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Institut
Català de
Paleontologia
Miquel Crusafont

ELS OBJECTIUS DE L’ICP
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, i incidir en àrees aparentment allunyades de la paleontologia, com són la
medicina evolutiva, les teories sobre l’envelliment i el canvi climàtic.

L’ICP: RECERCA, INNOVACIÓ, DIVULGACIÓ I FORMACIÓ: MOLT MÉS QUE UN CENTRE DE RECERCA

L’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (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 és membre de la xarxa de centres del Programa CERCA de la Generalitat de Catalunya.

3. Contribuir a una recerca paleontològica innovadora mitjançant l’ús de noves tecnologies i tomografies d’alta
resolució.
4. Promoure la conservació del patrimoni paleontològic català i l’ampliació de les col·leccions paleontològiques que conservem.
5. Impulsar la formació i docència en l’àmbit universitari, la transferència de coneixement al gran públic i la
difusió científica als mitjans de comunicació.

8

Destaquem

Memòria Anual Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont

Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont

Benvinguda a l’ICP

Destacats ICP 2012

Salvador Moyà-Solà
Director
El 2012 no ha estat un any fàcil per a l’ICP. Les retallades
provocades per la crisi econòmica ens han obligat a
reestructurar la nostra plantilla de treballadors, reduir
despeses i retallar sous. Aquesta pressió ens ha obligat
a cercar altres vies per obtenir recursos i establir lligams i
col·laboracions amb centres de recerca d’arreu del món.
Gràcies a això, hem mantingut els mateixos nivells de
productivitat que als anys anteriors. Fer més eficient el
nostre centre és la forma de convertir en una oportunitat
l’actual situació de crisi.
Hem de dir que, malgrat les dificultats, els resultats
d’aquest any 2012 han estat molt bons. Per a un centre de
mida mitjana, amb un nombre reduït d’investigadors, 139
publicacions és un gran resultat. A més, la productivitat per
càpita s’ha incrementat respecte als anys anteriors: l’actual
productivitat d’un investigador de l’ICP és de 4.5 articles del
SCI i de 7 articles si es consideren totes les categories a l’any,
una xifra veritablement important de la qual ens sentim
orgullosos.
El nostre factor d’impacte també ha augmentat
considerablement: Nature, Plos One o Paleobiology han
estat revistes, entre moltes altres, en què els investigadors
de l’ICP han publicat durant el 2012. Aquests resultats han
estat possibles no només gràcies a la feina dels investigadors,
sinó també gràcies al compromís i bona feina de tots els
departaments tècnics i administratius del centre.
Des del punt de vista dels resultats, aquest any hem
d’assenyalar de manera molt especial que el grup de
Paleobiologia Evolutiva de l’ICP ha aconseguit resoldre
una de les incògnites que ha estat objecte d’intenses
discussions durant la darrera meitat de segle: la qüestió

del metabolisme dels dinosaures. A partir de la combinació
entre la paleohistologia i el corpus teòric de la life-history
theory, i estudiant una amplíssima mostra d’artiodàctils
actuals repartits en totes la franges climàtiques presents,
s’ha pogut tancar la discussió: la majoria de dinosaures van
ser animals de sang calenta, com els mamífers (Köhler, M.,
Marín-Moratalla, N., Jordana, X. & Aanes, R. (2012). Seasonal
bone growth and physiology in endotherms shed light on
dinosaur physiology. Nature doi:10.1038/nature11264).
El 2012 ha estat també l’any de la posada en funcionament
del nostre laboratori de tomografia computada, un
equipament singular al país. L’aparell ha estat dissenyat i
construït a mida amb la col·laboració de la Universitat de
Santiago de Compostel·la i el Centre Tecnològic AIMEN. La
construcció d’aquesta instal·lació científica ha estat possible
gràcies a un programa operatiu FEDER de Catalunya 20072013. Aquest equipament situa l’ICP entre els centres de
recerca capdavanters en Paleontologia.
Per tant, malgrat les retallades i tenint en compte aquests
resultats, podem afirmar que el 2012 ha estat un excel·lent
any per a l’ICP. Ara bé, sense la passió que tots els membres
de l’ICP sentim per la nostra feina i pel nostre centre, aquests
resultats no haguessin estat possibles. Aquest entusiasme
permet mantenir un nivell d’esforç molt per sobre de l’usual,
fet que ens ajuda i ajudarà a superar l’actual crisi i la falta de
recursos. No obstant això, aquesta tendència no es podrà
mantenir de manera il·limitada.
Més aviat que tard, hauríem de poder recuperar un
finançament adequat per poder seguir estant al capdavant
de la recerca paleontològica en l’àmbit internacional, tal i
com hi estem ara.

Salvador Moyà-Solà
Director

L’ICP i l’Ajuntament de Coll de Nargó signen un acord per
potenciar el patrimoni paleontològic del municipi

S’inaugura l’exposició temporal ‘Gairebé Humans: Origen i
evolució dels hominoïdeus’

L’ICP i l’Ajuntament de Coll de Nargó han signat un acord de col·
laboració en el marc de la posada en marxa del Centre Paleoambiental Dinosfera en aquest municipi de l’Alt Urgell. Aquest
acord se suma a la llarga història de treball conjunt de les dues
organitzacions en la recerca, conservació i difusió del ric patrimoni paleontològic de Coll de Nargó.

El Museu de l’ICP ha inaugurat l’exposició ‘Gairebé humans: Origen i evolució dels hominoïdeus’ que compta amb el patrocini
de l’Obra Social d’Unnim Caixa. Entre els seus protagonistes en
destaquen els homínids fòssils de la conca del Vallès-Penedès:
en Pau, Pierolapithecus catalaunicus; en Jordi, Hipanopithecus
laietanus; i en Lluc, Anoiapithecus brevirostris.

El nou equipament de Tomografia Computada ja és a l’ICP

Segons un estudi publicat a Nature els dinosaures eren rèptils
de sang calenta

L’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont ha instal·lat
al Museu de l’ICP un aparell de Tomografia Computada únic a
l’Estat, que permetrà veure l’interior i els detalls de fòssils de
mides superiors a un metre de longitud i fins 500 kg de massa. L’aparell ha estat dissenyat i construït a mida amb la col·
laboració de la Universitat de Santiago de Compostel·la i el
Centre Tecnològic Aimen. La construcció d’aquesta instal·lació
científica ha estat possible gràcies a un programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013.
Acord de l’ICP i l’ESCRBCC per formar restauradors en
paleontologia
L’ICP i l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns
Culturals de Catalunya han impartit un programa de pràctiques
formatives dirigit als conservadors-restauradors en actiu o als
alumnes del grau de Conservació i Restauració, que els permetrà especialitzar-se en paleontologia.
Descobert un nou jaciment de dinosaures a Basturs, al Pallars
Durant el 2012 s’han iniciat les excavacions a Basturs (Isona i
Conca Dellà) en un nou jaciment de dinosaures, descobert per
dos veïns. Les restes que afloraven eren d’una mida molt gran,
i els primers treballs confirmen l’excepcionalitat del jaciment.
Aquest jaciment, com tots els que es troben a la Conca, conserva restes dels darrers dinosaures que van viure a Europa, fa
entre 70 i 65 milions d’anys.

Un estudi amb mamífers actuals descarta la hipòtesi sobre la
qual se sustentava l’ectotèrmia dels dinosaures. La metodologia emprada permet observar en els ossos dels mamífers si els
canvis medioambientals actuals poden posar en perill una població.
Noves restes de l’homínid fòssil Hispanopithecus laietanus a
Sant Quirze del Vallès
La revista PLOS ONE ha publicat la troballa de restes fòssils de
l’homínid Hispanopithecus laietanus al jaciment de Can Feu
(Sant Quirze del Vallès), en un treball que signen investigadors
de l’ICP. La recerca confirma que aquest homínid de fa uns 10
milions d’anys tenia una locomoció diferent a la de la resta de
simis antropomorfs coneguts, tant fòssils com actuals.
El futur edifici de l’ICP a la UAB entre els millors projectes
arquitectònics del 2011
L’ICP ha d’estrenar la seva seu a la UAB al 2014. Abans que els
paleontòlegs hi puguin entrar, però, l’edifici ja és conegut arreu.
La Plataforma Arquitectura, fòrum digital de referència en parla
hispana, l’ha reconegut com un dels millors projectes arquitectònics de
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Organigrama

SUPORT
A LA RECERCA
PATRONAT

CONSELL CIENTÍFIC
ASSESSOR

GERÈNCIA

Projectes

Manel Llenas
Manel Méndez

Sandra Val

Jordi Galindo

Sílvia Bravo

Laila Pilgren

Cap de departament

Cap de departament

Cap de departament

Cap de departament

Carolina Cancelo
Núria Guerrero
Marta Valls
Conservadores Preparadores

RECERCA

MUSEU DE L’ICP

DIRECCIÓ DE RECERCA

Salvador Moyà-Solà

Enric Menéndez

Salvador Moyà-Solà

Director
Professor d’Investigació ICREA

Gerent

Director de Recerca
Professor d’Investigació ICREA

Gretell García
Àngels Huertos
Administració

Coordinadora

Activitats Didàctiques i
Divulgatives

Teresa Requena

Laura Celià

Teresa Esquirol

Arxivista
i Documentalista

Cap de departament

Cap de departament

Marta March
Tècnica de Gestió
de la Col·lecció

Faunes del Mesozoic

Faunes del Neogen
i Quaternari

Paleoprimatologia i
Paleontologia Humana

Paleobiologia
Evolutiva

Paleontologia
Virtual

Àngel Galobart

David M. Alba

Salvador Moyà-Solà

Meike Köhler

Josep Fortuny

Cap de grup

Cap de grup

Fabio Dalla Vecchia

Isaac Casanovas
Daniel DeMiguel

Joan Cartanyà
Nikolaus Malchus
Marco Petrozzelli
Bernat Vila

Laura Celià

Gestió de la Col·lecció

RECERCA

Investigador

MUSEU DE L’ICP

Arxiu i Documentació

Comunicació
i Difusió Científica

DIRECCIÓ DE RECERCA

GERÈNCIA

Publicacions
i Ajudant de Direcció

Gestió de Dipòsits
Paleontològics
i Jaciments

Tècnics

DIRECCIÓ

R.Maria Pérez i Pereira

Preparació
i Conservació

COMISSIÓ DELEGADA

DIRECCIÓ

SUPORT A LA RECERCA

Treballs de Camp
i Manteniment

Mònica Cucurella
Maria Pereira
Recepció i botiga

Investigadors associats
Josep Fortuny
Josep Marmi
Postdocs
Arnau Bolet
Albert Garcia
Novella Razzolini
Predocs

Investigadors
Juan de la Cierva
Massimo Delfino
Antonio Sánchez
Jan Van-Dam
Investigadors associats
Marc Furió
Joan Madurell
Postdocs
Josep Aurell
Àngel Luján
Guillem Pons
Josep M.Robles
Cheyenn Rotgers
Col·laboradors

Cap de grup
Cap de grup
Professor d’Investigació ICREA Professora d’Investigació ICREA
David M. Alba

Gabriele Macho

Investigador Ramón y Cajal

Investigadora

Sergio Almécija

Xavier Jordana

Investigador associat

Investigador
Juan de la Cierva

Raef Minwer-Barakat
Postdoc
Judit Marigó
Miriam Pérez de los Ríos
Marta Pina
Imma Roig

Soledad de Esteban
Cayetana Martínez
Laetitia Montes Motos
Josep Quintana Cardona
Investigadors associats

Predocs

Nekane Marín
Blanca Moncunill

Marta Palmero

Predocs

Il·lustradora científica
Rubén García
Ivette Susanna
Col·laboradora

Tècnic de laboratori

Coordinador
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Resum d’activitats
Patronat
PATRONS NATS

PATRONS DESIGNATS

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

La Recerca a l’ICP: els resultats ens donen suport
Producció científica per categoria/any

Sr. Josep Maria Martorell i Rodon
Director general de Recerca

Els resultats obtinguts el 2012 han estat excel·lents, amb un total de 102 publicacions i 37 abstracts de congressos.

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

SCI
Proceedings SCI
Publicacions Internacionals No SCI
Publicacions Nacionals
Llibres
Capitols de llibre
Proceedings No SCI

Consell Científic
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, persones de prestigi i competència
reconeguda en l’àmbit de la paleontologia.

