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L’Institut Català de Paleontologia (ICP) és una fundació 
privada creada al novembre del 2006, amb la Generalitat 
de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona com 
a patrons. L’ICP pren relleu de l’Institut de Paleontologia 
Miquel Crusafont, fundat l’any 1969, heretant-ne l’espai 
museogràfic i el de Conservació de Col·leccions. 

Hi ha llargs antecedents a Catalunya que ajuden a entendre l’èxit 
assolit per l’ICP, com són la riquesa del registre fòssil català, amples 
jaciments d’extraordinària qualitat i, sobretot, els treballs iniciats en 
el seu dia pel Doctor Miquel Crusafont, autèntic fundador de l’escola 
de paleontologia de vertebrats catalana.
La recerca que duu a terme l’ICP es fonamenta en l’extens patrimoni 
paleontològic del país, així com en aquells projectes que es troben 
fora de les nostres fronteres i que són d’especial significació i interès 
científic. Prova d’aquesta riquesa patrimonial és la col·lecció de 
vertebrats fòssils que posseeix l’ICP, una de les més importants de  
la península Ibèrica, amb gairebé 200.000 exemplars de vertebrats 
que visqueren entre 240 Ma i 100.000 anys enrere. 
Les col·leccions de l’ICP, que s’incrementen any rere any gràcies als 
projectes de recerca, són una font constant de treballs científics i de 
consulta per part de paleontòlegs d’arreu del món. En aquest àmbit 
destaca el departament de Gestió de Col·leccions de l’ICP, el qual ha 
esdevingut una àrea innovadora i a l’avantguarda en la conservació 
del patrimoni natural i cultural en el marc de l’estat espanyol.
En conjunt, l’equip de l’ICP està integrat per diferents tipologies de 
professionals que duen a terme els treballs paleontològics tradicio-
nals _ excavacions, taxonomia i descripció_, alhora que combinen 
les tècniques més actuals de la paleontologia virtual, basada en 
metodologies avançades d’observació dels fòssils. En conjunt, són 
capaços de fusionar la paleontologia amb altres camps de la ciència, 
com són la fisiologia, l’ecologia i inclús la genètica. 
D’altra banda, en el si de l’ICP cada cop són més destacades les àre-
es de Preparació i Conservació, tal i com ha evidenciat la realització 
del First Conservation Workshop. Es tracta del primer workshop 
d’aquesta temàtica realitzat a la península, el qual ha tingut una gran 
acollida entre el públic assistent. Arran de l’èxit assolit, l’ICP està 
planificant dur a terme el segon workshop en un futur pròxim.
De la mateixa manera, l’ICP compta amb el departament de 
Finançament i projectes. Aquesta àrea té com a finalitat trobar 
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les fonts de finançament més adequades (patrocinadors, beques, 
subvencions...) i tramitar l’adquisició de nou personal investigador, 
pre-doctorals i post-doctorals. L’objectiu és possibilitar que l’ICP 
disposi dels mitjans necessaris per continuar avançant i per seguir  
a la capdavantera de la recerca paleontològica. 
I és que durant el 2009, el personal investigador de l’ICP ha assolit 
un volum excepcional en la producció científica i un grau de 
qualitat eminent en la recerca. Mostra d’això és el conjunt d’articles 
publicats a revistes del Science Citation Index (SCI) amb un factor 
d’impacte més elevat, així com la concessió de beques i premis 
diversos al personal investigador.
Consegüentment, gràcies al treball col·lectiu de tots i cadascun  
dels membres del centre, l’ICP és considerat actualment centre  
de referència a Catalunya en investigació, conservació i divulgació 
de la paleontologia humana i de vertebrats. Per aquest motiu, l’Ins-
titut segueix promovent la investigació de més alta qualitat tant en 
l’àmbit nacional com internacional, amb uns resultats extraordinaris 
i sense precedents. 

Divulgació del patrimoni paleontològic
Un dels objectius fonamentals de l’ICP és difondre i transmetre la 
recerca duta a terme pels investigadors al conjunt de la societat. 
Aquesta és probablement la diferència essencial respecte de la 
gran majoria de centres d’investigació que estan inclosos dins del 
programa CERCA. I és que dins de l’estructura de l’ICP existeix un 
espai de difusió específic, l’Espai-Museu Miquel Crusafont, ubicat al 
centre de Sabadell (Barcelona). 

Actualment l’espai Miquel Crusafont es troba en un procés de 
remodelació amb l’objectiu de crear un museu que ofereixi al visitant 
una experiència interactiva. Concretament, es pretèn que el visitant 
esdevingui l’autèntic protagonista en les diverses fases d’exploració 
mentre experimenta, toca, mira i sent. Per no excloure’n cap públic, 
s’integraran diversos nivells de comprensió en què tant persones 
amb reduccions sensorials com persones amb necessitats intel-
lectuals especials puguin captar i aprofundir la informació obtinguda.
L’objectiu essencial d’aquest espai és transmetre la importància  
de la investigació paleontològica. Els eixos vertebradors seran  
la recopilació dels processos que es duen a terme durant la recerca, 
des del moment del descobriment fins a la publicació d’un article, 
passant per les fases de preparació, estudi i conservació. 
En aquest sentit, a l’ICP són de vital importància els mitjans de 
comunicació i la nova web de l’ICP per poder integrar els diversos 
col·lectius de persones i fer-los partícips del projecte paleontològic  
del centre.
Tres anys més tard del naixement de l’ICP, podem afirmar que el 
treball investigador realitzat en el centre ha assolit nivells qualitatius  
i quantitatius extraordinaris. És per això que continuem sent el centre 
de referència de la paleontologia de vertebrats i humana tant en 
l’àmbit nacional com internacional.  
Consegüentment, avancem amb confiança i orgullosos de fer possi-
ble aquest gran repte, i donem les gràcies als nostres fidels patrons, 
sense els quals no hauríem pogut assolir aquesta realitat: la Generali-
tat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona. Gràcies! 

Les diferents tipologies  
de professionals i l’ús  
de noves metodologies  
ajuden a entendre l’èxit  
assolit per l’ICP
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El grup de recerca de Mesozoic estudia la fauna i flora de 
l’Era mesozoica, període geològic que ha proporcionat gran 
nombre de jaciments als territoris de Catalunya i del País 
Valencià. 
El Mesozoic o Era mesozoica va ser un període de la 
història de la Terra que s’inicià aproximadament fa uns 251 
milions d’anys i que va finalitzar 65 milions d’anys enrere. 
Aquest període també se’l denomina l’Era dels dinosaures 
o l’Era dels rèptils, atesa la gran proliferació i diversitat 
d’aquestes espècies que va existir durant aquesta etapa.  

El Mesozoic es divideix en tres etapes geològiques: el Triàsic, el 
Juràssic i el Cretaci. El Triàsic comprenia un únic supercontinent 
denominat Pangea, el qual es va anar fragmentant gradualment.  
A finals de l’Era mesozoica, durant el Cretaci, els continents ja 
havien adquirit una posició similar a l’actual. 
Una de les línies d’estudi més rellevants del grup de Mesozoic  
se centra en els jaciments de dinosaures del Cretaci, la major part 
dels quals es troba al llevant de la Península Ibèrica. 
El clima durant el Mesozoic va ser singularment càlid i humit. Part 
del que avui és Europa i Amèrica del Nord romania inundada per 
mars poc profunds. Aquestes condicions climàtiques van propi-
ciar l’aparició de falgueres, molsa, coníferes (arbres amb pinya) 
i cicadàcies (palmeres). A l’últim període del Mesozoic va tenir 
lloc l’aparició i expansió de les plantes amb flors, anomenades 
angiospermes. 
Els dinosaures van diversificar-se ràpidament, especialment durant 
el Juràssic. El grup més important de rèptils va ser el dels arcosau-
res, el qual comprenia formes com els dinosaures i els cocodrils. 
Els llangardaixos i serps, així com aus i mamífers, van prosperar 
mentre que els grans dinosaures van desaparèixer arran de l’extin-
ció massiva del Cretaci-Terciari. Algunes de les hipotesis extintives 
que s’argumenten inclouen impactes d’asteroide, vulcanisme 
extensiu i/o canvi climàtic  (refredament global de la Terra). 
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Resum Anual
En l’actualitat, el departament d’investigació del Mesozoic continua 
la seva activitat en el marc del Pla Nacional d’I+D+i per als anys 
2008-2011 del Ministeri de Ciència i Innovació. Aquest projecte té 
com a objectius estratègics finançar la generació de coneixement 
i promoure una investigació de qualitat mitjançant la incorporació 
i formació de nous investigadors i tecnòlegs, així com dotant els 
centres de recerca amb l’equipament tecnològic necessari.
Per altra banda, durant l’any 2009 s’ha desplegat un àmplia 
activitat de treball de camp amb diverses excavacions paleontològi-
ques  concretament, a les comarques del Pre-Pirineu català i de les 
comarques valencianes de Els Ports i Els Serrans, i s’ha participat 
en projectes divulgatius com, per exemple, la filmació d’un capítol 
per a la National Geographic Television sobre el jaciment d’icnites 
(petjades) de dinosaures a Fumanya, a la comarca barcelonina  
de El Berguedà. 
Fumanya és el jaciment amb petjades de dinosaure més important 
de Catalunya i el segon jaciment més important del món del Creta-
ci Superior, atès que conté un total de 3.500 icnites de sauròpodes 
titanosaures. L’estudi d’aquestes icnites s’ha desenvolupat en  
el marc del conveni de col·laboració que l’ICP manté amb la Univer-
sitat de Manchester. El treball conjunt realitzat ha permès l’obten-
ció d’imatges d’altíssima qualitat mitjançant escàners aplicats  
a la geologia. Posteriorment aquestes imatges s’han digitalitzat per 
generar models virtuals en 3D molt minuciosos. Aquesta tècnica 
permet entendre millor l’anatomia i les peculiaritats de la locomo-
ció i morfologia d’aquests dinosaures.

 El mes de desembre del 2002, les petjades dels jaciments de Fu-
manya i d’altres regions de la Península Ibèrica van ser proposades 
per ser declarades patrimoni de la Humanitat a la candidatura de la 
UNESCO. Bernat Vila, membre del grup de Mesozoic, ha defensat 
en qualitat d’assessor científic la proposta de la candidatura de Fu-
manya, conjuntament amb els governs d’Astúries, la Rioja, Aragó 
i Castella la Manxa. La Unió Internacional per a la Conservació de 
la Natura (UICN) traslladarà les conclusions al Comitè de Patrimoni 
Mundial de la UNESCO, format por 21 estats. 
Per altra banda, s’han realitzat noves campanyes de prospecció 
en sediments d’edat Triàsica a Catalunya i s’han presentat els 
primers resultats en diversos congressos internacionals. Concreta-
ment, s’ha donat a conèixer una nova forma d’amfibi recuperada 
a Catalunya, així com gran diversitat de restes òssies i petjades 
de jaciments triàsics catalans , incloent-hi peixos, amfibis i rèptils. 
Aquesta important pluralitat de formes està permetent caracteritzar 
els ecosistemes que existien durant aquest període. 

