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5. Producció Científica

1

Institut
Català de
Paleontologia
Miquel Crusafont

ELS OBJECTIUS DE L’ICP: LA RECERCA EN PALEONTOLOGIA INNOVADORA,
DE QUALITAT I INTERNACIONAL.
1. Esdevenir un centre d’excel·lència en la recerca, conservació i difusió de la paleontologia de vertebrats
i humana en l’àmbit internacional.
2. Donar un enfocament biològic a la paleontologia que permeti participar en discussions actuals sobre
patrons, ritmes i mecanismes de l’evolució.
3. Incidir en àrees aparentment allunyades de la paleontologia, com són la medicina evolutiva, les teories
sobre l’envelliment i el canvi climàtic.
4. Contribuir a una recerca paleontològica innovadora mitjançant l’ús de noves tecnologies i tomografies
d’alta resolució.
L’ICP neix al novembre del 2006 amb la missió d’investigar el ric patrimoni paleontològic català i aquells projectes
nacionals i internacionals d’especial significació i interès científic. L’ICP aspira a ser un centre de referència internacional en el camp de la paleontologia de vertebrats i humana així com en l’aplicació de les noves tecnologies a la
recerca paleontològica. L’ICP és membre de la xarxa de centres del Programa CERCA de la Generalitat de Catalunya.

5. Promoure la conservació del patrimoni paleontològic català i l’ampliació de les col·leccions
paleontològiques que conservem.
6. Impulsar la formació i docència en l’àmbit universitari, la transferència de coneixement al gran públic
i la difusió científica als mitjans de comunicació.
L’ICP: RECERCA, INNOVACIÓ, DIVULGACIÓ I FORMACIÓ: MOLT MÉS QUE UN CENTRE DE RECERCA
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Benvinguda a l’ICP

Destacats ICP 2011
Salvador Moyà rep el premi internacional Fabio Frassetto
El president de la República Italiana Giorgio Napolitano va entregar en la cerimònia de cloenda de l’any acadèmic de l’Accademia Nazionale dei Lincei,a Roma, el premi Fabio Frassetto a
Salvador Moyà, director de l’ICP. El premi s’atorga en reconeixement a la carrera investigadora en el camp de l’antropologia
física.

Salvador Moyà-Solà
Director
ICP: RECERCA AMB FUTUR
Aquest 2011, l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont
(ICP) ha demostrat de nou que, malgrat la complicada situació
que està vivint la investigació i la societat en general, és un
dels 47 centres CERCA que ha estat capaç d’incrementar els
excel·lents resultats d’investigació que el defineixen i mantenir
vigent un dels seus principals reptes: desenvolupar una recerca
de frontera orientada a l’impacte científic.
Les xifres parlen per si soles: l’ICP ha publicat durant el 2011
un total de 143 treballs, d’entre els quals 49 són articles
publicats a revistes amb factor d’impacte SCI i 17 proceedings
a revistes SCI, és a dir, una mitjana de 4,4 publicacions SCI per
investigador (3,2 articles SCI per investigador si no es compten
els proceedings SCI).
Des del 2006, a més, l’ICP ha crescut en tots els sentits: ha
esdevingut un centre altament internacionalitzat gràcies
a la constant mobilitat dels investigadors, a la cooperació
conjunta i a l’intercanvi científic amb altres centres d’arreu
del món; s’ha obert a les noves tecnologies de 3D imaging,
Computed Tomography, Laser Scanning, Photogrammetry així
com a tècniques d’enginyeria com el Finite Element Analysis,
un conjunt d’eines innovadores en l’obtenció de dades d’alta
qualitat que estan possibilitant a la paleontologia explorar
àmbits fins ara inimaginables; està explorant i reconstruint la
biologia dels vertebrats extints a partir de la combinació de la

Paleohistologia amb la “Life-History”, una àrea conceptual de
la biologia que possibilita donar una perspectiva evolutiva a
qüestions candents avui dia com és la biologia de la conservació.
Però, a més de la recerca, són també trets característics de
l’ICP la conservació del patrimoni paleontològic, la restauració
i la divulgació paleontològica a la societat. En aquest sentit cal
destacar la gran tasca divulgadora que el Museu de l’ICP i el
conjunt d’investigadors duen a terme constantment, amb la
celebració de cicles, jornades, activitats culturals i conferències
per a escoles, famílies i investigadors d’altres centres.
Estem convençuts que potenciar els àmbits de la recerca i de
la cultura enriqueix la societat de forma inquantificable: com
més gran és la inversió en ciència, majors són els beneficis
per a tothom a llarg termini. A l’ICP som conscients que el
finançament obtingut dels nostres patrons, la Generalitat
de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB),
ha possibilitat que aquest 2011 l’ICP hagi obtingut aquests
magnífics resultats.
Per això creiem que no pot decaure la implicació dels sectors
econòmics en l’àmbit de la recerca. Com més forta sigui
l’estructura científica de Catalunya i de la resta de l’Estat, més
eines tindrem per afrontar els temps complicats i avançar cap a
una societat i sistema més dinàmics, avançats i estables.
Salvador Moyà-Solà
Director

L’ICP ha organitzat les XXVII JORNADAS DE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE PALEONTOLOGÍA, en commemoració del
centenari del naixement del científic català Miquel Crusafont i
com a cloenda de l’Any que porta el seu nom
La trobada ha acollit 130 paleontòlegs de tot l’Estat, així com
de Portugal, França, Itàlia, Anglaterra, Argentina i Mèxic. Sota
el títol “Paleobiología: nuevos conceptos y nuevos métodos”
l’ICP ha centrat l’edició del congrés en la paleobiologia com a
tema principal.

L’ICP ha celebrat el First International Symposium
on Paleohistology, el primer congrés mundial sobre
paleohistologia que ha reunit els experts en la matèria de tota
la comunitat científica
Aquest congrès pioner en paleohistologia ha reunit científics
d’arreu del món i ha obert camí per a la creació de la Societat
Internacional de Paleohistologia, amb l’objectiu de crear una
base conjunta d’informació científica en la matèria.

El 2nd Conservation Workshop en Ciències Naturals, organitzat pel Departament de Preparació i Conservació de l’ICP, tot
un èxit de convocatòria
Aquesta segona edició, ha comptat amb la participació de més
de 50 experts d’arreu del món. La voluntat d’aquest Workshop
és la creació d’un fòrum per formar professionals en la preparació, conservació i restauració de col·leccions de ciències
naturals i compartir experiències d’aquest àmbit.

L’ICP realitza un curs a mida per treballar sobre les restes exhumades de Don Simón Bolívar
El Laboratori de Conservació i Preparació de l’ICP ha creat i
impartit al 2011 el “Curso en Conservación y Restauración de
restos Exhumados” amb l’objectiu d’assessorar i formar una
delegació de metges forenses veneçolans que enguany està
treballant sobre les restes exhumades de l’excel·lentissim Don
Simón Bolívar.
L’ICP restaura la Balena del Museu Blau
La balena Balaenoptera physalus, peça emblemàtica que va
penjar durant més de 30 anys a l’antic Museu de Ciències Naturals (Parc de la Ciutadella) ha estat restaurada per l’equip de
preparació i conservació de l’ICP durant el 2011, arran dels desperfectes soferts durant el desmuntatge de l’antiga exposició.

Rècord de visites al Museu de l’ICP: un total de 18.865 persones l’han visitat durant el 2011
El Museu de l’ICP organitza i promou activitats de divulgació
de la ciència paleontològica per a nens i adults, mitjançant
exposicions interactives, vídeos, tallers i altres activitats familiars i escolars. Centenars de famílies, estudiants i nens han
gaudit durant el 2011 de les seves instal·lacions.

Premi Paleonturología 10 per a l’estudi del Myotragus realitzat a l’ICP
Els investigadors de l’Institut Català de Paleontologia, Meike
Köhler i Salvador Moyà han guanyat el premi ‘Paleonturología
10’ amb a l’article “Physiological and life history strategies of
a fossil large mammal in a resource-limited environment” publicat a la prestigiosa revista Proceedings of the National Academy of Science, PNAS al 2009, EEUU. El protagonista de l’estudi ha estat el bòvid endèmic de les Illes Balears, Myotragus
balearicus.
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Patronat
ORGANITZACIÓ DEL CENTRE DE RECERCA
PATRONS NATS

PATRONS DESSIGNATS

Sr. Andreu Mas-Colell
Conseller del Departament
d’Economia i Coneixement (President)

Sr. Antoni Castellà i Clavé
Secretari general d’Universitats i Recerca

Sra. Anna Ripoll i Aracil
Rectora de la Universitat Autònoma de
Barcelona

L’ICP compta amb el treball de professionals qualificats i grups de recerca, tots ells compromesos
amb els objectius de la fundació. El centre s’estructura en els òrgans de Direcció i de Gerència i en
3 àrees: l’Àrea de Recerca, l’Àrea de Suport a la Recerca i el Museu de l’ICP.
La Direcció de l’ICP dirigeix els criteris i operacions fonamentals del centre per organitzar de forma
òptima l’activitat de recerca. Amb aquesta finalitat, el director treballa en conjunció amb la Gerència, que disposa la configuració personal i material més adient a la investigació en base a les pautes
establertes per la Direcció.

Sr. Josep Maria Martorell i Rodon
Director general de Recerca

L’Àrea de Recerca depèn directament del director de recerca i s’estructura en cinc grups de recerca
en els quals el treball trandisciplinar és la base per als investigadors, becaris i col·laboradors que
en formen part.

Sr. Carles Jaime Cardiel
Vicerector de Projectes Estratègics de la
Universitat Autònoma de Barcelona

Consell Científic

El personal tècnic de l’ICP depèn directament del gerent i s’organitza en departaments, que en
conjunt formen l’Àrea de Suport a la Recerca i el Museu de l’ICP. Aquest últim, conforma la seu de
l’espai museístic-divulgatiu, de la Col·lecció de l’ICP i de l’Arxiu.

És l’òrgan assessor del Patronat quant a l’orientació científica de l’ICP i l’òrgan avaluador de les
seves activitats. Està format pels següents membres de reconegut prestigi internacional en l’àmbit
de la paleontologia.

Prof. Jaume Truyols Santonja
Universidad de Oviedo
Espanya

Prof. David Pilbeam
Harvard University
USA

Prof. Elisabeth Vrba
Yale University
USA

Prof. Michel Brunet Directeur
Université de Poitiers
França

Prof. Lorenzo Rook
Università di Firenze
Itàlia

Prof. Jorge Morales Romero
Museo Nacional de Ciencias Naturales
Madrid, Espanya

Prof. Brian McNab
University of Florida
USA

Prof. José Luis Sanz
Universidad Autónoma de Madrid
Espanya

L’ICP, un centre igualitari

46%
54%

Direcció i Gerència
Suport a la Recerca
Museu de l’ICP
Recerca
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Resum d’activitats
ICP: Recerca amb futur

Motor econòmic de l’ICP
L’ICP ha obtingut nombrosos recursos competitius en un any difícil per a la recerca com ha estat el 2011.
Cal destacar 4 projectes de recerca del Pla Nacional d’I + D + I liderats per investigadors del nostre
centre. Cadascun d’ells té una durada de 3 anys, garantint així la continuïtat de les línies de recerca ja
obertes.

Recursos competitius
Les Investigacions de l’ICP han obtingut importants recursos competitius nacionals a la recerca al 2011

Així mateix, l’ICP ha incorporat durant el 2011 1 doctor i 2 investigadores predocs en formació gràcies a
les beques Juan de la Cierva (Ministerio de Ciencia e Innovación) i FPU i FI (Ministerio de Educación), la
qual cosa ha comportat un augment significatiu del nombre de publicacions científiques a les principals
revistes SCI.

ICREA

ICP

Altres beques, de mobilitat, la PAS, BE, AIRE-CTP i Synthesys han permès als investigadors de l’ICP fer estades en altres centres de recerca internacionals, promovent així la col·laboració amb diferents centres
d’excel·lència.
Però no tot és investigar a l’ICP: la difusió de la ciència a la ciutadania ocupa una posició molt rellevant al centre. Hem obtingut l’Ajut ACDC, del Departament d’Economia i Coneixement, que està permetent dissenyar el projecte “Bestiari fòssil de Catalunya” una plataforma web destinada a donar a
conèixer els jaciments paleontològics de Catalunya. També hem realitzat la presentació divulgativa
de l’Exposició Gairebé humans! Coneix la teva història a partir dels primats fòssils, gràcies a l’aportació
de l’Obra social d’Unnim.
Finalment, cal esmentar l’aportació de donacions de patrocinadors privats com Biometa, SA i Leica Microsystems SLU que han permès la celebració dels congressos First International Symposium on Paleohistology (ISPH) i les XXVII Jornadas de la Sociedad Española de Paleontología (SEP).

Juan de la Cierva

Ramón y Cajal
Associats

INVESTIGADORS

Investigados d’arreu del món
A l’ICP treballen investigadors relacionats amb institucions i Universitats d’arreu del món

EUA (The Leakey
Altres (patrocinadors) Foundation)
3%
2%
Unió Europea
3%

Agència de Gestió d’Ajuts
Universitaris i de Recerca
(CAT)
15%

Ministerio de
Educación (ESP)
7%

2
1

1

1
2

Ministerio de Ciencia
e Innovación (ESP)
70%
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Mitjana de producció SCI per investigador i any

Producció Científica
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L’ICP ha fet nèixer el First International Symposium on Paleohistology, el primer congrés mundial sobre
paleohistologia que ha reunit els experts en la matèria de tota la comunitat científica
A més d’investigar, l’ICP posseeix una àmplia tradició participativa i organitzativa en congressos.
D’aquesta forma, dóna a conèixer i intercanvia punts de vista i experiències a la comunitat científica
internacional.
Aquest 2011, l’ICP ha organitzat en l’àmbit espanyol des de l’ICP les XXVII JORNADAS DE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE PALEONTOLOGÍA, en commemoració del Dr. Crusafont i com a cloenda de l’Any que porta
el seu nom, i en l’àmbit internacional el FIRST INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON PALEOHISTOLOGY, un
congrès pioner en paleohistologia que ha reunit científics d’arreu del món i que ha obert camí per a la
creació de la Societat Internacional de Paleohistologia, amb l’objectiu de crear una base conjunta d’informació científica en la matèria i amb la voluntat de celebrar biennalment un simposi en paleohistologia.