Publicacions Totals (amb
abstracts de congrés):
37 abstracts de congrés

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
Florida State University
Florida, USA

Mitjana de Producció SCI per Investigador i any

Evolució de la mitjana de Producció científica TOTAL per
Investigador i any

2,75
2,06

Prof. José Luis Sanz
Universidad Autónoma de Madrid
Espanya

9,5
4,4
3,2

6,5
4,5
3,35

Jour + Proceed SCI/Invest
Jour SCI/Invest

Mitjana Producció TOTAL/Investigador

9,9
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Resum d’activitats

Àrea de Recerca
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 transdisciplinària. La participació en projectes i la publicació conjunta de
treballs conformen l’eix principal per impulsar una recerca científica internacional de qualitat.
Faunes del Mesozoic
Gràcies al prolífic registre fòssil de faunes del Mesozoic a Catalunya, aquest grup ostenta una posició
privilegiada en discussions actuals sobre el camp d’estudi. L’objectiu d’aquest grup és intentar esbrinar
quina era la forma de vida a partir dels indicis fòssils (paleobiologia) i els ecosistemes en els que varen
viure (paleoecologia), i a partir d’aquí abordar interrogants sobre l’extinció dels dinosaures, l’evolució
d’alguns dels seus grups o sobre els canvis que varen patir els ecosistemes cretacis.
El registre fòssil únic, ric i molt complet d’aquests períodes a Catalunya fan d’aquesta zona un dels millors llocs al món on l’estudi d’aquests fenòmens d’extinció massiva.
Es tracta d’un projecte multidisciplinari que involucra paleontòlegs de vertebrats, paleobotànics, geòlegs
i paleomagnetistes per tal d’obtenir una fidel reconstrucció dels ecosistemes i la seva evolució a través del
temps. Un objectiu específic del projecte és trobar en la sèrie estratigràfica el punt cronològic exacte de
l’impacte del meteorit que va posar fi a gran part de la vida al nostre planeta a finals del període Cretaci.
Faunes del Neogen i Quaternari
L’objectiu bàsic d’aquest grup de recerca és l’estudi dels canvis faunístics (crisis), de la seva dinàmica, els
patrons de canvi, la longevitat de les espècies i els patrons de reemplaçament en les faunes del Neogen i
Quaternari del Mediterrani, considerant la seva relació amb els fenòmens climàtics i astronòmics (cicles
de Milankovitch) dels últims 25 milions d’anys.

entre altres, la biologia evolutiva, ecologia fisiològica, la demografia de la població, la gestió de la conservació i els aspectes de l’envelliment (Gerontologia). Les eines d’aquests estudis són tècniques paleohistològiques per analitzar teixits durs de mamífers existents i extints, així com per provar experimentalment
la correlació de certs trets clau de la història de vida, dades fisiològiques (taxa metabòlica o la freqüència
cardíaca, la temperatura central del cos...), i les dades endocrinològiques (hormones) amb trets de teixit
ossi (línies de detenció del creixement, vascularització, densitats osteòcits). La informació demogràfica
obtinguda de la histologia de l’os, de l’Eocè mitjà Holocè, es contrastarà amb les dades sobre el clima i
l’evolució faunística en un context cronoestratigràfiques.
Paleontologia Virtual
L’eix principal d’aquest grup de recerca transversal és la recerca no invasiva (tècniques de tipus digital)
aplicada a les diferents investigacions que la resta de grups de recerca duu a terme. Neix arran del desenvolupament de tècniques complementàries a la resta de metodologies tradicionalment utilitzades en
paleontologia.
Aquestes tècniques inclouen la formació d’imatges 3D, tomografia computada mèdica i industrial, exploració per làser, la fotogrametria, així com les tècniques d›enginyeria com ara l’anàlisi d’elements finits. Les instal ·lacions de l’ICP inclouen un escàner de tomografia computada industrial: amb un tub de
raigs X de 450 kV, el TAC més potent per a investigació a Espanya, permet analitzar grans mostres d’alta
resolució. Altres instal·lacions inclouen escàners làser, així com estacions de treball de gran abast amb
el programari principal per analitzar i interpretar els resultats. D’altra banda, el grup compta amb una
col·laboració estable amb els enginyers mecànics de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) el desenvolupament de nous mètodes biomecànics per a animals extints.

Paleoprimatologia i Paleontologia Humana
L’estudi de l’origen, les adaptacions, i de l’evolució dels primats és un tema de molt d’interès actual. Les diverses adaptacions i el fet que les arrels dels humans les hem de buscar en els primats, fan
que les investigacions d’aquest grup de recerca tinguin un gran atractiu científic. Aquest grup treballa l’extraordinari registre català d’homínids fòssils, el més ric a tot el món entre 14-8 Ma, el lapse de
temps crític per al qual les dades moleculars i paleontològics suggereixen per l’origen d’aquest grup.
Utilitzant noves tècniques com ara la tomografia axial computada, la reconstrucció i l’anàl·lisi, morfomètrica i filogenètica, el grup està tractant de provar el paradigma actual que sosté que els homínids
existents és un grup monofilètic amb un avantpassat comú passat, així com la importància d’homoplàsia
en la seva evolució. Un altre objectiu important del grup és la reconstrucció de la història evolutiva dels
primats Paleogen i l’origen de la mà humana.

Recursos competitius
L’ICP té una sòlida plataforma d’investigadors que han obtingut recursos competitius, entre els
quals trobem 2 investigadors ICREA, 1 Ramón y Cajal y 3 Juan de la Cierva

ICREA

Paleobiologia Evolutiva

ICP

Aquest grup està fent recerca d’avantguarda en el camp de l’aplicació de la paleontologia a la biologia
evolutiva. Des d’aquesta perspectiva, la recerca s’orienta envers l’estudi de l’evolució de la life-history en
vertebrats fòssils, mitjançant estudis de paleohistologia i anàlisis isotòpics.

Juan de la Cierva

El grup té com a objectiu desentranyar la relació causal entre els factors ecològics provocats pels canvis
climàtics del passat i el seu impacte en la història de la vida i els trets demogràfics que determinen l’extinció / patrons de supervivència. A causa de la matèria, l’enfocament és ampli i transdisciplinar, i incloent,

Ramón y Cajal

INVESTIGADORS

Associats
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L’ICP, participant i organitzador actiu de congressos

Organització i funcionament a l’ICP

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

L’ICP 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’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (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.

57%
5
7%
7
%

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.
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.

Interna
tern
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nacional

43%
43%
43
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Investigados d’arreu del món
A l’ICP treballen Investigadors relacionats amb institucions i Universitats d’arreu del món

1 Alemanya
EUA

1

Holanda

1

1

Àustria

2
Itàlia

El 2012, la nostra presència a congressos ha estat la següent:
•

Digital Fossil Meeting (2012, Museum für Naturkunde, Berlin).

•

10th Meeting of the European Association of Vertebrate Paleontologists (2012, Teruel, Spain).

•

XXVIII Jornadas de la Sociedad Española de Paleontología y Simposios de los Proyectos nº 587
y 596 del PICG. (2012, Valencia i Sóller).

•

Encuentro de Jóvenes Investigadores en Paleontología (EJIP) (2012, Sot de Chera, Valencia).

•

4th International Geologica Belgica Meeting. (2012, Brussel, Belgium).

•

“Aquello que nos faltó decirte”. Congreso en homenaje a Nieves López. (2012, Miraflores de
la Sierra, Madrid).

•

72st Annual Meeting Society of Vertebrate Paleontology - Raleigh Convention Center (2012,
Raleight, NC, 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 transdisciplinària. La participació
en projectes i la publicació conjunta de treballs conformen l’eix principal per impulsar una
recerca científica internacional de qualitat.

2

20

Memòria Anual Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont

Recerca

Grup de Recerca Faunes del Mesozoic

Àngel Galobart
Cap de grup
Fabio Dalla Vecchia
Investigador
Joan Cartanyà
Nikolaus Malchus
Marco Petruzzelli
Bernat Vila
Investigadors associats
Josep Fortuny
Josep Marmi
Postdoc
Arnau Bolet
Albert Garcia
Novella Razzolini
Predocs

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
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.
Aquest 2012 el grup ha publicat, entre d’altres, 10 articles científics a les principals revistes del
Science Citation Index (SCI), com Cretaceous Research, The Anatomical Record, Paleontology,
Acta Palaeontologica Polonica, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology o Review
of Palaeobotany and Palynology.
Els resultats científics obtinguts s’han presentat a diversos congressos nacionals i internacionals
entre els quals destaquen el 34th International Geological Congress (Brisbane, Australia) o el 10th
Meeting of the European Association Vertebrate Paleontologist, celebrat a Terol.
El global 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 Economía y Competitividad (MINECO) avala l’estudi sobre les darreres faunes
de dinosaures que varen existir al planeta
El Projecte I+D del MINECO amb el títol “El fin de una era: la extinción de los dinosaurios, una
prespectiva europea” està finançat amb 96.800€, i reforça la línia de treball 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.
El projecte de recerca de la National Geographic Society per als anys 2012-2103 “Revealing
Biodiversity for the Latest dinosaurs in southwestern Europe- new paleontological excavations
at the late cretaceous of the Tremp basin (Catalonia, Spain)” permetrà dur a terme noves
excavacions en jaciments de dinosaures
En aquest projecte hi participen també investigadors del Departament de Geologia de la Universitat
Autònoma de Barcelona i de la Universitat de Saragossa, i ha de permetre dur a terme un seguit
d’excavacions a diversos jaciments amb ossos i petjades de dinosaures al Pirineu.
També ha obtingut subvencions del Departament de Cultura per al bienni 2012-2013 que asseguren
la continuïtat de les excavacions als jaciments del Prepirineu Català. Aquestes subvencions
s’emmarquen dins dels 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 Cretaci-Paleògen del
Prepirineu Català: Sistemàtica, Paleoecologia i implicacions
paleobiogeogràfiques”.
El grup Faunes del Mesozoic descriu un nou gènere i espècie
de dinosaure carnívor, el Sauroniops pachytholus, un
Carcharodontosaurid del Marroc.
En l’article “A thick-skulled theropod (Dinosauria, Saurischia)
from the Upper Cretaceous of Morocco with implications for
carcharondosaurid cranial evolution” publicat a Cretaceous
Research, es descriu un nou gènere i espècie de predador
gegant que va viure fa 95 milions d’anys. Aquesta nova espècie
es basa en un sol os del crani (os frontal), que mostra un
prominència en forma de cúpula sobre els ulls.
Dos articles publicats a la revista Cretaceous Research, han
aportat noves dades sobre les faunes maastrichtianes del
Pirineu: un, basat en la descripció de la darrera espècie de
tortuga del gènere Polysternon, “The youngest species of
Polysternon: a new bothremydid turtle from the uppermost
Maastrichtian of the southern Pyrenees”, i un segon article
dedicat a les closques d’ou de dinosaure de Coll de Nargó
“Dinosaur eggs in the Upper Cretaceous of Coll de Nargó area,
Lleida Province, south-central Pyrenees, Spain: Oodiversity,
biostratigraphy and their implications”.
Per al mateix període geològic s’ha pogut establir una gran
diversitat de formes de dinosaures sauròpodes descrites en
l’article “The diversity of sauropod dinosaurs and their first
taxonomic succession from the latest Cretaceous strata of
southwestern Europe: clues to demise and extinction”, publicat
a Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, i
caracteritzar part de la flora de l’època dels dinosaures, tant pel
que fa a les plantes “Peat-forming plants in the Maastrichtian
coals of the Eastern Pyrenees” publicat a Geologica Acta o a les
llavors i fruits “Bergacarpon viladricii gen. et sp. nov., angiosperm
seeds and associated fruits from the early Maastrichtian of
the eastern Pyrenees (Catalonia, Spain)” publicat a Review of
Palaeobotany and Palynology.