Fumanya és el jaciment  
amb petjades de dinosaure 
més important de Catalunya
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Articles publicats a revistes del Science Citation Index (SCI)
Amills, M., Ramírez, O., Tomàs, A., Badaoui, B., Marmi, J., Acosta,  
J., Sànchez, S. & Capote, J. (2009) Mitochondrial DNA diversity 
and origins of South and Central American goats. Animal Genetics, 
40: 315-322. 
Antón, M., Salesa, M. J., Turner, A., Galobart, À. & Pastor, F. (2009) 
Soft tissue reconstruction of Homotherium latidens (Mammalia, 
Carnivora, Felidae). Implications for the possibility of representati-
ons in Palaeolithic art. Geobios, 42: 5, 541-551. 
Dalla Vecchia, F. M. (2009) Tethyshadros insularis, a new hadro-
sauroid dinosaur (Ornithischia) from the Upper Cretaceous of Italy. 
Journal of Vertebrate Paleontology, 29:  4, 1100-1116. 
Dalla Vecchia, F. M. (2009) The first Italian specimen of Austria-
dactylus cristatus (Diapsida, Pterosauria) from the Norian (Upper 
Triassic) of the Carnic Prealps.  Revista Italiana di Paleontologia  
e Stratigrafia, 115(3): 291-304. 
Dalla Vechia, F.M. (2009) Anatomy and systematics of the Ptero-
saur Carniadactylus Gen. N. Rosenfeldi (Dalla Vechia, 1995).  
Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia, 115: 159-188.
Marmi, J., Vila, B. & Galobart, À. (2009) Solemys (Chelonii,  
Solemydidae) remains froms Maastrichtian of Pyrenees: evidence 
for a semi-aquatic lifestyle. Cretaceous Research, 30:1307-1312.
Piga, G., Santos-Cubedo, A., Moyà-Solà, S., Brunetti, A., Malgosa,  
A. & Enzo, S. (2009) An x-ray diffraction (xrd) and x-ray fluorescen-
ce (xrf) investigation in human and animal fossil bones from Holoce-
ne to middle Triassic. Journal of Archaeological Science.

Riera, V., Oms, O., Gaete, R. & Galobart, À. (2009) The end-
Cretaceous dinosaur succession in Europe: the Tremp Basin record 
(Spain). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology , 283: 

160-171. 

Articles publicats a revistes No - SCI
Dalla Vecchia, F.M. (2009) Telmatosaurus and the other hadrosau-
rids of the Cretaceous European Archipelago. An update. Natura 
Nascosta, 39: 1-18.
Gaete, R., Riera, V., Galobart, À., Marmi, J., & Oms, O. (2009) Geolo-
gical and paleontological works of the ICP-UAB team in the Tremp 
syncline. In: Alcalá, L. & Royo-Torres, R. (eds.) Mesozoic Terrestrial 
Ecosystems in Eastern Spain. ¡Fundamental! 14: 51-58.
Jorquera, A., Santos-Cubedo, A., de Santisteban, C. & Galobart,  
À. (2009) Plesiosaurs (Reptilia: Sauropterygia) from the Arcillas  
de Morella Formation (Aptian, Lower Cretaceous) of Castellón 
(Spain). Paleolusitana, 1: 229-235.
López-Martínez, N., Galobart, A., Vicens, E., Arribas, M. E., Diaz, M., 
Domingo, L., Estrada, R., Fernández-Marrón, M. T., Fonollá, F., Gaete, 
R., Lacasa, A., Lozano, J., Malchus, N., Marmi, J., Peralba, J., Riera,  
V., Robador, A., Oms, O., Sellés, A. G., Soler-Gijón, R.,  
Torices, A. & Vila, B. (2009) Upper Mesozoic continental deposits 
of South-eastern and South-central Pyrenees. In Alcalá, L. and Royo-
Torres, R. coord. Mesozoic Terrestrial Ecosystems in Eastern Spain. 
¡Fundamental! 14:3-91.
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Poza, B., Santos-Cubedo, A., Guardiola, M. & Suñer, M. (2009) 
Primera cita de Baryonychinae (Theropoda, Spinosauridae)  
en el Hauteriviense terminal-Barremiense basal (Formación  
Cantaperdius) de Castelló (España). Paleolusitana, 1: 391-396.
Santos-Cubedo, A., Furió, M., Olid, C. & Garcia Orellana, J. (2009) 
Resultados preliminares de la medida de concetraciones de Uranio 
en los huesos de Dinosaurios del Cretácico y de la tasa de dosis 
gamma en su lugar de almacenamiento. Paleolusitana,  
1: 425-430.
Vila, B., Oms, O., Marmi. J., Galobart, À., Riera, V., Estrada, R. & 
Malchus, N. (2009) Vallcebre Syncline. In: Alcalá, L. & Royo-Torres, 
R. (eds.) Mesozoic Terrestrial Ecosystems in Eastern Spain.  
¡Fundamental! 14: 23-34.
Vila, B., Sellés, A. G., & Galobart, À. (2009) The Coll de Nargó  
nesting area. In: Alcalá, L. & Royo-Torres, R. (eds.) Mesozoic  
Terrestrial Ecosystems in Eastern Spain. ¡Fundamental! 14: 42-45.

Proceedings
Santisteban, C., Suñer, M. & Vila, B. (2009) El yacimiento de icnitas 
de dinosaurios de Cañada Paris, Alpuente, Valencia. En (Colectivo 
Arqueológico-Paleontológico Salense, Ed.): Actas de las IV Jorna-
das sobre Dinosaurios y su Entorno. 299-307. Salas de los Infantes, 
Burgos, España.
Poza, B., Santos-Cubedo, A., Suñer, M. & Galobart, A. (2009) ANA: 
Puesta en valor de un yacimiento de dinosaurios en un entorno 
rural (Cinctorres, Castellón). Actas de las IV Jornadas Internaciona-
les sobre Paleontología de Dinosaurios y su entorno. Salas de los 
Infantes (Burgos): 293-300.

Articles de divulgació 
Vila, B. i Alba, D.M. (2009) Plomes, dinosaures i ocells: què fou 
primer, la ploma o l’ocell? Omnis Cel·lula, 20: 10-15.

Llibres i capítols de llibres 
Poza, B., Santos-Cubedo, A., Suñer, M. & Vila, B. (2009) Dinosauri-
os: reptiles terriblemente grandes. ISBN: 978-84-613-2117-9.
Poza, B., Santos Cubedo, A. & Suñer, M. (2009) Els dinosaures  
a Cinctorres. ISBN: 978-84-613-0818-7.

Congressos internacionals i nacionals
Tribute to Charles Darwin and Bernissart Iguanodonts -New pres-
pectives on Vertebrate Evolution and Early Cretaceous Ecosystems. 
Brusel·les. 
Fourth International Symposium on Dinosaur Eggs and Babies - 
Bozeman. Montana, Estats Units de Nord, Amèrica. 
8th Annual Meeting of Society of Vertebrate Paleotology. Bristol, 
Anglaterra.
European Geosciences Union (EGU). Viena. 
VII EJIP. Torres Vedras, Portugal. 
10th International Meeting on Mesozoic Terrestrial Ecosystems  
and Biota. Terol. 

Abstracts de congressos
Santos-Cubedo, A., de Santisteban, C. & Galobart, À. (2009) New 
Dinosaur findings from Arcillas de Morella Formation (Spain). 
Abstracts book of Tribute to Charles Darwin and Bernissart 
Iguanodonts (New prespectives on Vertebrate Evolution and Early 
Cretaceous Ecosystems), Brussels: 87.
de Santisteban, C. & Santos-Cubedo, A. (2009) The record of clima-
te and eustatic changes during the lower cretaceous in the “Arcillas 
de Morella Formation” (Spain). Abstracts book of Tribute to Charles 
Darwin and Bernissart Iguanodonts (New prespectives on Vertebrate 
Evolution and Early Cretaceous Ecosystems), Brussels: 86.
Santos-Cubedo, A., de Santisteban, C., Suñer, M. & Galobart, À. 
(2009) New dinosaur fossils from Ana locality, arcillas de morella 
formation (Aptian, Lower Cretaceous, Cinctorres, Spain).  Geophysi-
cal Research Abstracts, Vol 11, EGU2009-12608.
de Santisteban, C. & Santos-Cubedo, A. (2009) The rhythm  
of the eustatic changes as a control of the depositional architecture 
in Mesozoic deltaic deposits (Ibero-levantine and Maestrat basins, 
Spain). Geophysical Research Abstracts, Vol 11, EGU2009-12600.
Oms, O., Dinares-Turell, J., Riera, V., Gaete, R., Vila, B. & Galobart,  
À. (2009) The continental Cretaceous-Paleogene transition from 
the southern Pyrenees: magnetostratigraphy and vertebrate  
succession correlations. Berichte Geol. B.-A., 78 (ISSN 1017-
8880) - RECCCE Workshop, Gams (25.04. - 28.04.2009): 32
Del Cerro, I., Ferrando, A., Marmi, J. & Bosch, M. (2009) Revisión 
taxonómica del género Meles (Carnivora, Mustelidae) en base 
a nuevos datos moleculares. IX Jornada de Biologia Evolutiva, 
Barcelona. Abstracts book: 9.
Suñer, M., de Santisteban, C. & Galobart, À. (2009) Direct evidence 
of Titanosauriformes found in a Upper Jurassic site of Alpuente 
(Los Serranos, Valencia, Spain). Abstracts 10th International Mee-

La Universitat de Manchester col·labora  
amb el grup en l’estudi d’icnites de Fumanya
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Fourth International Symposium on Dinosaur Eggs and Babies 
(Varricchio, Horner, Jackson and Selenitsky eds.). Museum  
of the Rockies Occasional Paper, 4: 31.
Vila, B,. Galobart, A., Canudo, J. I., Le Loeuff, J. & Oms, O. (2009) 
Late Cretaceous sauropod diversity in Southern Europe. Abstracts 
of SVP 68th Annual Meeting. Journal of Vertebrate Paleontology, 
29(3):196A.
Fortuny, J., Galobart, À. & de Santisteban, C. (2009) New capi-
tosaur taxa (Amphibia: Temnospondyli) from the Middle Triassic 
(Early-Middle Anisian) of Iberian Peninsula. Abstracts of SVP 68th 
Annual Meeting. Journal of Vertebrate Paleontology, 29(3):97A.
Bolet, A. & Evans, S. (2009) A new lizard (Lepidosauria, Squamata) 
from the Early Cretaceous of the Montsec range (Catalonia, Spain). 
Abstracts of SVP 68th Anual Meeting. Journal of Vertebrate 
Paleontology 29(3):67A.
Dalla Vecchia, F. M. (2009) New and extraordinarily complete 
hadrosauroid dinosaur (Ornithischia) from the Upper Cretaceous  
of Italy. Abstracts of SVP 68th Anual Meeting. Journal of Vertebrate 
Paleontology, 29(3): 85A.

Revisió d’articles científics
Àngel Galobart: Ameghiniana (Asociación Paleontologica Argentina). 
Àngel Galobart: Journal of Anatomy (Wiley. Blackwell Publishig, Inc).
Àngel Galobart: Agencia Nacional de Evaluación de Proyectos 
(ANEP), Plan Nacional I+D (2008-2011)
Àngel Galobart: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris  
i de Recerca de la Generalitat de Catalunya (AGAUR)
Bernat Vila: Ameghiniana (Asociación Paleontológica Argentina), 
Impact factor: 0.741
Bernat Vila: Paleolusitania, revista de Paleontologia e Palaeoe-
cologia (Actas del VII Encuentro de Jóvenes Investigadores en 
Paleontología), nº 1.
Nikolaus Malchus: Rev. Mexicana de Ciencias Geológicas.
Nikolaus Malchus: Journal of Molluscan Studies.
Nikolaus Malchus: Palaeontology.
Nikolaus Malchus: Cretaceous Research.

ting on Mesozoic Terrestrial Ecosystems and Biota (Delgado  
& Fregenal coord.): 139.
Fortuny, J., Galobart, À., de Santisteban, C. & Sellés, A. G. (2009) 
The vertebrate assemblage of La Mora (Middle Triassic, NE of 
Iberian Peninsula): preliminary results.  Abstracts 10th International 
Meeting on Mesozoic Terrestrial Ecosystems and Biota (Delgado  
& Fregenal coord.): 161.
Valdiserri, D., Fortuny, J. & Galobart, À. (2009) New insight on 
old material: Triassic tetrapods footprints in Catalonia (NE Iberian 
Peninsula). Abstracts 10th International Meeting on Mesozoic 
Terrestrial Ecosystems and Biota (Delgado & Fregenal coord.): 163.
Fortuny, J., Garcia-Alix, A., Garcia-Martinez, R. & Val, S. (2009) 
MATRIX: Technological world against the hard sediments. I Conser-
vation Workshop, Sabadell.
Malchus, N., Riera, V., Marmi, J. & Oms, O. (2009) Coal “cyclothems” 
and molluscs in the end-Cretaceous dinosaur-trace land – the 
Vallcebre case (Catalunya, Spain)Abstracts 10th International 
Meeting on Mesozoic Terrestrial Ecosystems and Biota (Delgado  
& Fregenal coord.): 189.
Marmi, J., Villalba-Breva, S., Martín-Closas, C. & Gomez, B. (2009) 
Cheirolepidiaceous peat mires linked to Charophyte lakes in the 
Maastrichtian of the Eastern Pyrenees (Catalonia, Spain). Abstracts 