Al 2011, la presència de l’ICP a congressos ha estat la següent:
Congressos Internacionals 2011

Congressos Nacionals 2011

- 71st Annual Meeting Society of Vertebrate Paleontology.
Paris Las Vegas, Las Vegas, Nevada (USA).

- XXVII Jornadas Sociedad Española de Paleontología: SEP
2011. Sabadell, 5-8 d’octubre de 2011.

- Dinosaur Track Symposium 2011, Obernkirchen, (Germany).

- IX Encuentro de Jóvenes Investigadores en Paleontología.
Morella, 11-14 de maig de 2011.

- Hominid-Carnivore Interactions International Congress”.
Salou, Tarragona (Spain).
- International Hadrosaur Symposium at the at the Royal Tyrrell Museum of Palaeontology, Drumheller (Canadà).
- 17th International Cave Bear Symposium. Einhornhöhle (Unicorn Cave), Harz (Germany).
- XXVIII INQUA-Congress: Quaternary Sciences – the view
from the mountains. Bern (Switzerland).

L’àmplia participació a congressos reforça la difusió de la recerca ICP al món i estableix vincles científics
amb altres institucions d’excel·lència internacionals
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- I International Symposium on Paleohistology. Sabadell
(Spain).
- Eightieth Annual Meeting of the American Association of
Physical Anthropologists. Minneapolis, Minesotta (USA).
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La
Recerca
a l’ICP

La recerca a l’ICP s’organitza en l’Àrea de Recerca. L’Àrea de Recerca depèn directament del
director de recerca de l’ICP i s’articula en cinc grups de recerca formats per investigadors,
becaris i col·laboradors que treballen en equip de forma transdisciplinar. La participació en
projectes i la publicació conjunta de treballs conformen l’eix principal per impulsar una recerca científica internacional de qualitat.
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Grup de Recerca Faunes del Mesozoic

Àngel Galobart
Cap de grup

El Grup de Recerca de Faunes del Mesozoic, reconegut com a Grup de Recerca Singular per l’Agència
de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca

Fabio Dalla Vecchia
Investigador

A l’ICP s’estudien dos moments puntuals en l’evolució de les faunes i els ecosistemes mesozoics: el
Triàsic i Cretaci final. Principalment, el Grup de Faunes del Mesozoic centra la investigació en ossos,
ous i jaciments d’icnites fòssils de dinosaure que van habitar part de la Península Ibèrica. Gràcies
a les tècniques digitals amb què treballa l’ICP i a la riquesa del registre fòssil català aquest grup pot
inferir de forma precisa com vivien aquests animals i com era el terreny que trepitjaven.

Bernat Vila
Postdoc
Joan Cartanyà
Nikolaus Malchus
Josep Marmi
Marco Petruzzelli
Investigadors associats
Arnau Bolet
Josep Fortuny
Albert Garcia
Novella Razzolini
Alba Vicente
Predocs

Aquest 2011 el grup ha publicat, entre d’altres, 8 articles científics a les principals revistes del
Science Citation Index (SCI), com Cretaceous Research, Journal of Evolutionary Biology, Acta Palaeontologica Polonica o Molecular Ecology. A més d’investigar, el Grup de Faunes del Mesozoic
té una àmplia tradició divulgadora i imparteix docència al Màster de Paleontologia de Vertebrats
de la UAB i al Mòdul de Paleobiologia de Vertebrats i Humana, per a alumnes de doctorat, de la
Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat de Barcelona.
Els resultats d’aquesta recerca li ha valgut al Grup de Faunes del Mesozoic el reconeixement de
Grup de Recerca Singular per part de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).
Un nou projecte competitiu del “Plan Nacional I+D: Proyectos de Investigación Fundamental”, del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) avala l’estudi sobre les darreres faunes de dinosaures que
varen existir al planeta
Al 2011, el grup ha obtingut el nou Projecte I+D del MICINN (actual Ministerio de Economía y Competitividad, MINECO) “El fin de una era: la extinción de los dinosaurios, una prespectiva europea”
finançat amb 96.800€, que reforça la línia de treball del Grup de Recerca de Faunes del Mesozoic
en l’estudi de les darreres faunes de dinosaures que varen existir al planeta i que es troben representades al Pirineu. Ara, el grup fa un pas endavant i proposa el model de successió de faunes de
finals del mesozoic de les conques catalanes com un referent per estudiar i datar els jaciments
europeus dispersos i d’edat similar.
També ha obtingut subvencions del Departament de Cultura per al bienni 2010-2011 i de l’Institut
d’Estudis Ilerdencs que asseguren la continuïtat de les excavacions als jaciments del Pre-Pirineu
Català.

ra línia d’estudi en l’àmbit europeu. L’estudi conclou que les característiques del capitosaure del Montseny, l´únic recuperat a
la Península Ibèrica i que constitueix la resta d’amfibi fòssil més
antiga de Catalunya, no coincideixen amb les de cap espècie
de capitosaure coneguda en l’actualitat. Consegüentment, el
grup de Mesozoic ha descrit un nou gènere i una nova espècie,
el Calmasuchus acri.
Dins d’aquest període geològic, l’article New insights on the
Permian an Triassic vertebrates from the Iberian Peninsula with
emphasis on the Pyrenean and Catalonian basins i publicat al
Journal of Iberian Geology aporta per primer cop tota la informació sobre els vertebrats fòssils trobats a la Conca Catalana i
la Conca Pirinenca, del Permià i Triàsic. Els resultats de l’estudi
mostren que, contràriament al que es creia, aquestes conques
van ser habitades per una fauna amb peixos, amfibis i rèptils
d’ambients continentals i marins.
Els resultats científics obtinguts s’han presentat a diversos congressos nacionals i internacionals entre els quals destaquen el
Congrés de la Society of Vertebrate Paleontology (Las Vegas,
USA) i els simposis internacionals Dinosaur Track Symposium
2011, celebrat a Obernkirchen (Alèmania), i el International
Hadrosaur Symposium, celebrat al The Royal Tyrrell Museum
of Palaeontology, a Drumheller (Canadà).
El Grup de Faunes del Mesozoic també ha participat en el “Curso de Introducción en Técnicas de Conservación y Preparación
en Paleontología” creat pel Departament de Preparació i Conservació de l’ICP i adreçat a alumnes d’arreu de l’Estat. S’han
presentat els temes “Las faunas del Cretácico”, “Puestas de huevos de Dinosaurio” i “Modelizaciones 3D en el estudio de los
huevos y las huellas de dinosaurio”.
Els dinosaures catalans i investigadors de l’ICP protagonitzen un
capítol de la sèrie ‘CSI Dinosaurs’ de la National Geographic

Alhora, el grup ha prosseguit part de la seva recerca amb recursos competitius obtinguts els anys
anteriors, com és cas del projecte del MICINN “Evolución de los dinosaurios en el este ibérico, y su
entorno, durante el Cretácico: Sistemática e inferencias paleobiológicas y paleoecologicas.”, 20092011, i els projectes del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya “Els afloraments
triàsics amb fauna de vertebrats de Catalunya” i “Els jaciments paleontològics del trànsit CretaciPaleògen del Prepirineu Català: Sistemàtica, Paleoecologia i implicacions paleobiogeogràfiques”.
Tots aquests projectes tenen com a investigador principal el cap de Grup de Faunes del Mesozoic.

EL Grup de Faunes del Mesozoic ha participat en el capítol
“Walking like a dinosaur” (Caminar com un Dinosaure) integrat
en la sèrie CSI Dinosaurs, amb l’objectiu d’explicar com vivien
els dinosaures i plantejar nous interrogants sobre aquests animals. La participació de l’ICP en aquest documental ha tingut
ressò a mitjans com la TVE, el diari Ara, o al 3cat24.cat entre
d’altres.

El Grup Faunes del Mesozoic descriu un nou gènere i espècie de capitosaure del Triàsic, el Calmasuchus acri i mostra com la Conca Catalana i la Conca Pirinenca van ser habitades per amfibis, peixos
i rèptils durant el Permià i Triàsic

El jaciment d’icnites de Fumanya (Berguedà), amb més de
3.000 petjades fòssils de dinosaure, és un dels jaciments més
importants en l’àmbit mundial per a l’estudi de la locomoció
dels dinosaures. Un equip de la Universitat de Manchester,
liderat pel paleontòleg Phil Manning, va traslladar-se fins a
aquest escenari i es va crear un mapa en 3D del terreny emprant un métode d’escàner.

L’article A new capitosaur from the Middle Triassic of Spain and the relationships within the Capitosauria, publicat a la revista SCI Acta Paleontologica Polonica descriu la primera espècie d’amfibi
temnospondil de la Península Ibèrica, posicionant els jaciments del Triàsic de Catalunya en prime-

La prestigiosa editorial Indian University Press publica el llibre Dinosaurs of Eastern Iberia , de l’ICP
El Grup de Faunes del Mesozoic va publicar al 2008, amb participació d’altres investigadors espanyols, el llibre “Dinosaurios
del Levante Peninsular” amb l’objectiu de donar a conèixer
al públic general la riquesa i diversitat dels dinosaures de Catalunya i el conjunt del llevant peninsular. La gran qualitat de
les il·lustracions i el llenguatge amè i divulgatiu, han propiciat
que al 2011 l’editorial americana publiqués l’obra en anglès per
difondre-la al públic internacional.
Altres activitats de caire divulgatiu que ha fet el grup durant
el 2011,han estat la filmació del programa científic Tres14 de
TVE, dedicat als dinosaures de la Península Ibèrica i d’un capítol
de la sèrie Sota Terra, a la TV3 sobre els dinosaures dels Pirineus. A més, ha organitzat i participat a diverses entrevistes
radiofòniques (COM.Ràdio, Ràdio de Sabadell, Ràdio Terrassa), ha escrit suplements a diaris diversos (Ara, Diari de Sabadell) i ha pronunciat un gran nombre de conferències en l’ambit estatal i internacional.
El grup treballa amb institucions internacionals per a l’estudi de
faunes del Triàssic i d’icnites de dinosaure
Des del 2005, el Grup de Faunes del Mesozoic col·labora amb
la Universitat de Manchester en diferents projectes d’escaneig
d’icnites a jaciments de Catalunya, així com de la resta d’Espanya i Portugal. Fruit d’aquesta col·laboració s’ha emès al 2011
l’esmentat capítol “Walking like a Dinosaur” de la sèrie “CSI
Dinosaurs”(National Geographic).
Durant el 2011, el grup ha establert diversos convenis de col·
laboració, en què destaquen el de “Recerca sobre Dinosaures
del Cretaci” amb el Dipartamento di Geologia e Geofisica de
l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, gràcies al qual s’ha
incorporat a l’ICP un investigador en formació, i el Conveni de
col·laboració amb el Museo Friulano di Storia Naturale, per a
l’estudi de les faunes triàsiques de les localitats del Friuli-Venezia-Julia (Itàlia).
Finalment, cal fer esment de les col·laboracions amb la Universitat Autònoma de Barcelona, el Consorcio Ruta Minera y
el Servei d’Arqueologia i Paleontologia del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya, gràcies a les quals l’ICP
pot assolir una millor recerca sobre els dinosaures i les seves
petjades.
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Grup de Recerca Faunes del Neogen
i Quaternari

Salvador Moyà-Solà
Cap de Grup
Jan Van Dam
Investigador
Isaac Casanovas
Juan de la Cierva
Massimo Delfino
Antonio Sánchez
Investigadors associats
Daniel DeMiguel
Marc Furió
Joan Madurell
Postdocs
Josep Aurell
Àngel Luján
Sílvia Pineda
Guillem pons
Josep M.Robles
Cheyenn Rotgers
Col·laboradors