Els dinosaures catalans i investigadors de l’ICP protagonitzen
un capítol de la sèrie divulgativa ‘Sota Terra’ per a la Televisió
de Catalunya
El Grup de Faunes del Mesozoic ha participat en el capítol
“Sota Terra: dinosaures als Pirineus”, únic capítol dedicat
a la paleontologia dins d’aquesta sèrie divulgativa sobre els
jaciments arqueològics de Catalunya i que l’any 2012 TV3 va
emetre la seva segona temporada. El programa fa un viatge
sobre tres jaciments amb restes de dinosaures, un d’ossos, un
de petjades o icnites i un d’ous, representatius de la riquesa
paleontològica del Pirineu. El desenvolupament de programa
permet fer entenedores les diferències que hi ha entre
l’arqueologia i paleontologia, alhora que mostra el treball de
recerca dels paleontòlegs a partir de les restes fòssils.
El grup treballa amb institucions internacionals per a l’estudi
de faunes del Triàsic 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 capítol “Walking like a Dinosaur” de la sèrie “CSI
Dinosaurs”(National Geographic).
Durant el 2012, el grup ha continuat amb els 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”, 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 FriuliVenezia-Julia (Itàlia).
Finalment, cal fer esment de les col·laboracions amb la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el Consorci
Paleontologia i Entorn i el Servei d’Arqueologia i Paleontologia
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya,
institucions gràcies a les quals l’ICP pot assolir una millor
recerca sobre els dinosaures i les seves petjades.
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Investigadors associats
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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 2012 el grup ha publicat un llibre i 40 treballs científics, dels quals 26 són articles a revistes
internacionals del Science Citation Index (SCI)‒d’aquests darrers, un total de 14 articles han estat
liderats per aquest grup‒ a revistes d’alt prestigi internacional com PLOS ONE, Journal of Human
Evolution, Journal of Vertebrate Paleontology i Paleobiology, entre d’altres. A més, s’han realitzat
una quarentena de contribucions en congressos nacionals i internacionals de múltiples països (EUA,
Bèlgica, Alemanya, Romania, Itàlia, Àustria), 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 2012 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 2012 s’ha dut a terme fonamentalment en el marc de dos projectes finançats per
l’actual Ministerio de Economía y Competitividad: “Retornant els fòssils a la vida: una aproximació multidisciplinària a la paleobiologia dels petits mamífers miocens de la península Ibèrica” (investigador principal Isaac Casanovas-Vilar), per al trienni 2011-2013; i “Evolució dels ecosistemes terrestres en l’Europa occidental durant el Neogen i Quaternari a partir del registre de
vertebrats fòssils de la conca del Vallès-Penedès” (investigador principal David M. Alba), per al
trienni 2012-2014. Members del grup de Faunes del Neogen i Quaternari també han col·laborat
amb investigadors del grup de Primats de l’ICP en el marc del grup de recerca consolidat de

la Generalitat de Catalunya “Grup de Paleoprimatologia i Paleontologia Humana”.
Mitjançant el finançament d’aquests projects o altres projectes
competitius individuals (programa Synthesis i borses de viatge
BE de la Generalitat de Catalunya), els investigadors del grup
de Faunes del Neogen i Quaternari durant l’any 2012 han realitzat estades en diversos centres de recerca estrangers (EUA,
Holanda, Hongria, Bèlgica, França, Itàlia), entre els quals destaquen l’American Museum of Natural History de Nova York i el
Muséum National d’Histoire Naturelle de París. Malgrat l’actual
escassetat conjuntural de recursos per a la recerca científica, cal
destacar també que durant aquest any s’ha aconseguit finançament del programa Beatriu de Pinós de la Generalitat de Catalunya per a incorporar una nova investigadora (Hanneke Meijer)
al grup durant el proper any 2013.
Pel que fa a la docència, a banda d’impartir classes en el Mòdul
de Paleobiologia de Vertebrats i Humana del Màster interuniversitari (UAB/UB) de Paleontologia i de l’assignatura de Primatologia del Màster interuniversitari (UB/UAB) d’Antropologia,
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), Vallparadís
(Pleistocè inferior) i Lanzarote (Miocè superior), a més de les
excavacions d’urgència a La Valenciana (Vallesià inferior), a més
de 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 PLOS ONE descriu un
nou gènere d’úrsids de la península Ibèrica que és el representant més antic del llinatge dels óssos panda gegants
Amb la incorporació de David M. Alba al grup de Faunes del
Neogen i Quaternari en qualitat de cap de grup, i l’entrada en
vigor del nou projecte del ministeri focalitzat en les faunes de
vertebrats terrestres de la conca del Vallès-Penedès, s’ha encetat una nova etapa de consolidació de les línies de recerca
en mamífers fòssils i ampliació de les línies de recerca ja existents en altres vertebrats fòssils (amfibis, rèptils i ocells). En línia
amb la feina que ja s’havia vingut fent, s’ha continuat també
encoratjant l’ús de noves tecnologies i tècniques aplicades a

l’estudi dels vertebrats fòssils, així com l’establiment de vincles
de col·laboració internacional amb paleontòlegs europeus i
nord-americans.
Dels nombrosos articles realitzats pel grup el 2012, en destaca
el titulat “Kretzoiarctos gen. nov., the oldest member of the
giant panda clade” (Abella i col·laboradors), publicat a la revista PLOS ONE, i en el qual es descriu un nou gènere d’úrsid
que és el representant més antic del clade dels óssos panda
gegants. Les relacions de parentiu de l’ós panda han estat motiu de controvèrsia durant molt de temps. Actualment, es reconeix com un ós veritable, que representaria el llinatge germà
de la resta d’úrsids. Fins fa poc, els representants fòssils més
antics d’aquest llinatge es coneixien del Miocè superior de la
Xina (fa uns 7-8 milions d’anys). Noves restes del Miocè mitjà de
l’Abocador de Can Mata, entre d’altres, han permès descriure
un nou gènere més antic (de fa uns 11-12 milions d’anys) que ja
pertany a aquest llinatge. Això té implicacions molt significatives per entendre l’evolució dels óssos des d’un punt de vista
paleobiogeogràfic.
A banda d’aquest article, cal destacar també els treballs sobre paleodieta i evolució en rumiants fòssils (DeMiguel i
col·laboradors), així com els estudis de caire més taxonòmic i/o
filogenètic sobre vertebrats del Neogen i Quaternari, liderats
per Massimo Delfino (amfibis i rèptils), Isaac Casanovas-Vilar
(rosegadors), Marc Furió (insectívors i marsupials), Chiara Angelone (lagomorfs) i Daniel DeMiguel (artiodàctils), publicats
en revistes com Quaternary International, Paleobiology, Journal
of Vertebrate Paleontology, Geobios i Comptes Rendus Palevol,
entre d’altres revistes. Són també destacables les contribucions
de membres del grup en estudis sobre l’evolució i el paleoambient de primats i humans fòssils, com és el cas de la reconstrucció paleoambiental del jaciment de Can Llobateres, o la interpretació del jaciment de Vallparadís contrària a l’ocupació
humana sobre la base de criteris tafonòmics i geològics (Madurell-Malapeira i col·laboradors), en estudis publicats a la revista
Journal of Human Evolution.
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Un treball presenta la primera evidència fòssil d’una distribució
de la cortical homogènia al voltant de tot el el coll del fèmur,
típic de formes que usen grimpar i la suspensió com a mitjans
habituals de locomoció, com els actuals simis suspensors,
orangutans i ximpanzés.
L’article “Paleobiological inferences on the locomotor repertoire
of extinct hominoids based on femoral neck cortical thickness:
the fossil great ape Hispanopithecus laietanus as a testcase
study” i publicat a American Journal of Physical Anthropology
estudia el gruix de l’os cortical al coll del fèmur de l’homínid fòssil
Hispanopithecus laietanus, a partir de les restes recuperades al
jaciment de Can Llobateres a Sabadell.

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 l’evolució d’humans i primats a
través del registre fòssil: 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.
Aquest 2012, el grup ha continuat la seva recerca dins del Projecte I+D “Historia Evolutiva de
los Primates del Paleógeno y Neógeno de la Península Ibérica”, del Ministerio de Economía y
Competitividad (MINECO).
En total, s’ han publicat 18 articles científics a les principals revistes SCI, com Plos One, Proceedings
of the Royal Society B, Journal of Vertebrate Paleontology, American Journal of Physical
Anthropology i Journal of Human Evolution, entre d’altres. Un important nombre d’articles estan
dedicats a la descripció i estudi d’importants nous materials de primats fòssils trobats a les conques
neògenes del Vallès-Penedès, així com de diverses localitats de l’Eocè de Catalunya.
Els resultats científics obtinguts s’han presentat a diversos congressos nacionals i internacionals
entre els quals destaquen el 34th International Geological Congress (Brisbane, Australia) o el 10th
Meeting of the European Association Vertebrate Paleontologist, celebrat a Teruel, el 72 st Annual
Meeting Society of Vertebrate Paleontology, celebrat a Carolina del Nord, i el 4th International
Geologica Belgica Meeting, celebrat a Brussel·les.
Un estudi dels canals semicirculars de l’oïda interna en els primats antropoides ha permès fer
inferències sobre l’evolució de la locomoció en aquest grup de primats
El treball “Evolution of locomotion in Anthropoidea: the semicircular canal evidence” ha estat
publicat a Proceedings of the Royal Society B a partir de la col·laboració d’investigadors d’una
dotzena de centres, entre els que destaquen la Universitat Estatal de Pennsilvania, la Universitat de
Toronto i l’Institut Max Planck.
L’estudi té com a objectiu l’anàlisi de tots els espècimens fòssils coneguts en l’àmbit internacional
que conserven l’os petrós, en els quals es troben els canals semicirculars, l’òrgan de l’equilibri que
ens permet orientar-nos en l’espai tridimensional.
S’hi analitzen fins a 16 cranis de primats fòssils d’arreu del món, que registren l’evolució del grup
durant els darrers 35 milions d’anys. Entre aquests, s’ha estudiat el crani d’en Jordi, l’espècimen
fòssil Hispanopithecus laietanus recuperat a Can Llobateres (Sabadell). A partir de l’anàlisi
d’escàners de tomografia computada d’aquests canals s’han extret algunes conclusions sobre
l’evolució locomotora dels antropoides. En destaquen que els antropoides primordials, de fa uns 35
milions d’anys, van ser primats lents amb una locomoció arborícola cautelosa. L’evolució d’aquest
tipus de locomoció va derivar en els primats del nou món, coneguts com a platirins, que eren
més àgils i ràpids en moure’s pels arbres. En canvi, els catarins africans van mantenir la locomoció
ancestral més lenta, i només alguns grups posteriorment van esdevenir més àgils. Aquest seria
el cas dels gibons o d’algunes formes fòssils com Proconsul heseloni, un hominoïdeu primitiu del
Miocè inferior a l’Àfrica.

El gruix de l’os cortical és un indicador molt afinat de les
capacitats locomotores de les formes actuals i permet fer
inferències de la locomoció en formes extingides. De fet, ha
estat durant algunes dècades una de les característiques clau
per inferir bipedisme entre les espècies extintes d’homínids.
Les diferències observades en la distribució d’aquest gruix entre
els grans simis actuals (goril·les, ximpanzés i orangutans) i els
humans, van portar a alguns investigadors americans a proposar
aquesta característica com a indicadora de bipedisme.
Els humans, bípedes per excel·lència, presentaven un os cortical
més gruixut a la part inferior del coll del fèmur que a la part
superior. D’altra banda, els grans simis, grimpadors i suspensors,
presentaven una distribució de l’os cortical més homogènia. En
aquest treball justament es presenta la primera evidencia fòssil
d’una distribució de la cortical homogènia al voltant de tot el
cos, que només tenen els actuals simis suspensors, orangutans
i ximpanzés. Aquesta distribució indica clarament que el coll del
fèmur està carregat en moltes direccions diferents de l’espai,
típic de formes que usen grimpar i la suspensió com a medis
habituals de locomoció.
L’aplicació de la tomografia a les estructures pneumàtiques del
crani de Pierolapithecus, les cavitats paranasals, així com altres
estructures del paladar i de la zona nasal ha proporcionat nova
informació sobre les relacions filogenètiques d’aquest taxó
clau per a l’estudi de l’origen i evolució dels grans simis.
L’article publicat a Journal of Human Evolution i titulat “The
nasal and paranasal architecture of the Middle Miocene ape
Pierolapithecus catalaunicus (Primates: Hominidae): Phylogenetic
implications” ha permès conèixer que el sinus maxil·lar de
Pierolapithecus catalaunicus presenta característiques intermèdies
entre els pongins estrictes (com Sivapithecus i els orangutans
actuals) i els kenyapitecins, primats hominoïdeus basals.
De la mateixa manera que els orangutans, Pierolapithecus no
té sinus frontal, i els seus canals lacrimals es desenvolupen
cap endavant com en els pòngids i no verticalment com en els
grans simis africans. Pel que fa a la base de la cavitat nasal -que
inclou el paladar- s’ha apreciat una semblança més directa amb
els driopitecins, com Dryopithecus i Hispanopithecus, homínids

europeus extints i similars als pongins. Per últim, els turbinals,
les làmines òssies que es desenvolupen a la cavitat nasal
per sustentar les parts toves del nas, es desenvolupen d’una
manera molt similar a Pongo.
La descripció de l’esquelet parcial d’una femella de
Hispanopithecus laietanus del jaciment Vallesià de Can Feu ha
proporcionat valuosa informació sobre el disseny corporal i la
locomoció d’aquests grans simis fòssils
L’article “A partial skeleton of Hispanopithecus laietanus from
Can Feu and the mosaic evolution of crown-hominoid positional
behaviors”, publicat a PLOS ONE descriu l’esquelet parcial d’una
femella de Hispanopithecus laietanu, amb una edat estimada de
10,0 a 9,7 Ma , amb una massa estimada del cos de 22 a 25 kg .
Les restes post cranials de la caixa toràcica i cintura escapular
mostren una barreja de trets de mico i hominoides actuals,
mentre que la morfologia proximal del cúbit indica la possessió
d’un colze complex adequat per preservar l’estabilitat al llarg
de tota la gama de flexió /extensió, permetent una àmplia
gama de pronació/supinació. Aquestes característiques,
típiques de conductes de suspensió, es combinen no obstant
amb una morfologia de l’olècran (apòfisi situada a l’extremitat
superior del cúbit, que forma la prominència del colze) que està
funcionalment relacionada amb el quadrupedisme.
Per tant, aquesta combinació d’adaptacions quadrúpedes i
suspensores en Hispanopithecus laietanus mostra el ventall de
l’evolució de l’aparell locomotor en els Hominoidea, així com
la impossibilitat de reconstruir els repertoris ancestrals de
locomoció en els subclades dels hominoïdeus corona sols en
base als taxons actuals.
Un estudi descriu per primer cop un grup de primats fins ara
desconegut a la península ibèrica
El treball “First record of Plesiadapiformes (Primates,
Mammalia) from Spain”, publicat a Journal of Human
Evolution, ha descrit per primera vegada un grup de primats del
Eocè, els plesiadapiforms. Quatre dents aïllades que provenen
del jaciment Cuisià de Masia de l’Hereuet (Àger, Lleida),
testimonien per primera vegada aquests peculiars primats en
el nostre registre fòssil.