10th International Meeting Mesozoic Terrestrial Ecosystems and 
Biota (Delgado & Fregenal coord.): 237.
de Santisteban, C. & Santos-Cubedo, A. (2009) Environmental  
meaning of the breccias and conglomerates with dinosaurs 
remains in the deposits with Purbeck and Weald Facies of the  
Eastern Part of Iberian Systems (Spain). Abstracts 10th Interna-
tional Meeting on Mesozoic Terrestrial Ecosystems and Biota 
(Delgado & Fregenal coord.): 255.
Santos-Cubedo, A., Suñer, M., Poza, B., de Santisteban, C. & 
Galobart, À. (2009) New insights in taphonomy of the Ana site 
(Lower Cretaceous, Cinctorres, Spain). Abstracts 10th International 
Meeting on Mesozoic Terrestrial Ecosystems and Biota (Delgado  
& Fregenal coord.): 287.
Vila, B., Sellés, A. G., Fortuny, J., Galobart, À. & Jackson, F. (2009) 
Re-Assessment of the European Megaloolithid Clutch Morphology. 
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Marmi, J. Pòster a 10th International Meeting on Mesozoic Terres-
trial Ecosystems and Biota (Setembre,Terol).
Fortuny, J. Autor i co-autor de dos pòsters a 10th International Me-
eting Mesozoic Terrestrial Ecosystems and Biota (Setembre,Terol). 
Pòster a 68th Annual Meeting of Society of Vertebrate Paleotology 
(Setembre, Bristol, Anglaterra). Poster al I Conservation Workshop
Santos-Cubedo, J. Pòster a 10th International Meeting on 
Mesozoic Terrestrial Ecosystems and Biota (Setembre,Terol). Pòster 
a Tribute to Charles Darwin and Bernissart Iguanodonts (New pres-
pectives on Vertebrate Evolution and Early Cretaceous Ecosystems), 
(Brussels). Pòster a European Geosciences Union (EGU), (Viena). 
Ponència al VII EJIP (Torres Vedras, Portugal).
Bolet, A. Pòster a 68th Anual Meeting of Society of Vertebrate 
Paleontology (Setembre, Bristol, Anglaterra).

Comitès científics i organització de Symposiums 
Dalla Vecchia, F.M. membre del Comité Científic del “International 
Conference on Vertebrate Palaeobiogeography and continental 
bridges across Tethys, Mesogaea, and Mediterranean Sea”,  
Bologna, 27-30. Field-trip leader at the dinosaur site of Villaggio 
del Pescatore, Trieste (Italy) (30 de setembre).
Bolet, A. membre del comitè organitzador del curs Geometric 
Morphometrics and Phylogeny, que s’ha impartit del 7 al 9 d’Abril 
del 2010 a la UAB.
Realització de l’Iberian Dinosaur Track Project en col·laboració  
amb la Universitat de Manchester (Anglaterra). Digitalitzacions 
làser als 11 jaciments amb icnites de dinosaures de la Penín-
sula Ibèrica (Portugal i Espanya) inclosos a la candidatura per a 
Patrimoni Natural de la Humanitat per a la UNESCO. Investigadors: 
Galobart, À., Vila, B., Garcia -Sellés, A. i Bolet, A.
Realització del Pre-Symposium Fieldtrip als Pirineus en el marc  
del 10th International Meeting Mesozoic Terrestrial Ecosystems 
and Biota (Setembre,Terol). Investigadors participants: Galobart,  
À., Garcia-Sellés, A., Marmi, J. i Vila, B. 

Nikolaus Malchus: Journal of the marine biological Ass. of the UK.
Nikolaus Malchus: Agencia Nacional de Evaluación de Proyectos 
(ANEP), Plan Nacional I+D (2009-2012).
Fabio Marco Dalla Vecchia: Palaeogeography, Palaeoclimatology, 
Palaeoecology. 
Fabio Marco Dalla Vecchia: Anais da Academia Brasileira de 
Ciências. 

Activitats de divulgació científica
Bernat Vila: Assessorament tècnic dels continguts del llibre de  
divulgació científica “La Laura i en Joan rere el rastre dels dino-
saures” de la col·lecció Recerca Activa. Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa Comissionat per a Universitats i Recerca 
Direcció General de Recerca. Edició: Març del 2009. 
Bernat Vila: Conferència titulada “Queden dinosaures entre nosal-
tres?”. Festa de la Ciència 2009, Parc de la Ciutadella, Barcelona. 
Organitza: Institut de Cultura de Barcelona (14 de Juny del 2009).
Vila, B. i Galobart, À. (2009) “Escaneando las huellas de los dino-
saurios”. Diario de los Dinosaurios, 5: 3.
Marmi, J. Conferència titulada “Els parents pobres dels dinosau-
res: què ens expliquen sobre els darrers dinosaures pirinencs?” 
Jornades Europees sobre el Patrimoni. Museu d’Isona-Conca Dellà, 
Isona-Conca Dellà (26 de Setembre del 2009). 
Marmi, J. Conferència titulada “Un breu recorregut al llarg de la 
història de la vida”. IES Guillem de Berguedà (alumnes 1er i 2on  
de BAT), Berga (16-17 de Desembre del 2009).

Presentacions de Pòsters i Ponències a Congressos 
Vila, B. Pòster al Fourth International Symposium on Dinosaur Eggs 
and Babies (Agost, Bozeman, Montana, Estats Units de Nord-
Amèrica); Pòster a 68th Annual Meeting of Society of Vertebrate 
Paleotology (Setembre, Bristol, Anglaterra).
Dalla Vecchia, F.M. Pòster a 68th Annual Meeting of Society  
of Vertebrate Paleontology (Setembre, Bristol, Anglaterra).
Malchus, N. Comuncació a 10th International Meeting on Meso-
zoic Terrestrial Ecosystems and Biota (Setembre,Terol).
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Participació en tribunal de tesis i tesines
Galobart, À. Vocal Segon del Tribunal de la Tesis Sistemática  
e implicaciones filogenéticas y paleobiogeográficas dels saurópo-
do Galvesaurus herreroi (Formación Villar del Arzobispo, Galve,  
España), presentada per José Luís Barco a la Universitat  
de Saragossa el dia 27 de febrer de 2009.
Galobart, À. Membre del Tribunal dels treballs de recerca del  
Màster Oficial Interuniversitari en Paleontologia, curs 2008-2009. 
Sala de Juntes de la Facultat de Geologia de la UB, 8 de juliol de 
2009.
Galobart, À. Vocal del tribunal en la tesina “Description of a new 
lizard (Lepidosauria, Squamata) from la Pedrera de Meià fossil site 
(Early Cretaceous, Catalonia)” presentada el dia 14 de setembre 
de 2009 a la Universitat Autònoma de Barcelona per Arnau Bolet, 
dins del Programa de Doctorat en Geologia.

Docència
Galobart, À. i Marmi, J. han participat com a professors del Mòdul 
de Paleobiologia de Vertebrats i Humana del Màster en Paleontolo-
gia que s’imparteix a les Universitats de Barcelona i Autònoma de 
Barcelona. 

Direcció d’intervencions paleontològiques
Jaciment del Cretaci inferior de Ana (Cinctorres, Castelló) de l’1  
al 24 de juny. Direcció: Santos-Cubedo, A., Suñer, M.  i  Galobart,  
À. Jaciment del Cretaci superior de Basturs Poble (Isona i Conca 
Dellà, Lleida) del 11 al 24 de Juliol. Direcció: Galobart, À., Gaete, R.  
i Riera, V.
Jaciment del Cretaci superior de Pinyes i Vall del Riu Sallent 
(Coll de Nargó, Lleida)-494/K121-N-236; Direcció: Garcia- Sellés,  
A., Galobart, À. i Fortuny, J.
Jaciment del Cretaci superior de Torrebilles 3 (Isona i Conca Dellà, 
Lleida) de l’1 al 30 de juliol. Direcció de les excavacions: Marmi, J., 
Riera, V. i Gaete, R. 
Prospeccions a Fumanya Sinclinal de Vallcebre (Fígols i Vallcebre, 
Barcelona) del 3 al 15 d’agost de 2009. Direcció de les excavaci-
ons Marmi, J., Vila, B. i Poza, B.

Memòries i informes tècnics
Gaete, R., Marmi, J. i Riera, V. Informe sobre l’excavació paleon-
tològica duta a terme entre els dies 1 i 10 de juliol del 2009 al 
jaciment de Barranc de Torrebilles 3 (Isona i Conca Dellà, Pallars 
Jussà) i els treballs complementaris de recerca i preparació de  
les campanyes 2008-2009. Departament de Cultura i Mitjans  
de Comunicació, Servei d’Arqueologia i Paleontologia (Generalitat 
de Catalunya). Novembre 2009.
Marmi, J., Vila, B. i Poza, B. Memòria dels treballs paleontològics  
a l’àrea de Fumanya (Cretaci Superior, Berguedà). Període 2009. 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, Servei d’Arque-
ologia i Paleontologia (Generalitat de Catalunya). Novembre del 
2009.  
Fortuny, J. i Bolet, A. Informe i Memòria de la prospecció paleonto-
lògica a les calcàries litogràfiques del Montsec (Cretaci Inferior,  
La Noguera).
Vila, B. Informe de les activitats de control paleontològic en el 
rodatge cinematogràfic als jaciments de Fumanya (Berguedà, Bar-
celona). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia (Generalitat de Catalunya). Setembre 
del 2009. 
Vila, B., Galobart, À. i Marmi, J. Memòria dels treballs paleontolò-
gics als jaciments de Fumanya. Desembre de 2009. Departament 
de Cultura, Servei d’Arqueologia (Generalitat de Catalunya). 
Setembre del 2009. 
Santos, A. Informe de la 6a campanya d’excavació paleontològica 
al jaciment ANA (Cretaci Inferior, Cinctorres, Castelló). Presentat  
a la Direcció General de Patrimoni Cultural, Conselleria de Cultura  
i Esport de la Generalitat Valenciana.
Santos, A.  Memòria preliminar de la 5a campanya d’excavació  
paleontològica al jaciment ANA (Cretaci Inferior, Cinctorres,  
Castelló). Presentat a la Direcció General de Patrimoni Cultural, 
Conselleria de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana.
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Subvencions i beques concedides
Subvencions per excavacions per als anys 2008 i 2009 del Depar-
tament de Cultura, Direcció General de Patrimoni, per als jaciments 
de Basturs Poble i Torrebilles (Isona i Conca Dellà), Fumanya Sud  
i Cingles del Boixader (Fígols), Pinyes (Coll de Nargó): 36.600€
Concessió d’una beca FPI des de la Subdirección de Formación  
y Movilidad de Investigadores del Ministerio de Ciencia e Innova-
ción per al projecte de recerca “Evolución de los Dinosaurios en 
el Este Ibérico, y su entorno, durante el Cretácico: Sistemática e 
inferencias Paleobiológicas y Paleoecológicas”. (Incorporació del 
Becari FPI Arnau Bolet Mercadal en data 1 octubre 2009)
Synthesys grant: Atorgada a Josep Fortuny (2009).  Destinació : 
Museum fur Naturkunde (Berlin, Alemanya). Títol projecte: Func-
tional morphology of capitosauroids (Amphibia, Temnospondyli): 
implications for locomotion and feeding.
Ajut per al finançament d’actuacions en l’àmbit de la divulgació 
científica al projecte “ANA, un jaciment de dinosaures interactiu” 
per part de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca  
a Andrés Santos-Cubedo.