El Grup de Faunes del Neogen i Quaternari estudia els vertebrats fòssils dels darrers 23 milions d’anys
Els darrers 23 milions d’anys de la història de la terra es divideixen en dos períodes, el Neogen i el
Quaternari. L’estudi dels canvis faunístics que es produïren durant aquest interval de temps, en relació amb els canvis climàtics globals, ens proporcionen una informació molt valuosa per entendre
el paper que els factors biòtics i abiòtics juguen en l’evolució dels organismes. Per aquest motiu,
el Grup de Faunes del Neogen i Quaternari de l’ICP compta amb tota una sèrie d’investigadors
especialitzats en diversos grups de vertebrats terrestres, incloent amfibis i rèptils, aus i, sobretot,
mamífers de mida gran (carnívors, artiodàctils, perissodàctils...) i petita (rosegadors, insectívors...).
La recerca duta a terme pels diversos membres del grup inclou tots els passos de la investigació
paleontològica, començant pel treball de camp (excavacions i mostratges) i les aproximacions paleontològiques clàssiques (taxonòmica i biostratigrafia), però incloent també diferents aproximacions paleobiològiques que se centren en la biologia de les espècies de vertebrats extintes i la seva
evolució. Es tracta de contribuir a un millor coneixement de la història de la vida a la Terra, i també
a una millor comprensió dels mecanismes i interaccions que determinen o condicionen el curs de
l’evolució al llarg de milions d’anys.
Aquest 2011 el grup ha publicat més de 30 treballs, dels quals 21 són articles a revistes internacionals del Science Citation Index (SCI), ‒d’aquests, un total de 14 articles han estat liderats per
membres d’aquest grup‒ a revistes d’alt prestigi internacional com Proceedings of the National
Academy of Sciences USA, Journal of Human Evolution, Journal of Vertebrate Paleontology, Evolution i Geobios, entre d’altres. A més, s’han realitzat nombroses contribucions en congressos internacionals, entre els quals destaca la reunió anual de la Society of Vertebrate Paleontology (punt de
trobada anual dels paleontòlegs vertebrats d’arreu del món).
El Grup de Faunes del Neogen i Quaternari també ha participat en diverses activitats de divulgació
científica i de docència, i ha dirigit nombroses excavacions que han permès recuperar noves restes
de vertebrats fòssils de Catalunya i àrees adjacents.
2 projectes del “Plan Nacional I+D: Proyectos de Investigación Fundamental”, del Ministerio de
Ciencia e Innovación (MICINN, actual MINECO) avalen la recerca sobre l’evolució i paleobiologia
dels fòssils del Miocè de la Península Ibèrica
Els resultats de la recerca duta a terme pels investigadors del Grup de Faunes del Neogen i Quaternari de l’ICP durant el 2011 han assolit una visibilitat en l’àmbit internacional molt destacable,
gràcies tant a les publicacions com a les contribucions en congressos internacionals. La recerca
durant l’any 2011 s’ha dut a terme en el marc de dos projectes finançats per l’actual Ministerio de Economía y Competitividad: “Els grans antropomorfs (Hominoidea) del Miocè de la regió Mediterrània: origen, evolució i paleobiologia” (investigador principal Salvador Moyà-Solà),
que finalitzava aquest any; i “Retornant els fòssils a la vida: una aproximació multidisciplinar a la
paleobiologia dels petits mamífers miocens de la Península Ibèrica” (investigador principal Isaac
Casanovas-Vilar), per al trienni 2011-2013.
Malgrat l’actual escassetat conjuntural de recursos per a la recerca científica, durant aquest any s’ha
aconseguit finançament del ministeri per a un nou projecte “Evolució dels ecosistemes terrestres
en l’Europa occidental durant el Neogen i Quaternari a partir del registre de vertebrats fòssils
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de la conca del Vallès-Penedès” (investigador principal David M.
Alba), que estarà dirigit des d’aquest grup i que aglutinarà tota
una sèrie d’investigadors de l’ICP i alguns d’universitat estrangeres, especialistes en diversos grups de vertebrats (amfibis,
rèptils, ocells i mamífers) que trobem enregistrats al Neogen de
Catalunya. A banda d’aquest important reconeixement, durant
el 2011 també s’han aconseguit altres subvencions d’entitats
públiques (Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya) i privades (National Geographic Foundation) per tal de dur
a terme els projectes d’excavacions en què participa aquest grup.
Finalment, resta descatar que un dels investigadors del grup (Daniel DeMiguel) ha aconseguit un contracte de recerca “Juan de la
Cierva” del Ministerio de Economía y Competitividad.
Pel que fa a la docència, a banda d’impartir classes en el Mòdul de Paleobiologia de Vertebrats i Humana del Màster de
Paleontologia interuniversitari (UAB/UB), membres del grup
han dirigit diversos treballs de màster i han seguit co-dirigint
tesis doctorals que actualment es troben en curs. Finalment, cal
destacar la direcció de diverses excavacions paleontològiques
de jaciments neògens i quaternaris. En destaquen sobretot les
excavacions programades de Can Llobateres (Miocè superior),
Incarcal (Pleistocè inferior), Daroca (Miocè mitjà) i Nombrevilla
(Miocè superio), a més de les prospeccions iniciades en localitats
del Miocè inferior de la conca del Vallès-Penedès, i col·laboració
en la supervisió del seguiment de màquines a l’Abocador de Can
Mata (Miocè mitjà). Aquest treball de camp ha permès recuperar importants noves restes fòssils que es veuran reflectides en
publicacions d’impacte internacional durant els propers anys.
Un estudi publicat a la prestigiosa revista Proceedings of the
National Academy of Sciences USA conclou que l’evolució en
els simis antropomorfs per mantenir una posició erecta del
tors es va produir de forma independent a Europa i a l’Àfrica
durant el Miocè
L’article titulat “Updated chronology for the Miocene hominoid
radiation in Western Eurasia” (Casanovas-Vilar i col·laboradors)
ha dut a terme una revisió de les datacions de jaciments amb
hominoïdeus de l’Euràsia occidental que van viure entre fa 23
i 5 milions d’anys.
Els hominoïdeus, un grup que inclou tots els simis antropomorfs
(gibons, orangutans, goril·les i ximpanzés), van iniciar la seva
història a l’Àfrica fa uns 23 milions anys, des d’on van anar expandint-se cap a Europa i Àsia. Segons l’estudi, els hominoïdeus
descoberts en els jaciments europeus i especialment a Catalunya ‒que van habitar entre 12 i 9 milions d’anys enrere‒ presenten característiques avançades, com són les adaptacions per
grimpar als arbres mantenint una postura vertical del tors o
per penjar-se dels arbres utilitzant únicament els braços, aspecte que encara es dóna en els homínids (grans antropomorfs) de
l’actualitat com els pongins (orangutans) i els homninis (goril·

les, ximpanzés i humans). Les noves datacions permeten així
re-ordenar un conjunt important d’esdeveniments evolutius i
apunten que el canvi del disseny corporal del model quadrúpede cap a l’estructura actual d’aquells grans antropomorfs
potser va tenir lloc a l’àrea mediterrània o bé va evolucionar
de manera independent als pongins, que avui viuen al sud-est
asiàtic, i als homininis, que habiten l’Àfrica.
També cal destacar els treballs de caire paleoecològic duts a
terme en base a l’estudi de diversos aspectes de mamífers fòssils, ja sigui el desgast dentari dels rumiants (DeMiguel i col·
laboradors) o les faunes d’insectívors (Furió i col·laboradors),
publicats en ambdós casos a la revista Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. Destaca també la col·laboració
de Joan Madurell-Malapeira en un article sobre DNA fòssil de
linxs, publicat a Molecular Ecology. I, finalment, cal destacar la
publicació de nombrosos treballs de caire més taxonòmic sobre vertebrats del Neogen i Quaternari, liderats per Isaac Casanovas-Vilar (rosegadors), Marc Furió (insectívors), Massimo
Delfino (rèptils), Daniel DeMiguel (artiodàctils), Joan MadurellMalapeira (carnívors) i Cheyenn Rotgers (perissodàctils), que
durant aquest any han estat publicats en revistes com Journal of
Vertebrate Paleontology, Journal of Human Evolution, Evolution
i Geobios, entre d’altres.
Mereix especial esment la descripció de nous tàxons com Hispanomeryx andrewsi, Dorcatherium naui meini, i Anchitherium nievei, aquest darrer dedicat a la malauradament traspassada paleontòloga Nieves López Martínez, que havia format
part del Comitè Científic de l’ICP.
De cara a l’any vinent, s’enceta una nova etapa amb l’entrada
en vigor del nou projecte del ministeri focalitzat en les faunes de vertebrats terrestres de la conca del Vallès-Penedès,
i el futur canvi de cap de grup al llarg de 2012, que deixarà de
ser Salvador Moyà-Solà i passarà a ser l’investigador “Ramón y
Cajal” David M. Alba. L’objectiu consistirà a continuar i consolidar les línies de recerca encetades en mamífers, però també
potenciar la recerca en altres vertebrats fòssils (amfibis, rèptils i
ocells), així com l’ús de noves tecnologies i tècniques aplicades
a l’estudi dels vertebrats fòssils, i els vincles de col·laboració
internacional amb paleontòlegs europeus i nord-americans.
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Grup de Recerca Paleoprimatologia i
Paleontologia Humana

suport, situant-lo molt més posteriorment; això conduiria a una
reducció dramàtica de la velocitat i, consegüentment, a una
situació desavantatjosa davant de possibles predadors. Així, el
treball conclou que, per no perdre aquest braç de palanca del
peu prènsil, l’única alternativa mecànicament factible en els primats era allargar el segment del peu posterior al fulcre, això és,
allargar el tars.
Un article publicat a American Journal of Physical Anthropology
descriu un nou gènere de primat pliopitècid del Miocè, el
Barberapithecus huerzeleri

Salvador Moyà-Solà
Cap de grup
David M.Alba
Investigador Ramón y Cajal
Sergio Almécija
Investigador associat
Raef Minwer-Barakat
Postdoc
Judit Marigó
Míriam Pérez de los Ríos
Marta Pina
Imma Roig
Predocs
Marta Palmero
Il·lustradora científica
Ivette Susanna
Col·laboradora

El Grup de Paleoprimatologia i Paleontologia Humana estudia la història evolutiva d’humans i primats a través de les restes que proporciona el registre fòssil, centrada en l’evolució de les adaptacions locomotores, canvis en els trets fisiològics, els processos de maduració i longevitat dels individus, així com les capacitats cognitives en base al volum encefàlic. Els resultats d’aquesta recerca
han suposat en els últims anys unes 70 publicacions en les millors revistes científiques indexades,
entre les que destaquen un article a Science i dos a Nature.
Aquest 2011, el grup ha obtingut un nou Projecte I+D del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN, actual Ministerio de Economía y Competitividad, MINECO) sota el nom “Historia Evolutiva
de los Primates del Paleógeno y Neógeno de la Península Ibérica” per un import de 205.700€, i ha
continuat liderant el projecte per al trienni 2008-2011 “(Hominoidea) del Mioceno del área mediterránea: origen, paleobiología y evolución. HOPE”.
El grup ha publicat 8 articles científics a les principals revistes SCI, com Proceedings of the National
Academy of Sciences USA., Journal of Human Evolution, Journal of Vertebrate Paleontology o American Journal of Physical Anthropology, entre d’altres. A més d’investigar, el grup ha impartit docència al
Màster de Paleontologia de Vertebrats de la UAB i al Mòdul de Paleobiologia de Vertebrats i Humana
per a alumnes de doctorat, de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat de Barcelona.
Cal destacar que al 2011 el cap del grup i director de l’ICP, Salvador Moyà-Solà, ha rebut de mà
del president de la República Italiana, Giorgio Napolitano, el premi internacional Fabio Frassetto,
en reconeixement a la seva recerca en l’evolució d’antropomorfs i homínids del Miocè a Euràsia.
El premi internacional Fabio Frassetto es convoca anualment i premia la carrera investigadora en
l’àmbit de l’antropologia física. L’Accademia Nazionale dei Lincei, fundada el 1609, és l’acadèmia
científica més antiga del món. De fet, va acollir com a investigador becat al propi Galileo Galilei.
Actualment, està considerada la institució cultural més important de la República Italiana.
Un estudi del Grup de Recerca de Paleoprimatologia i Paleontologia Humana resol la incògnita
sobre l’origen de l’allargament del tars en el peu dels primats
Saltar o no saltar, aquesta és la qüestió!
Al 2011 destaca el treball publicat a Swiss Journal of Palaeontology titulat Calcaneal proportions
in primates and locomotor inferences in Anchomomys and other Palaeogene Euprimate. L’estudi
proposa una nova perspectiva ‒basada en una anàlisi al·lomètrica ‒ de les adaptacions de l’aparell
locomotor dels primers primats, que se centra en les proporcions del calcani (tars del peu).
Tradicionalment, s’havia interpretat que el fet que els primats mostressin un calcani distal relativament més llarg que altres mamífers (en relació tant amb la longitud total del tars com amb
la massa corporal) era fruit d’una adaptació per saltar. Per contra, el grup de Paleoprimatologia i
Paleontologia Humana de l’ICP interpreta que l’allargament del tars, a més de ser universal en tots
els primats (com és el cas dels orangutans i lorísids, que no salten), és l’únic mecanisme possible
per compensar una estructura ajustada a les funcions d’un preu prènsil. El peu dels vertebrats
funciona com una palanca de segon grau, en què el punt de suport (o fulcre) permet moure el
pes de l’animal cap endavant. Un peu prènsil comporta un canvi en la posició d’aquest punt de