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.

25

26

Memòria Anual Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont

Recerca

Grup de Recerca Paleobiologia Evolutiva

Meike Köhler
Cap de grup
Gabriele Macho
Investigadora
Xavier Jordana
Investigador Juan de la Cierva
Soledad de Esteban
Cayetana Martínez
Laetitia Montes Motos
Josep Quintana Cardona
Investigadors associats
Nekane Marín
Blanca Moncunill
Predocs
Rubén García
Tècnic de laboratori

El Grup de Recerca en Paleobiologia Evolutiva de l’ICP és un dels grups de referència internacional de paleohistologia en l’estudi de mamífers fòssils i actuals
La paleobiologia evolutiva 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 life-histories de cada animal.
Una de les principals eines metodològiques amb què treballa el grup de Paleobiologia Evolutiva 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
reconstruir aspectes d’ecosistemes del passat (nivells de recursos, el lloc de les espècies en
la cadena tròfica), i fer prediccions sobre el risc d’extinció d’espècies actuals. Una altra eina
amb les que treballa aquest grup de recerca consisteix en la creació de models estadístics per
a l’estimació de pesos corporals de mamífers fòssils, posant especial interès en les espècies
insulars per inferir l’anomenada regla d’illes.
Aquest 2012, el grup ha publicat treballs de rellevància internacional en revistes d’alt impacte
com Nature i Proceedings of the Royal Society B-Biological Sciences. Els resultats d’aquestes
recerques han estat presentats en congressos internacionals com el 86th Annual Conference
of the German Society of Mammalogy: The past, present and future of mammalian diversity, a Frankfurt, Alemanya, i el 72nd Annual Meeting Society of Vertebrate Paleontology a
Raleigh, USA.
Per últim, al llarg del 2012 el grup ha rebut una sèrie d’invitacions per fer conferències i seminaris amb motiu de l’interés que ha generat la seva recerca ens els últims temps, com la Societat Catalana de Biologia i el Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CSIC), IX Jornades d’Avanços
en Ecologia, taula rodona al Premio Internacional de Ecología Ramón Margalef 2012, Department of Integrative Biology and Evolution University of Veterinary Medicine, Vienna Seminar,
Arbeitskreis Wirbeltierpaleontologie a Neudstat, Alemanya o al Departament d’Ecologia de la
Universitat de Barcelona.
L’obtenció d’un projecte competitiu del “Plan Nacional I+D: Proyectos de Investigación Fundamental”, del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) garanteix el finançament
de la recerca del grup de Paleobiologia Evolutiva fins al 2016.
Al 2012 el grup ha obtingut el projecte “Evolution of mammalian life histories in energylimited environments: a paleobiological approach”, del MINECO. L’objectiu d’aquest projecte
és estudiar, des d’una perspectiva paleontològica, l’evolució dels cicles vitals (life-histories) de
mamífers en condicions d’aïllament i limitació de recursos tròfics. Aquest tema és de gran interès degut a l’accelerada fragmentació que pateixen els hàbitats en els ecosistemes actuals.
Aquest projecte reuneix, a més de l’ICP, els únics grups de recerca de tot el món que actualment estan treballant en paleohistologia de mamífers amb especial atenció a l’evolució
del cicle vital, provinents del New York University College of Dentistry i la Université Pierre et

Marie Curie, així com investigadors amb una llarga història
en fòssils insulars i mamífers continentals de la Universitat
de Roma i de la Universitat de Florència.
Un estudi publicat a Nature aporta noves dades sobre la fisiologia dels dinosaures i descarta la hipòtesi de l’ectotèrmia en
aquests rèptils, en base a l’anàlisi de l’estacionalitat del creixement dels ossos i la fisiologia en els endoterms

L’article “Seasonal bone growth and physiology in endotherms shed light on dinosaur physiology” publicat a la prestigiosa revista Nature analitza l’estacionalitat en la formació
de les línies d’aturada de creixement (LAGs) en els ossos d’un
centenar de remugants actuals, representatius de la diversitat biològica i ecològica d’aquest grup de mamífers.
La presència dels LAGs en els ossos era, fins ara, considerada
l’indici d’ectotèrmia més clar, ja que es relacionava la parada
estacional de creixement amb la incapacitat de l’animal de
mantenir una temperatura corporal més o menys constant
(endotèrmia) durant l’estació de pocs recursos.
Els resultats mostren que la presència d’aquestes línies no és
un indicador d’una fisiologia ectotèrmica com s’havia pensat
fins ara, ja que tots aquests mamífers les presenten. Així, els
LAGs ens parlen de com canvia el metabolisme d’un animal
en funció dels canvis endocrins estacionals, tant en animals
de sang freda com de sang calenta. Aquests canvis són una
herència comú de tots els vertebrats, una espècie de rellotge intern que regula les necessitats dels animals en funció
de l’oferta estacional de recursos. Tot i que aquests canvis
fisiològics tenen un fort component genètic, també són funcionals i responen amb la seva intensitat a les condicions
ecològiques en les quals es troba l’animal, sobretot la pluja
i les restriccions d’aliment i aigua, i no tant la temperatura
exterior.
Aquest descobriment obre una important línia de treball en
la conservació de la biodiversitat actual del nostre planeta.

Comprovant la relació entre tenir una corona dental alta i
longevitat en faunes insulars: Myotragus balearicus torna
a ser una espècie clau per l’estudi de les tendències evolutives en les illes
A l’estudi “Evidence of correlated evolution of hypsodonty and
exceptional longevity in endemic insular mammals”, publicat a
Proceedings of the Royal Society B, s’ha testat la hipòtesi de si
l’evolució paral·lela de la hipsodòncia (corona dental alta) en espècies endèmiques de les illes es deu a: 1) l’expansió del nínxol
ecològic alimentari com a conseqüència de la limitació de recursos dels ecosistemes insulars (hipòtesi predominant) o 2) a un
augment de la longevitat degut a la menor mortalitat extrínseca
en els ecosistemes insulars.
Es van examinar les taxes de desgast dental, la longevitat i les
taxes de mortalitat en el bòvid fòssil insular Myotragus balearicus, una espècie clau per a l’estudi de les tendències evolutives
en les illes. Els resultats suggereixen que la gran hipsodòncia
de Myotragus balearicus pot ser un indicador de l’augment de
la durabilitat de la dentició permanent en associació amb una
vida reproductiva més longeva.
Aquests resultats són consistents amb les prediccions de la teoria evolutiva de l’envelliment (concretament amb la del “Disposable Soma Theory” (Kirkwood, 1985) i desafien les interpretacions paleoambientals basades en l’alçada de la dent. Aquest
és el primer estudi en relacionar hipsodòncia amb longevitat
en faunes insulars i el primer en recolzar la teoria evolutiva de
l’envelliment que prediu el retard de la senescència en poblacions amb un índex de mortalitat extrínsec baix. En un entorn en
què pocs elements externs poden causar la mort dels individus
d’una espècie, com és el cas de la falta de depredadors en una
illa, l’espècie s’adapta canviant el ritme d’envelliment i la durada de la vida. En el cas dels herbívors una manera de fer-ho és
seleccionant aquells individus de la població que tinguin dents
més altes, per als quals la senescència començarà més tard.
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Grup de Recerca Paleontologia Virtual

Josep Fortuny
Coordinador

El Grup de Recerca en Paleontologia Virtual
D’ençà de la creació del Grup de Recerca en Paleontologia Virtual, s’han anat incorporant totes les eines tecnològiques disponibles per tal d’obtenir dades científiques
de primer ordre des d’una perspectiva digital. Cada vegada més, les dades a analitzar
son de caire tridimensional i els models que es generen incorporen una major quantitat d’informació on les diferents variables en el cas d’estudi van creixent, obtenint
models més complexes però alhora amb una major resolució i definició.
El laboratori del Grup de Recerca en Paleontologia Virtual té en la tomografia computada industrial una de les seves principals eines de recerca. Aquest equipament de
raigs X s’ha instal·lat a l’Institut Català de Paleontologia a finals de l’any 2012. Es tracta
d’una eina única en el conjunt d’Espanya on es poden obtenir imatges radiogràfiques
i models tridimensionals en alta resolució en mostres de gran mida, podent arribar a
escanejar mostres superiors al metre de longitud i els 500 kg de massa. La construcció d’aquesta instal·lació científica ha estat possible gràcies a un programa operatiu
FEDER de Catalunya 2007-2013.
El laboratori inclou, entre d’altres, l’equipament necessari per obtenir models de superfície 3D usant tècniques fotogramètriques, a més d’un sistema laser de l’empresa
NextEngine que permet obtenir models 3D d’alta resolució de mostres de mida mitjana, obtenint una alta fidelitat en el model resultant.

Un Grup de Recerca pluridisciplinari per definició
El Grup de Recerca en Paleontologia Virtual és transversal a la resta de línies de l’ICP. Les preguntes de caire
científic i tecnològic que vol respondre el Grup de Recerca superen la dimensió purament paleontològica de
l’ICP. És per aquest motiu que el Grup de Recerca inclou,
a més de paleontòlegs, un radiofísic que s’ocupa de les
vessants tècniques en equipaments de raigs X i que dóna
resposta al tractament de la imatge digital i en especial
el seu processament, quantificació i anàlisi.
Per altra banda, el Grup de Recerca té en el món de
l’enginyeria industrial un dels seus principals partners,
i des de fa dos anys manté una línia de treball constant
amb el Laboratori per a la Innovació Tecnològica de les
Estructures i Materials (LITEM) pertanyent a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Aquesta línia de
treball se centra en la generació de models biomecànics i la seva aplicació en animals extingits per tal de
realitzar inferències sobre la paleobiologia d’animals
desapareguts avui dia.
Recerca i formació continua claus en el Grup de
Recerca
Durant l’any 2012 s’han produït 9 articles científics,
sent dos d’ells en revistes SCI. En destaca l’article titulat “Skull mechanics and the evolutionary patterns
of the otich notch closure in Capitosaurs (Amphibia:
Temnospondyli)” publicat a la revista The Anatomical
Record on es reconstrueix el sistema d’alimentació en
el grup dels primers tetràpodes coneguts com a capitosaures, obtenint dades que ens parlen sobre l’ecologia
i la biologia evolutiva: els mecanismes evolutius que
es van donar en aquest grup extint d’amfibis. Aquests
resultats han estat possibles gràcies a la col·laboració
amb enginyers de la UPC usant tècniques procedents
de l’enginyeria per a la realització de les simulacions
biomecàniques.