Prospeccions a les fàcies triàsiques del sector del Montseny  
(Valles Oriental) del 17 de juny al 15 de juliol (Tagamanent, Figaró-
Montmany i Aigufreda al Vallès Oriental, i e Brull, Seva, Centelles 
i l’Abella, entitat poblacional de Sant Martí de Centelles, a Osona)- 
470 K121. Direcció: Garcia-Selles, A., Bolet, A. i Fortuny, J. 
Excavació al Triàsic Inferior de Rússia (Regio de Volgograd).  
Direccio: Shishkin, M. Novikov, I. i Fortuny, J. 

Projectes de recerca 
Durant el 2009 s’ha engegat un projecte triennal del Ministerio  
de Ciencia e Innovación per als anys 2009-2011; alhora, s’ha  
reconegut el Grup de Recerca de Mesozoic com a “Grup de Recer-
ca Singular” per part de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris  
i de Recerca, per al període 2009-2013.
Projecte Coordinat de recerca “Evolución de los dinosaurios  
en el este ibérico y su entorno durante el Cretácico: Sistemática 
e inferencias paleobiológicas y paleoecologicas.” Depenent del 
Ministerio de Ciencia e Inovación, anys 2009-2011. CGL2008-
06533-C03-01/BTE, Finançament 58.000 Euros. Investigador 
Principal: Dr. Àngel Galobart Lorente.

“Projecte de recerca dels jaciments paleontològics del trànsit 
Cretaci-Paleògen del Prepirineu Català: Sistemàtica, Paleoecologia 
i implicacions paleobiogeogràfiques. 2007-2011”. Presentat a 
l’Àrea de Recerca i Coneixement de la Direcció General de Patrimo-
ni, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Direcció 
Àngel Galobart.

“Projecte de recerca dels afloraments triàsics amb fauna de verte-
brats de Catalunya. 2008-2011”. Presentat a l’Àrea de Recerca  
i Coneixement de la Direcció General de Patrimoni, Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Direcció, Àngel Galobart 
i Josep Fortuny.
Reconeixement del “Grup de Recerca del Mesozoic” com a Grup 
de Recerca Singular per part de l’Agència de Gestió d’Ajuts Univer-
sitaris i de Recerca per al període 2009-2013.
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3 A finals del Cretaci, fa uns 65 milions d’anys, es van  
extingir massivament els dinosaures. Aquest fet determinà  
que els mamífers passessin a ser la fauna representativa 
de l’Era cenozoica, era que es divideix en tres períodes: 
Paleogen, Neogen i Quaternari. La diversificació dels  
mamífers fou espectacular i ràpida, fet que va propiciar  
que al Paleogen apareguessin representants primitius  
de molts dels ordres actuals.

El Grup de Recerca de Faunes del Neogen i Quaternari s’ocupa  
de l’estudi dels fòssils i de la dinàmica dels ecosistemes i climes  
de fa 23 milions d’anys fins a l’actualitat. 
Durant el paleogen els continents ocupaven posicions diferents 
a la que ocupen avui en dia i el clima era considerablement més 
càlid, de manera que els boscos tropicals s’estenien per bona part 
d’Europa. El món tal i com el coneixem avui en dia va començar  
a prendre forma durant el Neogen, és a dir, entre 23 i 2,6 milions 
d’anys enrere. En aquest segon període de l’Era Cenozoica els 
continents van començar a desplaçar-se vers les seves posicions 
actuals i les temperatures globals baixaren fins a aproximar-se  
a les d’avui en dia. Aquesta tendència de refredament global va 
assolir el nivell màxim durant el Quaternari, període que s’inicià fa 
2,6 milions d’anys i en el qual encara ens trobem, quan s’estableix 
la dinàmica glacial. 
Durant tot el Quaternari s’han anat alternant fases glacials fredes 
amb fases interglacials més càlides, com en la que ens trobem ac-
tualment. Tots aquests importants canvis fisiogràfics i climàtics van 
condicionar l’evolució dels ecosistemes i de les faunes continentals, 
i en última instància, dels primers éssers humans.
Catalunya és un país amb abundància de fòssils de vertebrats del 
Neogen i Quaternari. Paleontòlegs il·lustres com Miquel Crusafont, 
Jaume Almera o Ramon Bataller s’ocuparen d’estudiar aquests 
jaciments i els van donar renom mundial. El Grup de Recerca de 
Faunes del Neogen i Quaternari hereta aquesta llarga tradició in-
vestigadora i segueix treballant en els jaciments catalans d’aquesta 
edat. Entre les principals àrees d’estudi destaquen les successions 
miocenes de la conca del Vallès-Penedès, que comprèn jaciments 
tan importants com els Cassots, Can Llobateres o l’àrea dels 
Hostalets de Pierola-Piera, els quals representen un registre gairebé 
continu dels ecosistemes continentals entre els 23 i 8 Ma. Altres Re
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conques més petites, com les de la Seu d’Urgell, la Cerdanya o 
l’Empordà, també mereixen un especial interès pel seu registre  
de vertebrats neogènics.
Pel que fa al Quaternari, destaquen els espectaculars jaciments  
de Terrassa (Cal Guardiola i Vallparadís) que han proporcionat 
milers de restes en excel·lent estat de conservació, així com els  
jaciments càrstics del massís del Garraf (Avenc Marcel o Cova 
Bonica) o els de la Conca de Banyoles-Besalú (pedrera d’Incarcal).
El grup estudia en profunditat les faunes de vertebrats descrivint 
nous gèneres i espècies fòssils, així com fent un enfocament paleo-
biològic d’aquestes, és a dir, l’estudi de les espècies sota  
una perspectiva biològica, en què es dedueix el mode de vida  
de les formes extingides. Per altra banda, la biostratigrafia i la  
biocronologia, disciplines que s’ocupen de la successió dels fòssils 
en els estrats de roca i en el temps, juguen un paper important en 
tant que es pot inferir l’edat dels jaciments a partir de correlacions 
amb alguns grups de vertebrats continentals (com els petits 
mamífers). 
Finalment, el grup de Recerca de Faunes del Neogen i Quaternari 
dedica també una atenció especial a la paleoecologia, és a dir,  
la reconstrucció dels ecosistemes i el clima del passat així com 
l’estudi de l’evolució d’aquests al llarg del temps. 

Catalunya conté  
quantiosos jaciments  
de fòssils de vertebrats 
pertanyents al Neogen  
i Quaternari
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Per altra banda, i en col·laboració amb membres del Naturalis  
(Leiden, Holanda), s’han estudiat les faunes d’insectívors del Miocè 
de les conques de Calatayud i Montalban. Això ha permès confir-
mar l’existència d’una subfamília de sorícids (musaranyes): els al-
losoricins (Van den Hoek Ostende et al., 2009). Els al·losoricins van 
desenvolupar de manera totalment independent un quart premolar 
inferior semblant al de les musaranyes de dents vermelles (soricins).
En relació amb les successions miocenes, durant el 2009 s’han 
introduït dos nous mètodes d’estudi: la cicloestratigrafia i l’anàlisi 
dels isòtops estables. La cicloestratigrafia es refereix a l’estudi 
dels cicles climàtics d’origen astronòmic que afecten les capes 
sedimentàries. És sabut que el clima canvia de forma cíclica a 
causa de canvis també cíclics en l’òrbita de la Terra entorn del Sol. 
Tots aquests cicles deixen marques que podem reconèixer en el 
registre sedimentari, com canvis de litologia. Consegüentment,  
s’ha suggerit que també podem observar una ciclicitat similar  
en el registre biològic. Van Dam ha estat un dels primers a proposar 
aquesta hipòtesi per al registre de petits mamífers del Miocè de 
la Península Ibèrica (vegeu Van Dam et al., 2006) i ha dut a terme 
diversos estudis a les conques de Calatayud i Terol. Aquest 2009 
s’han continuat aquests estudis cicloestratigràfics, principalment  
a la conca de Terol i s’han presentat alguns resultats preliminars.
En relació amb els isòtops estables (variant d’un àtom d’un element 
químic) s’han estudiat els isòtops d’oxigen i carboni presents  
a les dents de cavalls fòssils del Miocè Superior i del Pliocè  
de les conques de Terol i Cabriel (centre de la Península). 
Els resultats indiquen que la temperatura mitjana durant el Miocè 
Superior era uns cinc graus superior a l’actual i que a l’àrea no 
existien pràcticament plantes del tipus C4, com ara les gramínies 
(Van Dam & Reichart, 2009). En el futur s’espera aplicar aquestes 
tècniques a altres registres, com per exemple el de la Conca  
del Vallès-Penedès.
En col·laboració amb investigadors de la Universitat de Florència, 
s’ha prosseguit en l’estudi de les faunes de rosegadors de la 
localitat de Fiume Santo (Sardenya). Aquesta localitat ha lliurat 
restes de l’enigmàtic Oreopithecus bambolii, l’últim gran antropo-
morf que va habitar la regió mediterrània durant el Miocè Superior 
i que sobrevisqué aïllat a l’arxipèlag que llavors definien la Toscana 
i Sardenya. L’estudi dels rosegadors de Fiume Santo no només 

Resum anual
Durant el 2009 el Grup de Recerca de Faunes del Neogen i Qua-
ternari ha continuat els estudis de diversos jaciments catalans del 
Miocè (23-5 Ma) i del Pleistocè (2,6-0,12 Ma), així com del Pliocè 
(5-2,6 Ma) de Castelló. Per altra banda, i en bona part gràcies a la 
incorporació de nous membres al grup de recerca, s’han iniciat es-
tudis de les successions d’altres conques neògenes de la Península 
Ibèrica com les de Calatayud-Daroca i Terol. 
En relació amb l’estudi dels dipòsits miocens, bona part dels 
esforços s’han adreçat a l’estudi dels fòssils recuperats als entorns 
dels Hostalets de Pierola, arran de les obres d’ampliació del Dipòsit 
Controlat de l’Abocador de Can Mata (ACM). Aquestes obres, 
iniciades el 2002, han permès recuperar fins a data d’avui desenes 
de milers de restes de vertebrats fòssils i localitzar centenars de 
nous jaciments distribuïts al llarg d’una sèrie estratigràfica contínua 
de gairebé 300 metres. Val a dir que en aquests jaciments s’han 
dut a terme una sèrie d’importants troballes de primats fòssils com 
el Pierolapithecus o l’Anoiapithecus. 
La datació d’aquests jaciments ha pogut assolir una alta resolució 
gràcies a la combinació de dades biostratigràfiques i magnetostra-
tigràfiques (basades en la polaritat dels minerals magnètics de les 
roques). Així, s’ha pogut establir que la sèrie estratigràfica de l’ACM 
comprèn un lapse de temps entre els 12,5 i els 11 Ma i que la 
majoria dels jaciments que han lliurat restes de primats tenen edats 
molt properes als 12 Ma. 
Per dur a terme aquesta tasca l’ICP ha col·laborat amb científics  
de l’Institut Jaume Almera de Ciències de la Terra i amb la Universi-
tat de Barcelona. Els dos treballs publicats (Moyà-Solà et al., 2009a, 
2009b) s’ocupen principalment de la descripció de noves restes 
d’hominoïdeus de l’Abocador de Can Mata. 
Pel que fa als estudis sistemàtics de les faunes de l’ACM, aquest 
any els esforços s’han destinat a la descripció dels insectívors  
i rosegadors de diverses localitats així com d’alguns gèneres  
de carnívors. En referència a aquest darrer grup, destaca l’estudi  
de la dentició del mustèlid Trocharion albanense, investigació que 
ha permès esclarir les relacions d’aquest espècimen amb altres 
mustèlids (Robles et al., 2009). 
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En relació amb el grans mamífers del Pleistocè, s’han estudiat  
els petits èquids de Vallparadís i s’ha citat de manera preliminar  
la presència d’Equus cf. hydruntinus (Aurell et al., 2009). Es tracta-
ria de la cita més antiga d’aquesta espècie de cavall, la qual podria 
estar emparentada amb els actuals onagres o ases salvatges asià-
tics. L’estudi de les faunes del Pleistocè també s’ha ocupat d’altres 
jaciments de fora de Catalunya, com és el cas dels rics jaciments 
de microvertebrats de la Conca de Guadix-Baza (Granada), (Agustí 
et al., 2009). Aquest estudi s’ha dut a terme en col·laboració amb 
membres de l’Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social 
de l’Univesitat Rovira i Virgili (Tarragona) i ha permès fer una  
primera aproximació a la reconstrucció del paleoambient  
d’aquesta conca durant el Pliocè Superior i el Pleistocè Inferior.
Finalment, s’ha de fer esment de la creació d’una nova línia de re-
cerca dins del grup, la qual s’ocuparà de la paleobiologia dels petits 
mamífers. Els petits mamífers s’empren molt sovint en la recons-
trucció paleoambiental i per dur a terme inferències paleoclimàti-
ques. Els primers resultats preliminars d’aquesta línia de recerca 
s’han presentat en diversos congressos en el decurs del 2009.  
Així, Casanovas-Vilar & Van Dam (2009) mostraren com la forma 
de la mandíbula en els rosegadors actuals es relaciona amb la seva 
dieta i modus vivendi , de manera que seria possible fer un estudi 
similar amb mandíbules fòssils i inferir aquests paràmetres per a 
espècies extingides. Per altra banda, Furió et al. (2009) han recons-
truït el mode de vida de la musaranya Beremendia, la qual injectava 
verí quan mossegava a fi de paralitzar els invertebrats de què 
s’alimentava, els quals segurament no consumia a l’instant, sinó 
que els emmagatzemava per als períodes d’escassetat de preses.

