direcció científica d’investigadors de
l’Àrea del Mesozoic i que, prèviament, havia estat
exposada a Cinctorres (Castelló) i havia itinerat
al Museu de les Mines de Cercs Colònia Sant
Corneli–Cercs (Barcelona). També s’ha seguit amb
la política de cessió de l’exposició temporal “Pau, el
Pierolapithecus. Un element clau de l’evolució humana”
que ha itinerat a la Universitat Autònoma de
Barcelona, del 7 al 18 de maig i a Els Hostalets de
Pierola, del 16 de juliol de 2007 fins al 31 de juliol
de 2008. La versió castellana de la mateixa exposició ha itinerat a Castelló, del juliol del 2007 al juliol
del 2008. També s’ha continuat la col·laboració
amb exposicions organitzades per altres entitats,
com amb l’exposició “Ara fa 300.000 anys” que es
va fer al Museu de la Mediterrània a Torroella de
Montgrí i amb l’exposició “Carbó i Dinosaures”
que es va inaugurar a Manresa en el mes d’octubre.

Pel que fa a la col·laboració amb centres docents,
des de l’Àrea de Difusio-Museu s’ha col·laborat
amb Facultat de Ciències de l’Educació, havent fet
tutoratge del Pràcticum de l’alumna Verònica Martín i amb instituts de secundària fent el tutoratge
i seguiment de treballs de recerca de Batxillerat i
amb el programa d’estudiants en pràctiques rebent
els estudiants de Batxillerat Inma Barón i Eudald
Mujal.

,

Per últim, cal destacar l’homentatge al paleontòleg
Dr. J. F. Villalta, que va tenir lloc el 27 de febrer a
la seu de l’Institut organitzat conjuntament amb la
Federació Catalana d’Espeleologia.
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Una bona gestió
dels recursos és
una peça clau
en l’èxit d’un centre
de recerca

,

Departament de Ports,
Transports i Obres
Publiques
S’ha signat un contracte de serveis, per tal de dur
a terme la fase final de l’excavació del jaciment de
Vallparadís (Terrassa)
Pressupost: 565.000 euros

Universitat de Barcelona
(UB)
L’ICP ha signat un conveni de col·laboració amb la
UB, per tal de col·laborar en els programes oficials
de postgrau (POP). El conveni es fa pel màster en
“Gestió de Patrimoni Cultural” de la Facultat de
Geografia i Història.

Consell Comarcal
del Pallars-Jussà
L’ICP pretén establir una estreta col·laboració amb
altres entitats de Catalunya (ajuntaments, museus,
etc.) que tinguin en el seu territori jaciments
paleontològics cabdals o col·leccions molt rellevants
per tal de donar assessorament tècnic i científic,
protegir aquest patrimoni, estudiar-lo i posar-lo
en valor com a atractiu pel turisme cultural.
Aquest últim aspecte ha estat molt poc desenvolupat i aprofitat a casa nostra, i pensem que el seu
potencial és del tot important.
El primer conveni l’hem signat amb el Consell
comarcal del Pallars-Jussà per tal de crear el primer
satèl·lit de l’ICP. La seva funció és doble. Per
una banda, disposar d’un laboratori de restauració
i recerca en la zona de jaciments de dinosaures
del Pallars i, en segon lloc, ajudar a dinamitzar la
comarca mitjançant l’atractiu de la paleontologia.
Per aquest objectiu, el Museu de Ciències Naturals
de Tremp cedeix uns espais del seu edifici central
(tallers de restauració, laboratoris i magatzem
compactes pels fòssils), on l’ICP desenvoluparà
les seves funcions habituals. L’ICP assumirà que
un/a restaurador/a desenvolupi les seves funcions
en aquests espais, i permetrà que el taller sigui usat
com a reclam per atreure turisme cultural
a la comarca.

Finançament
Prestacions de serveis a GISA

495.000 euros
Pressupost del DIUE
per despeses corrents

644.000 euros
Subv. Dept. Cultura Generalitat
Catalunya

9.000 euros
Subv. Ministerio de Ciencia
e Innovación

11.000 euros
Sub. Fund. Española Ciencia
y Tecnologia

15.000 euros
Subv. National Science Foundation
(USA)

10.000 euros
AGAUR Generalitat Catalunya

15.000 euros
Pressupost del DIUE
per subv. Capital

466.000 euros
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