Els principals resultats que s’han obtingut des del Grup
de Recerca s’han presentat en els principals congressos internacionals, entre els que destaquen la trobada
anual de la Society of Vertebrate Palaeontology realitzada a Raleigh (USA) i la 10th European Association of
Vertebrate Paleontologists realitzada a Teruel. A més,
es va obtenir una subvenció per part de la Universitat
de Califòrnia (Berkeley) per tal de realitzar una estada científica d’estudi a les col·leccions de vertebrats
presents en aquesta institució, sent una de les més
reconegudes en l’àmbit mundial per la valuosa col·
lecció de restes fòssils de vertebrats que conté.
El grup de recerca considera de gran rellevància la formació continuada, entesa com un carril de doble direcció, on els seus membres imparteixen i reben formació.
Els seus membres han impartit classes en el Màster en
Gestió del Patrimoni Cultural realitzat per la Universitat de Barcelona i el Màster Interuniversitari en Paleontologia. En aquest darrer Màster, s’ha co-dirigit el
treball titulat “Feeding Ecology of Armadillos and their
relatives: Insights into the biomechanics of the Mandible. A més, s’han impartit i rebut classes en els cursos
titulats: “3D Geometric Morphometrics” i “Introduction to Biomechanics and Finite Element Analysis” co-organitzats per l’empresa Transmitting Science i l’Institut
Català de Paleontologia.
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El museu de l’ICP

Museu de l’ICP
Arbre genealògic de ratolins i musaranyes. Taller per educació infantil, cicle inicial de primària i famílies. Adaptat per a persones cegues.
Cabres petites i conills gegants. Taller per a batxillerat i cicles formatius.
L’evolució dels vertebrats. Taller per primària.
Què podem esbrinar d’un fòssil? Taller per educació infantil.
Per molts (milions) d’anys! Per celebrar l’aniversari al Museu.

Laura Celià
Coordinadora
Teresa Esquirol
Cap d’Activitats Didàctica i
Divulgativa
Teresa Requena
Arxivista i Documentalista
Mònica Cucurella
Maria Pereira
Recepció i Botiga

Aquest 2012, el Museu de l’ICP ha celebrat el 10è aniversari de la troballa
d’en Pau amb un conjunt de noves activitats
Paleocarnestoltes: regal a la millor difressa paleontològica de la Rua infantil de Sabadell.

Visites al Museu de l’ICP
14.963 persones visiten el Museu de l’ICP durant el 2012

Festa de la Primavera amb tallers i activitats entorn als fòssils.
Mona de titanosaure: una manera dolça d’acostar-se a la paleontologia.
Sant Jordi paleontològic: paradeta de llibres, concurs de relats i taller de contes.
Dia Internacional dels Museus, juntament amb tots els museus de Sabadell.
Donem la benvinguda a l’estiu amb una Passejada paleontològica pel Riu Ripoll.

29%
Escoles

Casals d’estiu per aprendre a fer de paleontòleg.
Taller de paleofelicitacions de nadal

13%
puntuals

Nou canal de Twitter (@MuseuICP)

58%
Exposició i
Caps de Setmana

Curs de formació de professorat
...i continua participant en les que ja estan consolidades
Programa Escolab
Festa de la Ciència
Festa Major de Sabadell
Visites guiades per a col·lectius especialitzats (Associació Catalana de Comunicació Científica,
Associació de Museòlegs de Catalunya, Màster en Gestió del Patrimoni Cultural)
Programa de voluntariat ICP

En Pau fa deu anys!
Per commemorar els desè aniversari de la troballa de Pierolapithecus catalaunicus, des del Museu de
l’ICP s’han organitzat múltiples activitats que s’allargaran fins el desembre del 2013. Durant aquest any
podem destacar la inauguració de la primera exposició temporal de l’ICP: “Gairebé humans. Origen i
evolució dels hominoïdeus” i la mostra dels fòssils originals dels hominoïdeus dipositats a la col·lecció
de l’Institut (Pau, Lluc i Jordi).

Cafès de Patrimoni
Programes de pràctiques en empresa
Les activitats didàctiques del Museu de l’ICP: unint aprenentatge i divulgació
Visita guiada (escoles i cap de setmana).
Com vivien els dinosaures del Pirineu? Taller per educació infantil i primària.
Canines llargues: com estudiem els carnívors del passat? Taller per a l’E.S.O.
Gairebé humans. Taller per a l’E.S.O, Batxillerat i Cicles formatius.
La fauna del Vallès-Penedès fa 12 milions d’anys. Taller per a l’E.S.O.

“Punt Dino” apropa els dinosaures als visitants del Museu de l’ICP
El Museu de l’ICP continua el seu esforç per donar a conèixer el món dels dinosaures. S’ha instal·lat el
que anomenem “Punt Dino”, un punt d’informació que a partir d’un petit vídeo difon la tasca dels diferents museus i institucions que treballen amb aquests gegants del passat. Aquest és un projecte finançat
per les Accions Complementàries de Divulgació Científica.
També s’ha cedit en préstec part de l’antiga exposició “Els fòssils, clau d’accés al passat” al Centre d’Interpretació de Coll de Nargó.

33

4

Suport
a la
Recerca

Memòria Anual Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont

L’ICP PREPARA MATERIALS PALEONTOLÒGICS I OSTEOLÒGICS
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
computada 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

Sandra Val
Cap de departament
Carolina Cancelo
Núria Guerrero
Marta Valls
Preparadors - Conservadors

Aquest departament segueix posicionant l’ICP com a referent mundial en conservació i preparació paleontològica
El Departament de Preparació i Conservació de l’ICP ha dut a terme durant l’any 2012 tota una sèrie
de treballs enfocats a donar solució i suport a temes de conservació i preparació als diferents grups
de recerca de l’Institut. L’objectiu bàsic és deixar el patrimoni fòssil a punt per a l’estudi posterior
per part dels investigadors del centre.

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

Aquest 2012 ha preparat material paleontològic de més d’una desena de jaciments de tot Catalunya i de tots els períodes geològics estudiats al centre. També ha continuat la recerca de noves
tècniques i solucions per a problemàtiques i preparacions complexes, que vetllen per la bona conservació de les restes fòssils. Alhora, i en concordança amb la tradició divulgadora del centre, el
departament ha realitzat diverses activitats amb la voluntat de mostrar al públic la feina dels conservadors i preparadors de l’ICP.

Actualment, no existeix formació reglada a l’Estat en l’àmbit de
conservació i preparació en paleontologia. Així, l’ICP continua
sent l’únic centre que ofereix aquesta opció formativa per a
professionals.

Al desembre del 2012, s’ha presentat un projecte íntegre de restauració per a l’obtenció de la subvenció “Territoris solidaris”, de l’entitat UNNIM grup BBVA. Aquest ajut està enfocat a la divulgació
cultural. La resolució d’aquesta licitació està prevista per a l’inici del 2013.

Durant el 2012, el departament ha continuat amb les pràctiques per a alumnes de Conservació i Restauració de l’Escola
Superior de Conservació Restauració de Béns Culturals de Catalunya.
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 està en
contacte amb altres laboratoris de preparació paleontològica
d’altres països per intercanviar i aprendre noves tècniques de
treball.
En destaca els nous sistemes d’embalatge, concebuts per a peces molt delicades i de grans dimensions, que ha deixat obsolets els sistemes utilitzats fins ara, ja que són molt més respectuosos amb la conservació de la col·lecció de l’ICP.

La realització de motlles i còpies, una eina indispensable
d’intercanvi per als investigadors i la divulgació paleontològica
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.
S’han realitzat diverses tasques de replicatge de primats per a
la nova exposició “Gairebé Humans”, inaugurada al setembre
del 2012 al Museu de l’ICP. Aquestes feines han consistit en
una molt acurada imitació pictòrica de les còpies respecte els
originals.
Els espècimens sobre els que s’han fet motlles i rèpliques han
estat els següents: Procònsol (tíbia distal, fèmur distal, crani i
pelvis); Dryopithecus fontani (fèmur, maxil·lar dret i esquerre,
molar); Afropithecus Turkanensis (pintura) Anoiapithecus brevirostris (crani i mandíbula) i Pierolapithecus catalaunicus (crani). També s’han replicat més de cinquanta dents de primats
procedent de França i cedits de la col·lecció micro-paleontol·
lògica del Muséum national d’Histoire naturelle de Paris.
Finalment s’han elaborat motlles i còpies del material provinent d’altres institucions per recerca i per als tallers didàctics
que s’imparteixen al Museu de l’ICP: material d’artiodàctil procedent de Turquia, de carnívor procedent de Cueva Victoria (i
cedit pel Museu de Geologia de Barcelona), mandíbula d’adrosaure de Carlet i de Tremp i material de primat provinent de
Moncucco, Itàlia. 		
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Departament de Gestió de la Col·lecció

Laura Celià
Cap de departament
Marta March
Tècnica de Gestió de la Col·lecció

La Col·lecció de l’ICP: la incorporació de noves tecnologies proporciona una
millor gestió i conservació del patrimoni cultural
El Departament de Gestió de la Col·lecció conserva el patrimoni cultural fent servir tecnologies
d’avantguarda al país. Gràcies a la feina de tècnics, estudiants en pràctiques i voluntaris en formació, el departament ha seguit gestionant el creixent nombre de peces de la col·lecció.

El préstec de materials fòssils es multiplica per deu
Durant l’any 2012 s’han atès 84 peticions, que han implicat la consulta de més de 5.000 fòssils. D’aquestes, un total de 53 han derivat en préstecs de material, bé sigui per estudi científic, bé per exposicions i activitats didàctiques. Això implica que 1.541 restes han estat seleccionades, embalades i protegides per tal de ser transportades al lloc d’exposició o investigació.

L’expertesa dels professionals que hi treballa, juntament amb 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.
Membres del departament han impartit 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.

5.500 fòssils de l’ICP ja es poden identificar per Radiofreqüència
El projecte pilot d’identificació per radiofreqüència, iniciat per l’ICP durant l’any 2011, continua la
seva implementació: més de 5.500 fòssils ja porten incorporada una etiqueta amb radiofreqüència
que permetrà gestionar d’una forma més eficient la col·lecció paleontològica del centre.

Els fòssils de l’ICP, protagonistes a les exposicions d’altres museus
La col·lecció de l’ICP ha assolit la xifra de 63.439 registres
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 63.439 registres
fets a la col·lecció de l’ICP, 42.966 es troben al Museumplus i d’aquests, un total de 18.000 ja estan
completament documentats gràcies a un ajut concedit pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Un any més, els fòssils de la col·lecció de l’ICP han estat presents en algunes exposicions organitzades per altres institucions:
Exposició “Made in Sabadell”, organitzada pels Museus de Sabadell. Prorrogada.
Exposició “T. rex, the killing question”, organitzada pel Museu d’Isona i Conca Dellà.
Exposició “L’Any del Patrimoni de Castellbisbal”, organitzada per l’Ajuntament de Castellbisbal.
Exposició “Planeta vida”, organitzada pel Museu de Ciències Naturals de Barcelona.
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Departament de
Dipòsits Paleontològics i Jaciments

Jordi Galindo
Cap de departament

El Departament de Dipòsits Paleontològics i Jaciments contribueix a la implicació
de l’ICP en el territori i a la defensa i coneixement dels jaciments paleontològics
de vertebrats de Catalunya
El Departament de Dipòsits Paleontològics i Jaciments gestiona les entrades dels fòssils per a estudi
que provenen de les intervencions paleontològiques que l’ICP té en dipòsit provisional. Al mateix
temps col·labora en la gestió del patrimoni paleontològic de vertebrats de Catalunya en l’àmbit divulgatiu i vetlla per evitar possibles afectacions als jaciments de vertebrats fòssils.
Al 2012, el departament procedeix també a la priorització dels treballs del laboratori de preparació i
restauració amb l’objectiu de donar preferència als dirigits a proporcionar restes fòssils indispensables
per a la producció d’articles de recerca.
Durant el 2012, i en relació amb les restes procedents de les intervencions paleontològiques, l’ICP ha
incorporat un total de 4.130 exemplars, fent que el conjunt dels elements que constitueixin la nostra col·
lecció hores d’ara se situïn amb 253.033 exemplars.

