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Benvinguda a l’ICP

Salvador Moyà-Solà
Director

Destacats ICP 2013

Destaquem

La pelvis d’en Pau, a examen

Un equip internacional d’investigadors de la Universitat de 
Missouri i de l’Institut Català de Paleontologia Miquel Cru-
safont han descrit la pelvis d’en Pau (Pierolapithecus cata-
launicus) trobada a l’Abocador de Can Mata (els Hostalets de 
Pierola) l’any 2003, en un article publicat a la revista Journal 
of Human Evolution. Més de 8 anys després de la publicació 
a la revista Science de la troballa d’en Pau, els seus fòssils 
encara són objecte d’estudi i donen lloc a noves publicacions 
científiques.

La Mandíbula de Banyoles estrena l’aparell 
de tomografia computada de l’ICP

L’ICP ha inaugurat un nou aparell de tomografia computada 
(TC) amb un fòssil emblemàtic: la Mandíbula de Banyoles. 
Aquest equipament, que ha estat possible gràcies a un pro-
grama operatiu FEDER 2007-2013, permet obtenir imatges 
d’alta resolució que permeten generar models en tres di-
mensions dels fòssils. En el cas de la Mandíbula de Banyoles, 
les imatges contribuiran a conèixer-lo millor i a respondre al-
gunes incògnites que encara planen sobre aquest fòssil, com 
per exemple, l’espècie a la que pertany. 

L’ICP s’incorpora al programa Magnet 
amb l’escola Samuntada de Sabadell 

L’escola Samuntada de Sabadell i l’Institut Català de Pale-
ontologia Miquel Crusafont (ICP) han iniciat un projecte de 
col·laboració dins del programa “Magnet. Aliances per a 
l’èxit educatiu” per desenvolupar durant el curs 2013-2014 
un projecte educatiu innovador pels pròxims quatre anys en 
aquest centre escolar que tingui la paleontologia com a eix 
vertebrador.

La Universitat de Harvard i l’ICP es donen la mà
 per comparar els extraordinaris registres fòssils 

del Miocè de Catalunya i Pakistan

Investigadors del Department of Integrative Biology de la 
Universitat de Harvard i de l’Institut Català de Paleontologia 
Miquel Crusafont s’han reunit a Cambridge per estudiar la 
possibilitat d’establir una col·laboració científica per la re-
cerca en faunes del Miocè. Els jaciments de Siwaliks (entre 
l’Índia i el Pakistan) en els que treballen els investigadors 
nord-americans i els de la conca del Vallès-Penedès són 
els registres més complerts i ben datats que es coneixen al 
món, i representen una oportunitat única per entendre la 
dinàmica de les faunes d’Euràsia durant els darrers 20 mil-
ions d’anys i la seva relació amb els canvis climàtics. 

Identificades quatre noves espècies d’ous 
de dinosaure a Coll de Nargó

Investigadors de l’ICP han descrit quatre noves espècies d’ous 
de dinosaures del jaciment de Coll de Nargó (Lleida) que dem-
ostren que diferents tipus de dinosaures van compartir aques-
ta zona de nidificació fa 70 milions d’anys. La troballa també 
ha permès descriure la presència de l’oogènere Cairanooli-
thus per primera vegada a la Península Ibèrica i ha contribuït a 
determinar amb major precisió l’edat del jaciment.

Anoiapithecus brevirostris, l’hominoïdeu més antic de la 
península Ibèrica

Investigadors de l’Institut Català de Paleontologia Miquel 
Crusafont (ICP) han descrit en un article publicat a la revista 
Journal of Human Evolution noves restes dentals de dues 
femelles de l’espècie Anoiapithecus brevirostris. Un dels fòs-
sils té entre 12.3 i 12.2 milions d’anys d’antiguitat, la qual 
cosa el converteix en l’evidència més antiga d’una espècie 
d’hominoïdeu (el grup de primats que inclou els gibons, 
orangutans, ximpanzés, goril·les i humans) a la península 
Ibèrica. 

L’ICP presenta el llibre de divulgació “Un passeig per la 
història de la biosfera”, de Josep Marmi

Gràcies a una campanya de micromecentatge, l’ICP ha pub-
licat “Un passeig per la història de la biosfera”, una obra de 
divulgació científica escrita per l’investigador del grup de 
Faunes del Mesozoic, Josep Marmi. 

El 2013 no ha estat un any fàcil per a l’ICP. Les retallades 
provocades per la crisi econòmica, la menor oferta en 
beques per part dels organismes públics de recerca i 
la forta reducció de contractes amb l’empresa privada, 
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 2013 han estat molt bons. Per a un centre 
de mida mitjana -però relativament gran, considerant 
la mida mitjana dels centres de paleontologia en l’àmbit 
internacional- amb un staff investigador format per 34 
persones i un total de 56 treballador, 165 publicacions 
és un gran resultat que manté alts els estàndards 
aconseguits pel centre en els anys anteriors.

A part d’aquests resultats estrictament de recerca, 
vull remarcar tres aspectes. El 2013, i també en certa 
manera estimulats per les retallades, hem fet una 
aposta decidida per l’esponsorització que esperem 
que comenci a donar fruits durant el 2014-15; De la 
mateixa manera, hem apostat per l’ús del patrimoni 
paleontològic com element dinamitzador de turisme 
cultural al país. Finalment, hem fet un important esforç 
en la internacionalització de la docència de l’ICP.

Ara bé, també he de dir amb rotunditat que la situació 
d’ofec econòmic, tant pel fet que les retallades del 
nostre pressupost, com per la disminució en el nombre 
de contractes amb empreses, beques i projectes és ja 
preocupant. El 2013 és l’any crític a partir del qual els 
efectes d’aquests fets començaran a passar factura al 
centre i, si no hi posem remei, començarem a perdre 
posicions en l’àmbit internacional, posició que tant ens 
ha costat aconseguir.

Els esforços fets aquests darrers anys, que han 
cristal·litzat en un equip investigador i una estructura 
de suport brillant, obtenint excel·lents resultats en 
l’avaluació del 2013, a partir d’ara està en risc. Formar 
investigadors i estructurar projectes amb objectius 
clars, és una tasca que es fa a llarg termini i els resultats 
tarden a arribar. Però destruir el que s’ha aconseguit 
és molt més ràpid. L’actual situació d’ofec econòmic 
no es pot prolongar gaire en el temps, els danys en 
els resultats i el prestigi aconseguits pel centre serien 
difícilment recuperables.

Malgrat aquesta situació, tots els membres de l’ICP 
estem compromesos amb el nostre centre; la passió 
que sentim per la nostra feina ens fa afrontar el dia a 
dia amb il·lusió i ens anima a albirar un futur millor

Salvador Moyà-Solà
Director
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Prof. Jaume Truyols Santonja
Universidad de Oviedo
Espanya

Prof. Michel Brunet 
Directeur
Université de Poitiers
França

Prof. Brian McNab
University of Florida
Florida, USA

Prof. David Pilbeam
Harvard University
USA

Prof. Lorenzo Rook
Università di Firenze
Itàlia

Prof. José Luis Sanz 
Universidad Autónoma de Madrid 
Espanya

Consell Científic

Patronat 
PATRONS NATS

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

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

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.

PATRONS DESIGNATS

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

Sr. Josep Maria Martorell i Rodon
Director general de Recerca 
Generalitat de Catalunya

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

Prof. Elisabeth Vrba
Yale University 
USA

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

Els resultats obtinguts el 2013 han estat excel·lents, amb 
un total de 114 publicacions i 51 abstracts de congressos.

Producció científica per categoria/any

Mitjana de la producció SCI per investigador i any Evolució de la mitjana de la producció científica TOTAL 
per Investigador i any

Mitjana Producció Total/Investigador

Resum d’activitats
La Recerca a l’ICP: els resultats ens donen suport

Producció científica 2013

Per a l’any 2013, l’ICP suma un total de 114 publicacions I 51 abstracts 
de congrés. Del total de la producció, 48 són treballs del Science Cita-
tion Index (SCI) a revistes amb elevat factor d’impacte i d’àmbit pluris-
disciplinari, com Nature Communications i PLOS ONE, entre d’altres, 
i 27 proceedings SCI en l’àmbit de congressos internacionals de gran 
renom en paleontologia.  
En total, ha donat a conèixer els resultats de recerca a 18 conferències 
internacionals I 3 d’àmbit estatal. 

SCI48

27

1

4

9

3

2

51

20

Proceedings SCI
Publicacions Internacionals No SCI
Publicacions Nacionals
Llibres
Capítols de llibre
Proceedings No SCI 
Abstracts

2013

2,75
2,06

4,4

3,2

4,5

3,35

SCI + Proceed SCI/Invest

SCI/Invest
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Àrea de Recerca

La recerca a l’ICP s’organitza en l’Àrea de Recerca que 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. 

Faunes del Neogen i Quaternari

L’objectiu 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.

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 del Paleogen i l’origen de la mà humana.

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 

Recursos competitius

Resum d’activitats

INVESTIGADORS

ICREA

ICP

Associats

Ramón y Cajal

Juan de la Cierva

Paleobiologia Evolutiva

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.

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, 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 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.

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

Investigados d’arreu del món

Organització i funcionament a l’ICP

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.

EUA Països Baixos

Alemanya

Itàlia

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’or-
ganitza en departaments, que en conjunt formen l’Àrea de Su-
port 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.
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República del Panamà

Smithsonian Tropical Research 
Institute (Ancón)

Oceania

Austràlia

University of Wollongong (New 
South Wales)

The University of Queensland 
(Brisbane)

James Cook University 
(Townsville)

Àsia

Japó

RIKEN Center for Developmental 
Biology        (Kobe, Hyogo)

Iran

University of Mashhad 
(Mashhad)

Indonèsia

The National Research and 
Development Centre for 
Archaeology (Jakarta)

Àfrica

Eritrea

National Museum of Eritrea 
(Asmara)

Amèrica 

Nova York

Stony Brook University - Medical 
Center (Nova York)

American Museum of Natural 
History (Nova York)

Washington, D.C.