permetrà refinar la cronologia d’aquesta localitat, sinó que també 
farà possible reconstruir l’ambient en què va viure l’Oreopithecus.
Pel que fa als jaciments del Pliocè, s’ha dedicat una especial aten-
ció als jaciments càrstics d’Almenara-Casablanca (Castelló) i s’han 
descrit les restes més antigues d’Europa del gènere Meles, que 
inclou els actuals teixons (Madurell et al., 2009a). Aquesta troballa 
confirma que els teixons, que s’originaren a l’Àsia durant el Pliocè 
Inferior, es van dispersar per Europa abans que s’iniciés la dinàmica 
glacial pròpia del Quaternari, fa uns 2,6 Ma.
Atenent als jaciments pleistocènics, s’han descobert a Terrassa dos 
dels jaciments més rics del Pleistocè inferior d’Euràsia: Cal Guar-
diola i Vallparadís. Aquestes localitats han lliurat més de 30.000 
restes de vertebrats fòssils que actualment estan sent estudiades 
(Madurell et al., 2009c). El 2008 es va iniciar l’estudi dels carnívors 
de Cal Guardiola, el qual ha estat publicat parcialment durant el 
2009 (Madurell et al., 2009b, 2009d). 
La fauna de carnívors de Cal Guardiola inclou una barreja d’ele-
ments d’origen africà (les hienes de musell curt, certs felins amb 
dents de sabre i jaguars) i altres d’origen eurasiàtic (guineus, llops 
i óssos). Al darrer grup destaca la presència d’Ursus deningeri, 
ancestre del popular ós de les cavernes. També s’han estudiat les 
restes de pumes europeus (Puma pardoides) de diverses localitats 
de la Península Ibèrica, incloent-hi Vallparadís. Aquest estudi ha 
permès reconèixer les formes europees com a ancestres dels 
pumes actuals (Puma concolor), els quals habiten a l’Amèrica del 
Nord i Central. 
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Articles publicats a revistes no-SCI
Casanovas-Vilar, I. & Van Dam, J.A. (2009) Landmark-based morp-
hometrics of micromammal mandibles and effects of phylogeny 
and function: preliminary results. First Iberian Symposium  
on Geometric Morphometrics, Sabadell, 23-25 July, 2009.  
Paleontologia i Evolució, memòria especial 3: 41-42. 
Furió, M. & Santos-Cubedo, A. (2009) On fossil postcranial bones 
of Neogene and Quaternary insectivores (Eulipotyphla, Mammalia), 
with some remarks to the material from Almenara-Casablanca 1 
(Castelló, Spain). Paleolusitana, 1: 183-188. 
Madurell-Malapeira,J., Aurell, J., Alba, D. M., Moyà-Solà. S. (2009) 
Los niveles fosilíferos epivillafranchienses de Vallparadís (Terrassa, 
Barcelona, España). Paleolusitana, 1: 237-243. 
Robles, J.M., Alba, D.M. & Moyà-Solà, S. (2009) Morphology of 
the upper fourth premolar in Trocharion albanense Major 1903 
(Mustelidae: Leptarctinae) and the independent loss of the 
carnassials notch in leptarctines and other mustelids. Paleolusitana, 
1: 403-409.
Proceedings
Agustí, J., Blain, H.-A., Furió M., De Marfà, R. & Santos-Cubedo, 
A. (2009) The Late Pliocene-Early Pleistocene small vertebrate 
succession from the Guadix-Baza Basin (SE Spain). Journal of 
Vertebrate Paleontology, 29 Suppl. 3: 52A. 
Aurell-Garrido, J., Madurell-Malapeira, J., Alba, D. M., Moyà-Solà,  
S. (2009) Small equid remains from the early Middle Plesitocene 
of Vallparadís (Terrassa, Barcelona, Spain). [Abstract]. Journal of 
Vertebrate Paleontology, 29 Suppl. 3: 57A. 
Casanovas-Vilar, I., García-Paredes, I., Alba, D.M. & Van den Hoek 
Ostende; L.W. (2009) The European Far West: mammal diversity 
dynamics in the Iberian Peninsula. Acta Naturalia de “L’Atenneo 
Parmense”, 45 (1/4): 281-282. 
Casanovas-Vilar, I.; García-Paredes, I.; Alba, D.M.; van den Hoek 
Ostende, L.W. & Moyà-Solà, S. (2009) The Biogeography of the 
Late Miocene faunal turnover in Europe. Evolutionary Islands  

150 years after Darwin, abstract volume: 11-12. 

Articles publicats a revistes del Science Citation Index (SCI)
Bret Bennington, J., W. A. DiMichele, C. Badgley, R. Bambach,  
P. M. Barrett, A. K. Behrensmeyer, R. Bobe, R. J. Burnham, E. B. 
Daeschler, J. van Dam, J. T. Eronen, D. H. Erwin, S. Finnegan, S. 
M. Holland, G. Hunt, D. Jablonski, S. T. Jackson, B. F. Jacobs, S. M. 
Kidwell, P. L. Koch, M. K. Kowalewski, C. C. Labandeira, C. V. Looy,  
S. K. Lyons, P. M. Novack-Gottshall, R. Potts, P. D. Roopnarine,  
C. A. E. Strömberg, H.-D. Sues, P. J. Wagner, P. Wilf & S. L. Wing. 
(2009) Critical issues of scale in paleoecology. Palaios, 24: 1-4.
De Miguel, D., Cegoñino, J., Azanza, B., Ruiz, I. & Morales, J. (2009) 
The chewing biomechanics of deer analyzed by Finite Element 
Method (FEM). Journal of Vertebrate Paleontology, 29: 85-87.
Madurell-Malapeira, J., Santos-Cubedo, A., Marmi, J. (2009) 
Oldest Ocurrence of Meles (Mustelidae, Carnivora) from the Middle 
Pliocene (MN16) of Almenara-Casablanca-4 Karstic site (Castellón, 
Spain). Journal of Vertebrate Paleontology, 29 (3): 961-965. 
Madurell-Malapeira, J., Alba, D. M., Moyà-Solà, S. (2009) Carnivora 
from the late Early Pleistocene of Cal Guardiola (Terrassa, Vallès-
Pendès Basin, Catalonia, Spain). Journal of Paleontology, 83 (6): 
969-974. 
Van Dam, J.A. & Reichart, G.J. (2009) Oxygen and carbon isotope 
signatures in Late Neogene horse teeth from Spain and application 
as temperature and seasonality proxies. Palaeogeography, Palaeo-
climatology, Palaeoecology, 274: 64-81. 
Van den Hoek Ostende, L. W., Furió, M. & García-Paredes, I. (2009) 
New data on Paenelimnoecus from the Middle Miocene of Spain  
in support of the subfamily Allosoricinae (Soricidae, Mammalia). 
Acta Palaeontologica Polonica, 54(1): 159-164. 
Troost, T.A., Van Dam, J.A., Kooi, B.W. & Tuenter, E. (2009) Seasona-
lity, climate cycles and body size evolution. Mathematical Modeling 
of Natural Phenomena, 4: 135-155.
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Projectes de recerca
Grup de Recerca Consolidat (GRC) Grup de Paleoprimatologia  
i Paleontologia humana PIPH, dirigit pel Prof. Salvador Moyà-Solà 
de l’Institut Català de Paleontologia, i finançat per l’AGAUR del 
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat 
de Catalunya. 2009-2013.
Projecte “Grandes simios (Hominoidea) del Mioceno del área  
Mediterránea: origen, evolución y paleobiología” (CGL2008-
00325/BTE), dirigit per Salvador Moyà-Solà, i finançat pel 
Ministerio de Ciencia y Educación. 2009-2011.
Projecte Paleontologia de Vertebrats a la Conca de la Cerdanya, 
dirigit per Joan Madurell, aprovat pel Servei d’Arqueologia i Paleon-
tologia de la Generalitat de Catalunya, i finançat per l’Institut Català 
de Paleontologia. 2009.
Projecte  Paleontologia de Vertebrats a la Conca de Banyoles-
Besalú, 2009-2013, dirigit per Joan Madurell, aprovat pel Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya,  
i finançat per l’Institut Català de Paleontologia l’any 2009.
Projecte “Vallès-Penedès contextual project”, en el context de la 
RHOI (Revealing Hominid Origins Initiative), dirigida pel Prof. T. 
White i finançada per la National Science Foundation (NSF) (RHOI-
Hominid-NSF-BCS-0321893). 2005-2009.
Projecte “Dinámica de Ecosistemas Terrestres en el Plio-Pleisto-
ceno de las cuencas del Levante español” (CGL), dirigit per Jordi 
Agustí (IPHES, Universitat Rovira i Virgili), i finançat pel Ministerio 
de Ciencia y Educación. 2006-2009.
Programa “Synthesys” de la Unió Europea. J. Madurell Malapeira 
ha aconseguit una beca de mobilitat per a una estada curta  
de recerca al Museum for Central Africa de Tervueren (Bèlgica). 
Període de l’estada: Maig 2009.

Furió M., Agustí, J., Mouskhelishvili, A., Sanisidro, Ó. & Santos-
Cubedo, A. (2009) A new interpretation on the use of venom  
in the Plio-Pleistocene shrew Beremendia (Insectivora, Mammalia). 
Journal of Vertebrate Paleontology, 29 Suppl. 3: 101A. 
Madurell-Malapeira, J., Alba, D. M., Moyà-Solà, S. (2009) Carnivora 
from the late Early Pleistocene of Cal Guardiola (Terrassa, Vallès-
Pendès Basin, Catalonia, Spain). Journal of Vertebrate Paleontology, 
29 Suppl. 3: 139A-140A. 
Van Dam, J.A. Abdul Aziz, H., Abels, H.A., Alcalá, L., de Boer, P.L., 
Hilgen, F.J. & Steensma, K. (2009) Astrochronology of the late 
Vallesian (middle Tortonian) mammalian record of the Teruel 
Basin, Spain. Acta Naturalia de “L’Atenneo Parmense”, 45 (1/4): 
312-313. 

Publicacions divulgatives
Furió, M. (2009)  Una musaranya a Hollywood. Ictineus, 16: 5-6. 
Furió, M. (2009)  Una musaranya a Hollywood. Omnis Cellula,  
21: 34-36.
Furió, M. (2009)  Insectívors fòssils i molars tribosfèniques. Omnis 
Cellula, 21, 9. 
Van Dam, J. A. (2009)  Fossil horse teeth show climatic change. 
UAB Divulga Setembre.  