Aquest 2012, s’han atès un total de 12 consultes i s’han efectuat 7 avisos per a la
protecció del patrimoni paleontològic

L’ICP divulga la gestió del patrimoni paleontològic dins màsters oficials.
S’ha col·laborat impartint durant el 2012 diverses sessions a
l’Assignatura de Patrimoni Paleontològic i una classe a l’assignatura “Gestió del Patrimoni Arqueològic”adreçades als alumnes del Màster Oficial en Gestió de Patrimoni Cultural de la
UB. També ha aportat coneixements sobre aquesta matèria al
Màster de Paleobiologia de Vertebrats i Humana del Màster
Interuniversitari de Paleontologia.
L’ICP ha emès informes tècnics sobre patrimoni paleontològic
a petició de l’OGAU per tal d’avaluar el potencial científic de
les restes fòssils que poden ser afectades per la construcció
d’uns pista d’accés del sector de Palanca de Noves (Ribera
d’Urgellet, Alt Urgell).
També és de destacar l’informe sol·licitat pel Servei d’Arqueologia i Paleontologia (SAP)del Departament de Cultura a fi de
calcular el nombre de restes fòssils que s’han recuperat de les
intervencions paleontològiques preventives realitzades als
Hostalets de Pierola des del 2002, el percentatge de restes que
caldria processar i/o preparar en funció de la seva importància
científica, i quina és la situació actual dels esmentats treballs .
Les Paleorutes, Dinosfera, el Centre de Visitants de Tremp i el
Centre Paleontològic dels Hostalets de Pierola donaran a conèixer la riquesa paleontològica de Catalunya
L’ICP col·labora amb ajuntaments i consells comarcals amb l’objectiu de divulgar el patrimoni paleontològic català. Durant el
2012, l’ICP ha formalitzat el conveni amb l’Ajuntament dels
Hostalets de Pierola amb l’objectiu que el futur Centre Paleontològic dels Hostalets de Pierola atregui turisme interessat en
paleontologia i doni a conèixer la història i evolució d’aquest
conjunt científic d’interès internacional. En aquest sentit s’han
realitzat una primera fase de treballs de documentació i creació
de continguts per les Paleorutes.

El conveni amb l’Ajuntament de Coll de Nargó té per objectiu
col·laborar en la posada en marxa del Centre Paleoambiental
Dinosfera. També s’han realitzat converses exploratòries amb
l’Ajuntament de Subirats, per tal d’instal·lar una estructura
permanent en el jaciment dels Casots que permeti l’excavació
paleontològica amb continuïtat i n’eviti el deteriorament i l’espoli.
Pel que respecta al Consell Comarcal del Pallars Jussà, l’ICP ha
participat a través de l’empresa STOA en la creació de l’àmbit
de paleontologia del futur Centre de Visitants de Tremp. L’ICP
ha assessorat i ha subministrat els continguts científics per a
realitzar el discurs, els textos i els audiovisuals.
El Parc Natural de l’Alt Pirineu, la Diputació de Barcelona i
l’ICP, junts per donar a conèixer l’excepcional patrimoni de
les restes dels darrers dinosaures que varen habitar a Europa
abans de la seva extinció
Conveni de col·laboració per a la potenciació de la recerca
paleontològica, la conservació patrimonial i la divulgació dels
dinosaures del Pirineu en cada un dels museus i col·leccions visitables de les 3 comarques pirinenques (Alt Urgell i Pallars Jussà, Lleida) i (Berguedà, Barcelona), i Sabadell (Museu de l’ICP).
El Departament de Dipòsits Paleontològics i Jaciments ha participat en la tria i documentació dels 17 jaciments paleontològics de vertebrats més representatius de Catalunya per al
“Bestiari fòssil de Catalunya”.
Bestiari fòssil de Catalunya és una creació d’un producte digital
interactiu destinat a donar a conèixer els principals jaciments
paleontològics de Catalunya a través dels resultats de recerca
obtinguts durant la seva excavació i estudi.
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Departament de
Comunicació i Difusió Científica

Sílvia Bravo
Cap de departament

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 va iniciar una col·laboració setmanal amb el Programa A Bona Hora de
Ràdio Sabadell, en la secció que portava per títol El viatger del Temp. La secció va acabar el juliol de
2012, amb un total de 38 programes emesos. 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 en portada

L’ICP obert a tothom

Comunicació a Mitjans

El portal i el butlletí de l’ICP

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.

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.

A més a més, en les tasques d’excavació pròpies d’aquesta disciplina, l’ICP treballa en els jaciments
més importants del païs.

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.

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 2012 el portal de l’ICP ha vist consolidat i augmentat lleugerament el nombre de visites
respecte l’any 2011. El promig de visites úniques mensuals durant l’any 2012 és de 4985, cosa que
suposa un creixement del 6% respecte l’any anterior.

Durant el 2011, l’ICP ha generat 66 notícies, de les quals una desena curta s’han fet arribar a mitjans
com a comunicat de premsa. A més a més, per a la majoria de la resta 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

Malgrat que aquesta xifra pugui semblar petita, cal tenir en compte que l’activitat del portal durant
aquest 2012 ha disminuit de manera significativa respecte el 2011. Per una banda hi ha hagut ajutaments del personal i els recursos del DC2 com a resposta a la devallada del pressupost de l’ICP,
cosa que han fet disminuir el nombre de notícies publicades al portal (92 l’any 2011 i només 66 l’any
2012) i per altra també el nombre de butlletins publicats (8 l’any 2011 i 5 l’any 2012). A més a més,
durant l’any 2011 l’ICP va organitzar 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), que van portar trànsit al portal associat a les incripcions,
consulta de programa, etc.

El departament de Comunicació i Difusió Científica (DC2) de l’ICP dóna conéixer l’ICP com el centre
de referència a Catalunya en la recerca, conservació i difusió de la paleontologia i fai difusió científica dels diferents projectes científics, divulgatius i tècnics de l’ICP.

En destaca el ressò a nivell internacional de la publicació d’un article a nature segons el cual els
dinosaure haurien estat rèptils de sang calenta, i a nivell nacional d’un seguit d’excavacions.

De setembre de 2011 a juliol de 2012, tots els dilluns uns 11.000 oients van poder seguir la secció
El Viatger del Temps, al programa A Bona Hora de Ràdio Sabadell.
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El portal de l’ICP ha consolidat unes 5.000 visites mensuals, malgrat el decreixement dels nous
continguts publicats. Això mostra un creixement de l’impacte de cadascuna de les notícies publicades.
Els lectors del portal de l’ICP ens visiten des d’arreu del món, però en destaquen les visites des del
EEUU, Alemanya i Suïssa.
El DC2 publica el Butlletí de l’ICP que aquest any 2012 ha passat a tenir una periodicitat bimestral.
Recull les notícies més destacades en les darreres setmanes i s’edita en català i castellà. Aquest
butlletí va arribar el desembre de 2012 a 814 subscriptors en català i a 119 subscriptors en castellà.
El nombre de subscriptors ha crescut durant aquest 2012 en un 40% en l’edició en català i en un
32% en l’edició en castellà.

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. A finals de 2012 s’estaven preparant els últims continguts per pujar-los
a la xarxa. S’espera la seva publicació i difusió durant el primer semestre de 2013.

L’ICP en boca de tots
La difusió en Xarxes 2.0
Durant el 2012 l’ICP ha millorat la seva presència a la xarxa ampliant el ressò del seu canal a facebook, obrint un segon canal a twitter i ampliant continguts als canals flickr i youtube.
La comunicació a través de facebook es fa en català. El desembre de 2012 el canal ICP.Mcrusafont
comptava amb 2786 seguidors, cosas que suposa un increment de gairebé el 20% respecte el desembre de 2011 (2353) seguidors.
El canal twitter @ICP_Mcrusafont, endegat l’octubre de 2011, és un canal en anglès que vol arribar
a un públic especialitzat, tant paleontòlegs de tot el món com periodistes especialitzats de mitjans
nacionals i internacionals. A desembre de 2012 comptava amb 304 seguidors, entre els quals un
llarg 50% són paleontòlegs, museus amb col·leccions de paleontologia, periodistes especialitzats.
D’aquestos una fracció important són de perfil internacional. Aquest públic expert i semi-expert és
el que hauria de créixer en els mesos següents.
El març de 2012 s’obre un segon canal twitter @MuseuICP, en català i adreçat a crear una comunitat
més local al voltant del nostre museu. La comunitat que es peresegueix construir inclou els sabadellencs interessats per la ciència i la cultura, els aficionats a la paleontologia i al patrimoni de Catalunya i de la resta de l’estat, gestors culturals i periodistes de l’Estat. A desembre de 2012 comptava
amb 370 seguidors, en més d’un 90% representatius de la comunitat objectiu.
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 d’Estats Units, Regne Unit i França.

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.

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.
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Departament de Projectes

PROJECTES
Projectes de la Generalitat de Catalunya (Departament de Cultura). Concedits al 2012

Laila Pilgren
Cap de departament

87630/2012 “Actuació programada per a la realització de fitxes d’inventari de la col·lecció del museu
ICPMC. IP: Laura Celiá.

Cultura

Funcionament i activitats dels
museus

Cultura

Subvencions per a intervencions 2012/93348 Actuacions paleontològiques als aflorapaleontològiques incloses en pro- ments permotriasics de Catalunya. Any 2012, prospecjectes d’investigació biennals.
ció. IP: Josep Fortuny.

500€

Cultura

Subvencions per a intervencions 2012/93329 Prospecció i mostreig en afloraments del
paleontològiques incloses en pro- Maastrichtià (Cretaci Superior) de la Formació Tremp al
jectes d’investigació biennals.
Berguedà. IP: Josep Marmi.

1.120€

Aquest any s’ha afegit un nou projecte del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) als
ja actius: “Evolución de life-histories de mamíferos en ambientes de energía limitada: un enfoque
paleobiológico” per un import total de 164.970€ Aquest projecte, liderat per la investigadora ICREA
Meike Köhler, té una durada de 3 anys.

Cultura

Subvencions per a intervencions 2012/93330 Intervenció paleontológica al Torrent de
paleontològiques incloses en pro- Vallparadis. IP: Joan Madurell
jectes d’investigació biennals.

2.825€

Per altra banda, l’ICP ha seguit apostant per la formació de noves generacions d’investigadors. En
total, s’han incorporat dos becaris FPI per una durada de quatre anys i un total de 106.560€, i un
investigador amb una beca FI, finançat per l’Agència Catalana de Gestió d’Ajuts Universitaris i de
Recerca (AGAUR) per tres anys i un import total de 57.465€.

Cultura

Subvencions per a intervencions 2012/93325 Intervenció paleontológica a la Conca de
paleontològiques incloses en pro- Banyoles-Besalú. IP: Joan Madurell
jectes d’investigació biennals.

5.720€

Cultura

Subvencions per a intervencions 2012/93333 Intervenció paleontológica programada a
paleontològiques incloses en pro- Can Llobateres (Sabadell). IP: David M. Alba
jectes d’investigació biennals.

3.625€

Cultura

Subvencions per a intervencions 2012/93335 Prospecció i mostreig a les comarques del
paleontològiques incloses en pro- Pallars Jussá, La Noguera, El Berguedà, El Priorat, La
jectes d’investigació biennals.
Conca de Barberà i El Bages. IP: Raef Minwer-Barakat

942,5€

Cultura

Subvencions per a intervencions
paleontològiques incloses en projectes d’investigació biennals.

Cultura

Subvencions per a intervencions 2012/93339 Jaciment paleontològic de l’Espinau (Avepaleontològiques incloses en pro- llanes Santa Linya/Àger, La Noguera). IP: Àngel Galobart
jectes d’investigació biennals.

850€

Cultura

Subvencions per a intervencions 2012/93338 Excavació paleontológica al jaciment cretapaleontològiques incloses en pro- ci d’Orcau-1. IP: Àngel Galobart
jectes d’investigació biennals.

1.068,75€

Cultura

Subvencions per a intervencions 2012/93337 Excavació paleontológica a la Llau de la
paleontològiques incloses en pro- Costa (Isona i Conca Dellà). IP: Àngel Galobart
jectes d’investigació biennals.

El Departament de Projectes ha seguit gestionant, en un any econòmicament difícil com ha estat el
2012, la concessió de beques i projectes als investigadors de l’ICP, que estan permetent mantenir
uns excel·lents resultats en recerca i publicacions.

Pel que fa a beques postdoctorals, l’ICP ha sumat una investigadora holandesa que ha guanyat la
Beatriu de Pinós, amb una durada de 2 anys i un import de 77.136,35 €.
Les beques de mobilitat són també de gran importancia per als investigadors del centre, ja que els
permeten treballar en altres centres de recerca o visitar les col·leccions de Museus a altres països.
Aquest 2012, s’han obtingut quatre beques de la convocatòria Synthesys (Unió Europea) per investigar al Muséum National d’Histoire Naturelle de París, al Hungarian Natural History Museum i al
Natural History Museum de Londres.
En l’àmbit de subvencions per a excavacions, imprescindibles per als treballs de camp, el departamento de Cultura de la Generalitat ha concedit a l’ICP un total d’onze ajuts per un total de
24.213,75€, per a projectes circumscrits principalment en territori català.
Per últim, destaca un ajut de 10.000€ obtingut a la convocatòria “Territoris Solidaris” que va treure
a la llum UNNIM Grup BBVA per a la creació de projectes culturals. Aquest projecte, titulat “¿Cómo
restauramos?” ajudarà a difondre la tasca del Departament de Preparació i Conservació. La feina
que realitza aquest equip és indispensable per preservar els fòssils de cara a la investigació i divulgació posteriors.