National Museum of Natural 
History (Washington, D.C.)

Pensilvània

University of Pennsylvania 
(Filadèlfia)

Villanova University  (Villanova)

Michigan

Grand Valley State University 
(Allendale)

Rhode Island

Brown University (Providence)

Misuri

University of Missouri - School of 
Medicine (Columbia)

Kansas

University of Kansas (Lawrence)

Canadà

University of Saskatchewan 
(Saskatoon)

Brasil

Universidade Federal Fluminense 
(Rio de Janeiro)

Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (Porto Alegre)

Argentina

Museo de La Plata (La Plata)

Veneçuela

Alcaldía Bolivariana del 
Municipio Urumaco     (Estado 
Falcón)

Institucions del món amb què l’ICP col·labora

França

Université Pierre et Marie Curie - 
Sorbonne Universités (París)

Centre de recherche sur 
la paléobiodiversité et les 
paléoenvironnements – UMR 
- CNRS (Centre National de la 
Recherche Scientifique) (París)

Muséum National d’Histoire 
Naturelle (París)

Alemanya

Institute of Pharmacy and 
Molecular Biotechnology 
(Heidelberg)

Institut für Geowissenschaften, 
University of Tübingen 
(Tübingen)

Museum für Naturkunde (Berlín)

Àustria

Oberösterreichisches 
Landesmuseum (Linz)

Naturhistorisches Museum Wien 
(Viena)

Noruega

Natural History Museum (Oslo)

Centre for Ecological and 
Evolutionary Synthesis (CEES) –
University of Oslo (Oslo)

Països Baixos

Naturalis Biodiversity Center 
(Leiden)

Hongria

Eötvös Loránd University 
(Budapest)

Suïssa

Paläontologisches Institut und 
Museum (Zuric)

República de Moldàvia

Academy of Sciences of Moldova 
(Kishinau)

Europa

Itàlia

Università degli Studi di Firenze 
(Florència)

Università di Torino (Torí)

ICTP - International Centre for 
Theoretical Physics (Trieste)

Università Roma Tre (Roma)

La Sapienza – Università de 
Roma (Roma)

Museo Nazionale Preistorico 
Etnografico

‘L. Pigorini’ (Roma)

Università degli Studi di Bologna 
(Bolonya)

Museo Geologico ‘Giovanni 
Capellini’ (Bolonya)

Istituto di Scienze Marine 
– Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (Bolonya)

Università degli Studi 
dell’Insubria (Varese)

ISMAR Istituto di Scienze Marine 
(Venècia)

Università degli Studi di Catania 
(Catània)

Università de Pavoda (Pàdua)

Museo di Storia Naturale di Pavia 
(Pavia)

Soprintendenza per i Beni 
Archeologici dell’Abruzzo (Chieti)

Regne Unit

University of Manchester 
(Manchester)

University College London (UCL) 
(Londres)

Natural History Museum 
(Londres)

The Royal Veterinary College 
(RVC) - University of London 
(Londres)

University of Central Lancashire 
(Lancashire /Lancaster)

L’ICP, participant i organitzador actiu de congressos

Congressos internacionals

10th International Congress 
of Vertebrate Morphology, 
Barcelona, 2013.

73rd Annual Meeting of 
the Society of Vertebrate 
Paleontology. Los Angeles, 
California, USA, 2013.

The Second International 
Symposium on 
Paleohistology ISPH 2013. 
(Bozeman, Montana, USA, 
2013).

82nd Annual Meeting of 
the American Association 
of Physical Anthropologists. 
Knoxville Convention 
Center, Knoxville, 
Tennessee, 2013.

Paleoanthropology Society 
Meetings Abstracts. 
Honolulu, Haway, USA, 2013.

Workshop “The role of 
the Southern Caucasus on 
early human evolution and 
expansion - Refuge, Hub 
or Source Area?” (Tbilisi, 
Georgia, 2013).

XIII Giornate di 

El 2013, la nostra presència a congressos ha estat la següent:

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   

Paleontologia” della Società 
Paleontologica Italiana 
(Perugia, Italy, 2013).

RCMNS 14th Congress. 
Neogene to Quaternary 
Geological Evolution of 
Mediterranean, Paratethys 
and Black Sea. (Istanbul, 
Turkey, 2013).

61st Symposium on 
Vertebrate Palaeontology 
and Comparative Anatomy. 
(Edinburgh, United 
Kingdom, 2013).

5th International 
Conference on Comparative 
Bioolgy of Monocotyledons 
(New York, USA, 2013).

V RCANS Congress (Huelva, 
Spain, 2013).

VI Jornadas Internacionales 
sobre Paleontología de 
Dinosaurios y su Entorno. 
(Burgos, Spain, 2013).

International Symposium on 
pterosaurs (Rio de Janeiro, 
Brazil, 2013).

Evolution Day 2013. Isole: 
laboratorio dell’Evoluzione. 
Museo di Storia Naturale di 
Milano (Milan, Italy, 2013).

HerpeThon 2013. 
Herpetological Marathon. 
Problemi di conservazione 
della fauna erpetologica 
nel terzo millennio. 
Museo Regionale di 
Scienze Naturali e Societas 
Herpetologica Italica 
(Torino, Italy, 2013).

XIII Giornate di 
Paleontologia” della Società 
Paleontologica Italiana. 
Volume dei Riassunti. 
(Perugia, Italy, 2013).

11th Annual Meeting 
of the European 
Association of Vertebrate 
palaeontologists, (Villers-
sur-Mer, France, 2013).

V Congress Italian Society 
Evolutionary Biology 
(Trento, Italy, 2013).

Congressos Nacionals

XI Encuentro de Jóvenes 
Investigadores en 
Paleontología (EJIP) (Atarfe, 
Granada, Spain, 2013).

I Jornades d’Arqueologia 
de la Catalunya Central. 
Homenatge a Miquel Cura.

XXIX Jornadas de 
Paleontología y del 
Simposio del Proyecto PICG 
596.

15%
Nacional

85%
Internacional
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Grup de Recerca Faunes del Mesozoic

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 any 2013, el grup ha publicat 9 articles científics a les principals revistes del  Science Citation 
Index (SCI), com Cretaceous Research, PLOS ONE, Acta Geologica Sinica, Neues Jahrbuch für 
Geologie und Paläontologie - Abhandlungen i Paleontologia electronica.

Els resultats científics obtinguts s’han presentat a diversos congressos nacionals i internacionals 
entre els quals destaquen el International Symposium on Pterosaurs de Rio de Janerio (Brasil), 10th 
International Congress of Vertebrate Morphology a Barcelona, el 61st Symposium on Vertebrate 
Palaeontology and Comparative Anatomy i el 22nd Symposium on Palaeontological Preparation 
and Coservation d’Edimburg (Escòcia), les VI Jornadas Internacionales sobre Paleontología 
de Dinosaurios y su Entorno de Salas de los Infantes (Burgos) o les Jornades d’Arqueologia i 
Paleontologia de l’Alt Pirineu a Coll de Nargó (Lleida).

El global d’aquesta recerca li ha valgut el reconeixement de Grup de Recerca Singular per part de 
l’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)” que en aquest segon any d’activitat ha 
permès excavar una bona part d’un dinosaure sauròpode al jaciment d’Orcau-1 (Lleida)

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 permès continuar amb l’excavació 

Àngel Galobart
Cap de grup

Fabio Dalla Vecchia
Joan Cartanyà
Albert Garcia

Bernat Vila
Investigadors associats

Josep Fortuny 
Josep Marmi

Postdocs

Alejandro Blanco
Arnau Bolet

Novella Razzolini
Predocs

Mattia Baiano
Col·laborador

al jaciment d’Orcau-1 on s’han recuperat diversos ossos de les 
extremitats anteriors i una part del coll d’un Sauròpode. A més 
s’han escanejat dos jaciments de petjades com a mesura de 
conservació.

També ha obtingut subvencions del Departament de Cultura 
per al bienni 2012-2013 que asseguren la continuïtat 
de les excavacions als jaciments del Pre-Pirineu 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 ha desenvolupat una intensa tasca 
de recerca en àrees de l’iconologia, paleobiogeografia, i estudi 
de diversos vertebrats, entre ells els amfibis, pterosaures i 
la descripció d’una nova espècie de dinosaure hadrosaure 
Canardia garonnensis

En l’article “Diversity, Relationships, and Biogeography of the 
lambeosaurine Dinosaurs from the European Archipelago, with 
description of the New Aralosaurine Canardia garonnensis” 
es descriu un nou gènere i espècie de dinosaure a partir de 
les restes trobades en un jaciment del sud de França, alhora 
que es fa una revisió de tot el material d’hadrosaure descrit a 
banda i banda del Pirineu alhora que es dibuixa el panorama 
paleobiogeogràfic de la dispersió dels dinosaures hadrosaures 
durant el Cretaci terminal.

Els pterosaures han tingut especial rellevància en els articles 
publicats per membres del grup. En un d’ells “First record 
of Langobardisaurus (Diapsida, Protorosauria) from the 
Norian (Late Triassic) of Austria, and revison of the genus” es 
presenta per primer com Langobardisaurus en el Triàsic final 
d’Àustria, i en el segon “The last pterosaurs: First record from 
the Uppermost Maastrichtian of the Tremp Syncline (Northern 
Spain)” es descriu el material de les primeres restes de 
pterosaure descrites a Catalunya, que corresponen als darrers 
animals d’aquest grup que varen viure al món.

Un altra focus d’activitat del grup ha estat l’estudi de les icnites 
de dinosaure, la seva formació i les implicacions sobre la 
diversitat i la paleobiologia que s’en obtenen. En concret, i en 
el tema de paleobiologia destaquem tres treballs “Manus Track 
Preservation Bias as a Key Factor for Assessing Trackmaker 
Identity and Quadrupedalism in Basal Ornithopods”, 
“Dynamic Similarity in Titanosaur Sauropods: Ichnological 
Evidence from the Fumanya Dinosaur Tracksite (Southern 
Pyrenees)” i “Discriminating between medium-sized tridactyl 
trackmakers: Tracking ornithopod tracks in the base of the 
Cretaceous (Berriasian, Spain)” que ens detallen la locomoció 
en ornitòpodes i sauròpodes a partir de les seves icnites. La 
diversitat i ambient de vida dels hadrosaures s’aconsegueix 
gràcies a l’extens registre d’icnites d’aquest grup que ens parla 
de les preferències ambientals d’aquests dinosaures “The 
Latest Succession of Dinosaur Tracksites in Europe: Hadrosaur 
Ichnology, Track Production and Palaeoenvironments”.