El treball, titulat A new pliopithecid genus (Primates: Pliopithecoidea) from Castell de Barberà (Vallès-Penedès Basin, Catalonia, Spain), descriu un nou gènere de primat de fa uns 11 milions d’anys, el Barberapithecus huerzeleri, a partir de 15 dents
recuperades al jaciment del Castell de Barberà i pertanyents
a un individu femella. A l’estudi també s’ha tingut en compte
un premolar d’un altre individu. Els pliopitècids presenten tan
sols dues premolars, tret comú en els catarrins. La característica més rellevant de la morfologia dentària dels pliopitècids és
l’anomenat “triangle pliopitecí” a les molars inferiors, una espècie de relleu o cresta a la superfície de la dent.
Els pliopitècids van ser un grup ancestral de catarrins que van
divergir abans que el grup s’escindís en les dues superfamílies
actuals: els cercopitecoïdeus (mones de l’Antic Continent) i els
hominoïdeus (antropomorfs i humans); els pliopitècids van ser
els primers catarrins a dispersar-se des d’Àfrica fins a Euràsia
durant el Miocè inferior i superior (entre fa 23,5 i 5,3 milions
d’anys enrere). A la la Península Ibèrica sols s’han registrat pliopitècids a la Conca del Vallès-Penedès, representats per pliopitecins i crouzelins. Es creu que, en un primer estadi, els pliopitecins i crouzelins van radiar Àsia (durant el Miocè inferior) abans
de dispersar-se cap a Europa (Miocè mitjà).
L’extraordinari registre fòssil català d’hominoïdeus esdevé
peça clau imprescindible per entendre l’evolució del conjunt
dels homínids
L’article publicat a la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) sota el títol Updated chronology for
the Miocene hominoid radiation in Western Eurasia, ha perfeccionat les datacions del conjunt dels hominoïdeus miocènics de
l’oest eurasiàtic i mostra que gran part dels hominoïdeus descoberts a jaciments catalans pertanyen al grup dels driopitecins
(actualment extints). Part dels driopitecins de Catalunya mostren una sèrie de característiques avançades en comú amb els
grans antropomorfes actuals ‒amb els pongins (actuals orangutans) i amb els hominins (ximpanzés, goril·les i humans)‒:
adaptacions a trepar als arbres mantenint una postura erecta
del tors, o adaptacions a penjar-se dels arbres fent servir únicament els braços.
L’estudi conclou que és molt probable que aquestes adaptacions evolucionessin independentment en driopitecins i homi-

nins: una a Europa, en el grup que donaria lloc als orangutans,
i una altra a l’Àfrica a partir dels kenyapitecins, en el grup que
donaria lloc a goril·les, ximpanzés i humans.
Cal destacar la importància del registre fòssil català que està resultant
determinant per a l’estudi de l’evolució dels homínids, i és que de les
tretze espècies d’hominoïdeus miocènics descrites a Euràsia (entre fa
23 i 5 milions d’anys), cinc es troben a la Conca del Vallès-Penedès,
incloent l’únic esquelet parcial trobat a Euràsia.
L’ICP descriu una nova espècie de primat, l’Anchomomys
frontanyensis, a partir de més de 200 peces dentals fòssils
trobades a Sant Jaume de Frontanyà (Berguedà).
L’estudi titulat New Anchomomys (Adapoidea, Primates) from
the Robiacian (Middle Eocene) of northeastern Spain. Taxonomic and evolutionary implications i publicat a la revista Journal
of Human Evolution, ha presentat una nova espècie de prosimi
pertanyent al grup dels adapiformes, l’Anchomomys frontanyensis. Aquest prosimi es va extingir fa uns 20 milions d’anys,
era d’aspecte semblant als actuals lèmurs i pesava entre 110 i
150 grams. La disponibilitat per primera vegada de tota la dentició ha fet possible realitzar una anàlisi filogenètica en profunditat. S’havia especulat si Anchomomys podia estar relacionat
amb els estrepsirrins actuals i, per tant, si seria el grup germà
de tots els prosimis no Tarsius actuals. Aquest estudi ho desmenteix i apunta més bé en la direcció que Anchomonys podria
estar relacionat amb el grups asiàticdels Asiadapinae.
El descobriment ha estat possible gràcies a la troballa de més
de 200 peces dentals fòssils amb una mida aproximada d’1 mm,
a Sant Jaume de Frontanyà. Aquest registre de 40,5 milions
d’antiguitat (Eocè mitjà) és actualment el més ric del món en
restes d’aquests prosimis menuts. De fet, Sant Jaume de Frontanyà va proporcionar al 2010 les restes d’una altra nova espècie
batejada Pseudoloris pyrenaicus i descrita a un treball publicat
pels mateixos investigadors a la revista American Journal of Physical Anthropology.

Il·lustració Científica
La Il·lustració de l’ICP, inclosa a Paleoprimatologia i Paleontologia
Humana, té per objecte la realització de dibuixos científics que
s’inclouen als treballs i publicacions d’investigació de l’Institut.
Destaca l’elaboració de reconstruccions, les quals mostren com
eren en vida els animals i organismes prehistòrics que estudia
l’ICP. Les reconstruccions tenen un gran valor didàctic, ja que
van més enllà de la simple visió dels ossos i dents que constituïen l’espècimen i perquè possibiliten apropar-se a un públic
menys especialitzat en paleontologia. Per aquesta raó, la Il·
lustració científica constitueix un dels eixos clau en la divulgació
científica del centre.
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Grup de Recerca Paleobiologia
Myotragus balearicus creixien a un ritme molt més lent que les
dels caprins actuals de similar talla corporal. Aquests resultats
permeten concloure que les pressions selectives dels ambients
aïllats condueixen a la tendència evolutiva cap a un cicle de vida
més lent.
Meike Köhler
Cap de grup
Gabriele Macho
Investigadora
Xavier Jordana
Investigador Juan de la Cierva
Soledad de Esteban
Cayetana Martínez
Investigadores associades
Nekane Marín
Blanca Moncunill
Predocs
Laura Fernàndez
Rubén García
Tècnics de laboratori

El Grup de Recerca en Paleobiologia de l’ICP és un dels grups de referència internacional de paleohistologia en l’estudi de fòssils insulars i de grans vertebrats
La paleobiologia és una branca moderna que té com a objectius definir les pressions selectives i
la dinàmica evolutiva de les poblacions, tenint en compte aspectes fisiològics, corporals i les lifehistories de cada animal.
Una de les principals eines metodològiques amb què treballa el Grup de Paleobiologia de l’ICP és
l’anàlisi histològica de teixits durs (dents i ossos) per entendre l’evolució dels mamífers, en base a
aspectes com l’edat de deslletament i de maduració, la longevitat i la velocitat de creixement. Els
resultats de la paleohistologia són molt importants ja que permeten fer prediccions sobre el risc
d’extinció d’espècies actuals.
Aquest 2011, el grup ha estat desenvolupant una base de dades d’histologia òssia d’ungulats salvatges d’Àfrica i Europa. La importància d’aquesta font de dades de recerca, única al món, és que
conté un elevat nombre de mostres que inclouen les dades ecològiques i fisiològiques dels individus originals.
Durant el 2011, els projectes competitius del “Plan Nacional I+D: Proyectos de Investigación Fundamental”, del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) han permès avançar en l’estudi sobre
la influència dels ambients limitats i factors estacionals en l’evolució dels mamífers i en les estratègies dietètiques per superar les limitacions estacionals del cicle vital
Al 2011 el grup ha obtingut el projecte del MICINN “Evolution of mammalian life histories in
energy-limited environments: a paleobiological approach” i la beca internacional “Dietary ecology of Cross River gorillas from stable isotopes in hair and feces -potential as a referential model for hominin ecology and life history evolution”, concedida per la Fundació Leakey. Alhora,
el grup de Paleobiologia ha prosseguit la recerca amb els projecte vigents al 2011 “La evolución
de patrones de life history en mamíferos insulares y continentales fósiles y recientes: un enfoque
comparativo” i “Estrategias de life-history en primates: efectos de la dieta y la estacionalidad en
los cambios morfológicos ontogénicos y la eficiencia funcional en simios simpátricos y homínidos”.
Un estudi mostra que Myotragus balearicus necessitava el doble de temps queun caprí actual per
madurar
Una de les espècies més significatives per a la Paleobiologia és el Myotragus balearicus, un caprí
paradigmàtic en l’àmbit científic. Es tracta d’un mamífer de la subfamília Caprinae molt comú a les
Illes Balears que es va extingir 5000 anys enrere. Aquest tipus de cabra tenia uns trets singulars a
conseqüència d’un extens procés evolutiu en condicions d’insularitat.
L’article titulat Enamel microstructure in the fossil bovid Myotragus balearicus (Majorca, Spain):
Implications for life-history evolution of dwarf mammals in insular ecosystems, publicat a la revista
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology mostra que les peces molars del caprí insular

Això coincideix amb els resultats obtinguts a partir de l’estudi
histològic dels ossos i publicats a l’article Physiological and life
history strategies of a fossil large mammal in a resource-limited
environment l’any 2009 a la revista Proceedings of the National
Academy of Sciences. Aquest article publicat al 2009 per la revista PNAS ha rebut nombrosos reconeixements tant nacionals
com internacionals, dels quals destaquen el premi ‘Paleonturología 10’ convocat per la Fundació Conjunto Paleontológico
de Teruel-Dinópolis, la Fundació Teruel Siglo XXI i Dinópolis i
el Premi d’Excel·lència a la Recerca 2010 de la UAB atorgat a
Meike Köhler.
Cal fer esment a la publicació de caire divulgatiu Myotragus: la
economía energética en la evolución, publicat a ¡Fundamental!
per la Fundación Conjunto Paleontológico de Teurel – Dinópolis
i escrit per Meike Köhler i Salvador Moyà.
Nuralagus Rex, el conill gegant de Menorca, pesava 10 vegades més que un conill actual, no podia saltar i es movia amb
els pams de les mans posades a terra
Segons l’estudi Nuralagus rex, gen. et sp. nov., an endemic insular giant rabbit from the Neogene of Menorca (Balearic Islands,
Spain) publicat a Journal of Vertebrate Paleontology, el conill
gegant de Menorca va viure fa uns 5 milions d’anys, pesava entre 12 i 15 kg, tenia els ulls i el cervell petits i es movia amb els
pams de les mans posades a terra, tret característic d’animals
plantígrads com l’ós o alguns primats. A més, les orelles de Nuralagus Rex tenien els conductes auditius exteriors petits, tret
que indica que l’oïda era poc potent ja que vivia en un entorn
molt més segur que els conills continentals, ja que l’oïda era poc
potent i les orelles petites, com en el cas dels conills domèstics.
Aquestes mides tan superiors en un lepòrid els permetia una
millor economia energètica, basada en la major capacitat de
dipositar greix com a recurs en temps de manca d’aliments, un
intestí més llarg que permet extreure més eficaçment els nutrients dels aliments crus ingerits, i ser més competitiu dins de la
mateixa espècie.
L’ estudi sobre la descripció del Nuralagus Rex ha estat destacat
a la revista Nature i ha trascendit a mitjans com el Discovery
News, National Geographic, USA Today o a la Fox de Chicago
entre d’altres. A casa nostra el conill gegant ha estat protagonista a La Vanguardia, Público, RTVE.es o l’ABC. En clau d’humor,
la notícia científica s’ha comentat també al programa de Buenafuente de La Sexta.

El Grup de Paleobiologia de l’ICP ha desenvolupat una nova
fórmula matemàtica per calcular la massa corporal de bòvids
L’article New equations for body mass estimations in bovids:
Testing some procedures when constructing regression fuctions
publicat a Mammalian Biology presenta una nova fórmula matemàtica per conèixer la massa corporal d’un bòvid a partir de
dos paràmetres tant en animals vius com extints: el perímetre
toràcic i la longitud del cap i el cos. Aquesta nova fórmula deixa
enrere algunes dificultats i inexactituds de mètodes anteriors.
La massa corporal dels vertebrats d’espècies extintes ajuda a
recuperar informació sobre la seva paleobiologia, la distribució
espacial de les espècies així com sobre les relacions evolutives
i genètiques.
Pel que fa a espècies salvatges actuals, la massa corporal ajuda a
conèixer les necessitats d’una població i les seves fluctuacions
a curt termini, com per exemple, deduir l’àrea necessària per
mantenir viable la població d’una espècie en extinció.
El Primer Simposi Internacional de Paleohistologia, organitzat
i realitzat per l’ICP, acull per primera vegada la comunitat científica internacional en el camp de palehistologia
El juliol del 2011, el Grup de Paleobiologia va organitzar el First
International Symposium on Paleohistology (ISPH 2011) a Sabadell. Aquest ha estat el primer congrés internacional que ha reunit els grups de recerca més rellevants en l’àmbit internacional
i un centenar d’investigadors d’arreu del món en el camp de la
paleohistologia de teixits durs fossilitzats.
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Grup de Recerca Paleontologia Virtual
L’ICP treballa amb universitats i institucions dels camps d’enginyeria, física i metal·lúrgia

Josep Fortuny
Coordinador

El Grup de Recerca de Paleontologia Virtual aplica tècniques de digitalització a la paleontologia,
principalment sistemes làser i tomografies computeritzades (TC), que permeten obtenir resultats
més precisos i inèdits de les peces fòssils. Aquestes tècniques, que provenen dels àmbits de la medicina i l’enginyeria, estan possibilitant assolir una nova dimensió en la investigació paleontològica
i alhora obtenir millors sistemes de representació dels fòssils.

El Grup de Paleontologia Virtual ha mantingut durant l’any
2011 una línia de treball constant i permanent amb el Departament de Física de Partícules de la Universidad de Santiago
de Compostela i la Asociación de Investigación Metalúgica del
Nororeste (AIMEN) entorn de la tomografia computeritzada industrial. Aquest equip ha treballat per posar en funcionament
l’any 2012 un equip de tomografia industrial a les instal·lacions
de l’ICP. Aquest equipament posicionarà l’ICP en l’àmbit estatal com a centre paleontològic de referència en digitalització i
en tomografia industrial amb múltiples aplicacions en el sector
públic i privat.

Les eines amb què treballa la paleontologia virtual processen grans volums d’informació de les
peces fòssils sense que pateixin cap alteració física, ja que empra tècniques no invasives. El Grup
de Paleontologia Virtual treballa principalment amb models bi i tridimensionals del fòssil, que
mostren la morfologia externa i interna del fòssil i caràcters histològics (teixits). A partir de les
dades biomètriques que l’anàlisi digital genera, es podran mesurar superfícies o volums tant de les
regions externes com internes dels fòssils sense que pateixen alteracions físiques.

L’any 2011 el grup també ha seguit treballant amb la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC) - Laboratori per a la Innovació
Tecnològica d’Estructures i Materials. S’han generat models bi- i
tridimensionals usant tècniques com la tomografia computeritzada per poder realitzar simulacions biomecàniques a taxons
fòssils i poder aprofundir en la seva paleobiologia.

Altra de les opcions que ofereix la paleontologia virtual és la creació de models virtuals, que constitueixen la base per poder realitzar simulacions per ordinador, entre les que destaca el Mètode d’Elements Finits (FEM), a partir del qual es poden estudiar les capacitats biomecàniques dels fòssils.