2012/93334 Informe previ de prospecció i mostreig en
diversos afloraments paleògens de les comarques del
Pallars Jussà, La Noguera, El Berguedà, El Priorat, La
Conca de Barberà i El Bages. IP: Raef Minwer-Barakat

6.800€

500€

262,50€
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Projecte del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) concedit al 2012

BEQUES
I. Beques del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) i concedides al 2012
FPI

MINECO

Proyectos I+D investigación fundamental no
orientada

CGL2012-34459 Evolución de life histories de mamíferos en ambientes de energía limitada: un enfoque paleobiológico. IP: Meike Köhler.

Projectes del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) actualment actius a l’ICP (anteriors
al 2012)
Plan Nacional I+D: Proyectos de Investigación Fundamental no-orientada, 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 no-orientada, 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.

164.970€
MINECO

FPI
Subprograma de Formación de Personal Investigador

Novella Razzolini
24 meses de beca
24 meses de contracte

53.380 €

MINECO

FPI
Subprograma de Formación de Personal Investigador

Joan Femenias
24 meses de beca
24 meses de contracte

53.280 €

II. Beques del Departament d’Economia i Coneixement (Generalitat de Catalunya) concedides al 2012
AGAUR - Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca

AGAUR

BP: Beatriu de Pinós, modalitat B

“The Liang Bua fossil avifauna: diversity, paleo-ecology
and extinction in Wallacea. Concedida a Hanneke Meijer.
2 anys de contracte postdoctoral.

77.136,35€

FI –Personal investigador novell-

Diversidad de microfósiles de vertebrados en la formación
Tremp (Maastrichtiense): aportaciones a la evolución de
los ecosistemas terrestres finicretácicos del noreste de la
Península Ibérica. Concedida a Alejandro Blanco. 3 anys
de contracte predoctoral

57.465 €

Plan Nacional I+D: Proyectos de Investigación Fundamental no-orientada. CGL2011-27343, aconseguit
per Salvador Moyà-Solà, per al Projecte “Historia evolutiva de los Primates del Paleógeno y Neógeno de
la Península Ibérica”. Import concedit: 205.700 euros.
Plan Nacional I+D: Proyectos de Investigación Fundamental no-orientada. CGL2011-24685, aconseguit
per Meike Köhler per al projecte “Evolution of mammalian life histories in energy-limited environments:
a paleobiological approach”. Import concedit: 14.520 euros.
Plan Nacional I+D: Proyectos de Investigación Fundamental no-orientada. CGL2011-30069-C02-00 & 01,
aconseguit per Àngel Galobart, per al projecte “El fin de una Era: la extinción de los dinosaurios, una
perspectiva europea”. Import concedit: 96.800 euros.
Plan Nacional I+D: Proyectos de Investigación Fundamental no-orientada. CGL2011-28681, aconseguit
per David M. Alba per al projecte “Evolución de los ecosistemas terrestres en la Europa Occidental
durante el Neógeno y Cuaternario en base al registro de vertebrados fósiles de la cuenca del VallésPenedés”. Import concedit: 108.900 euros.

AGAUR

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

"Comparative study of the Paleogene microchoerinae (primates) from
the Iberian peninsula with the material housed in the Muséum National
d’Histoire Naturelle, Paris” concedida a Raef Minwer-Barakat.

1 mes França

Body mass estimation of fossil soricids and talpids: the particular case of
giant insular ones. Concedida a Blanca Moncunill Solé.

22 dies Hongria

The taxonomy of Plio-Pleistocene hedgehogs of the genus Erinaceus: a
spiny question, a necessary update Concedida a Marc Furió Bruno.

11 dies Hongria

Rise, radiation and extinction of the European crocodilians: the Diplocynodon hantoniensisremains. Concedida a Massimo Delfino

14 dies Inglaterra

IV. Altres: patrocinis privats, donacions...
UNNIM Grup BBVA

Territoris Solidaris

Com restaurem? IP: Carolina Cancelo

10.000 €
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Publicacions i resultats
de recerca 2012 de l’ICP
Science Citation Index (SCI) 2012
Abella, J., Alba, D.M., Robles, J.M., Valenciano, A., Rotgers, C., Carmona, R., Montoya, P. & Morales, J. (2012). Kretzoiarctos
gen. nov., the oldest member of the giant
panda clade. PLoS ONE 7(11)e48985
Alba, D.M. (2012). Fossil apes from the
Vallès-Penedès Basin. Evolutionary Anthropology 21: 254–269.
Alba, D.M., Almécija, S., Casanovas-Vilar,
I., Méndez, J.M., Moyà-Solà, S.(2012). A
partial skeleton of Hispanopithecus laietanus from Can Feu and the mosaic evolution of crown-hominoid positional behaviors. PLoS ONE 7(6): e39617. doi:10.1371/
journal.pone.0039617.
Alba, D.M., Casanovas-Vilar, I., Almécija,
S., Robles, J.M., Arias-Martorell, J., MoyàSolà, S. (2012). New dental remains of
Hispanopithecus laietanus (Primates: Hominidae) from Can Llobateres 1 and the
taxonomy of Late Miocene hominoids
from the Vallès-Penedès Basin (NE Iberian
Peninsula). Journal of Human Evolution
231-246.
Alba, D.M. & Moyà-Solà, S. (2012). A new
pliopithecid genus (Primates: Pliopithecoidea) from Castell de Barberà (VallèsPenedès Basin, Catalonia, Spain). American Journal of Physical Anthropology 147:
88–112.
Alba, D. M. & Moyà-Solà, S. (2012). On the
identity of a hominoid male upper canine
from the Vallès-Penedès Basin figured by
Pickford. Estudios Geológicos 68: 149-153.
Alba, D.M., Moyà-Solà, S., Robles, J. &
Galindo, J. (2012). The oldest pliopithecid
record in the Iberian Peninsula based on

new material from the Vallès-Penedès Basin. American Journal of Physical Anthropology 147: 135–140.
Almécija, S., Alba, D.M. & Moyà-Solà, S.
(2012). The Thumb of Miocene Apes: New
Insights From Castell de Barbera’ (Catalonia, Spain). American Journal of Physical
Anthropology 148: 436–450.
Bolet, A. & Evans, S.E. (2012). A tiny lizard
(Lepidosauria, Squamata) from the Lower
Cretaceous of Spain. Palaeontology 55:
491–500.
Breugelmans, K., Quintana-Cardona, J., Artois, T., Jordaens, K. & Backeljau, T. (2012).
First report of the exotic blue land planarian, Caenoplana coerulea (Platyhelminthes, Geoplanidae), on Menorca (Balearic
Islands, Spain). Zookeys 199: 91-105.
Cantalapiedra, J.L., Hernández-Fernández,
M., Alcalde, G., Azanza, B., DeMiguel, D. &
Morales, J. (2012). Ecological Correlates of
Ghost lineages. Paleobiology 38(1): 815825.
Casanovas-Vilar, I., Furió, M., Alba, D.M.,
Moyà-Solà, S. & Méndez, J.M. (2012). Rodents and insectivores from the hominoidbearing site of Can Feu (Vallès-Penedès
Basin, Catalonia, Spain). Journal of Vertebrate Paleontology 32(1): 225-230.
Cau A., Dalla Vecchia, F.M. & Fabbri, M.
(2012). Evidence of a new carcharodontosaurid from the Upper Cretaceous of
Morocco. Acta Palaeontologica Polonica
57(3): 661-665.
Delfino, M., Luján, À.H., Carmona, R.,
Alba, D.M. (2012). Revision of the extinct
Pleistocene tortoise Testudo lunellensis
Almera and Bofill, 1903 from Cova de Gràcia (Barcelona, Spain). Amphibia-Reptilia
33: 215-225.

Delfino M. & Smith T. (2012). Reappraisal
of the morphology and phylogenetic relationships of the alligatoroid Diplocynodon deponiae(Frey, Laemmert and Riess,
1987), based on a three-dimensional
specimen. Journal of Vertebrate Paleontology 32(6): 1358-1369.
DeMiguel, D., Quiralte, V., Azanza, B.,
Montoya, P. & Morales, J. (2012). Dietary
behaviour and competition for vegetal resources in two Early Miocene pecoran ruminants from Central Spain. Geodiversitas
34(2): 425-443.
DeMiguel, D., Sánchez, I.M., Alba, D.M.,
Galindo, J., Robles, J.M., & Moyà-Solà, S.
(2012). First evidence of Tethytragus Azanza and Morales, 1994 (Ruminantia, Bovidae) in the Miocene of the Vallès-Penedès
Basin (Spain). Journal of Vertebrate Paleontology 32(6): 1457–1462.
Fernández, P.L., Prats-Muñoz, G., Armentano, N., Galtés, I., Jordana, X., Esteban,
J., Bombi, J.A., Tortosa, M., Fernández,
E., Isidro, A,, Fullola, J.M., Petit, M.A.,
Guerrero, V.M., Calvo, M. & Malgosa, A.
(2012). A paleoneurohistological study
of 3000-year-old mummified brain tissue from the Mediterranean Bronze Age.
Pathobiology 79(5):239-246.
Finlayson, C., Brown, K., Blasco, R., Rosell,
J., Negro, J.J., Bortolotti, G.R., Finlayson,
G., Sanchez Marco, A., Giles Pacheco, F.,
Rodríguez Vidal, J., Carrión, J.S., Fa, D.A.
& Rodríguez Llanes, J.M. (2012). Birds of a
Feather: Neanderthal Exploitation of Raptors and Corvids. PLoS ONE, 7(9): e45927.
Fortuny J., Marcé-Nogué, J., Gil, Ll. & Galobart, À. (2012). Skull Mechanics and the
Evolutionary Patterns of the Otic Notch
Closure in Capitosaurs (Amphibia: Temnospondyli). The Anatomical Record 295:
1134-1146.

Furió, M., Ruiz-Sánchez, F.J., Crespo, V.D.,
Freudenthal, M. & Montoya, P. (2012). The
southernmost Miocene occurrence of the
last European herpetotheriid Amphiperatherium frequens (Metatheria, Mammalia).
Comptes Rendus Palevol 11(5): 371-377.
González-Ruiz, M., Santos, S., Jordana, X.,
Simón, M., Lalueza-Fox, C., Gigli, E., Aluja,
M.P. & Malgosa, A. (2012). Tracing the origin of the east-west population admixture
at in the Altai region (Central Asia). Plos
One 7(11): e48904. doi:10.1371.
Ibáñez-Gimeno, P., Jordana, X., Manyosa,
J., Malgosa, A. & Galtés, I. (2012). 3D Analysis of the Forearm Rotational Efficiency
Variation in Humans. The Anatomical Record 295:1092–1100.
Jordana, X., Marín-Moratalla, N.,
DeMiguel, D., Kaiser, Th. & Köhler, M.
(published online). Evidence of correlated
evolution of hypsodonty and exceptional
longevity in endemic insular mammals.
Proceedings of the Royal Society B 279:
3339-3346.
Kellner, A.W.A, Dalla Vecchia, F.M., Ataabadi, M.M., de Paula-Silva, H. & Khosravi,
E. (2012). Review of the dinosaur record
from Iran with the description of new material. Rivista Italiana di paleontologia e
Stratigrafia 118(2): 261-275.
Köhler, M., Marín-Moratalla, N., Jordana, X. & Aanes, R. (2012). Seasonal bone
growth and physiology in endotherms
shed light on dinosaurphysiology. Nature
doi:10.1038/nature11264.
Madurell-Malapeira, J., Alba, D.M., Minwer-Barakat, R., Aurell-Garrido, J. & MoyàSolà, S. (2012). Early human dispersals
into the Iberian Peninsula: A comment
on Martínez et al. (2010) and Garcia et

al. (2011). Journal of Human Evolution
62(2012): 169-173.
Marigó, J., Minwer-Barakat, R., Moyà-Solà,
S. & López-Torres, S. (2012). First record of
Plesiadapiformes (Primates, Mammalia)
from Spain. Journal of Human Evolution
62: 429-433.
Marmi, J., Casanovas-Vila, I., Robles, J.M.,
Moyà-Solà, S. & Alba, D.M. (2012 ). The
paleoenvironment of Hispanopithecus
laietanus as revealed by paleobotanical
evidence from the Late Miocene of Can
Llobateres 1 (Catalonia, Spain). Journal of
Human Evolution 62: 412-423.
Marmi J., Gomez B., Villalba-Breva S. &
Martín-Closas C. (2012). Bergacarpon
viladricii gen. et sp. nov., angiosperm
seeds and associated fruits from the early Maastrichtian of the eastern Pyrenees
(Catalonia, Spain). Review of Palaeobotany and Palynology 171: 83-94.
Marmi, J. Luján, A.H., Riera, V., Gaete,
R., Oms, O., Galobart, À. (2012). The
youngest species of Polysternon: a new
bothremydid turtle from the uppermost
Maastrichtian of the southern Pyrenees.
Cretaceous Research 35: 133-142.
Martín Suárez, E, García-Alix, A., MinwerBarakat, R., Agustí, J. & Freudenthal, M.
(2012). Filling the gap: first evidence of
early Tortonian continental deposits in
southern Iberia. Journal of Vertebrate Paleontology 32 (6): 1421-1428.
Minwer-Barakat, R., García-Alix, A., Martín-Suárez, E. & Freudenthal, M. (2012).
The late Miocene continentalization of the
Guadix Basin (southern Spain) reconsidered: a comment on Hüsing et al. (2010).
Geobios 45: 611-615.