L’ICP publica un llibre de divulgació sobre la història de la vida 
a la Terra

El Dr. Josep Marmi, investigador del Grup de Recerca del 
Mesozoic, ha publicat un llibre de divulgació que amb el títol 
“Un passeig per la història de la biosfera” ens fa un recorregut 
detallat i entenedor per l’evolució de la vida al nostre planeta 
des dels seus orígens fins l’actualitat. El llibre es va editar gràcies 
a una campanya de micromecenatge que va tenir un gran èxit, 
aconseguint la fita econòmica proposada.
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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 van produir durant aquest interval de temps, en 
relació amb els canvis climàtics globals, ens proporcionen una informació molt valuosa per enten-
dre el paper que els factors biòtics i abiòtics juguen en l’evolució dels organismes. Per aquest mo-
tiu, 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...).

Aquest 2013 el grup ha publicat 40 treballs científics, mentre que 14 articles addicionals ja estan 
acceptats per a la seva publicació l’any vinent. A l’entorn de la meitat d’aquestes publicacions han 
estat liderades per investigadors d’aquest grup, mentre que la resta són col·laboracions amb in-
vestigadors d’altres grups de l’ICP o d’altres institucions. Gairebé el 90% d’aquestes contribucions 
científiques han estat publicades en reconegudes revistes internacionals indexades pel (Social) Sci-
ence Citation Index (SCI), com és el cas de Nature Communications, PLOS ONE, Proceedings of the 
Royal Society B, Journal of Human Evolution, American Journal of Physical Anthropology, Qua-
ternary Science Reviews, Quaternary International, Journal of Systematic Palaeotology, Journal 
of Vertebrate Paleontology, Palaeontologia Electronica, Acta Palaeontologica Polonica, Comptes 
Rendus Palevol, and Paleobiology, entre d’altres. A més, s’han realitzat al voltant d’una quarentena 
de contribucions en quinze congressos científics (majoritàriament internacionals, tot duent-se a 
terme a EUA, Alemanya, França, Itàlia, Turquia, Geòrgia i Espanya). Són particularment destacables 
les 10 contribucions en el 73rd Annual Meeting of the Society of Vertebrate Paleontology (SVP) I 
les 9 contributions al 14th Congress of the Regional Committee on Mediterranean Neogene Stra-
tigraphy (RCMNS).

Els investigadors del Grup de Faunes del Neogen i Quaternari també han dut a terme l’edició o re-
visió de manuscrits per a més d’una vintena de prestigioses revistes internacionals, han participat 
en diverses activitats de divulgació científica i de docència, i han dirigit nombroses excavacions que 
han permès recuperar noves restes de vertebrats fòssils de Catalunya i àrees adjacents.

Dos projectes del Ministerio de Economía y Competitividad i un grup de recerca consolidad de 
la Generalitat de Catalunya avalen la recerca sobre l’evolució i paleobiologia dels vertebrats del 
Neogen i Quaternari de la península Ibèrica 

La recerca durant l’any 2013 s’ha dut a terme fonamentalment en el marc de dos projectes 
finançats pel Ministerio de Economía y Competitividad: “Retornant els fòssils a la vida: una 
aproximació multidisciplinar a la paleobiologia dels petits mamífers miocens de la península 
Ibèrica” (investigador principal Isaac Casanovas-Vilar), per al trienni 2011-2013; 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 Paleoprimatologia i Paleontologia Humana de l’ICP, en el marc d’un 
grup de recerca consolidat de la Generalitat de Catalunya.

Mitjançant el finançament d’aquests projects o altres projectes competitius individuals (especialment 
del programa Synthesis), els investigadors del grup de Faunes del Neogen i Quaternari durant 
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David M. Alba
Cap de Grup

David M. Alba
Investigador Ramón y Cajal

Isaac Casanovas
Daniel DeMiguel

Investigadors 

Juan de la Cierva
Hanneke Meijer

Investigadora 
Beatriu de Pinós

Juan Abella
Chiara Angelone
Massimo Delfino
Anneke Madern

Antonio Sánchez
Jan Van Dam

Investigadors associats

Marc Furió 
Joan Madurell

Postdocs

Guillem Pons
Tècnic de laboratori

Josep Aurell
Josep M.Robles
Víctor Vinuesa
Col·laboradors

l’any 2013 han realitzat estades curtes en diversos centres de 
recerca estrangers (EUA, Regne Unit, Itàlia i Indonèsia). En de-
staquen sobretot el Page Museum at La Brea Tar Pits (Los Ange-
les, EUA) per part de Joan Madurell-Malapeira, l’Smithsonian 
Institution National Museum of Natural History (Washington, 
EUA) per part de Hanneke Meijer i el Natural History Museum 
(Londres, Regne Unit) per part de Massimo Delfino. 

Malgrat l’actual escassedat de finançament, cal també destacar 
que el grup ha obtingut nous fons per realitzar treball de camp 
(beques de la National Geographic Society i la Generalitat de 
Catalunya), així com altres tipus d’investigació (un projecte 
d’investigació del ministeri italià, “L’esdeveniment climàtic a 
1.0 Ma a l’Àfrica oriental: definició de tendències I ritmes de la 
dinàmica ambiental a partir d’aproximacions biòtiques i abiò-
tiques”, del qual Massimo Delfino n’és coordinador local).

Pel que fa a la docència, la majoria de membres del grup han 
impartit classes en diverses universitats. Això inclou el Grau 
de Ciències Naturals a la Università di Torino (assignatura de 
Paleontologia), així com diversos màsters: el Màster de Pale-
ontologia a la Universitat Autònoma de Barcelona/Universitat 
de Barcelona (mòduls de Paleontologia de Vertebrats i Huma-
na, i de Paleontologia de Vertebrats: Conceptes i Mètodes); el 
Màster d’Antropologia a la Universitat de Barcelona/Universitat 
Autònoma de Barcelona (assignatures de Primatologia i també 
d’Osteologia i Antropologia Forense); i el Màster de Geologia a 
la Universidad de Zaragoza (assignatura d’Eines Sistemàtiques 
en Paleontologia). A més, diversos investigadors del grup han 
supervisat diversos treballs de màster i tesis doctorals actual-
ment en curs. 

Finalment, cal destacar la direcció de i/o participació en di-
verses excavacions paleontològiques de jaciments neògens i 
quaternaris. En destaquen sobretot les excavacions programa-
des de Can Llobateres (Miocè superior), Moncucco (Miocè su-
perior), Abocador de Can Mata (Miocè mitjà), Órzola-Famara 
(Miocè superior), Incarcal (Pleistocè inferior) i Vallparadís 
(Pleistocè inferior). Aquest treball de camp ha permès recuperar 
importants noves restes fòssils, les quals es veuran reflectides 
en publicacions d’impacte internacional durant els propers 
anys.

Un estudi publicat a la prestigiosa revista Journal of Systematic 
Palaeontology redescriu el gènere de fals dent-de-sabre 
Albanosmilus a partir d’un crani excepcionalment complet de 
l’Abocador de Can Mata

Per al Grup de Faunes del Neogen i Quaternari, el 2013 ha 
representat un any de consolidació de les línies de recerca 
en paleoherpetofauna i paleornitologia, que juntament amb 
les línies centrades en micro- i macromamífers (de més llarga 
tradició in aquesta institució) permeten una comprensió més 
global dels canvis faunístics i la paleobiodiversitat al llarg 
del Neogene i Quaternari. A més, l’ús de noves tecnologies 
i tècniques aplicades a l’estudi de vertebrats fòssils s’ha 

emfatitzat encara més, gràcies a la posada en marxa de les 
noves instal·lacions de tomografia computeritada industrial 
al Museu de Sabadell de l’ICP. Com en anys anteriors, s’han 
establit i consolidat vincles de col·laboració amb paleontòlegs 
d’arreu del món.

Entre els nombrosos articles publicats pel grup en 2013, destaca 
“New craniodental remains of the barbourofelid Albanosmilus 
jourdani (Filhol, 1883) from the Miocene of the Vallès-Penedès 
(NE Iberian Peninsula) and the phylogeny of the Barbourofe-
lini” (Robles i col·laboradors), publicat en la revista Journal of 
Systematic Palaeontology. En aquest treball, la descripció d’un 
crani excepcionalment ben preservat d’un fals dents-de-sabre 
(família Barbourofelidae) permet revalidar el gènere Albanos-
milus, així com clarificar les relacions filogenètiques dels mem-
bres derivats d’aquest grup de carnívors extints. També són molt 
notables les contribucions sobre el comportament sociosexual 
de l’ós extint Indarctos (Abella i col·laboradors) i l’aproximació 
de morfometria geomètrica a la forma mandibular dels esqui-
rols (Casanovas-Vilar i col·laboradors), ambdues publicades en 
la revista multidisciplinar d’alt impacte PLOS ONE.

A banda d’aquests articles, cal destacar també la recerca pa-
leobiològica sobre paleodieta, dinàmica de la diversitat i 
evolució (amb èmfasi en rumiants, carnívors i primats) per 
part d’investigadors com Daniel DeMiguel i David M. Alba, 
així com els estudis de caire més taxonòmic i/o filogenètic 
sobre vertebrats del Neogen i Quaternari, duts a terme per 
Massimo Delfino i Àngel Luján (amfibis i rèptils), Hanneke 
Meijer i Antonio Sánchez Marco (ocells), Isaac Casanovas-
Vilar (rosegadors), Marc Furió (insectívors), Chiara Angelone 
(lagomorfs i rosegadors), Joan Madurell-Malapeira, Juan Abella 
i Josep M. Robles (carnívors), Daniel DeMiguel (artiodàctils) i 
David M. Alba (artiodàctils i primats).
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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.