Les metodologies provinents del camp de l’enginyeria estan incrementant la producció científica de l’ICP

La paleontologia virtual, un referent a la recerca de l’ICP

Els resultats científics obtinguts s’han presentat a diversos congressos nacionals i internacionals tant en el camp de la paleontologia com en el de l’enginyeria civil, entre els que destaquen
el Congrés de la Society of Vertebrate Paleontology (Las Vegas,
USA) i la conferència internacional sobre enginyeria civil, estructural i mediambiental a Stirlingshire (Regne Unit) (International
Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering
Computing).
El Grup de Paleontologia Virtual també ha participat en el “Curso de Introducción en Técnicas de Conservación y Preparación

en Paleontología” creat pel Departament de Preparació i Conservació de l’ICP i adreçat a alumnes d’arreu de l’Estat. S’ha
presentat el tema Nuevas tecnologías aplicadas a la investigación.
Durant el 2011 el grup de recerca ha produït 10 articles científics entre els que destaquen 3 articles SCI del primer quartil
de paleontologia i ecologia. Aquesta recerca ha estat possibles
gràcies al ús de diverses i variades tècniques digitals.
Destaca l’article publicat a Journal of Evolutionary Biology i titulat Temnospondyli bite club: Ecomorphological patterns of the
most diverse group of early tetrapods, en què el treball conjunt
amb els enginyers de la UPC ha permès emprar l’anàlisi d’elements finits (FEA) per aprofundir en l’ecologia alimentària dels
primers tetràpodes, és a dir, aquell grup d’animals que varen
abandonar el medi aquàtic i varen començar la conquesta del
medi terrestre.
Per altra banda, cal destacar dos articles científics en què els
resultats s’han obtingut a partir de tècniques de tomografia
computeritzada. En un d’ells, titulat A new capitosaur from the
Middle Triassic of Spain and the relationships within the Capitosauria i publicat a Acta Palaeontologica Polonica ha permès
reconstruir digitalment un crani del capitosaure del Montseny
i poder descriure’n amb gran detall els caràcters anatòmics.
L’altre article titulat MicroCT-scans of fossil micromammal
teeth: re-defining hypsodonty and enamel proportion using
true volume i publicat a Palaeogeography, Palaeoclimatology,
Palaeoecology ha permès generar una nova metodologia no
invasiva per aprofundir en la relació entre esmalt i dentina en
les dents de petits rosegadors i poder-ne extreure inferències
paleoecològiques.
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Museu de l’ICP
La fauna dels Hostalets de Pierola. Taller per ESO i batxillerat.
Els més petits de tots. Taller per educació infantil, cicle inicial de primària i
famílies. Adaptat per a persones cegues.
El perquè de la forma. Taller per batxillerat i cicles formatius.
Cabres petites i conills gegants. Taller per a batxillerat i cicles formatius.
Urpes, ungles i peülles. Taller per educació infantil i cicle inicial de primària.
Casals de Nadal, Setmana Santa i estiu. Per infants de totes les edats.
Per molts (milions) d’anys! Per celebrar l’aniversari al Museu.

La divulgació a l’ICP: 18.865 persones han visitat el Museu de l’ICP al 2011
Laura Celià
Coordinadora
Jordi Balaguer
Cap d’Activitats
Didàctiques i Divulgatives
Teresa Esquirol
Cap d’Arxiu i Documentació
Teresa Requena
Arxivista i Documentalista
Mònica Cucurella
Maria Pereira
Recepció i Botiga

Amb seu a Sabadell, el Museu de l’ICP organitza i promou activitats de divulgació de la ciència
paleontològica, permetent al públic general, nens i adults, apropar-se a la paleontologia mitjançant exposicions interactives, vídeos, tallers i altres activitats familiars i escolars. Centenars de
famílies, estudiants i nens, majoritàriament de primària i secundària, han gaudit durant el 2011
de les seves instal·lacions.
Per aquest motiu, es pot afirmar que l’ICP és molt més que un centre de recerca, en tant que
divulga i fomenta la cultura científica entre la comunitat general.
18.865 persones han visitat l’ICP al 2011.
El Museu de l’ICP, compromès amb tota la societat (contacte amb la ONCE per a la revisió dels
materials per a persones cegues).
L’exposició “Original o rèplica?”, tot un repte per a les famílies i escoles: descobrir quins fòssils
eren originals i quins una reproducció.
Interactiu de Miquel Crusafont: unint tradició i tecnologia (desenvolupat per la Direcció General
de Recerca i la UPC).
Renovació expositiva: un recorregut per tots els antropomorfes trobats a Catalunya, amb el patrocini d’Unnim.
L’ICP també ha impulsat el Cicle Cinema Paleontològic: debat, cine i cultura per a tots els públics.
L’ICP, excursionista: excursió pels rodals de Sabadell, organitzada per la Unió Excursionista de
Sabadell i guiada per personal de l’ICP.

Taula dels totals de visites al llarg del 2011
G

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Totals

Escoles

875

950

907

703

892

597

0

0

0

354

548

344

6170

Activitats

26

25

20

0

71

0

189

0

0

0

0

0

331

Exposició

1554

1280

1414

1177

939

598

917

0

1580

693

647

745

11.544

Cap de

108

140

81

93

80

97

0

0

34

37

63

87

820

Total

2563

2395

2422

1973

1982

1292

1106

0

1614

1084

1258

1176

18.865

Tothom visita el Museu de l’ICP!
Pares i nens, els grans protagonistes del Museu
Nens < 7

Adults

29%

47%

Nens 7 - 16

Jubilats

12%

7%

Estudiants

Altres

El Museu de l‘ICP ha col·laborat amb diverses institucions per divulgar ciència
Exposició “Planeta Vida”, del Museu Blau.
Exposició “Made in Sabadell”, dels Museus de Sabadell.
Participació en algunes reunions del projecte “Terra de dinosaures”.

Les activitats del Museu de l’ICP: unint aprenentatge i divulgació
Visita guiada (escoles i cap de setmana).
Com vivien els dinosaures? Taller per educació infantil i cicle inicial de primària.
Els dinosaures dels Pirineus. Taller per cicle mitjà i superior de primària i E.S.O.
Canines llargues: com estudiem els carnívors del passat? Taller per cicle mitjà i superior de primària, ESO i batxillerat.
Avui som a l’ICP, però... d’on venim? Taller per E.S.O.
D’on venim? Els primats antropomorfs. Taller per batxillerat i cicles formatius.

3%

2%

Els primats antropomorfes catalans: la futura renovació expositiva del Museu de l’ICP
Aquest projecte proposarà fer un viatge a través de la història evolutiva de la diversitat d’hominoïdeus i
altres primats trobats a la conca del Vallès-Penedès, que explicarà quin és l’origen de la nostra família. La
renovació expositiva de la primera planta, que està valorada en 90.000 €, compta amb 10.000 Euros concedits per l’Obra Social d’Unnim. També s’ha sol·licitat finançament a la FECYT i patrocini a Anís del Mono.
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L’ICP PREPARA MATERIALS PALEONTOLÒGICS I OSTEOLÒGICS EN GENERAL
L’ICP disposa del taller especialitzat en preparació i conservació de materials paleontològics i osteològics en
general més important de l’Estat espanyol i un dels més importants d’Europa. Aquest departament ofereix la
possibilitat de restauració i conservació d’aquests tipus de materials, amb la finalitat de col·laborar en la bona
conservació del patrimoni paleontològic del nostre país.

L’ICP CONSERVA COL·LECCIONS
El Departament de Gestió de la Col·lecció és, en el marc de l’Estat espanyol, una àrea innovadora i a l’avantguarda
de la conservació del patrimoni natural i cultural, com es va evidenciar al First Conservation Workshop: Finding
global solutions for Natural History Collections, 2009.
Aquest departament ha introduït a l’Estat espanyol tècniques i procediments no usat al nostre país i que fan
que actualment puguem oferir assessorament en temes de conservació de col·leccions de ciències naturals.

L’ICP ORGANITZA INTERVENCIONS PALEONTOLÒGIQUES

La nostra experiència en intervencions paleontològiques – prospeccions, excavacions i mostrejos de microfauna,
cartografia geològica, etc.‒ fan que puguem oferir el nostre equip humà per realitzar tot tipus d’intervencions
paleontològiques relacionades amb obres públiques o privades.

L’ICP TREBALLA AMB PALEONTOLOGIA VIRTUAL I ANÀLISI D’IMATGE
L’ICP és més que un centre de recerca: desenvolupa diferents àmbits tècnics que gràcies
a l’elevat grau d’expertesa professional ofereix un conjunt de serveis a altres entitats i
ens públics i privats i ofereix formació a investigadors, a gestors del patrimoni cultural i a
restauradors especialitzats en paleontologia.

El Grup de Recerca de Paleontologia Virtual investiga de forma transversal amb els altres departaments de l’ICP.
Alhora, ofereix una prestació de serveis a institucions i empreses externes gràcies a l’equipament en tomografia
computeritzada industrial.
Actualment Catalunya no disposa de cap equipament de tomografia computeritzada. La posada en funcionament de dos equips de tomografia (tomografia industrial i microtomografia) al nostre centre resoldran aquesta
mancança i permetran que altres institucions i empreses puguin usar aquest equipament per a usos propis.
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Departament de Preparació i Conservació

L’ICP és l’únic centre a l’Estat que forma professionals en
l’àmbit de la conservació i preparació paleontològica

Aquest departament segueix posicionant l’ICP com a referent mundial en conservació
i preparació paleontològica
Sandra Val
Cap de departament

Els preparadors i conservadors de l’ICP preparen, restauren i conserven col·leccions científiques i
culturals, especialment paleontològiques i de ciències naturals.

Carolina Cancelo
Núria Guerrero
Domingo López
Marta Valls
Preparadors - Conservadors

Alhora, i en concordança amb la tradició divulgadora del centre, el laboratori de preparació ha
realitzat diverses visites escolars i filmacions amb la voluntat de mostrar al públic la feina dels conservadors i preparadors.
La realització de motlles i còpies, eina indispensable per als investigadors i la divulgació
Les còpies paleontològiques eviten la manipulació constant dels fòssils originals per part dels investigadors. En aquest sentit, les rèpliques són una eina d’intercanvi amb altres centres de recerca i
també són la base de les exposicions didàctiques al Museu de l’ICP.
Durant l’any 2011, el departament ha preparat més de 900 restes fòssils i ha col·laborat activament
amb el Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB) en :
•

preparació de continguts per a l’exposició “El Món dels fòssils”, un espai interactiu que mostra
una rèplica de la mà d’en Jordi (Hispanopithecus laietanus).

•

restauració de peces paleontològiques.

•

elaboració d’una còpia del crani i la mandíbula del Myotragus balearicus per al recentment
inaugurat Museu Blau.

Els preparadors i conservadors de l’ICP, a l’avantguarda en noves tècniques i referent per a centres
d’arreu del món
El Departament de Preparació i Conservació de l’ICP es recicla constantment per incorporar noves
solucions per a preparacions complexes i problemàtiques concretes, amb l’objectiu de garantir una
bona conservació futura de les restes fòssils. El contacte amb altres laboratoris de preparació paleontològica d’altres països és una constant per intercanviar i aprendre noves tècniques de treball.

Durant el 2011 han destacat:
•

la preparació de les restes fòssils del Triàsic, incloses dins d’una matriu molt difícil d’eliminar.

•

la preparació de closques d’ous de dinosaure per realitzar estudis de microscòpia electrònica

•

els nous materials de reproducció per a fer estudis de dentició amb microscòpia electrònica.

•

el desenvolupament de nous sistemes d’embalatge per a les peces més delicades i de grans
dimensions, La incorporació de nous materials deixaran enrere sistemes ja obsolets. Els nous
embalatges seran més respectuosos amb la conservació de la Col·lecció de l’ICP.

Durant el 2011, el Departament de Conservació i Preparació
ha continuïtat oferint pràctiques en la matèria a alumnes de
Conservació i Restauració de l’Escola Superior de Conservació
Restauració de Béns Culturals de Catalunya i de la Facultat de
Belles Arts de la Universitat de Barcelona. La conservació i preparació paleontològica és un àmbit on no existeix formació a
l’Estat espanyol. L’ICP s’ha convertit el l’únic centre que ofereix
aquesta opció formativa per als professionals.
Al 2011 l’equip ha fet el “Curso de Introducción en Técnicas de
Conservación y Preparación en Paleontología”, propi de l’ICP
i impartit íntegrament pels nostre preparadors. El curs aborda
tècniques mecàniques i químiques de preparació, sistemes de
reproducció i conservació preventiva de la col·lecció amb la realització de suports per a restes fòssils. L’èxit del curs, que ha
comptat amb alumnes de diferents punts del país, ha fet que
el proper 2012 es torni a realitzar.
La Balena del Museu Blau: una restauració laboriosa i
complexa feta per l’ICP
La balena Balaenoptera physalus, peça emblemàtica que va
penjar durant més de 30 anys a l’antic Museu de Ciències Naturals (Parc de la Ciutadella) ha estat restaurada per l’equip de
preparació i conservació de l’ICP durant el 2011, arran dels desperfectes soferts durant el desmuntatge de l’antiga exposició.
La restauració ha consistit en la retirada de la capa de pintura,
el desgreix, i la neteja i consolidació de tot l’esquelet. El crani
ha estat reconstruït íntegrament.