Memòries tècniques
Madurell-Malapeira, J. (2009) Informe sobre la prospecció 
paleontològica a la Conca de la Cerdanya. Inèdit, entregat al Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia, Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicadió de la Generalitat de Catalunya. Registre 391E/180. 
Madurell-Malapeira, J. (2009) Informe sobre l’excavació paleon-
tològica al jaciment d’Incarcal I Agost de 2009. Inèdit, entregat al 
Servei d’Arqueologia i Paleontologia, Departament de Cultura  
i Mitjans de Comunicadió de la Generalitat de Catalunya. Registre 
391E/1091. 2009.
Van Dam, J. A. (2009) Informe dels resultats de la preparació de 
materials paleontològics de la Conca de Terol (Província de Terol). 
Inèdit, entregat a la Diputación General d’Aragón, expedient DGA 
242/06. 

El grup ha col·laborat  
amb científics de l’Institut 
Jaume Almera de Ciències 
de la Terra i amb la  
Universitat de Barcelona
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Madurell-Malapeira, J., Alba, D.M., Moyà-Solà, S. (póster) Carnivora 
from the late Early Pleistocene of Cal Guardiola (Terrassa, Vallès-
Penedès Basin, Catalonia, Spain).
Aurell, J., Madurell-Malapeira, J., Alba, D.M., Moyà-Solà, S. (póster) 
Small equid remains from the early Middle Pleistocene of Vallpara-
dís (Terrassa, Barcelona, Spain).
Furió, M., Agustí, J., Mouskhelishvili, A., Sanisidro, O. & Santos-
Cubedo, A. (póster) A new interpretation on the use of venom in 
the Plio-Pleistocene shrew Beremendia (Insectivora, Mammalia).
Agustí, J., Blain, H.-A., Furió, M., De Marfà, R. & Santos-Cubedo,  
A. (póster) The Late Pliocene – Early Pleistocene small vertebrate 
succession of the Guadix-Baza Basin (SE Spain).

Congressos, workshops i cursos
“Evolutionary islands 150 years after Darwin”. Leiden (Holanda), 
11-13 Febrer 2009.
“36th meeting Arbeitskreis Wirbeltierpaläontologie in der Paläonto-
logischen Gesellschaft”. Bensberg (Alemanya), 13-15 Març 2009.

“VII Encontro de Jovens Investigadores em Paleontologia (EJIP)”. 
Torres Vedras (Portugal), 7-10 Maig 2009.

“Evolutie van kustgebied in de Lage Landen”, Symposium Dutch/
Flemish Paleobiological Circle (KNGMG). Haarlem (Holanda),  

12 June 2009.
“I Iberian Symposium on Geometric Morphometrics”. Sabadell,  
23-25 Juliol 2009.

“13th Congress RCMNS – Earth System Evolution and the Mediter-
ranean area from 23 Ma to the present. Nàpols (Itàlia)”.  

1-5 Setembre 2009.
“68th Annual Meeting Society of Vertebrate Paleontology and the 
57th Symposium of Vertebrate Palaeontology and Comparative 
Anatomy (SVPCA)”. Bristol (Regne Unit), 23-26 Setembre 2009.

“ESF Exploratory Workshop – Between Life and Earth Sciences. Pa-
laeontology in a European Prespective”. Limin Hersonissos (Grècia). 
22-25 Octubre.

“Curso de Experto Universitario en Métodos Avanzados de Esta-
distica Aplicada del  Departamento de Estadística, Investigación 

Comunicacions i pòsters a congressos
1) Evolutionary islands 150 years after Darwin. Leiden (Holanda), 
11-13 Febrer 2009.
Casanovas-Vilar, I. (comunicació oral) The biogeography of the Late 
Miocene faunal turnover in Europe.
2) VII Encontro de Jovens Investigadores em Paleontologia (EJIP). 
Torres Vedras (Portugal), 7-10 Maig 2009.
Furió, M. & Santos-Cubedo, A. (comunicació oral) On fossil postcra-
nial bones of Neogene and Quaternary insectivores (Eulipotyphla, 
Mammalia), with some remarks on the material from Almenara-
Casablanca 1 (Castelló, Spain).
Madurell-Malapeira, J., Aurell, J., Alba, D.M., Moyà-Solà, S. (comuni-
cació oral) Los niveles fosilíferos epivillafranchienses de Vallparadís 
(Terrassa, Barcelona, España).
Robles, J.M., Alba, D.M., Moyà-Solà, S. (comunicació oral) The 
morphology of the upper fourth premolar in Trocharion albanense 
Major, 1903 (Mustelidae: Leptarctinae) and the independent loss 
of the carnassial notch in leptarctines and other mustelids.
3) I Iberian Symposium on Geometric Morphometrics. Sabadell, 
23-25 Juliol 2009.
Van Dam, J.A. (comunicació oral) Landmark-based morphometrics 
of micromammal mandibles and effects of phylogeny and function: 
preliminary results. Institut Català de Paleontologia.
4) 13th Congress RCMNS – Earth System Evolution and the Medi-
terranean area from 23 Ma to the present. Nàpols (Itàlia). 

1-5 Setembre 2009.
Casanovas-Vilar, I., García-Paredes, I., Alba, D.M., Hoek Ostende,  
L. W. van den, Moyà-Solà, S. (comunicació oral) The European Far 
West: Miocene mammal diversity dynamics in the Iberian Peninsula.
Van Dam, J.A. Abdul Aziz, H., H. A. Abels, Alcalá, L., de Boer, P.L., 
Hilgen, F.J. & Steensma, K. (comunicació oral) Astrochronology 
of the late Vallesian (middle Tortonian) mammalian record of the 
Teruel Basin, Spain.
5) 68th Annual Meeting Society of Vertebrate Paleontology and 
the 57th Symposium of Vertebrate Palaeontology and Comparati-
ve Anatomy (SVPCA). Bristol (Regne Unit), 23-26 Setembre 2009.

Vallparadís i Cal Guardiola  
(Terrassa), dos  dels  
jaciments més prolífics  
del Pleistocè Inferior  
a Euràsia
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Conferències
Van Dam, J. Towards a new palaeontology: scanning time, morpho-
logy and environment. Departament de Ciències de la Terra de la 
Universitat d’Utrecht (Holanda), Novembre.

Conferències divulgatives
Furió, M. El mètode deductiu en ciència. Homínids i musaranyes 
fòssils de Dmanisi (Geòrgia). IES Sales, Viladecans, Gener.
Casanovas-Vilar, I. Sabadell era una selva! Casal Pere Quart, Saba-
dell. Maig.
Furió; M. Homínids i Dinosaures: una introducció al món de la Geo-
logia i la Paleontologia. IES Miquel Crusafont, Sabadell, Novembre.
Furió, M. Desclassificant Darwin. Activitat inclosa dins el programa 

“El Científic a l’Abast” de la Setmana de la Ciència 2009. Sala Blava 
de l’ Espai Tolrà, Castellar del Vallès, Novembre.

Docència i cursos
Casanovas-Vilar, I. i Furió, M. han impartit classes en els mòdul  

“Paleobiologia de Vertebrats i Humana” i “Fòssils i temps geològic” 
del Màster de Paleontologia de la Universitat Autònoma de Barce-
lona i la Universitat de Barcelona en el curs 2009-2010.

Tribunals de tesis doctorals
Furió, M. ha estat vocal del tribunal de la tesi “Los Sorícidos  
(Mammalia, Eulipotyphla) del Pleistoceno Inferior de los Yacimien-
tos de la Sierra de Atapuerca, Burgos, España” a càrrec de Juan 
Rofes Chávez. 11 de Juny de 2009, Facultad de Geología de la 
Universidad de Zaragoza.

Premis
Premi Joan Oró (V Edició) a la divulgació de la investigació 
científica (Associació Catalana de Comunicació Científica, ACCC) 
pel treball “Una musaranya a Hollywood”. Furió, M.  5 de Febrer de 
2009.

Altres activitats
Casanovas-Vilar, I. ha exercit de membre del comitè científic  
del I Iberian Symposium on Geometric Morphometrics.
Van Dam, J. ha exercit com a editor associat de la revista Zoological 
Journal of the Linnean Society (SCI).
Casanovas-Vilar, I. i Furió, M. han exercit de revisors per articles 
enviats a la revista Zoological Journal of the Linnean Society (SCI). 
Casanovas-Vilar, I. ha col·laborat en qualitat d’assessor i consultor 
amb el Museu Límit K-T de Coll de Nargó (l’Alt Urgell) en la prepara-
ció d’una sala de l’exposició destinada al Cenozoic.

Operativa y Cálculo Numérico”, UNED (Universidad Nacional  
de Educación a Distancia), curs 2008-2009.

“Introduction to Geometric Morphometrics: theorethical back-
ground and basic analytical techniques”. Universitat Autònoma  
de Barcelona, 20-22 Juliol 2009.
Introducció al seguiment de poblacions de petits mamífers. Or-
ganitzat per l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. 
Alberg El Puig (Montseny), 18-21 Maig i 1-4 Setembre de 2009.
J.A. Van Dam ha participat en la organització del congrés internaci-
onal “The stable isotope toolbox for fossil and sub-fossil organisms. 
Spring Symposium Dutch/Flemish Paleobiological Circle  
(KNGMG)” (Boxtel, Holanda, 13 Març, 2009).
I. Casanovas-Vilar ha participat en la organització del congrés 
internacional “I Iberian Symposium on Geometric Morphometrics” 
(Sabadell, 23-25 Juliol 2009) així com del curs “Introduction to 
Geometric Morphometrics: theorethical background and basic 
analytical techniques” (Universitat Autònoma de Barcelona,  
20-22 Juliol 2009).

Organització i participació en intervencions  
paleontològiques
M. Furió ha participat en el treball de camp i laboratori a les 
excavacions de Cueva Victoria (Múrcia) dirigides per Lluís Gibert 
(University of Berkeley) i Carles Ferràndez (Universitat de Barcelo-
na). 4-8 Juliol 2009.
J. Madurell (direcció). Campanya de prospecció a la Conca de la 
Cerdanya. 20-29 Maig 2009. Membres del grup que hi participa-
ren: I. Casanovas-Vilar, M. Furió, J.M. Robles, J.A. van Dam.
J. Madurell i Bienvenido Martínez (IPHES) (direcció). Campanya 
d’excavació al jaciment del Pleistocè Inferior d’Incarcal (Crespià, 
el Pla de l’Estany). 2-12 Agost 2009. Membres del grup que hi 
participaren: I. Casanovas-Vilar, J.M. Robles i C. Rotgers. 
J. Van Dam i D. Ventra (Utrecht University). Correlacions magneto-  
i litostratigràfiquesa les conques de Calataiud-Daroca i Terol 
(Aragó). 24-26 Maig 2009.
J.Van Dam i P. De Boer (Utrecht University). Treball de camp per  
a estudis cicloestratigràfics a la conca de Terol (Aragó). 18-19 Juny 
2009.
J. Van Dam i R. Van Balen (Vrije Universiteit, Amsterdam). Campa-
nya de prospecció estratigràfica/paleontològica a l’àrea de La Celia 
(Múrcia). 19-21 Juny, 2009.
J. Van Dam en col·laboració amb Luis Alcalá i D. Pesquero (Funda-
ción Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis). Campanya de 
camp per a estudis cicloestratigràfics a la conca de Terol (Aragó). 
7-11 Setembre 2009.
J. Van Dam i I. Casanovas-Vilar en col·laboració amb L. Alcalá  
i E. Espilez (Fundación Conjunto Paleontológico Teurel-Dinópolis). 
Campanya de prospecció i mostratge per a cicloestatigrafia a la 
conca de Terol (Aragó). 29 Setembre-2 Octubre.
J. Van Dam en col·laboració amb L. Alcalá i E. Espilez (Fundación 
Conjunto Paleontológico Teurel-Dinópolis). Campanya de prospec-
ció estratigràfica/paleontològica a la conca de Terol (Aragó). 5-7 
Novembre. 
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4 El grup de recerca de Paleoprimatologia i Paleontologia 
Humana de l’ICP estudia la història evolutiva d’humans  
 i primats a través de les restes que proporciona el registre 
fòssil, el qual esdevé una peça clau per comprendre la natu-
ralesa biològica i la diversitat del gènere humà, així com per 
obtenir informació de com eren els avantpassats dels grans 
antropomorfs. Aquesta anàlisi permet resoldre qüestions 
com la relació filogenètica entre les diverses espècies o 
l’origen de la família homínida, a la qual pertany l’home. 