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. 

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 laietanus, 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’es-
pècimen i perquè possibiliten apropar-se a un públic menys espe-
cialitzat en paleontologia. Per aquesta raó, la Il·lustració científica 
constitueix un dels eixos clau en la divulgació científica del centre. 



Memòria Anual Institut Català de Paleontologia Miquel CrusafontRecerca 2726

Grup de Recerca Paleobiologia Evolutiva

El Grup de Recerca en Paleobiologia Evolutiva de l’ICP és actualment el grup de referència inter-
nacional de paleohistologia en l’estudi de mamífers fòssils i actuals

La paleobiologia evolutiva és una branca moderna de la paleontologia que té com a objectius de-
finir les pressions selectives i la dinàmica evolutiva de les poblacions, tenint en compte aspectes 
fisiològics, corporals i els cicles vitals (life-histories). 

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. La 
histologia és una metodologia que permet extreure informació damunt dels cicles vitals dels or-
ganismes, com ara la taxa de creixement, l’edat de deslletament i de maduració sexual, l’interval 
entre parts i la longevitat. També permet inferir etapes difícils durant l’ontogènia com és l’expulsió 
del grup familiar dels mascles durant la pubertat o períodes prolongats de sequera o amb falta de 
recursos. 

Tota aquesta informació s’ha d’avaluar en un marc al·lomètric del pes corporal de l’organisme: a 
major mida de l’animal més lent és el seu cicle vital. Per això, aquest grup de recerca treballa amb 
una eina complementària que consisteix en la creació de models estadístics per a l’estimació de 
pesos corporals de mamífers fòssils.

Els resultats de la paleohistologia en el context al·lomètric són molt importants ja que permeten 
reconstruir aspectes d’ecosistemes del passat (nivells de recursos, nivells de depredació, el lloc 
de les espècies en la cadena tròfica), i fer prediccions sobre el risc d’extinció d’espècies actuals. 
Aquest grup de recerca posa especial interès en ecosistemes terrestres extrems amb nivells baixos 
de recursos tròfics, com illes, deserts o l’alta muntanya per la intrínseca senzillesa que els caracterit-
za (poques espècies amb relacions interespecífiques senzilles, pressions de selecció ben definides).

Aquest 2013, el grup ha publicat treballs de rellevància internacional en revistes com PLOS ONE, 
Mammalian Biology i Anatomical Record. Resultats de la recerca del grup han estat presentats en 
congressos internacionals com el International Congress of Vertebrate Morphology (ICVM10) a 
Barcelona, i al Second International Symposium on Paleohistology (ISPH), a Bozeman, Montana 
(USA).

Meike Köhler, cap del grup, va ser convidada com a Plenary speaker a l’International Congress of 
Vertebrate Morphology (ICVM10), amb la conferència “Abyssal monsters, troglobytes and insular 
chimaeras. Island like settings as natural labs”. També ha format part del comitè científic del Se-
cond International Symposium on Paleohistology (ISPH). Xavier Jordana, investigador postdoctoral 
del grup, ha estat convidat a fer la conferència “Evolución del ciclo vital de los homínidos” dins de 
les XII Jornadas de Antropología Biológica: El enigma de los fósiles, a la Universitat d’Alacant.

Meike Köhler
Cap de grup

Xavier Jordana
 Investigador 

Juan de la Cierva
Josep Quintana

Investigador

Soledad de Esteban
Investigadora associada

Nekane Marín
Blanca Moncunill
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Gemma Prat
Tècnic de laboratori

Myotragus balearicus, un excel·lent model evolutiu en voga

Myotragus balearicus, la cabra nana endèmica de les Illes Ba-
lears, ha continuat sent en els últims anys un organisme idoni 
per validar teories que relacionen el cicle vital de les espècies 
amb els trets morfològics. A diferència d’altres bòvids, aquesta 
és una espècie de cicle vital molt lent, una característica comú 
a moltes espècies que evolucionen en un context d’insularitat 
amb poc aliment disponible. L’article publicat al PLOS ONE 
“First Fossil Evidence for the Advance of Replacement Teeth Cou-
pled with Life History Evolution along an Anagenetic Mammali-
an Lineage” mostra que aquest bòvid extint s’ajusta a la regla 
de Schultz, que s’ha confirmat en la majoria de primats i pot 
aplicar-se a espècies fòssils. Aquesta norma relaciona el ritme 
del cicle vital d’una espècie amb l’ordre amb el qual se substi-
tueix la dentició de llet i apareixen els molars que configuren 
la dentició definitiva. 

A partir de l’estudi mitjançant tomografia computada de diverses 
mandíbules de Myotragus balearicus, els investigadors han cons-
tatat que la seqüència en la qual apareixen les dents en aquesta 
espècie és diferent de la dels bòvids actuals.

A diferència de la a majoria de mamífers ―que els apareix la 
dentició de llet o decídua al voltant del naixement, la qual serà 
substituïda per la dentició definitiva quan apareguin els mo-
lars i posteriorment es vagi produint el recanvi de les dents de 
llet―, en els mamífers amb cicles vitals lents els dos proces-
sos tendeixen a coincidir en el temps, ja que els molars aparei-
xen relativament més tard i l’aparició de la dentició definitiva 
s’avança. Així doncs, la relació entre el ritme de creixement i 
la seqüència en l’aparició de les dents s’entendria com una 
adaptació funcional per minimitzar el desgast de les dents de 
llet en les espècies en què el període de creixement és llarg. 
Els humans són un exemple extrem d’aquesta lentitud, ja que el 
segon molar no apareix fins que totes les dents de llet han estat 
substituïdes per la dentició definitiva. 

Myotragus balearicus va sobreviure totalment aïllat a Mallorca 
i Menorca durant més de cinc milions d’anys, des del Pliocè fins 
a l’Holocè i es va extingir fa uns 3.000 anys. Els investigadors 
del grup han pogut comparar el patró d’aparició de les dents 
amb Myotragus kopperi, un ancestre directe de M. balearicus 
del Plistocè tardà, que presenta el mateix model de substitució 
que els bòvids actuals. Això suposaria que l’avançament de la 
seqüència d’erupció dels incisius va tenir lloc durant l’evolució 
de llinatge de Myotragus en un període de 2.5 milions d’anys.

Un estudi publicat a Nature mostra a través de la histologia 
òssia les marques de creixement anual en ossos de mamífers, 
una característica plesiomòrfica (primitiva) en vertebrats 

La microestructura interna dels ossos llargs proporciona infor-
mació relativa a aspectes fisiològics i del cicle vital dels verte-
brats actuals i extints. Els ossos llargs, mentre es desenvolu-
pen, deixen marques de creixement a mode similar als anells 
de creixement dels arbres. Gràcies a aquesta periodicitat anu-
al, els anells de creixement dels ossos constitueixen una bona 
eina per determinar aspectes del cicle vital dels vertebrats, com 
ara l’edat de mort o de maduresa. 

Aquesta tècnica es coneix amb el nom d’esqueletocronologia 
i està molt estesa en l’estudi de rèptils i amfibis actuals i fòs-
sils, però és menys habitual per a l’anàlisi  de mamífers. La raó 
principal d’aquest fet és la creença generalitzada que els mamí-
fers, per ser endoterms, no registren marques de creixement 
anual perquè creixen de manera continuada. No obstant això, 
aquesta assumpció va ser refutada en l’article  “Seasonal bone 
growth and physiology in endotherms shed light on dinosaur 
physiology”

publicat a la revista Nature en constatar que els ossos de ma-
mífers analitzats a l’estudi registren marques de creixement 
anual, una característica plesiomòrfica en els vertebrats.

Així mateix, en el treball “Bone histology as an approach to 
providing data on certain key life history traits in mammals: 
Implications for conservation biology” publicat a la revista 
Mammalian Biology -Zeitschrift für Säugetierkunde, es va exa-
minar el potencial de la histologia òssia per a la reconstrucció 
de caràcters demogràfics en grans mamífers en perill d’extinció. 
Concretament, es va determinar l’edat de maduresa sexual i 
la longevitat en el bòvid africà Addax nasomaculatus. Les fa-
melles d’Addax arriben a la maduresa sexual als 3 anys, mentre 
que els mascles no ho fan fins als 4 anys d’edat. Es va estudiar 
una sèrie ontogenètica procedents del zoològic de Hannover, 
així com 2 espècimens adults (1 mascle i 1 femella) salvatges 
del desert del Txad. 

Els resultats obtinguts mitjançant la histologia òssia (esquele-
tocronologia) coincideixen amb les edats determinades mit-
jançant l’erupció dental i els anells de creixement del ciment 
dental, cosa que reforça la validesa d’aquesta tècnica en la 
determinació de característiques de life history. Els nostres re-
sultats avalen la histologia òssia per als estudis demogràfics, 
essencials per desenvolupar estratègies efectives de conserva-
ció en espècies en perill d’extinció. A més, la histologia òssia 
pot ser un mètode alternatiu o complementari als estudis de 
comportament i programes de monitoratge. 
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3D Virtual Lab

Grup de Recerca Paleontologia Virtual

El Grup de Recerca en Paleontologia Virtual 

D’ençà de la creació del Grup de Recerca en Paleontologia Virtual, s’han anat incor-
porant 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 quan-
titat 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 com-
putada 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 construc-
ció 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 su-
perfície 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 mitja-
na, obtenint una alta fidelitat en el model resultant.