Minwer-Barakat, R., García-Alix, A., Martín
Suárez, E., Freudenthal, M. & Viseras, C.
(2012). Micromammal biostratigraphy of
the Upper Miocene to lowest Pleistocene
continental deposits of the Guadix Basin
(Southern Spain). Lethaia 45: 594-614.
Minwer-Barakat, R., Marigó, J. & MoyàSolà, S. (2012). Pseudoloris cuestai, a new
microchoerine (Primates, Omomyidae)
from the Middle Eocene of the Iberian
Peninsula. Journal of Vertebrate Paleontology 32(2): 407–418.
Pérez de los Ríos, M., Moyà-Solà-S. & Alba,
D.M. (2012). The nasal and paranasal architecture of the Middle Miocene ape Pierolapithecus catalaunicus (Primates: Hominidae): Phylogenetic implications. Journal of
Human Evolution 63(3): 497-506.
Pina, M., Alba, D.M., Almécija, S., Fortuny,
J. & Moyà-Solà, S. (2012). Paleobiological
inferences on the locomotor repertoire of
extinct hominoids based on femoral neck
cortical thickness: the fossil great ape
Hispanopithecus laietanus as a testcase
study. American Journal of Physical Anthropology 149:142–148
Pons-Monjo, G., Moyà-Solà, S. & Furió,
M. (2012). New data on the origin of Nesiotites (Soricidae, Mammalia) in Menorca
(Balearic Islands, Spain). Comptes Rendus
Palevol 11(5): 393-401.
Prieto, J. & van Dam, J.A. (2012). Primitive
Anourosoricini and Allosoricinae from the
Miocene of Germany. Geobios 45(6): 581-586.
Rodríguez-López, J.P, Liesa, C.L., van Dam,
J. A., Lafuente, P., Arlegui, L., Ezquerro, L. &
de Boer, P. L. (2012). Aeolian construction
and alluvial dismantling of a fault-bounded
intracontinental aeolian dune field (Teruel
Basin, Spain); a continental perspective on
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late Pliocene climate change and variability. Sedimentology 59: 1536–1567.
Rook, L. & Alba, D.M. (2012). The pioneering paleoprimatologist Charles Immanuel
Forsyth Major (1843-1923), and a Mesopithecus tooth from an unrecorded locality of Italy (?Casino Basin) in the Basel
Naturhistorisches Museum, Switzerland.
Bollettino della Società Paleontologica Italiana 51: 1-6.
Ros-Montoya, S., Madurell-Malapeira,
J., Martínez-Navarro, B., Espigares, P. &
Palmqvist, P. (2012). Late Villafranchian
Mammuthus meridionalis (Nesti, 1825)
from the Iberian Peninsula: Dentognathic
remains from Incarcal-I (Crespià, Girona)
and Venta Micena (Orce, Granada), Quaternary International 276-277: 17-22.
Ruiz-Sánchez, F.J., Murelaga, X., Freudenthal, M., Larrasoaña, J.C., Furió, M., Garcés,
M., González-Pardos, M. & Suárez-Hernando, O. (2012). Rodents and insectivores from the Lower Miocene (Agenian
and Ramblian) of the Tudela Formation
(Ebro Basin, Spain). Journal of Iberian Geology 38(2): 349-372.
Ryan, T.M., Silcox, M.T., Walker, A., Mao,
X., Begun, D.R., Benefit, B.R., Gingerich,
P.D., Köhler, M., Kordos, L., McCrossin,
M.L., Moyà-Solà, S., Sanders, W.J., Seiffert,
E.R., Simons, E., Zalmout, I.S. & Spoor, F.
(2012). Evolution of locomotion in Anthropoidea: the semicircular canal evidence. Proceedings of the Royal Society B
279(1742): 3467-3475.
Van Dam, J.A. (2012). Scanning the fossil
record: stratophenomics and the generation of primary evolutionary-ecological
data. Evolutionary Ecology 26(3): 449463.
Vila, B., Galobart, À., Canudo, J.I., Le
Loeuff, J., Dinarès-Turell, J., Riera, V., Oms,
O., Tortosa, T. & Gaete, R. (2012). The di-

versity of sauropod dinosaurs and their
first taxonomic succession from the latest
Cretaceous of southwestern Europe: Clues
to demise and extinction. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology
350-352: 19-38
Villalba-Breva. S., Martín-Closas, C., Marmi, J., Gomez, B. & Fernández-Marrón,
M.T. (2012). Peat-forming plants in the
Maastrichtian coals of the Eastern Pyrenees. Geologica Acta 10: 189-207.

Revistes Nacionals no SCI 2012
Alba, D.M., Carmona, R., Bertó Mengual,
J.V., Casanovas-Vilar, I., Furió, M., Garcés,
M., Galindo, J. & Luján, À.H. (2012). Intervenció paleontològica a l’Ecoparc de Can
Mata (els Hostalets de Pierola, conca del
Vallès-Penedès). Tribuna d’Arqueologia,
2010-2011: 115–130.
Alba, D. M., Guillén, G., Corbella, J., Tarruella, A. & Prats, J. (2012). New morphological details on the shell of Sorholia
lescherae (Boeters, 1981) (Gastropoda:
Moitessieriidae).” Spira 4: 173-178.
Alba, D. M., Prats, J., Tarruella, A., Corbella, J. & Guillén, G. (2012). La distribució de
Cochlostoma (Turritus) patulum fontqueri
(F. Haas, 1924) (Gastropoda: Cochlostomatidae) a Catalunya. Spira 4: 179-181.
Alba, D.M. & Moyà-Solà, S. (2012). Pierolapithecus y la evolución de los homínidos. Investigación y Ciencia 435: 9-11.
Corbella, J., Guillén, G., Prats, J., Tarruella,
A. & Alba, D.M. (2012). Els Moitessieriidae
(Gastropoda: Rissooidea) de Les Deus de
Sant Quintí de Mediona (l’Alt Penedès, Catalunya, Espanya); descripció de Moitessieria dexteri sp. nov. Spira 4: 121-138.
Furió, M. (2012). Here Be Dragons (Dennis
McCarthy). Biogeografía Palpable. La fusión

entre la evolución biológica y la tectónica
de placas. Investigación y Ciencia 92-93.

Paleontology - Raleigh Convention Center,
Raleight, NC, USA, October 2012, p.75.

Subirana, M., Armentano, N., Galtés, I.,
Jordana, X. & Malgosa, A. (2012). Estudio
médico forense de una fosa de la Guerra
Civil Española (1936-39) en Gurb, Barcelona. Boletin Galego de Medicina Legal e
Forense 18: 89-98.

DeMiguel, D., Alba, D.M. & Fortuny, J.
(2012). Paleodietary implications of the
Pliopithecidae from dental microwear and
relative enamel thickness of two Iberian
taxa [Abstract]. American Journal of Physical Anthropology 147: 129.

Tarruella, A., Corbella, J., Prats, J., Guillén,
G. & Alba, D.M. (2012). Una nova espècie
de Moitessieria (Gastropoda: Moitessieriidae) del Forat de l’Or (Camarasa, la Noguera, Catalunya, Espanya). Spira 4: 109-119.

Fortuny, J. Marcé-Nogué J. Steyer, S.
(2012). 3D Finite Element Analysis of a
Capitosaurian Skull (Temnospondyli) from
the Triassic of Madagascar. [Abstract].
Journal of Vertebrate Paleontology, 72 st
Annual Meeting Society of Vertebrate Paleontology - Raleigh Convention Center,
Raleight, NC, USA, October 2012.

Proceedings SCI 2012
Alba, D. M., Casanovas-Vilar, I., Almécija, S., Robles, J.M., Arias-Martorell, J. &
Moyà-Solà, S. (2012). New dental hominoid
remains from the Late Miocene locality of
Can Llobateres 1 (Vallès-Penedès Basin,
Catalonia, Spain) [Abstract]. American Journal of Physical Anthropology 147 S54: 81.
Alba, D.M., Fortuny, J., De Esteban-Trivigno,
S., Robles, J.M., Almécija, S. (2012). Encephalization and brain morphology in extinct, false
saber-toothed cats (Barbourofelidae) [Abstract]. Journal of Vertebrate Paleontology,
72 st Annual Meeting Society of Vertebrate
Paleontology - Raleigh Convention Center,
Raleight, NC, USA, October 2012.
Almécija, S., Orr, C.M. & Tocheri, M.W.
(2012). 3D geometric morphometric analysis of the hamate in extant hominoids
[Abstract]. American Journal of Physical
Anthropology 147: 82.
Casanovas-Vilar, I., van den Hoek Ostende,
L.W., Furió, M. & Madern, P.A. (2012). Pattens as pretty as can be: the range and extent
of the Vallesian Crisis (Late Miocene) in the
Vallès-Penedès Basin (Catalonia, Spain). [Abstract]. Journal of Vertebrate Paleontology,
72 st Annual Meeting Society of Vertebrate

Furió, M. & Van den Hoek Ostende, L.W.
(2012). Neogene and Quaternary Eulipotyhplan fossil assemblages in Spain: Synopsis of
the last 23 Ma. of Erinaceomorpha and Soricomorpha evolution in Southwestern Europe. [Abstract]. Mammalian Biology 77S: 9.
Hosgör, I. Fortuny, J. Permian and Triassic
vertebrates from Turkey (SE Anatolia) [Abstract]. Journal of Vertebrate Paleontology, 72 st Annual Meeting Society of Vertebrate Paleontology - Raleigh Convention
Center, Raleight, NC, USA, October 2012.
Jordana, X., Marín-Moratalla, N., Moncunill, B. & Köhler, M. (2012). Reconstruction of life history from hard tissue histology—Implications for paleobiology and
conservation biology in large mammals.
[Abstract]. Mammalian Biology 77S:11-12.
Ibáñez-Gimeno, P., Jordana, X., de Esteban-Trivigno, S., Manyosa, J., Malgosa,
A. & Galtés, I. (2012). First insigth into
the relationship between upper-limb
musculoskeletal markers, cross-sectional
properties and diaphyseal contour shape.
[Abstract]. American Journal of Physical
Anthropology 147(S54):171-172.
Halenar, L. B., Cooke, S.B., Tallman, M. &

Almécija, S. (2012). “Paralouatta, the Cuban enigma: evidence from craniodental
morphology [Abstract].” American Journal
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Madurell-Malapeira, J. (2012). The Late
Villafranchian Hippopotamus antiquus:
paleoecology and paleobiological inferences. [Abstract]. Quaternary International 279–280: 298.
Madurell-Malapeira, J. (2012). The MidPleistocene Revolution and the latest Villafranchian faunas of Europe, [Abstract].
Quaternary International 279–280: 298.
Marigo, J., Minwer-Barakat, R. & MoyaSola, S. (2012). New material of Anchomomys (Adapoidea, Primates) from the
Spanish fossil site of Caenes (Salamanca).
[Abstract]. American Journal of Physical
Anthropology 147 S54: 203-204.
Minwer-Barakat, R., Marigó, J. & Moyà-Solà, S. (2012). New material of a large-sized
Microchoerinae (Omomyidae, Primates)
from the Late Eocene site of Sossís (NE
Spain). [Abstract]. Journal of Vertebrate
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