Actualment, aquest grup de recerca segueix diverses línies 
d’investigació centrades majoritàriament en l’estudi de primats 
pliopitècids, cercopitècids i hominoides. 
Els membres de l’equip de Paleoprimatologia i Paleontologia 
Humana estudien els fòssils des de 3 perspectives: la taxonòmica, 
basada en la descripció de gèneres i espècies; la filogenètica, que 
analitza l’origen i relació entre els diferents grups; i la paleobiològi-
ca, centrada en l’evolució d’aspectes biològics, com són les adap-
tacions locomotores i canvis en els trets fisiològics, els processos 
de maduració i longevitat dels individus, així com les capacitats 
cognitives en base al volum encefàlic.
El gènere més antic d’hominoide conegut és el procònsol, que 
va viure durant el  Miocè inferior. Actualment existeixen diverses 
teories sobre la forma exacta de la disseminació dels hominoides 
miocènics vers Europa i sobre la gènesi de pluralitat de formes que 
aparegueren a Àsia i el Vell Continent. No obstant això, se sap que 
l’origen del procònsol es troba als jaciments de Rusinga (kènia)  
i Uganda. 
El procònsol es caracteritzava per un comportament mixt, amb 
trets quadrúpedes (és a dir, terrestres) i  arborícoles. Alhora, 
presentava combinació de caràcters de mico i antropoide, com per 
exemple, turmells fins (similars als del mico) i polzes del peu robus-
tos o articulació directa entre canell i cúbit, (com els antropoides). 
Pel que fa a la capacitat cranial del procònsol, aquesta oscil·lava 
entre 154 i 180 cm cúbics. 
Catalunya és el territori que abasta el jaciment de primats 
miocènics més prolífic d’Europa. Les peculiars característiques 
geològiques de la zona  fan possible la bona conservació i major 
densitat de les restes fòssils, ja que les tases de sedimentació són 
molt elevades. L’Abocador de Can Mata (ACM) ubicat a la localitat Re
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barcelonina dels Hostalets de Pierola, és un dels jaciments estrella 
pel que fa a la troballa de primats fòssils. L’any 2002, l’Institut 
Català de Paleontologia va descobrir a l’abocador canmatià restes 
d’un nou hominoide amb una antiguitat d’uns 13 milions d’anys,  
el qual va ser denominat Pieralophitecus catalaunicus, popular-
ment conegut com a Pau. 
La importància d’aquesta troballa rau en el fet que Pau compleix les 
característiques per ser considerat l’avantpassat comú dels grans 
simis actuals i dels humans, atès que posseeix una infinita combi-
nació de trets humans i trets de mico. D’uns 35 kg de pes i 1,20 m 
d’alçada, el Pierolaphitecus tenia les falanges de mans i peus curtes 
com les dels micos, la qual cosa el permetia penjar-se dels arbres. 
En canvi, els omòplats es disposaven al llarg de l’esquena (posició 
que confereix major rotació dels braços) com actualment tenim els 
humans. A diferència dels micos, la caixa toràcica del Pierolapithe-
cus era més ampla i planera, i en relació amb el crani, l’estructura 
nasal no interferia en el camp de visió. 
Amb posterioritat, Can Mata ha tornat a aportar de mà de l’ICP  
una nova espècie de primat que va viure fa uns 12 milions d’anys 
a la comarca catalana de l’Anoia: l’Anoiapithecus brevirostris, 
conegut popularment amb el nom de Lluc. La característica més 
destacada de l’Anoiapithecus és la morfologia facial que presenta, 
amb un musell reduït. Aquest aspecte és característic del gènere 
Homo, per la qual cosa podria tractar-se d’un cas de convergència 
evolutiva. En Lluc té una obertura nasal ampla, la cavitat del paladar 
profunda i el rostre pla o breu, com indica el seu nom (brevirostris), 
característiques típiques dels grans hominoides. No obstant això, 
presenta també trets primitius, com són la mandíbula potent i un 
esmalt dental gruixut. 
Recentment, l’equip de l’ICP ha descobert una nova espècie de 
primat a l’ACM a partir de peces dentals i l’os mandibular: el Pliophi-
tecus canmatensis. Es creu que va emergir al continent africà i que 
es va dispersar a Euràsia i posteriorment a Europa. De les restes 
fòssils s’ha inferit que el Pliopithecus canmatensis s’alimentava 
essencialment de fruits, vivia a les branques dels arbres i tenia un 
pes aproximat de 15 kg. Aquest nou primat és l’antecessor dels 
hominins de finals del Pliocè i Pleistocè inferior. 
Les constants troballes de jaciments i restes fòssils de simis a Ca-
talunya han originat la creació del projecte SOMHI  (Searching for 

the Origins of Modern Hominoides Initiative, això és, Iniciativa per 
a la Recerca dels Orígens dels Homínids Moderns). Es tracta d’un 
equip d’investigadors centrats en els jaciments de les localitats de 
Masquefa, Esparreguera i Piera (Barcelona). El projecte SOMHI 
està integrat per l’equip de l’Institut Català de Paleontologia, el 
departament d’estratigrafia de la Universitat de Barcelona, el depar-
tament d’Antropologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i 
l’empresa Paleotheria, SCP. 
Al seu torn, el projecte SOMHI s’insereix dins la iniciativa RHOI (Re-
vealing Hominid Origins Initiative), la qual té per objecte investigar 
l’origen i evolució primerenca dels homínids en l’interval dels 5 a 7 
milions d’anys enrere. Aquesta iniciativa, dirigida per la Universitat 
californiana de Berkeley, és de caire interdisciplinari i internacional. 
Actualment hi participen 15 països i hi ha un total de 33 projectes 
paleontològics en curs. 
En conjunt, el grup de Paleoprimatologia i Paleontologia Humana 
de l’ICP duu a terme 4 línies de recerca _ anatomia de la mà 
d’hominoides, primats fòssils del Neogen, hominoides miocènics 
i prosimis fòssils de l’Eocè_, línies que configuren un extraordinari 
treball d’investigació i que contribueixen a abocar llum sobre l’evo-
lució dels diversos primats i sobre l’origen de la nostra espècie. 
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de l’Abocador de Can Mata (Alba et al., 2009a), estudis taxonò-
mics i biomecànics de primats adàpides i omòmides de la penín-
sula Ibèrica (Marigó et al., 2009a,b, en revisió; Minwer-Barakat  
et al., en revisió; Roig et al., 2009), una revisió sobre l’origen del  
clade dels grans simis antropomorfs i dels humans en base als  
nous descobriments als jaciments del Vallès-Penedès (Alba & 
Moyà-Solà, 2009; Alba et al., 2009d). També s’han realitzat 
inferències cognitives de primats fòssils en base a l’encefalització 
(Alba, en premsa) i l’estudi de la mà de l’homínid d’Olduvai OH7  
(Almécija et al., 2009 c). 
Finalment, durant l’any 2009 s’han dirigit 2 treballs de màster 
sobre primats fòssils de Catalunya (Marigó, 2009; Susanna López, 
2009).  De la mateixa manera, durant aquest any s’ha publicat un 
resum (Alba et al., 2009b) i s’ha enviat un manuscrit (Alba et al.) 
que versa sobre el gruix de l’esmalt dental dels hominoides fòssils 
de l’Abocador de Can Mata. 
Adquisició i modelatge en 3D d’espècimens fòssils: a fi d’il·lustrar 
alguns dels articles publicats durant el 2009, s’han fet servir 
models tridimensionals que s’han realitzat mitjançant escàner  
òptic (Alba et al.). Al mateix temps, s’han publicat dades obtingu-
des mitjançant Tomografia Axial Computeritzada (TAC) del crani 
del Pierolapithecus i Anoiapithecus en Moyà-Solà et al. (2009b).
Durant l’any 2009, els resultats del projecte de recerca s’han donat 
a conèixer mitjançant publicacions en nombroses revistes cientí-
fiques i congressos internacionals. Entre les revistes en què s’ha 
publicat, cal fer esment d’aquelles amb un elevat factor d’impacte  
a l’índex del Science Citation Index (SCI), com són  Proceedings  
of the National Academy of Sciences USA, American Journal  
of Physical Anthropology, Journal of Human Evolution i Journal of 
Vertebrate Paleontology. 

Articles publicats a revistes del Science Citation Index (SCI)
Almécija, S., Alba, D.M. & Moyà-Solà, S. (2009) Pierolapithecus 
and the functional morphology of Miocene ape hand phalanges: 
paleobiological and evolutionary implications. Journal of Human 
Evolution, 57: 284-297.  

Resum anual
Excavació i prospecció: durant l’any 2009, s’han gestionat restes 
de fòssils de macrovertebrats recuperats durant les intervencions 
paleontològiques d’emergència dutes a terme a l’Abocador de Can 
Mata (Miocè mitjà), l’Ecoparc de Can Mata (Miocè superior) i l’Au-
tovia d’Orbital de Barcelona B-40 a Viladecavalls (Miocè superior). 
També s’han realitzat prospeccions a la Conca de la Cerdanya 
(Alp, Bellver, Bolvir, Das, Fontanals, Ger, Isòvol, Lles, Meranges, 
Prats, Prullans, Riu i Urús) amb l’objectiu de trobar nous jaciments 
paleontològics del Neogen. 
Geologia i magnetoestratigrafia: els principals resultats novells en 
aquest àmbit fan referència a la publicació de la magnetoestratigra-
fia de la sèrie de l’Abocador de Can Mata (Moyà-Solà et al., 2009a; 
Alba et al., 2009c), així com la publicació de la nova seqüència es-
tratigràfica del Vallesià de la B40, a l’àrea de Viladecavalls. Aquesta 
darrera, juntament amb les noves troballes fòssils dutes a terme a 
la zona, permetran en el futur millorar la datació i contextualització 
faunística de les troballes prèvies de primats fòssils de localitats 
d’aquesta zona, com La Tarumba (localitat típica de l’Hispanopithe-
cus Laietanus). 
Alhora, s’han publicat resultats sobre astrocronologia del Vallesià 
superior i sobre la relació entre cicles paleoclimàtics (van Dam et  
al., 2009)  i evolució de la massa corporal (Troost et al., 209).
Estudis sobre primats i homínids fòssils: en relació amb els 
hominoides, durant l’any 2009 s’han descrit les restes prèviament 
inèdites de Dryopithecus fontani de l’Abocador de Can Mata 
(Moyà-Solà et al., 2009a), les quals constitueixen les primeres 
restes facials conegudes d’aquest taxó, així com les falanges del 
Pierolapithecus Catalaunicus (Almécija et al., 2009a,b; Alba et 
al.), aportadores d’informació essencial sobre l’evolució de l’aparell 
locomotor en els hominoides. 
De la mateixa manera, s’ha descrit un nou gènere i espècie 
d’aquest grup esmentat (Moyà-Solà et al., 2009b), l’Anoiapithecus 
Brevirostris, que aporta llum i confirma la gran diversitat d’homi-
noides existents durant el Miocè mitjà a l’àrea de la Mediterrània 
occidental. Altres treballs relacionats amb l’evolució dels primats 
inclouen la descripció d’una nova espècie de primat pliopitècid  
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Alba, D.M., Casanovas-Vilar, I., Moyà-Solà, S., Garcés, M., Robles, 
J.M., Cabrera, L. & Galindo, J. (2009). Recent discoveries of Middle 
Miocene hominoids from the Vallès-Penedès Basin (Catalonia, 
Spain) and their implications for understanding the early radiation 
of great apes in the Mediterranean region [Abstract]. Acta Natura-
lia de L’Ateneo Parmense, 45: 237-239. 
Alba, D.M., Roble,s J.M., Rotgers, C., Casanovas-Vilar, I., Galindo, J., 
Moyà-Solà, S., Garcés, M., Cabrera, L., Furió, M., Carmona, R, & Ber-
tó Mengual. J.V. (2009) Middle Miocene vertebrate localities from 
Abocador de Can Mata (els Hostalets de Pierola, Vallès-Penedès 
Basin, Catalonia, Spain): An update after the 2006-2008 field 
campaigns. Paleolusitana, 1: 59-73.   
Almécija, S., Alba, D.M. & Moyà-Solà, S. (2009) OH 7, the curious 
case of the original handy man? Paleolusitana, 1: 85, 90 -92 
Marigó, J., Minwer-Barakat, R., Moyà-Solà, S. & Roig, I. (2009) 
Middle Eocene primates from Mazaretón (Almazán Basin, Soria): 
preliminary report. Paleolusitana 1: 257-260. 
Roig, I., Moyà-Solà, S., Köhler, M., Alba, D.M., Minwer-Barakat,  
R. & Marigó, J. (2009) Locomotor inferences in Anchomomys 
Stehlin, 1916 (Primates, Adapidae) on the basis of calcaneal 
proportions. Paleolusitana 1: 419-423 