Un Grup de Recerca pluridisciplinari per definició

El Grup de Recerca en Paleontologia Virtual és transver-
sal a la resta de línies de l’ICP. Les preguntes de caire 
científic i tecnològic que vol respondre el Grup de Re-
cerca 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 Univer-
sitat Politècnica de Catalunya (UPC). Aquesta línia de 
treball se centra en la generació de models biomecà-
nics 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 ti-
tulat “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 capito-
saures, 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 congres-
sos internacionals, entre els que destaquen la trobada 
anual de la Society of Vertebrate Palaeontology realit-
zada 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 esta-
da 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 for-
mació continuada, entesa com un carril de doble direc-
ció, 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 Universi-
tat de Barcelona i el Màster Interuniversitari en Pale-
ontologia. En aquest darrer Màster, s’ha co-dirigit el 
treball  titulat “Feeding Ecology of Armadillos and their 
relatives: Insights into the biomechanics of the Mandi-
ble. A més, s’han impartit i rebut classes en els cursos 
titulats: “3D Geometric Morphometrics” i “Introducti-
on to Biomechanics and Finite Element Analysis”.
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El Museu de l‘ICP ha col·laborat amb diverses institucions per divulgar ciència

 
Oci i ciència van plegats al Museu de l’ICP

Durant el 2013, el Museu de l’ICP ha continuat treballant per acostar la paleontologia a la ciuta-
dania, i ha explorat noves combinacions per unir ciència amb entreteniment, como ara els Cafès 
Científics a Sabadell, les Paleoexcursions o l’activitat enGANXETs, al fil de l’evolució.

El Museu de l’ICP aconsegueix la distinció del Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos 
(SICTED)

En una aposta ferma per posicionar la paleontologia entre els recursos turístics, el Museu de l’ICP 
s’ha integrat aquest any en la xarxa de treball del sistema SICTED. Durant la primera fase del pro-
grama s’ha aconseguit la menció de qualitat que permet incloure el Museu en el conjunt d’empre-
ses distingides de tot l’estat (en la comarca del Vallès occidental només hi ha 2 museus distingits, 
mentre que en tot el territori català n’hi ha un total de 50).

El sistema, que vetlla pel manteniment dels estàndards de qualitat, permet la promoció turística 
de les empreses, presentant una oferta complementària entre hotels, restaurants i ofertes culturals 
i d’oci. El segell té una validesa bianual i es renova amb el compliment del pla de millora del Museu.

Es consolida el nombre de visitants al Museu

Malgrat la situació actual, el Museu ha aconseguit consolidar enguany el nombre de visitants en 
més de 14.200. Les activitats de cap de setmana s’han hagut de suspendre temporalment des del 
mes de maig, però noves iniciatives han permès compensar aquesta mancança.

Activitats com el Paleocarnestoltes (amb premi a la millor disfressa paleontològica i jornada de 
portes obertes), la Festa de la Primavera, Sant Jordi (amb paradeta de llibres i entrega de premis 
del concurs literari), el Dia i la Nit Internacional dels Museus, la Festa Major, el Tercer Aniversari 
del Museu, la Setmana de la Ciència o el taller de Nadal ens han permès acostar el món dels fòssils 
a grans i petits. 

Quant a les escoles, 4.650 alumnes i docents han participat a les activitats educatives del Museu de 
l’ICP, a través de la nostra agenda i del programa “Escolab”, del qual formem part. Amb un total de 
dotze propostes hem engrescat aquest 2013 el sector educatiu. Finalment, cal destacar les activi-
tats formatives per adults, com el Curs de Formació de Professorat adreçat a mestres de primària 
o els cursos de la Institució Catalana d’Història Natural.

Estrenem nou cicle d’activitats: 
els Cafès Científics a Sabadell

A partir de la iniciativa europea dels Cafès Científics, el mes de 
febrer del 2013 es va donar inici a una nova activitat coorganit-
zada amb diferents institucions i entitats científiques de Saba-
dell amb l’objectiu de parlar de ciència en un ambient relaxat 
i proper, tot fent un cafè en un bar. El cicle fou inaugurat per 
l’ICP, amb la xerrada de Salvador Moyà-Solà sobre el nostre 
origen, i va continuar amb altres trobades mensuals per parlar 
d’astronomia, medicina, medi ambient i biodiversitat. Les ins-
titucions que han participat en aquesta edició són l’Agrupació 
Astronòmica de Sabadell, la Corporació Sanitària Parc Taulí, 
l’ADENC i la Unió Excursionista de Sabadell.

Art urbà i ciència: enGANXETs al fil de l’evolució

Amb l’objectiu de presentar la paleontologia en nous formats 
que permetin acostar-la a públics diferents, aquest any s’ha 
portat a terme una activitat sense precedents a l’ICP: unir cièn-
cia i art urbà a través de l’street-knitting. Aquesta tendència, 
que consisteix a decorar elements urbans amb teixits, va arri-
bar al nostre Museu de la mà de Les Pirates del Ganxet, un grup 
sabadellenc que comparteix l’afició per les agulles i la llana. 

Durant dues sessions el Museu de l’ICP va acollir teixidores vo-
luntàries que van embellir les nostres baranes, reixes i fins i 
tot fòssils, cobrint-los de colors. Una activitat intergeneracio-
nal que va servir per unir dos móns apassionants. 

Acostem els joves a la paleontologia: 
camp de treball a l’estiu 

El programa de voluntariat de l’ICP fa anys que funciona, però 
per norma no acull a menors d’edat. Feia temps que teníem 
pendent canalitzar d’alguna forma les vocacions primerenques 
dels joves pre-universitaris que volen endinsar-se en el món 
de la paleontologia, però no troben cap forma per fer-ho. Així, 
durant el mes de juliol vam programar dues setmanes plenes 
d’activitats per a joves d’entre 14 i 17 anys. 

Les propostes incloïen sessions teòriques d’introducció al món 
de la paleontologia, així com treballs pràctics en diferents de-
partaments. D’aquesta forma van poder viure en primera per-
sona quina era la feina dels paleontòlegs i els tècnics de l’ICP 
i amb la seva tasca van poder ajudar en algunes de les etapes 
(com el rentat de sediment, la documentació de fòssils i la cre-
ació d’embalatges).

L’acollida ha estat tan positiva que per al proper any es preveu 
repetir i ampliar la proposta.

Paleoexcursions: coneixem els jaciments catalans

Amb l’arribada del bon temps i per satisfer una petició freqüent 
dels nostres visitants, s’han programat un conjunt de sortides 
per conèixer en primera línia el patrimoni paleontològic català. 
Així doncs, guiades per un paleontòleg de l’ICP s’han fet ex-
cursions per descobrir el jaciment de Can Llobateres en plena 
excavació, el passat geològic i paleontològic del Riu Ripoll i la 
zona dels Hostalets de Pierola, ja estudiada en l’època del Mi-
quel Crusafont.

Museu de l’ICP

Laura Celià
Coordinadora

Teresa Esquirol
Cap d’Activitats  Didàctiques i 

Divulgatives

Teresa Requena
Arxivista i Documentalista

Mònica Cucurella
Maria Pereira

Recepció i Botiga
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El Departament de Preparació i Conservació segueix posicionant l’ICP com a referent 
en la conservació restauració i preparació del patrimoni paleontològic 

Les feines del Departament de Preparació i Conservació amb el material paleontològic són 
el resultat d’anys d’experiència i tenen com a finalitat deixar aquest patrimoni en condicions 
per ser investigat pels investigadors de l’ICP. Aquest 2013 ha estat especialment fructífer en 
la investigació de nous materials i tècniques aplicats a preparacions complexes i a feines de 
reproducció.

En l’àmbit formatiu, aquest departament ha donat l’oportunitat a estudiants i professionals 
de la restauració a introduir-se i perfeccionar els coneixements en la matèria mitjançant pe-
ríodes de pràctiques voluntàries. (Cal recordar que a l’estat espanyol no existeix un programa 
d’ensenyament reglat en preparació i conservació paleontològica).

Així, aquest 2013 s’ha aprovat un conveni entre l’ICP i l’Escola Superior de Restauració de Béns 
Culturals de Catalunya que permetrà als alumnes de 3er i 4t grau realitzar les assignatures de 
Formació complementàries i de pràctiques externes al laboratori de l’ICP. També s’ha aprovat 
un conveni amb la Universitat de Barcelona perquè els alumnes del Màster Oficial en Direcció 
de Projectes de Conservació i Restauració, impartit a la facultat de Belles Arts, puguin realit-
zar el pràcticum dins d’aquest departament. Aquest departament també ha col·laborat amb 
l’assignatura de “Patrimoni Paleontològic” del Màster Oficial de Gestió de Patrimoni Cultural 
de la UB. 

Alhora, i en concordança amb la tradició divulgadora del centre, el laboratori de preparació 
ha realitzat diverses activitats amb la voluntat d’ensenyar al públic la feina dels conservadors i 
preparadors d’aquesta institució.

L’ICP, referent per a altres centres gràcies a l’avantgurda en tècniques

La incorporació de nous materials i mètodes a preparacions problemàtiques garanteixen una 
òptima conservació futura de les restes fòssils. En aquest sentit, és primordial el contacte amb 
altres laboratoris internacionals per intercanviar i incorporar noves tècniques de treball.

Aquest laboratori ha tractat el material paleontològic provinent de gairebé una vintena de ja-
ciments de tot Catalunya. Destaca la preparació de les restes cranials d’un individu del génere 
Macaca provinents del nord d’Itàlia i que van ser enviades expressament a les nostres instal-
lacions per a ser tractades. També s’han ofert serveis a empreses  externes, com FOSSILIA SPG 
S.L.

La realització de motlles i còpies, una eina indispensable 
pels investigadors i la divulgació paleontològica

La principal funció de les còpies de material paleontològic 
és evitar la constant manipulació dels originals per preser-
var-los en el temps. Aquestes rèpliques constitueixen eines 
d’intercanvi amb altres centres de recerca i són la base de 
les exposicions didàctiques que ofereix l’ICP.

Durant aquest any han destacat les reproduccions que han 
requerit la imitació pictòrica fidedigna amb les pàtines 
específiques adequades a cada peça.

�� Motlles i rèpliques de totes les restes de l’esquelet 
d'un nou gènere i espècie d'hominoïdeu.

�� Dues còpies de totes les restes de l’esquelet de Pierola-
pithecus catalaunicus.