L’ICP realitza un curs a mida per treballar sobre les restes
exhumades de Don Simón Bolívar
El Departament de Conservació i Preparació de l’ICP ha creat i
impartit al 2011 el “Curso en Conservación y Restauración de
restos Exhumados” amb l’objectiu d’assessorar i formar una
delegació de metges forenses veneçolans que enguany està
treballant sobre les restes exhumades de l’excel·lentissim Don
Simón Bolívar.
Aquest curs, sol·licitat pel vicepresident del govern de Veneçuela al nostre centre, ha constat d’una part teòrica i pràctica i s’ha
impartit dels dies 1 al 6 de maig del 2011.
El congrés ”II CONSERVATION WORKSHOP - Natural Hystory
Colletions”, un espai de treball únic made in ICP per a conservadors i preparadors d’arreu del món.
Durant el 2011 ha tingut lloc la 2a edició d’aquest congrés creat
pel Departament de Conservació i Preparació de l’ICP. Mitjançant ponències, cursos pràctics i sortides, els professionals vinguts de diferents institucions internacionals poden intercanviar coneixements i mètodes de treball en un espai excepcional
sobre la matèria.
L’equip de l’ICP va exposar dues comunicacions: una sobre la
restauració de l’esquelet de l’elefant “avi”, el primer elephas
maximus de Barcelona, i la segona sobre la preparació de la
posta d’ous de dinosaure més gran d’Europa.
Altres cursos i conferències en què ha participat el departament
són:
“Recuperación, tratamiento y conservación del hueso y el marfil” ha estat un curs de formació co-organitzat pel Museu de
Palència i la Junta de Castilla y León. L’equip de l’ICP va exposar
una conferència titulada “Técnicas de reproducción en huesos
y dientes”.
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Departament de Gestió de la Col·lecció

La nostra diversitat de fòssils és fonamental per a la recerca
Laura Celià
Cap de departament
Marta March
Tècnica de Gestió de la Col·lecció
Xavier Oller
Col·laborador

La col·lecció de l’ICP ha assolit la xifra
de 60.381 registres

L’ICP ha fet préstec de 120 fòssils per al seu
estudi i 26 per a exposicions

El registre i inscripció dels fòssils és el fonament de la gestió
de la nostra col·lecció; els llibres de registre són les eines que
permeten controlar cada una de les peces. Del total de 60.381
registres fets a la col·lecció de l’ICP, prop de 40.000 es troben al
Museumplus, la base de dades que la Generalitat de Catalunya
proporciona als museus per tal d’unificar la documentació de
les seves col·leccions.

Al 2011 alguns fòssils han viatjat fora del centre per ser objecte
d’estudis i exposicions. Un total de 120 peces han estat prestades amb finalitats de recerca. Pel que fa a exposicions, hem
col·laborat amb el préstec de 26 peces a:

El Departament de Gestió de la Col·lecció conserva el patrimoni natural i cultural fent servir tecnologies d’avantguarda al país. Gràcies a la feina de tècnics i voluntaris en formació, el departament
ha seguit gestionant el creixent nombre de peces de la col·lecció i participant a congressos per
donar a conèixer la incorporació de noves tecnologies aplicades en el dia a dia de la feina que s’hi
realitza.
L’expertesa dels professionals que gestionen la col·lecció de l’ICP i la incorporació de tecnologies
innovadores situen l’ICP com a centre capdavanter en aquesta àrea. Alhora, possibilita que el
centre transfereixi coneixement a altres centres i professionals.

L’any 2011, el Departament de Gestió de la Col·lecció ha iniciat una col·laboració amb l’empresa
Saident, pionera en tecnologia RFID per a la incorporació de Radiofreqüència en la realització
d’inventaris i control de la col·lecció. Aquest projecte no està implantat a cap altre museu ni institució cultural de l’Estat, per tant, s’han hagut de definir les mancances de la col·lecció que poden
ser millorades per la radiofreqüència, i així posteriorment adaptar la versió del software i fer-la
totalment funcional.
La radiofreqüència treballa amb ones de ràdio que transmeten la identitat de cada peça a través
de dispositius adherits a l’objecte, que responen a peticions per radiofreqüència des d’un emissorreceptor RFID. Per tant, alhora de fer els inventaris de la col·lecció, la PDA detectarà tots els fòssils
que portin RFID incorporada i la localització concreta d’un fòssil dins dels magatzems. D’aquesta
forma s’optimitzen els recursos del departament (temps i personal), permetent realitzar cerques
d’una forma ràpida i segura.
El departament ha escrit sobre aquesta nova tecnologia l’article “How to find a needle in a
haystack?. Implementation of RFID as an improvement in the management of a scientific collection: the case of Institut Català de Paleontologia” presentat a la conferència “European Registrars”
Amsterdam.
Amb voluntat de difondre la seva activitat i l’aplicació d’eines innovadores en l’àmbit de col·leccions, el
Departament ha organitzaat el “II Conservation Workshop. Finding Global Solutions for Natural History Collections. From the site to the storage” destinat a altres professionals de gestió de col·leccions.

Exposició “Made in Sabadell”, organitzada pels Museus
de Sabadell.

-

Exposició “T. rex, the killing question”, organitzada pel
Parque de las Ciencias de Granada.

-

Exposició “Planeta vida”, organitzada pel Museu Blau.

La importància de la conservació preventiva de
fòssils: els nous embalatges de l’ICP

Membres del departament han impartit dues sessions en l’Assignatura “Patrimoni Paleontològic”,
integrada al Màster en Gestió del Patrimoni Cultural de la UB. També s’ha col·laborat a les assignatures “Disseny de Projectes” i “Anàlisi d’Institucions Patrimonials” d’aquest Màster.

Identificació per Radiofrequència: tecnologia puntera a la Col·lecció de l’ICP

-

Rècord de consultes a la col·lecció del’ICP:
12.000 fòssils consultats
L’any 2011 s’ha reobert la col·lecció als investigadors després
d’haver romàs tancada amb motiu de la remodelació dels magatzems. Durant tot l’any s’han atès 92 peticions, que han implicat la consulta de més de 12.000 fòssils. Es tracta de la major
freqüència de consulta de tota la història del centre, posant
de manifest una vegada més la importància de la col·lecció
de l’ICP.
Les consultes de fòssils de l’ICP han ascendit
espectacularment durant el 2011

Durant l’any 2011 l’ICP ha activat un protocol propi d’embalatges amb el Departament de Preparació-Conservació. Convençuts de la importància de la conservació preventiva, s’ha treballat amb nous materials i procediments i s’ha format el personal
del departament per crear els nous sistemes de protecció.

Els nous compactes de l’ICP, una de les instal·lacions
més modernes i completes de Catalunya
Amb el nou edifici, l’ICP compta amb un espai modern i íntegre
destinat al dipòsit de col·leccions de ciències naturals. Es tracta
d’una de les millors superfícies existents a Catalunya per guardar aquest tipus de col·leccions. Un cop finalitzades les obres
i la instal·lació dels nous armaris compactes s’ha hagut de replantejar la distribució de prop de 150.000 fòssils, buscant l’ordenació més adient atenent a criteris tant científics (jaciments
i taxons), com de conservació preventiva (mides i fragilitat de
les peces). A mesura que cada fòssil és reubicat, cal modificar
les seves dades al llibre de registre i al Museumplus.
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Departament de
Dipòsits Paleontològics i Jaciments

Aquest 2011, s’han atès un total de 30 consultes i s’han efectuat
14 avisos per a la protecció del patrimoni paleontològic

sils del Pierolapithecus catalaunicus – conegut popularment
com a Pau– van veure la llum en un dels jaciments d’aquest
municipi. El Pau, amb una edat d’uns 12 milions d’anys, està
considerat l’avantpassat comú de l’ésser humà i dels grans antropomorfs actuals.
L’ICP hi participarà com a assessor científic dels continguts expositius i de les activitats divulgatives, vinculant-los a la recerca
que desenvolupa el nostre centre. El conveni entre l’ICP i l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola dinamitzarà aquest municipi
amb el futur Centre Paleontològic dels Hostalets.

Aquest departament contribueix a la implicació de l’ICP en el territori, la defensa i
coneixement dels jaciments paleontològics catalans
Jordi Galindo
Cap de departament

L’objectiu principal del Departament de Dipòsits Paleontològics i Jaciments és gestionar les entrades dels
fòssils que provenen de les intervencions paleontològiques que l’ICP té en dipòsit provisional per a estudi.
Durant el 2011, i en relació amb les restes procedents de les intervencions paleontològiques, l’ICP ha
incorporat un total de 33.845 peces, xifra que suposa un increment del 63% respecte l’any anterior. Des
del 2007 han entrat 79.141 exemplars en dipòsit provisional, fent que el conjunt dels elements que constitueixin la nostra col·lecció hores d’ara se situïn al voltant dels 250.000 exemplars (248. 947 exemplars).
Quant a les baixes dins la col·lecció de l’ICP, s’han traslladat 154 restes fòssils de dinosaures per fer dipòsit definitiu al Museu de les Mines de Cercs. Les peces van ser trobades a l’entorn dels municipis de
Cercs, Fígols, Vallcebre i Saldes.

L’any 2011 l’ICP registra la major entrada de restes fòssils, amb un total de 33.845 peces

L’ICP divulga la gestió i musealització dels jaciments
paleontològics a cursos i Màsters
El Departament de Dipòsits Paleontològics i Jaciments ha impartit durant el 2011 diverses sessions a l’Assignatura de Patrimoni Paleontològic adreçades als alumnes del Màster Oficial
en Gestió de Patrimoni Cultural de la UB. Aquest màster proporciona coneixements teòrics i pràctics sobre la gestió del patrimoni i les eines per desenvolupar projectes museogràfics i de
desenvolupament patrimonial.
També ha aportat coneixements sobre aquesta matèria al Màster de Paleobiologia de vertebrats i Humana del Màster Interuniversitari de Paleontologia. Alhora, ha presentat una classe
introductòria sobre paleontologia al “Curso de Introducción
en Técnicas de Conservación y Preparación en Paleontología”
creat pel Departament de Preparació i Conservació de l’ICP i
adreçat a alumnes de tot l’Estat, i al II Conservation Workshop,
en què el Departament de Dipòsits Paleontològics i Jaciments
ha moderat 2 taules rodones sobre “Sistemes d’extracció i trasllat en jaciments paleontològics” i “Conservació de Jaciments
Paleontològics”.
L’ICP ha col·laborat amb diverses institucions i ajuntaments per
impulsar la conservació de jaciments i la millora de Museus

Altra de les finalitats del departament és vetllar i protegir el patrimoni i evitar-ne la destrucció per
la realització d’obres sense control paleontològic. En aquest sentit, el departament emet avisos sobre possibles afectacions sobre els jaciments de vertebrats fòssils i atén consultes sobre els inventaris
d’aquests jaciments.

Al 2011, l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola (l’Anoia) i l’ICP
han iniciat una col·laboració amb la voluntat de promocionar i
divulgar prop dels 200 jaciments miocènics registrats en aquesta localitat. El futur Centre Paleontològic dels Hostalets té com a
propòsit atraure turisme interessat en paleontologia i donar a
conèixer la història i evolució d’aquest conjunt científic i patrimonial d’interès internacional. Cal recordar que les restes fòs-

Altres accions de gestió i assessorament inclouen el Museu
Conca Dellà (Isona i Conca Dellà) i el Consorci Paleontologia
i Entorn (Coll de Nargó). L’ ICP ha fet propostes als respectius
ajuntaments per millorar la museografia i la conservació de
jaciments (com és el cas dels jaciments de dinosaures de Coll
de Nargó). Actualment, aquest ajuntament està estudiant l’alternativa que en un futur l’ICP passi a formar part del Consorci
Paleontologia i Entorn.
El conveni entre L’ICP, l’IDAPA, el Museu de Conca Dellà, el Consorci Ruta Minera i l’Ajuntament de Coll de Nargó, potenciarà
la recerca, conservació i difusió dels Dinosaures dels Pirineus,
amb la participació de les Diputacions de Lleida i Barcelona.
Finalment, cal fer esment de l’exposició “Tyranosaurus rex, ¿cazador o carroñero?”, del Parque de las Ciencias de Granada,
a la que l’ICP ha prestat material paleontològic mitjançant un
acord de col·laboració amb l’esmentada institució.
L’ICP, compromès amb la difusió dels jaciments paleontològics
de Catalunya
El Departament de Dipòsits Paleontològics i Jaciments, a més
d’oferir serveis científico-tècnics sobre jaciments i datacions
amb mètodes paleontològics, ha participat activament en el
marc del Viquiprojecte PaleoCat, elaborant l’inventari amb els
principals jaciments de vertebrats fòssils que es troben a 60
municipis catalans, agrupats per comarques i intentant la màxima representació possible del territori. El projecte Paleocat
té com a objectiu crear i divulgar continguts de qualitat sobre
paleontologia a la plataforma Viquipèdia.
De la mateixa manera, el departament ha participat en l’elecció dels 17 jaciments paleontològics més representatius i els
continguts de les fitxes explicatives d’aquests per al projecte
divulgatiu Bestiari fòssil de Catalunya, que divulgarà la riquesa del registre fòssil català.
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Departament de
Comunicació i Difusió Científica

Tots els dilluns, uns 11.000 oients segueixen la secció El Viatger del Temps, al programa A Bona Hora de Ràdio Sabadell.
A més a més, els continguts poden escoltar-se també a Ràdio
a la carta http://www.radiosabadell.fm

Sílvia Bravo
Cap de departament

El Departament de Comunicació i Difusió Científica (DC2) de l’ICP té com a objectius:
Donar a conéixer l’ICP com el centre de referència a Catalunya en la recerca, conservació i difusió
de la paleontologia.
Acompanyar el posicionament de l’ICP en l’esfera científica internacional.
Donar suport en la comunicació i difusió científica als diferents projectes científics, divulgatius i
tècnics de l’ICP.
Per a assolir-los, el DC2 dissenya una estratègia de comunicació i difusió basada en la diversificació
de formats, canals i públics.

La tardor de 2011, l’ICP ha iniciat una col·laboració setmanal
amb el Programa A Bona Hora de Ràdio Sabadell, en la secció que porta per títol El viatger del Temp. Cada dilluns, sobre
les 11:30 del matí i durant uns vint minuts, un investigador
de l’ICP comenta un tema de paleontologia amb la presentadora d’aquest magazine matinal. Ràdio Sabadell tenia segons
el Baròmetre de la Comunicació un 22.000 oients a mitjans ,
dels quals uns 11.000 són en la franja horària en la que s’emet
aquest programa.