�� Pàtines i aplicacions de tècniques de policromia fide-
dignes sobre rèpliques dirigides al curs “Tigres dents 
de sabre i queixals del seny de cabra: patrons i evolució 
dental en mamífers” inclòs a la 4a edició del programa 
“Professors i Ciència” de la Fundació Catalunya-La Pe-
drera.

�� 70 motlles i rèpliques de microdents de rosegador.

�� Motlles i rèpliques de fòssils provinents de jaciments de 
Catalunya, d’Itàlia i Sicília. 

Els programes “Territoris Solidaris” i “Magnet” difondran
 la tasca del laboratori de l’ICP

Un dels nous objectius d’aquest 2013 ha estat establir les ba-
ses per donar a conèixer una professió poc coneguda però 
molt important per a la recerca i la conservació del patrimo-
ni paleontològic.

El programa “Territoris Solidaris” ―que convoca l’entitat 
BBVA i la Fundació Antigues Caixes Catalanes de Manlleu, Sa-
badell i Terrassa― va escollir i catalogar el nostre projecte 
com a molt interessant per a la divulgació cultural. Mitjan-
çant un audiovisual, s’explica la preparació a temps real d’un 
conjunt de fòssils des del moment que arriba al laboratori fins 
que queda enllestit per a ser estudiat.

Per altra banda, el Departament de Preparació i Conserva-
ció ensenyarà la seva tasca a centres educatius que formen 
part del programa “Magnet”, arran de l’aliança que l’ICP ha 
establert amb aquest programa. Aquest programa té com a 
objectiu fer un enfocament diferent a l’aprenentatge a través 
d’una metodologia pedagògica basada en el contacte directe 
amb científics i professionals que assessoraran durant quatre 
anys els docents dels centres escolars.

Departament de Preparació i Conservació 

Carolina Cancelo
Cap de departament

Xènia Aymerich
Núria Guerrero

Marta Valls
Conservadores -

Preparadores
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La Col·lecció de l’ICP: la nostra diversitat de fòssils és fonamental per a la recerca 

El Departament de Gestió de la Col·lecció conserva el patrimoni cultural fent servir tecnologi-
es 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. 

En l’àmbit formatiu, ha impartit sessions en l’assignatura “Patrimoni Paleontològic”  integra-
da al Màster en Gestió del Patrimoni Cultural de la UB i ha participat en el Curs de Formació 
de Professorat “Gairebé humans”, adreçat a docents de secundària. També ha estat convidat 
a participar a la I Trobada de Tècnics de Col·leccions de Ciències Naturals de Catalunya, or-
ganitzada pel Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

Des de l’any 2012, l’ICP forma part de la junta directiva de la Asociación de Registros de Muse-
os e Instituciones Culturales Españolas (ARMICE) a través d’aquest departament.

El registre de la col·lecció de l’ICP ha assolit la xifra de 82.316 registres 

Del total de fòssils que integren la col·lecció de l’ICP, durant el 2013 s’han donat d’alta 18.877 
espècimens als llibres de registre, el major nombre des del 2007. D’aquesta manera el regis-
tre se situa a 82.316 fòssils a finals del 2013, fet que suposa un augment del 550% respecte 
a la mitjana habitual.

A banda de les noves altes, es continua amb la tasca de documentació i incorporació de ra-
diofreqüència. Més de 8.000 fòssils ja tenen documentada la ubicació definitiva als nous 
magatzems i la RFID incorporada.

El préstec de materials fòssils es multiplica per deu

Durant l’any 2013 s’han atès 87 peticions de consulta de més de 8.000 
fòssils. D’aquestes, un total de 54 han derivat en préstecs de material per 
a estudi científic, la qual cosa implica la preparació de 3.592 fòssils per al 
seu trasllat.

S’han rebut 4 peticions de préstec que han suposat la cessió temporal de 
57 espècimens per a la realització d’activitats divulgatives o exposicions.

La conservació preventiva de la col·lecció

Amb l’ajuda dels estudiants en pràctiques i els voluntaris s’avança en la 
millora dels embalatges de la col·lecció. Els embalatges es fan a mida 
per als fòssils més fràgils, d’acord amb els principis de la conservació 
preventiva. Un total de 76 fòssils han estat embalats amb materials neutres 
que garanteixen la seva conservació a llarg termini.

Departament de Gestió de la Col·lecció

Laura Celià
Cap de departament



Suport a la Recerca40 Memòria Anual Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont 41

El Departament de Dipòsits Paleontològics i Jaciments gestiona les entrades de fòssils provi-
nents de les intervencions paleontològiques que l’ICP té en dipòsit provisional i col·labora en la 
divulgació i salvaguarda d’aquest patrimoni. En l’àmbit formatiu, ha col·laborat en diverses ses-
sions de l’assignatura de “Patrimoni Paleontològic” del Màster Oficial en Gestió de Patrimoni 
Cultural de la UB i ha fet aportació de coneixements al Mòdul de Patrimoni Paleontològic dins el 
Màster Interuniversitari de Paleontologia (UAB-ICP-UB).

La col·lecció de l’ICP se situa entorn dels 260.000 exemplars. Durant el 2013,  s’han incorporat 4.031 
restes fòssils. En total, han entrat 87.302 exemplars des del 2007 provinents de les 29 intervenci-
ons paleontològiques que l’ICP té en dipòsit provisional. En aquest sentit, l’Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural (O.S.I.C.) ha concedit 8.000 euros per a l’emplaçament de les restes fòssils pro-
cedents de les intervencions preventives de l’Abocador i de l’Ecoparc de Can Mata, per garantir-ne 
la correcta conservació. 

Per altra banda, han retornat les 195 sigles de restes fòssils recuperades a la intervenció pale-
ontològica preventiva de l’Autovia Orbital de Barcelona (tram Olesa-Viladecavalls) que l’empresa 
Paleoymas de Saragossa ha preparat, i s’ha sol·licitat el dipòsit definitiu dels 9.917 fòssils registrats, 
inventariats i documentats procedents de les intervencions que s’han efectuat des de l’any 2002 
en els Hostalets de Pierola. 

L’ICP compromès amb la defensa del patrimoni 
paleontològic de Catalunya

Aquest 2013 l’ICP ha efectuat tres intervencions paleonto-
lògiques preventives o d’urgència: La Valleta, Seròs, Segrià;  
Trencarroques 2, Castellet i la Gornal;  prospecció de les 
obres del gasoducte del tram Abrera-Cardedeu. La tendèn-
cia a un progressiu augment de les consultes podria expli-
car-se pel progressiu coneixement d’aquest patrimoni per 
part de la ciutadania i pel reconeixement de l’excel·lència 
de l’ICP en l’àmbit de la gestió patrimonial.  

Un article publicat a Sàpiens exposa les problemàtiques 
en cas d’espoli de patrimoni paleontològic i mostra la 
importància de les mesures preventives

Amb voluntat de socialitzar la importància que té el patrimoni 
paleontològic de vertebrats fòssils a Catalunya, aquest depar-
tament ha emmarcat les actuacions referides a posar de ma-
nifest les problemàtiques existents i com actua la normativa 
patrimonial en cas d’espoli de fòssils, arran del robatori pro-
duït a finals de maig al jaciment de Pinyes (Coll de Nargó). 
Fruit d’aquest propòsit ha estat l’article publicat a Sàpiens 
“Roben un fòssil de gran valor a Coll de Nargó” (número de 
juliol) i diverses entrevistes a Ràdio Sabadell, El Mundo i a El 
Confidencial. 

Altres accions de difusió han estat les següents:

�� Col·laboració en l’estant de promoció de la D.O. Penedés 
a la Fira del Vi.

�� Participació en els cursos naturalistes de la Institució Ca-
talana d’Història Natural, en el curs “Gairebé humans. 

�� Excursió per donar a conèixer els jaciments paleontolò-
gics dels Hostalets de Pierola. 

�� Enviament al Boletín de la Real Sociedad Española de 
Historia Natural del manuscrit sobre el patrimoni pa-
leontològic present als museus i col·leccions visitables de 
Catalunya. 

�� Participació en les entrevistes que ACTUARUM ha realit-
zat a membres de l’ICP sobre el valor i potencialitat del 
patrimoni paleontològic de Catalunya. 

L’ICP col·labora amb els ajuntaments i consells 
comarcals per la divulgació i gestió del patrimoni 
paleontològic

Aquest 2013 l’ICP ha continuat treballant amb l’Ajuntament 
d’Isona i Conca Dellà en la proposta de gestió conjunta del 
Museu Conca Dellà i ha assessorat i intervingut en els con-
tinguts científics que integraran el discurs i els audiovisuals 
de l’Epicentre de Tremp - Centre de Visitants del Pallars 
Jussà, inaugurat a finals de juliol del 2013.  També s’està 
col·laborant amb l’Ajuntament de Barberà del Vallès per 
donar a conèixer el seu patrimoni paleontològic. En aquest 
sentit,  l’ICP integrarà un projecte de recerca del jaciment 
de Castell de Barberà i comptarà amb ajudes de la Leakey 
foundation i de la National Geographic.

Departament de 
Dipòsits Paleontològics i Jaciments

Jordi Galindo
Cap de departament

Entrades registrades per any
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2008

2009 2010

2012

2011

2013

Consultes del Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia sobre 

l’inventari de patrimoni paleontològic

fòssils, jaciments i materials dipositats

Avisos d’afectació patrimonial al 
Servei d’Arqueologia i Paleontologia
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El Departament de Comunicació i Difusió Científica (DC2) de l’ICP té com a 
objectius:

�� Donar a conèixer l’ICP com el centre de referència a Catalunya en la recerca, conservació i 
difusió de la paleontologia. 

�� Acompanyar el posicionament de l’ICP en l’esfera científica internacional.

�� Donar suport en la comunicació i difusió científica als diferents projectes científics, divul-
gatius i tècnics de l’ICP.

Per a assolir-los, el DC2 dissenya una estratègia de comunicació i difusió basada en la diversifi-
cació de formats, canals i públics.