L’ICP obert a tothom
El portal i el butlletí de l’ICP

L’ICP en portada
Comunicació a Mitjans
L’activitat de recerca i tècnica de l’ICP genera de manera continuada articles científics i divulgatius,
importants troballes de fòssils o noves tècniques que el fan pioner en la paleontologia al món.
A més a més, en les tasques d’excavació pròpies d’aquesta disciplina, l’ICP treballa en els jaciments
més importants del païs.
Per a donar a conéixer tota aquesta activitat el DC2 redacta i difon notes de premsa, està en contacte amb periodistes i altres professionals de la difusió científica per assegurar la promoció de
l’actualitat de l’ICP en els diferents mitjans, majoritàriament catalans i estatals.
Durant el 2011, l’ICP ha generat 79 notícies, de les quals una desena s’han fet arribar a mitjans
com a comunicat de premsa. A més a més, per a una gran part d’aquestes notícies, arribant fins a
la seixantena, s’han fet accions de comunicació més locals per fer arribar aquesta informació a mitjans especialitzats o locals. Tot plegat han portat a l’ICP i la seva recerca a protagonitzar notícies i
programes de ràdio i televisió de gairebé un centenar de mitjans diferents. Entre aquests mitjans
s’hi troben la premsa diària estatal i nacional, així com també mitjans locals i internacionals. Ha estat
molt remarcable també, i en constant creixement, la difusió en mitjans, blogs i altres canals digitals
En destaca el ressò de l’article sobre la descripció del conill gegant de Mallorca Nuralagus Rex, que
va ser recollit per una vintena de mitjans catalans i espanyols, però també per un nombre similar
de mitjans internacionals.

L’actualitat de l’ICP, així com detalls del seu equip de treball i
dels diferents projectes en els que participa, es recullen en els
seus canals digitals: el portal i el butlletí.
Des de la pàgina principal del portal es dóna a conéixer tota l’actualitat del centre, però és des de cadascuna de les seccions que
s’aprofundeix en les persones i projectes.
Durant el 2011 el portal de l’ICP ha vist incrementar el nombre
de visites fins a un 80% respecte l’any 2010. Aquest increment
es deu a una actualització molt més regular de continguts, especialment de notícies d’actualitat, així com també als minisites de
tres esdeveniments organitzats per l’ICP: el Segon Workshop de
Conservació, el Primer Simposi Internacional en Paleohistologia
(http://www.icp.cat/ISPH2011) i el congrés de la Sociedad Española de Paleontología (http://www.icp.cat/SEP2011).

El portal de l’ICP ha assolit més de 5.000 visites mensuals, amb
un creixement mig del 81% respecte les visites durant el 2010
Els lectors del portal de l’ICP ens visiten des d’arreu del món,
però en destaquen les visites des del Estats Units, Alemanya i
Itàlia.
Mensualment, el DC2 publica el Butlletí de l’ICP que recull les
notícies més destacades en les darreres setmanes. Aquest butlletí arriba el desembre de 2011 a 586 subscriptors en català i a
90 subscriptors en castellà.
El nombre de subscriptors ha crescut durant aquest 2011 en
un 46%.
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L’ICP en boca de tots
La difusió en Xarxes 2.0
Durant el 2011 l’ICP ha millorat la seva presència a la xarxa consolidant el seu canal a facebook,
obrint un nou canal a twitter i redefinint l’estratègis en els canals al youtube i al flickr.
La comunicació a través de facebook es fa en català i el desembre de 2011 aquest canal comptava
amb 2353 seguidors, amb un increment de gairebé el 60% respecte el desembre de 2010 quan els
seguidors voltaven els 1.500.
El nou canal twitter es posa en marxa l’octubre de 2011 i és un canal en anglès. L’objectiu és arribar
a un públic especialitzat, tant paleontòlegs de tot el món com periodistes especialitzats de mitjans
nacionals i internacionals. Encara és d’hora per fer-ne una valoració, però el nombre de seguidors
augmenta setmana a setmana, i sembla concentrar-se força en el públic objectiu que es pretenia.
El novembre de 2011 es redissenya el canal youtube de l’ICP, per ajustar-lo a la marca ICP i convertir-lo en un canal multilingüe de suport a l’estratègia de públics del DC2. Els desembre de 2011, el
nombre de visualitzacions era ja de 126, la meitat des d’Espanya, però amb visites també importants –per sobre del 10%- des dels Estats Units, Regne Unit i França.

El Bestiari Fòssil de Catalunya recollirà informació detallada
de 17 jaciments i més de 100 tàxons, que són representatius
de la riquesa del registre fòssil català.

L’ICP ha ampliat la seva estratègia 2.0, diversificant públics i formats, però sempre sota un paraigües institucional i com a eina de suport a la comunicació i difusió científica del centre.

L’ICP en altres formats
El Bestiari Fòssil de Catalunya
Més enllà de la comunicació directa, per a donar a conèixer una recerca, un projecte o una activitat
concreta, l’ICP lidera projectes de difusió de la paleontologia a la xarxa destinats a explicar els resultats de recerca d’una manera atractiva, i fent ús dels nous formats.
En el projecte Bestiari Fòssil de Catalunya l’ICP proposa la creació d’un producte digital interactiu,
en plataforma web, destinat a donar a conèixer els jaciments paleontològics de Catalunya a través
dels resultats de recerca obtinguts durant la seva excavació i estudi: els vertebrats fòssils que s’hi ha
trobat i què hem après del clima i vegetació de Catalunya en diferents moments de la història geològica del nostre país. Aquest projecte compta amb un ajut de la Generalitat de Catalunya, a través
de la convocatòria ACDC 2011.
Aquest projecte es troba actualment en desenvolupament, i està prevista la seva publicació i difusió
a la xarxa durant el mes d’abril de 2012.

L’ICP Voluntariat: Participar i aprendre amb les activitats que organitza l’ICP
ICP voluntariat neix per a donar resposta a les nombroses peticions de participació en les diferents activitats del centre.
S’articula com un programa que permet aprendre i alhora viure
experiències molt interessants al voltant de la recerca, conservació i difusió de la paleontologia.
La formalització de l’adscripció al programa ICP voluntariat es
fa a partir d’un petit contracte entre la institució i la persona
que vol participar en aquest projecte, amb un doble objectiu.
Per una banda, que sigui el mateix voluntari qui pugui decidir
el nombre d’hores i els dies amb els que vol comprometre la
seva col·laboració amb l’ICP. Per altra banda, per assegurar el
reconeixement institucional d’aquesta col·laboració. A més a
més, tots el voluntaris i voluntàries són convidats al programa
Membres de l’ICP, que els dóna dret a visitar de manera gratuïta i il·limitada el Museu de l’ICP, a descomptes a la botiga del
museu, a rebre invitacions per actes i activitats organitzats des

de l’ICP –com xerrades, visites a excavacions, etc- i a la subscripció al butlletí electrònic mensual, entre d’altres.
Durant el 2011 fins a 13 voluntaris han formalitzat la seva
adcripció en aquest programa, amb una col·laboració que va
entre 3 i 12 mesos de durada. Els voluntaris han col·laborat
en la gestió de la Col·lecció de l’ICP al Museu, en excavacions i el triatge i neteja de sediments posteriors al treball de
camp, i en projectes de comuncació 2.0.
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Laila Pilgren
Cap de departament

Malgrat la crisi, el 50% dels recursos globals de l’ICP són competitius

Estructurals
37,90 %

L’ICP ha obtingut nombrosos recursos competitius en un any difícil per a la recerca com ha estat el
2011. Cal destacar 4 projectes de recerca del Pla Nacional d’I + D + I liderats per Investigadors del
nostre centre. Cadascun d’ells té una durada de 3 anys, garantint així la continuïtat de les línies de
recerca ja obertes.
Així mateix, l’ICP ha incorporat durant el 2011 1 doctor i 2 investigadores predocs en formació
gràcies a les beques Juan de la Cierva (Ministerio de Ciencia e Innovación) i FPU i FI (Ministerio
de Educación), la qual cosa ha comportat un augment significatiu del nombre de publicacions
científiques a les principals revistes SCI.

El 2011, el 70% del finançament per a projectes d’investigació de l’ICP ha
provingut del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)
EUA (The Leakey
Altres (patrocinadors) Foundation)
3%
2%

Ministerio de
Educación (ESP)
7%

Conjunturals
37,90 %
Projectes del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN, actual Ministerio de Economía y
Competitividad, MINECO) concedits al 2011

MICINN

MICINN
Agència de Gestió d’Ajuts
Universitaris i de Recerca
(CAT)
15%

Unió Europea
3%

MICINN

MICINN

Ministerio de Ciencia
e Innovación (ESP)
70%

Contractes i prestacions de serveis durant el 2011
Vendes botiga

29.403,96

Pagaments Escoles

12.247,63

Organització de Congressos

29.713,47

Curs de Formació a Forenses Veneçuela

11.850,00

Restauració Balena ICNB

51.225,00

Prestacions de serveis al Institut Estudis Ilerdencs

6.779,66

altres serveis de restauració

2.149,30

L’expertesa dels tècnics de preparació i conservació permet a l’ICP obtenir encara més recursos
a partir de serveis lliurats a ens externs i altres
institucions.
La restauració de la Balena de l’ICNB i el curs
de conservació i restauració per a les restes exhumades de l’excel·lentissim Don Simón Bolívar
(formació impartida a una delegació de metges
forenses de Veneçuela) en són clars exemples.

Competitius
48,36 %

Proyectos I+D investigación fundamental no orientada

Historia Evolutiva de los Primates del Paleógeno y Neógeno
de la Península Ibérica. IP: Salvador Moyà-Solà.

205.700€

Proyectos I+D investigación funda- Evolución de los ecosistemas terrestres en la Europa Occidental durante el Neógeno y Cuaternario en base al registro
mental no orientada
de vertebrados fósiles de la cuenca V-Penedés. IP: David M.
Alba.

108.900€

Proyectos I+D investigación fundamental no orientada

Proyectos I+D investigación fundamental no orientada

El fin de una Era: la extinción de los dinosaurios, una
perspectiva europea. IP: Àngel Galobart.

Evolution of mammalian life histories in energy-limited
environments: a paleobiological approach. IP: Meike Köhler.

Projectes del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN, actual Ministerio de Economía y
Competitividad, MINECO) actualment actius a l’ICP (anteriors al 2011)
Plan Nacional I+D: Proyectos de Investigación Fundamental, CGL2010-21672, conseguit per Isaac
Casanovas i Daniel de Miguel, per al projecte “Devolviendo los fósiles a la vida: una aproximación
multidisciplinar a la paleobiología de los pequeños mamíferos miocenos de la península Ibérica”.
Import concedit: 121.000 euros.
Plan Nacional I+D: Proyectos de Investigación Fundamental, CGL2010-20868, conseguit per Gabrielle Macho i Xavi Jordana, per al projecte “Estrategias de life-history en primates: efectos de la dieta
y la estacionalidad en los cambios morfológicos ontogénicos y la eficiencia funcional en simios
simpátricos y homínidos”. Import concedit: 193.600 euros.
Plan Nacional 2008-2011. CGL2008-00325, aconseguit per Salvador Moyà-Solà, per al Projecte
“(Hominoidea) del Mioceno del área mediterránea: origen, paleobiología y evolución. HOPE”. Import concedit: 121.000 euros.

96.800€

14.520€
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Plan Nacional 2008-2011. CGL2008-0620, aconseguit per Meike Köhler per al projecte “La evolución de patrones de life-history en
mamíferos insulares y continentales fósiles y recientes: un enfoque comparativo”. Import concedit: 96.800 euros.
Plan Nacional 2008-2011. CGL2008-06533-C03-01, aconseguit per Àngel Galobart, per al projecte Evolución de los dinosaurios en el
este ibérico, y su entorno, durante el cretácico: sistemática e inferencias paleobiológicas y paleoecológicas. Import concedit: 70.180
euros.

III. Beques de la Unió Europea
SYNTHESIS GRANT
Synthesys.
Integrated Activities grant

BEQUES

Synthesys.

I. Beques del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN, actual Ministerio de Economía y Competitividad, MINECO) concedides
al 2011

Synthesys.

JUAN DE LA CIERVA
MICINN
Ministerio de Innovación y
Ciencia

Integrated Activities grant

Juan de la Cierva
Subprograma de Formación de Personal Investigador

Daniel de Miguel
3 anys de contracte

96.000€

FPU

Synthesys.
Integrated Activities grant
Synthesys.

Ministerio de Educación

FPU
Programa de Formación del Profesorado Universitario

Marta Pina
24 meses de contracte

55.560€

Ministerio de Educación

FPU
Programa de Formación del Profesorado Universitario

Blanca Moncunill
24 meses de contracte

55.560€

Integrated Activities grant

“Phylogenetic relationships between fossil and extant strepsirrhines” concedida a Judit Marigó.

20 dies França

Armadillo´s skull shape: shaped by phylogeny or ecology? Concedida a Soledad de Esteban.

9 dies Alemanya

Armadillo´s skull shape: shaped by phylogeny or ecology? Concedida a Soledad de Esteban.

5 dies França

Morphology and phylogeny of Allodaposuchus Nopcsa, 1928 (Crocodylia, Eusuchia): the Hungarian remains from Iharkút (Santonian, Csehbánya Formation). Concedida a Massimo Delfino.

11 dies Hongria

A reassessment of the morphology and phylogenetic relationships
of Varanus marathonensis Weithofer, 1888 based on the remains
from the Late Miocene of Cerro de los Batallones. Concedida a
Massimo Delfino.