L’ICP en portada

Comunicació a Mitjans

L’activitat de recerca i tècnica de l’ICP genera de manera continuada articles científics i divulga-
tius, importants troballes de fòssils o noves tècniques que el fan pioner en la paleontologia al 
món. A més a més, en les tasques d’excavació pròpies d’aquesta disciplina, l’ICP treballa en els 
jaciments més importants del país. 

Per a donar a conèixer tota aquesta activitat, el DC2 està en contacte amb periodistes i altres 
professionals de la difusió científica. El DC2 també redacta i difon notes de premsa, per as-
segurar la promoció de l’actualitat de l’ICP en els diferents mitjans, majoritàriament catalans i 
estatals.

Durant el 2013, l’ICP ha generat 58 notícies, de les quals 15 s’han fet arribar a mitjans i agèn-
cies de notícies generalistes i especialitzades com a comunicats de premsa. Per la resta de 
notícies s’han fet accions més específiques per tal de transmetre aquesta informació a mitjans 
especialitzats o locals. 

Tot i el difícil context en el sector periodístic, els impactes en premsa i televisió s’han mantin-
gut i han dut a l’ICP i la seva recerca a protagonitzar notícies i programes de ràdio i televisió 
en uns 70 mitjans diferents, que també han reflectit en les seves edicions web. Entre aquests 
mitjans, s’hi troben la premsa diària estatal i nacional, així com mitjans locals i internacionals. 
Ha estat molt remarcable també, i en constant creixement, la difusió en blogs i altres canals 
digitals. 

 

Impactes en premsa (recull no exhaustiu) Dia Mitjà
Caminant entre els titanosaures 26/2/2013 Regió 7
“Nuevos huevos de dinosaurio hallados en Lleida” 20/3/2013 El País
“El hominoideo más antiguo de la Península saca 
los dientes”

23/3/2013 La Razón

Els avantpassats catalans dels simis 24/03/2013 Diari Ara
“Descubren una nueva especie de primate que vi-
vió hace 35 millones de años en Lleida”

11/4/2013 RTVE.es

“El terrorífico reino de las mandíbulas” 22/5/2013 ABC
Del Juràssic al Cretaci en 500 km 20/8/2013 El Temps
Un fèmur trobat a Lleida aporta llum sobre el bi-
pedisme humà

7/12/2013 La Vanguardia

Impactes en televisió (recull no exhaustiu) Dia Mitjà
La mandíbula de Banyoles, al descobert amb el 
nou aparell de tomografia computada

2/5/2013 Telenotícies - TV3

Ous al laboratori 15/10/2013 Quèquicom – Canal33
Visitem l’Institut Català de Paleontologia 16/10/2013 Xarxa de Televisions Locals

El portal de l’ICP ha consolidat unes  6.200 visites mensuals. Les notícies sobre recerca i els 
programes d’activitats del Museu són els continguts més consultats

El portal i el butlletí de l’ICP

L’actualitat de l’ICP, així com detalls del seu equip de treball i dels diferents projectes en què 
participa, es recullen en els seus canals digitals: el portal i el butlletí. Des de la pàgina principal 
del portal es dóna a conèixer tota l’actualitat del centre, al mateix temps que, des de cadascuna 
de les seves seccions, s’aprofundeix en les persones i projectes.

Durant el 2013 el portal de l’ICP ha vist augmentat de forma molt important el nombre de 
visites respecte a l’any 2012. Ha rebut una mitjana de 6.170 visites úniques mensuals, fet que 
suposa un creixement de gairebé el 24% respecte a l’any anterior. Malgrat que el nombre de 
notícies publicades ha estat semblant (66 l’any 2012 per 58 l’any 2013), l’abast d’aquestes ha 
estat molt superior. La descripció d’una nova espècie de petit primat al Pirineu i el robatori i la 

Departament de 
Comunicació i Difusió Científica

Pere Figuerola
Cap de departament
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posterior recuperació d’un fòssil de vertebrat d’un jaciment 
a Coll de Nargó van ser algunes de les notícies més consulta-
des de la web. 

Més enllà de les notícies relacionades amb l’activitat investi-
gadora de l’Institut, els programes d’activitats per divulgar la 
paleontologia que organitza el Museu també han generat un 
trànsit considerable a la web de l’ICP.  

Els lectors del portal de l’ICP ens visiten principalment des 
de Catalunya, però en destaquen les visites des de la resta 
d’Espanya, així com els Estats Units, Alemanya i Rússia. 

El nombre de subscriptors ha crescut durant 
aquest 2013 gairebé un 9% en l’edició en català i 
en un 16% en l’edició en castellà.

El DC2 publica el Butlletí de l’ICP que  aquest any 2013 ha 
passat a tenir una periodicitat trimestral. Recull les notícies 
més destacades en les darreres setmanes i s’edita en català 
i castellà. Aquest butlletí va arribar el desembre de 2013 a 
887 subscriptors en català i a 138 subscriptors en castellà, 
unes xifres en progressió ascendent des de la seva renovació 
l’any 2010. 

L’ICP ha seguit fent créixer la seva presència a la 
xarxa ampliant el ressò del seu canal a facebook, 
augmentant l’activitat a twitter i mantenint els 
canals a flickr i youtube.

La difusió en xarxes 2.0

Durant el 2013 La comunicació a través de facebook es fa en 
català. El desembre de 2013 el canal ICP.Mcrusafont comp-
tava amb 3175 seguidors, cosa que suposa un increment de 
gairebé el 14% respecte al desembre de 2012 (2781) segui-
dors.

El canal twitter @ICP_Mcrusafont, és un canal en anglès 
que vol arribar a un públic especialitzat, tant paleontòlegs 
de tot el món com periodistes especialitzats de mitjans na-
cionals i internacionals. A desembre de 2013 comptava amb 
437 seguidors, entre els quals un llarg 50% són paleontòlegs, 
museus amb col·leccions de paleontologia, periodistes es-
pecialitzats. En un any, els seguidors d’aquest compte han 
augmentat gairebé un 44%.  

El març de 2012 es va obrir un segon canal twitter @Muse-
uICP, en català i adreçat a crear una comunitat més local al 
voltant del nostre museu. La comunitat que s’està construint 
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 2013 comptava amb 616 seguidors, el que 
suposa un increment de més del 65% de seguidors respecte 
al 2012.

El DC2 ha organitzat una campanya de 
micromecenatge per publicar un llibre de divulgació 
sobre l’origen de la Terra i dels seus organismes

L’ICP en altres formats

Micromecenatge per a difondre la ciència

Més enllà de la comunicació directa per a donar a conèixer 
una recerca, un projecte o una activitat concreta, el DC2 ha 
organitzat una campanya de micromecenatge per a publi-
car un llibre de divulgació sobre l’origen de la Terra i dels 
seus organismes, a partir del coneixement que genera la pa-
leontologia i altres disciplines afins.   

La campanya de comunicació va incloure l’organització de 
conferències arreu del territori per donar a conèixer el pro-
jecte de micromecenatge, així com accions a través de les 
xarxes socials durant el període de recaptació de fons. 

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

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 va comptar amb un ajut de la Generalitat de 
Catalunya, a través de la convocatòria ACDC. Canvis en l’or-
ganització del DC2 han endarrerit la publicació definitiva del 
Bestiari. En el moment de redacció d’aquesta memòria, el 
projecte es troba a la web en fase beta i s’espera seva publi-
cació definitiva i difusió durant el primer semestre de 2014.5.773

4.140

7.553
Desembre 2011

Desembre 2012

Desembre 2013
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Laila Pilgren
Cap de Projectes

Laila Pilgren
Cap de departament

Projectes i subvencions: el motor econòmic de l’ICP 

Durant l’any 2013, el Departament de Projectes ha mantingut els ingressos que asseguren 
la investigació científica i la divulgació de la paleontologia a la societat. Des d’Espanya, s’ha 
obtingut finançament per a una excavació al jaciment neogen continental de Órzola-Famara, 
UGA i Els Ajaches per part del Cabildo de Lanzarote. A Catalunya s’ha aconseguit la subvenció 
per al projecte “La biodiversitat del passat: La vida abans dels dinosaures al Parc Natural de 
l’alt Pirineu”, des de la Direcció General del Medi Natural i la Biodiversitat. També destaca 
l’ajut del Departament de Cultura per al trasllat de material paleontològic des dels respectius 
abocadors fins a les instal·lacions de l’ICP, per a l’estudi posterior.

D’altra banda , l’ICP té una àmplia tradició a transmetre al públic els descobriments i resultats 
de recerca. Per això, són de vital importància les ajudes orientades a organitzar congressos, 
seminaris i cursos. En l’àmbit estatal, s’han obtingut fons des de la FECYT per organitzar el con-
grés internacional sobre l’extinció del Cretaci “Paleoenvironmental changes in Maastrichtian 
Terrestrial Ecosystems of Europe”. A Catalunya, la Fundació Catalunya - La Pedrera ha aconse-
guit cofinançament per a un seminari adreçat a professors de secundària dins del programa 
“Professors i Ciència”. 

 El 2013 també ha servit per reforçar contactes amb centres internacionals. En aquest cas, la 
beca del AGAUR “AIRE – CTP” ha possibilitat fer un estudi comparatiu dels primats de l’Eocè 
dels diferents jaciments del Pirineu català amb la Universitat de Montpeller, a França. I en rela-
ció amb estades breus en altres centres, s’han aconseguit beques del Ministerio de Economía 
y Competitividad (MINECO) per visitar la Royal Veterinary College de Londres i el Museum Na-
tional d’Histoire Naturelle de París; del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte per visitar 
la Universitá degli Studi di Firenze i la Harvard University als Estats Units; per últim, i des de la 
Unió Europea a través del programa Synthesys s’han obtingut beques per visitar institucions a 
Bèlgica, Holanda, la República Txeca i França.

Finalment, s’ha incorporat una jove investigadora a través d’una beca FPI del Ministerio de 
Economía y Competitividad que desenvoluparà la tesi doctoral durant els 4 anys de finança-
ment obtinguts.

Departament de Projectes

Projectes concedits per entitats a Catalunya al 2013

Projecte concedits per entitats a Espanya al 2012

Fundació Catalunya-

La Pedrera
“Professors i Ciència” “Tigres, dents de sabre i queixals del seny de cabra: 

patrons i evolució dental en mamífers”. Marc Furió. 1.800€

Direcció General del 

Medi Natural i 

Biodiversitat

“Ajuts per al finançament 
d’actuacions en els espais naturals 

protegits”

“La biodiversitat del passat: La vida abans dels dino-
saures al Parc Natural de l’alt Pirineu”.   

Josep Fortuny.
4.300€

Departament de 

Cultura
Subvenció Trasllat de material paleontològic de l’Ecoparc 4 i de 

l’abocador controlat de Can Mata. 10.000€

Departament de 

Cultura
Subvenció Realització de motlles de resina. 2.985€

FECYT Foment de la Cultura Cien-
tífica

Congrés internacional sobre l’extinció del Cretaci “Pa-
leoenvironmental changes in Maastrichtian Terrestrial 

Ecosystems of Europe”. Àngel Galobart.
6.000€

Cabildo de Lanzarote Excavació

Projecte d’investigació sobre jaciments del Neogen 
continental d’Órzola-Famara, Uga i Los Ajaches.  Lanza-

rote.  Arxipèlag de les Canàries.   
Antonio Sánchez.

11.570€

PROJECTES
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Projectes del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) actualment actius a l’ICP  (anteriors al 2013)

 I. Beques del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) concedides al 2013

MINECO
FPI  “Estancias Breves”

2 mesos a la Royal Veterinary College, 
Novella Razzolini 3.540 €

MINECO

FPI “Estancias Breves”

3 mesos al Museum National d’Histoire Naturelle, París, 
França. 

Joan Femenias 4.240  €

MINECO
FPI - Ajuda de Formació a Personal Investigador

(4 anys)
Carmen Nacarino 83.900 €

Plan Nacional I+D: Proyectos de Investigación Fundamental no-orientada, CGL2012-34459 aconseguit per Meike 
Köhler, per al projecte “Evolution of mammalian life histories in energy-limited environments: a paleobiological 
approach”. Import concedit: 164.970 euros.

Plan Nacional I+D: Proyectos de Investigación Fundamental no-orientada, CGL2010-21672, aconseguit 
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, aconseguit 
per Gabrielle Macho i Xavi Jordana, per al projecte “Estrategias de life-history en primates: efectos de 
la dieta y la estacionalidad en los cambios morfológicos ontogénicos y la eficiencia funcional en simios 
simpátricos y homínidos”. Import concedit: 193.600 euros. 

Plan Nacional 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. CGL2011-30069-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 Vallés-
Penedés”. Import concedit: 108.900 euros.

II. Beques del Departament d’Economia i Coneixement (Generalitat de Catalunya) concedides al 2013
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)

AIRE-CTP 
Estudi comparatiu dels primats de l’Eocè de diferents 
jaciments del Pirineu català amb les col·leccions de la 

Universitat de Montpellier (França). 
2.330€

III. Beques del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte concedides al 2013

Ministerio de Educación Ayudas del Programa de Formación 
del Profesorado Universitario (FPU)

“Estancias Breves”

2 mesos a la Universitá degli Studi di 
Firenze, Itàlia.

Blanca Moncunill

Ministerio de Educación Ayudas del Programa de Formación 
del Profesorado Universitario (FPU)

“Estancias Breves”

3 mesos a la Harvard University, USA
Marta Pina

IV. Beques de la Unió Europea
 Synthesis Grant

Integrated Activities 
grant

“Hind limb biomechanics in primates through the internal structure of 
the bones: unraveling the positional behavior of Miocene apes from 

Western Europe” concedida a Marta Pina.
15 dies Bèlgica

Integrated Activities 
grant

“The birds of Father Verhoeven and their implications for Holocene 
palaeoecology on Flores” concedida a Hanneke Meijer.

10 dies  
Països Baixos

Integrated Activities 
grant

“Study of the Early Miocene carnivoran fossil remains from the Czech 
Republic, with special focus on the primitive Ursidae and the origin of 

the giant panda” concedida a Juan Abella.
10 dies República Txeca

Integrated Activities 
grant

“New insights on Heylerosauridae (Amphibia: Temnospondyli)” 
concedida a Josep Fortuny. 10 dies França



5Producció
Científica



Producció Científica52 Memòria Anual Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont 53

Castanera, D., Vila, B., Razzolini, N.L., Falking-
ham, P.L., Canudo, J.I., Manning, P.L. & Galo-
bart, À. (2013). Manus Track Preservation Bias 
as a Key Factor for Assessing Trackmaker Iden-
tity and Quadrupedalism in Basal Ornithopods. 
PLOS ONE 8(1): e54177. doi:10.1371/journal.
pone.0054177.

Chiarenza, A.A., Dalla Vecchia, F.M., Rosso, 
A. & Sanfilippo, R. (2013). The Early Jurassic 
ichthyosaur Stenopterygiusin the collections of 
the Museo di Scienze della Terra, Università di 
Catania (Italy). Bollettino della Società Paleon-
tologica Italiana 52(1): 19-25.

Dalla Vecchia, F.M., Riera, V., Oms, O., Dinarès-
Turell, J., Gaete, R. & Galobart, À. (2013). 
The last pterosaurs: first record from the Up-
permost Maastrichtian of the Tremp Syncline 
(northern Spain). Acta Gelologica Sinica 87(5): 
1198-1227.

Dalla Vecchia, F.M. & Selden, P.A. (2013). A 
Triassic spider from Italy. Acta Palaeontologica 
Polonica 58(2): 325-330

Daura, J., Sanz, M., García, N., Allué, E., Vaque-
ro, M., Fierro, E., Carrión, J.S., López-García, 
J.M., Blain, H.A., Sánchez-Marco. A., Valls, C., 
Albert, R.M. Fornós, J.J., Julià, R., Fullola, J.M. 
& Zilhão, J. (2013). Terrasses de la Riera dels 
Canyars (Gavà, Barcelona): the landscape of 
Heinrich Stadial 4 north of the “Ebro frontier” 
and implications for modern human dispersal 
into Iberia. Quaternary Science Reviews 60: 
26-48.

Delfino, M. & Atzori, M. (2013). An update on 
the Early Pleistocene herpetofauna from Pirro 
Nord. Palaeontographica Abteilung A Palaeo-
zoology - Stratigraphy 298: 19-29.

Delfino, M., Rage, J.-C., Bolet, A. & Alba, D.M. 
(2013). Early Miocene dispersal of the lizard 
Varanus into Europe: Reassessment of verte-
bral material from Spain. Acta Palaeontologica 
Polonica 58: 731-735.

Delfino, M. & Rossi, M.A. (2013). Fossil cro-
codylid remains from Scontrone (Tortonian, 
Southern Italy) and the Late Neogene Mediter-
ranean biogeography of crocodylians. Geobios 
46(1-2): 25-31.

Delfino, M., Scheyer, T.M., Chesi, F., Fletcher, T., 
Gemel, R., MacDonald, S., Rabi, M. & Salisbury, 
S.W. (2013). Gross morphology and microstruc-
ture of type locality ossicles of Psephophorus 

polygonus Meyer, 1847 (Testudines, Dermoche-
lyidae). Geological Magazine 150(5): 767-782.

DeMiguel, D., Alba, D.M. & Moyà-Solà, S. 
(2013). European Pliopithecid Diets Revised in 
the light of Dental Microwear in Pliopithecus 
canmatensis and Barberapithecus huerzeleri. 
American Journal of Physical Anthropology 
151: 573-582.

Fabbri, M., Dalla Vecchia, F.M. & Cau, A. 
(2013). New information on Bobosaurus foro-
juliensis (Reptilia: Sauropterygia): implications 
for plesiosaurian evolution. Historical Biology.  
doi:10.1080/08912963.2013.826657

Furió, M. & Pons-Monjo, G. (2013). The use of 
the species concept in paleontology. Comment 
on “Nesiotites rafelinensis sp. nov., the earliest 
shrew (Mammalia, Soricidae) from the Balearic 
Islands, Spain” by Rofes et al., 2012. Palaeon-
tologia electronica 16(2): 1-7.

García-Alix, A., Minwer-Barakat, R., Martín 
Suárez, E., Freudenthal, M. & Delgado-Huertas, 
A. (2013). Cinnabar mineralization in fossil 
small mammal remains as a consequence of 
diagenetic processes. Lethaia 46: 1-6.

Garcia-Sellés, A., Bravo, A.M., Delclòs, X., 
Colombo, F., Martí, X., Ortega-Blanco, J., Pare-
llada, C. & Galobart, À. (2013). Dinosaur eggs 
in the Upper Cretaceous of the Coll de Nargo 
area, Lleida Province, south-central Pyrenees, 
Spain: zoodiversity, biostratigraphy and their 
implications. Cretaceous Research 40: 10-20.

Hammond, A.S., Alba, D.M., Almécija, S. & 
Moyà-Solà, S. (2013). Middle Miocene Piero-
lapithecus provides a first glimpse into early 
hominid pelvic morphology. Journal of Human 
Evolution 64: 658-666.

Ibáñez-Gimeno, P., De Esteban-Trivigno, S., 
Jordana, X., Manyosa, J., Malgosa, A. & Galtés, 
I. (2013). Functional plasticity of the human 
humerus: shape, rigidity, and muscular enthe-
ses. American Journal of Physical Anthropology 
150(4): 609-617.

Ibáñez-Gimeno, P., Galtés, I., Jordana, X., Fio-
rin, E., Manyosa, J. & Malgosa, A. (2013). En-
theseal Changes and Functional Implications of 
the Humeral Medial Epicondyle. International 
Journal of Osteoarchaeology 23(2): 211-220.

Jordana, X., Marín-Moratalla, N., Moncunill-Solé, 
B., Bover, P., Alcover, J.A. & Köhler, M. (2013). 
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Abella, J., Valenciano, A., Pérez-Ramos, A., 
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Agustí, J., Blain, H.-A., Furió, M., De Marfà, R., 
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