11 dies Madrid

IV. Beques internacionals

The Leakey Foundation
II. Beques del Departament d’Economia i Coneixement (Generalitat de Catalunya) concedides al 2011

“Dietary ecology of Cross River gorillas from stable isotopes in hair and
feces -potential as a referential model for hominin ecology and life history evolution”, concedida a Gabrielle Macho.

$19.000

AGAUR - Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca
V. Altres: patrocinis privats, donacions...
AGAUR

AGAUR

AGAUR

Estudi comparatiu de la dentició entre els Strepsirrhins
BE: Beques per a la recerca a l’es- actuals (Lemuriformes i Lorisiformes) i els fòssils (Adapitranger.
formes). Concedida a Judit Marigó. Estança al MNHN de
París.

1.432€

Cercopitecoïdeus fòssils del Neogen i Quaternari de la peBE: Beques per a la recerca a l’es- nínsula Ibèrica: taxonomía i morfología funcional. Concetranger.
dida a David M. Alba. 1 mes i 15 dies al AMNH (Delson).
Concedida a David M. Alba.

4.158€

Estudi comparatiu de la dentició dels primats fòssils del
AIRE – CTP : Ajuts per a accions de
Paleogen de les col·leccions de la universitat de Montpecooperació en el marc de la Comullier amb la dels exemplars de l’Institut Català de Paleonnitat de Treball dels Pirineus.
tologia. Concedida a Judit Marigó. 20 dies a Montpellier.

1.098€

Altres beques de l’AGAUR
AGAUR

AGAUR

PAS: Ajuts de mobilitat per al per- Estructura i organització del departament de prevenció
sonal d’administració i serveis del de riscos laborals, fóra i dintre del centre de recerca. Consector universitari i de la recerca.
cedida a Gretell Garcia. 1 mes al AMNH.
ACDC: Ajuts per al finançament
“Bestiari fòssil de Catalunya” Concecida per a una acció
d’actuacions en l’àmbit de la divuldivulgadora dels fòssils de Catalunya.
gació científica

3.215€
5.000 €

Obra Social

Exposició “Gairebé Humans”Coneix la teva història a partir
dels primats fòssils.

BIOMETA, S.A.

Patrocini privat

First International Symposium on Paleohistology

300€

Leica Microsystems
S.L.U.

Patrocini privat

First International Symposium on Paleohistology

3.000€

UNNIM

10.000 €
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PUBLICACIONS I RESULTATS DE RECERCA
2011 DE L’ICP

beaver taxonomy. Acta Palaeontologica
Polonica, 56(1): 217-220.

Science Citation Index (SCI) 2011
Abel, R. & Macho, G. A. (2011). Ontogenetic changes in the internal and external
morphology of the ilium in modern humans. Journal of Anatomy, 324 -335.

Casanovas-Vilar, I., Alba, D. M., Garcés,
M., Robles, J. M. & Moyà-Solà, S. (2011).
Updated chronology for the Miocene hominoid radiation in Western Eurasia. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 108: 5554-5559.

Agustí, J., Santos-Cubedo, A., Furió, M.,
De Marfá, R., Blain, H.-A., Oms, O. & Sevilla, P. (2011). The late Neogene-early Quaternary small vertebrate succession from
the Almenara-Casablanca karstic complex
(Castellón, Eastern Spain). Chronologic
and paleoclimatic context. Quaternary International 243(1): 183-191

Casanovas-Vilar, I., Van Dam, J. A., MoyàSolà, S. & Rook, L. (2011). Late Miocene
insular mice from the Tusco-Sardinian palaeobioprovince provide new insights on
the palaeoecology of the Oreopithecus
faunas. Journal of Human Evoution 61:
42-49.

Alba, D. M., Carlos Calero, J.A., Mancheño,
M.Á., Montoya, P., Morales, J. & Rook, L.
(2011). Fossil remains of Macaca sylvanus
florentina (Cocchi, 1872) (Primates, Cercopithecidae) from the Early Pleistocene of
Quibas (Murcia, Spain). Journal of Human
Evolution 61: 703-718.
Alba, D.M., Moyà-Solà, S. & Almécija, S.
(2011). A partial hominoid humerus from
the middle Miocene of Castell de Barberà
(Vallès-Penedès Basin, Catalonia, Spain).
American Journal of Physical Anthropology 144: 365-381.
Alba, D.M., Moyà-Solà, S., Robles, J.M., Casanovas-Vilar, I., Rotgers, C., Carmona, R. &
Galindo, J. (2011). Middle Miocene tragulid
remains from Abocador de Can Mata: the
earliest record of Dorcatherium naui from
Western Europe. Geobios 44: 135-150.
Bolet, A. & Evans, S.E. (2011). New material of the enigmatic Scandensia, an Early
Cretaceous lizard from the Iberian Peninsula. Special Papers in Palaeontology 86:
99-108.
Casanovas-Vilar, I. & Alba, D.M. (2011).
The never-ending problem of Miocene

Casanovas-Vilar, I., Van Dam, J. A., Trebini,
L. & Rook, L. (2011). The rodents from the
Late Miocene Oreopithecus-bearing site
of Fiume Santo (Sardinia, Italy). Geobios
44: 173-187.
Dalla Vecchia, F.M. & Carnevale, G. (2011).
Ceratodontoid (Dipnoi) calvarial bones
from the Triassic of Fusea, Carnic Alps:
The first Italian lungfish. Italian journal of
Geosciences, 130: 128-135.
Dalla Vecchia, F.M. & Cau, A. (2011). First
record of a Notosuchian crocodyliform
from Italy. Rivista Italiana di paleontologia
e Stratigrafia 117(2): 309-321.
Delfino, M., Pitruzzella, G. & Bailon, S.
(2011). The Late Pliocene amphibians and
reptiles from “Capo Mannu D1 Local Fauna” (Mandriola, Sardinia, Italy). Geodiversitas 33(2): 357-382.
DeMiguel, D., Azanza, B. & Morales, J.
(2011). Paleoenvironments and paleoclimate of the Middle Miocene of central
Spain: A reconstruction from dental wear
of ruminants. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 302: 452-463.
De Esteban-Trivigno, S. (2011). Ecomorfo-

logía de xenartros extintos: análisis de la
mandíbula con métodos de morfometría
geométrica. Ameghiniana 48: 381-398.

Palaeoclimatology, Palaeoecology 304:
219-229.

and locomotor repertoire of early hominins. Folia Primatologica 81: 292-304.

De Esteban-Trivigno & Meike Köhler.
(2011). New equations for body mass
estimation in bovids: testing some procedures when constructing regression functions. Mammalian Biology 76: 755-761.

Furió, M., Casanovas-Vilar, I., Moyà-Solà,
S., Köhler, M., Galindo, J. & Alba, D.M.
(2011). Insectivores (Eulipotyplha; Mammalia) from the Middle Miocene of Barranc de Can Vila 1 (Vallès-Penedès Basin,
Catalonia, Spain). Geobios 44: 199-213.

Madurell-Malapeira, J., Alba, D.M., Marmi, J., Aurell, J. & Moyà-Solà, S. (2011).
The taxonomic status of European PlioPleistocene badgers. Journal of Vertebrate
Paleontology 31(4) 885-894.

De Esteban-Trivigno, S. (2011). Buscando
patrones ecomorfológicos comunes entre
ungulados actuales y xenartros extintos.
Ameghiniana 48: 177-188.
Finlayson, C., Carrión, J., Browna, K., Finlayson, G., Sánchez-Marco, A., Fa, D.,
Rodríguez-Vidal, J., Fernández, S., Fierro,
E., Bernal-Gómez, M. & Giles-Pacheco, F.
(2011). The Homo habitat niche: Using
the avian fossil record to depict ecological characteristics of Palaeolithic Eurasian
hominins. Quaternary Science Reviews30:
1525-1532.
Fortuny, J., Bolet, A., Sellés, A.G., Cartanyà, J. & Galobart, À. (2011). New insights
on the Permian and Triassic vertebrates
from the Iberian Peninsula with emphasis
on the Pyrenean and Catalonian basins.
Journal of Iberian Geology 37(1): 65-86.
Fortuny, J., Galobart, À. & De Santisteban, C. (2011). A new capitosaur from the
Middle Triassic of Spain and the relationships within the Capitosauria. Acta Palaentologica Polonica 56(3): 553-566.
Fortuny, J. Marcé-Nogué, J., De EstebanTrivigno, S., Gil, Ll. & Galobart, À. (2011).
Temnospondyli bite club: Ecomorphological patterns of the most diverse group of
early tetrapods. Journal of Evolutionary
Biology 24: 2040-2054.
Furió, M., Casanovas-Vilar, I. & Van den
Hoek Ostende, L.W. (2011). Predictable
structure of Miocene insectivore (Lipotyphla) faunas in Western Europe along
a latitudinal gradient. Palaeogeography,

García-Alix, A., Furió, M., Minwer-Barakat,
R.Martín-Suárez, E. & Freudenthal, M.
(2011). Environmental control on the biogeographical distribution of Desmanella
(Soricomorpha, Mammalia) in the Miocene of the Iberian Peninsula. Palaeontology, 54:4, 753–762.
García Martínez, R., Marín-Moratalla, N.,
Jordana, X. & Köhler, M. (2011). The ontogeny of bone growth in two species of
dormice: reconstructing life history traits.
Comptes Rendus Palevol 10(5-6): 489-498.
Jordana, X. & Köhler, M. (2011). Enamel
microstructure in the fossil bovid Myotragus balearicus (Majorca, Spain): Implications for life-history evolution of dwarf
mammals in insular ecosystems. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 300: 59-66.
López-Guerrero, P., García-Paredes, I., van
den Hoek Ostende, L.W., van Dam, J.A.,
Álvarez-Sierra, M.À., Hernández-Ballarín, V., van der Meulen, A.J., Oliver, A. &
Paláez-Campomanes. (2011). Cañada: a
new micromammal succession from the
lower Vallesian and Turolian of the Daroca
area (Calatayud- Montalbán basin, Spain).
Estudios geológicos 67(2): 443-453.
Macho, G.A., Spears, I.R., Leakey, M.G.,
McColl, D.J., Jiang, Y., Abel, R., Nakatsukasa, M. & Kunimatsu, Y. (2011) An Exploratory Study on the combined effects of
external and internal morphology on load
dissipation in Primate Capitates: its potential for understanding of the positional

Madurell-Malapeira, J., Martínez-Navarro,
B., Ros-Montoya, S., Espigares, M.P., Toro,
I., Palmqvist, P. (2011). The earliest European badger (Meles meles), from the
Late Villafranchian site of Fuente Nueva-3
(Orce, Granada, SE Iberian Peninsula).
Comptes Rendus Palevol 10: 609–615.
Marigó, J., Minwer-Barakat, R. & Moyà-Solà, S. (2011) New Anchomomys (Adapoidea, Primates) from the Robiacian (Middle
Eocene) of northeastern Spain. Taxonomic
and evolutionary implications. Journal of
Human Evolution, 60: 665-672.
Marín-Moratalla, N., Jordana, X., GarcíaMartínez, R. & Köhler, M. (2011). Tracing
the evolution of fitness components in
fossil bovids under different selective regimes. Comptes Rendus Palevol 10(5-6):
469-478.
Minwer-Barakat, R., Madurell-Malapeira,
J., Alba, D. M., Aurell-Garrido, J., De Esteban-Trivigno, S. & Moyà-Solà, S. (2011).
Pleistocene rodents from the Torrent de
Vallparadís section (Terrassa, northeastern Spain) and biochronological implications. Journal of Vertebrate Paleontology,
31(4): 849-865.
Minwer-Barakat, R., García-Alix, A. & Martín Suárez, E. (2011). Validation of the species Stephanomys progressus, a murid (Rodentia) from the Early Pleistocene of Spain.
Journal of Paleontology, 85(2): 392-394.
Paredes, U.M., Bubb, V.J., Haddley, K.,
Macho, G.A. & Quinn, J.P. (2011). An

evolutionary conserved region (ECR) in
the human dopamine receptor D4 gene
supports reporter gene expression in primary cultures derived from the rat cortex.
BMC Neuroscience 2011, 12: 46.
Paredes U., Bubb V.J., Haddley K., Macho
G.A. & Quinn J.P. (2011). Intronic tandem
repeat in the Serotonin transporter gene
in Old World Monkeys: a new transcriptional regulator? Journal of Molecular
Neuroscience DOI 10.1007/s12031-0119664-6.
Petruzzelli, M., Razzolini, N. & Francescangeli, R. (2011). Proposal for an uniform
data standard for ichnological 3D tracking
and post-processing. Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia 117(3): 521 -530.
Pina, M., Salesa, M.J., Antón, M. & Pastor, J.F. (2011). Functional anatomy of the
calcaneus and talus in Cercopithecinae
(Mammalia, Primates, Cercopithecidae).
Estudios Geológicos 67(2): 385-394.
Piras, P., Salvi, D., Ferrara, G., Maiorino,
L., Delfino, M., Pedde, L. & Kotsakis, T.
(2011). The role of post-natal ontogeny
in the evolution of phenotypic diversity
in Podarcis lizards. Journal of Evolutionary
Biology 24(12): 2705-2720.
Quintana, J., Köhler, M. & Moyà, S. (2011).
Nuralagus Rex, Gen. et Sp. Nov., an endemic insular giant rabbit from the Neogene
of Minorca (Balearic Islands, Spain) . Journal of Vertebrate Paleontology 31(2):1-10.
Rodríguez, R., Ramírez, O., Valdiosera,
C.E., García, N., Alda, F., Madurell-Malapeira, J., Marmi, J., Doadrio, I., Willerslev,
E., Götherström, A., Arsuaga, J.L., Thomas,
M.G., Lalueza-Fox, C. & Dalén, L. (2011).
50,000 years of genetic uniformity in the
critically endangered Iberian lynx. Molecular Ecology 20: 3785-3795.
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