Articles publicats a revistes nacionals
Alba, D.M., Tarruella, A., Prats, L., Corbella, J. & Guillén, G. (2009) 
Una nova espècie de Guadiella Boeters, 2003 (Neotaenioglossa: 
Rissooidea: Hydrobiidae) de la Font del Racó de la Pastera (Ullde-
molins, el Priorat, Catalunya, Espanya). Spira, 3: 1 - 12. 
 Alba, D.M., Tarruella, A., Guillén, G., Prats, L. & Corbella, J. (2009). 
New data on Moitessieria seminiana Boeters, 2003 (Neotaenio-
glossa: Rissooidea: Moitessieriidae) on the basis of material from 
Fuente del Cerezo (Maleján, Zaragoza, Spain). Spira, 3: 109-115. 
Moyà-Solà, S. (2009) Preface. In: De Estaban Trivigno, S., Casano-
vas-Vilar, I., Martín Pérez, C., Almécija, S. & Marigó, J. (Eds.) I Iberian 
Symposium on Geometric Morphometrics. Paleontologia i Evolució, 
Mem. Esp. 3: 5-6.
Tarruella, A., Quintana, J., Alba, D.M. & Prats, L. (2009) Primera cita 
de Macrogastra (Pyrostoma) attenuata lineolata (Held, 1836) (Gas-
tropoda: Clausiliidae) para la malacofauna ibérica. Spira, 3: 13-25.

Badiola, A., Checa, L., Cuesta, M.A., Quer, R., Hooker. J.J. & Astibia, 
H. (2009) The role of new Iberian finds in understanding European 
Eocene mammalian paleobiogeography. Geologica Acta,  
7, 243-258.
Freudenthal, M., Martín Suárez, E., Gallardo, J. A., García-Alix,  
A., & Minwer-Barakat, R. (2009) The application of corresponden-
ce analysis in Palaeontology. Comptes Rendus Palevol, 8 (1): 1-8.  
García-Alix, A., Minwer-Barakat, R., Martín, J.M., Martín-Suárez,  
E. & Freudenthal, M. (2009) Dating the change from endoreic to 
exoreic conditions in the drainage system of the Granada Basin. 
Palaios, 24(8):544–549. 
García-Alix, A., Minwer-Barakat, R., Martín-Suárez, E. & Freudenthal, 
M. (2009) Small mammals from the Early Pleistocene of the Grana-
da Basin (Southern Spain). Quaternary Research, 72:265–274 
Minwer-Barakat, R., García-Alix, A., Agustí, J., Martín-Suárez, E. & 
Freudenthal, M. (2009) The micromammal fauna from Negratín-1 
(Guadix Basin, Southern Spain): new evidence of African-Iberian 
mammal exchanges during the Late Miocene. Journal of Paleontol-
gy, 83(6):854-879 
Minwer-Barakat, R., García-Alix, A., Martín-Suárez, E. & Freudenthal, 
M. (2009) Late Turolian micromammals from Rambla de Chime-
neas-3: considerations on the oldest continental faunas from the 
Guadix Basin (Southern Spain). Neues Jahrbuch für Geologie und 
Paläontologie Abhandlungen, 251(1):95-108.
Moyà-Solà, S., Köhler, M., Alba, D.M., Casanovas-Vilar, .I, Galindo, 
J., Robles, J.M., Cabrera, L., Garcés, M., Almécija, S. & Beamud, E. 
(2009) First partial face and upper dentition of the Middle Miocene 
hominoid Dryopithecus fontani from Abocador de Can Mata 
(Vallès-Penedès Basin, Catalonia, NE Spain): taxonomic and phylo-
genetic implications. American Journal of Physical Anthropology, 
139:126-145.DOI: 10.1002/ajpa.20891. 

Articles publicats a revistes no - SCI
Alba, D.M. & Moyà-Solà, S. (2009) The origin of the great-ape-and-
human clade (Primates: Hominidae) reconsidered in the light of 
recent hominoid findings from the Middle Miocene of the Vallès-
Penedès Basin (Catalonia, Spain). Paleolusitana, 1: 75-83. 
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Solà, S. & Cuesta, M. (2009) A new genus and species of Adapidae 
(Mammalia, Primates) from the Middle Eocene of Mazaterón 
(Almazán Basin, Soria, Spain) [Abstract]. Journal of Vertebrate 
Paleontology, 29 Suppl. 3: 142A.
Moyà-Solà, S. & Köhler, M. (2009) Processes and patterns: the 
punctuated equilibrium versus phyletic gradualism debate in the 
light of insular evolution. International symposium on islands and 
evolution (14th-17th september 2009, Maó Menorca, Spain).  P.70.   

Congressos
- 68th Annual Meeting Society of Vertebrate Paleontology, 57th 
Symposium of Vertebrate Palaeontology and Comparative Ana-
tomy (SVPCA). (Bristol, 23-26 de setembre de 2009), 

-13th Congress RCMNS: Earth System Evolution and the Mediterra-
nean area from 23 Ma to the present (Nàpols, setembre  
de 2009)

- Evolutionary Islands 150 years after Darwin. (Leiden, 11-13 febrer 
de 2009). 

- VII Encontro de Jovens Investigadores em Paleontologia (EJIP). 
Torres Vedras (Portugal), 7-10 Maig 2009. 
Madurell-Malapeira, J., Aurell, J., Alba, D.M., Moyà-Solà, S. (comuni-
cació oral) Los niveles fosilíferos epivillafranchienses de Vallparadís 
(Terrassa, Barcelona, España).
Robles, J.M., Alba, D.M., Moyà-Solà, S. (comunicació oral) The 
morphology of the upper fourth premolar in Trocharion albanense 

Articles divulgatius
Alba, D. M., Vila, B. & Ruiz, H. (2009) Dinosaures amb plomes.  
Els avantpassats de les aus. Eureka, 17:6-1.
Vila, B. i Alba, D. (2009). Plomes, dinosaures i ocells: què fou primer, 
la ploma o l’ocell? Omnis Cel·lula 20: 10-15.

Proceedings
Alba, D.M., Casanovas-Vilar, I., Moyà-Solà, S., Garcés, M., Robles, 
J.M., Cabrera, L. & Galindo, J. (2009) Recent discoveries of Middle 
Miocene hominoids from the Vallès-Penedès Basin (Catalonia, 
Spain) and their implications for understanding the early radiation 
of great apes in the Mediterranean region [Abstract]. Acta Natura-
lia de “L’Ateneo Parmense, 45: 237-239.  Alba, D., Fortuny, J.  
& Moyà-Solà, S. (2009) Relative enamel thickness in Middle Mioce-
ne hominoids from Abocador de Can Mata (Vallès-Penedès Basin, 
Catalonia, Spain) [Abstract]. Journal of Vertebrate Paleontology,  
29 Suppl. 3: 52A-53A.  Almécija, S., Alba, D. & Moyà-Solà, S. 
(2009) Pierolapithecus, Hispanopithecus and the evolution of 
positional behavior in Miocene apes: perspectives from the hand 
[Abstract]. Journal of Vertebrate Paleontology, 29 Suppl. 3: 53A.  
Aurell ,J. & Fortuny, J. (2009) Computed Tomography vs. mechani-
cal cutting: How to play Doctor House with fossil teeth.  I Conserva-
tion Workshop, Sabadell.
Aurell-Garrido, J., Madurell-Malapeira, J., Alba, D. & Moyà-Solà,  
S. (2009) Small equid remains from the early Middle Pleistocene 
of Vallparadís (Terrassa, Barcelona, Spain). Journal of Vertebrate 
Paleontology, Suppl. 3, 57A.   Marigó, J., Minwer-Barakat, R., Moyà-
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- 68th Annual Meeting Society of Vertebrate Paleontology and the 
57th Symposium of Vertebrate Palaeontology and Comparative 
Anatomy (SVPCA). Bristol (Regne Unit), 23-26 Setembre 2009. 13
Alba, D., Fortuny, J. & Moyà-Solà, S. (2009). Relative enamel thic-
kness in Middle Miocene hominoids from Abocador de Can Mata 
(Vallès-Penedès Basin, Catalonia, Spain).
Almécija, S., Alba, D. & Moyà-Solà, S. (2009). Pierolapithecus,  
Hispanopithecus and the evolution of positional behavior in  
Miocene apes: perspectives from the hand. 
Marigó, J., Minwer-Barakat, R., Moyà-Solà, S. & Cuesta, M. (2009). 
A new genus and species of Adapidae (Mammalia, Primates) from 
the Middle Eocene of Mazaterón (Almazán Basin, Soria, Spain).

- International symposium on fossil and evolution (14th-17th 
september 2009, Maó, Menorca, Spain). Moyá-Solá, S. Chairman 
of the Late Insular Evolution fossil. 

Relacions externes mantingudes durant el 2009
La recerca a l’ICP es desenvolupa en xarxa col·laborant amb altres 
instituts de recerca, tant nacionals com internacionals. A continu-
ació, es mostra el llistat de col·laboracions que s’han materialitzat 
tant en un projecte de recerca en comú com en publicacions 
concretes. 

- Human Evolution Research Center, Department of Integrative 
Biology / Museum of Vertebrate Zoology University of California, 
Berkeley, 3060 Valley Life Sciences Building, Berkeley (USA).  
Amb aquest institut col·laborem, mitjançant el projecte RHOI: 
Revealing Hominid Origins Initiative, subvencionat per NSF-USA, 

Major, 1903 (Mustelidae: Leptarctinae) and the independent loss 
of the carnassial notch in leptarctines and other fossils.
Alba, D.M., Robles, J.M., Rotgers, C., Casanovas-Vilar, I., Galindo,  
J., Moyà-Solà, S., Garcés, M., Cabrera, L., Furió, M., Carmona, R., 
Bertó Mengual, J.V. Middle Miocene vertebrate localities from Abo-
cador de Can Mata (els Hostalets de Pierola, Vallès-Penedès Basin, 
Catalonia, Spain): An update after the 2006-2008 field campaigns.
Alba, D.M. & Moyà-Solà, S. The fòssil of the great-ape-and-human 
clade (Primates: Hominidae) reconsidered in the light of recent 
hominoid findings from the Middle Miocene of the Vallès-Penedès 
Basin (Catalonia, Spain). 
Almécija, S., Alba, D.M., Moyà-Solà, S. OH7, the curious case of the 
original handy man?
Roig, I., Moyà-Solà, S., Köhler, M., Alba, D.M., Minwer-Barakat,  
R., Marigó, J. Locomotor inferences in Anchomomys Stehlin, 1916 
(Primates, Adapidae) on the basis of calcaneal proportions. 
Marigó, J., Minwer-Barakat, R., Moyà-Solà, S. & Roig, I. (2009). 
Middle Eocene Primates from Mazaterón (Almazán Basin, Soria).

- 13th Congress RCMNS – Earth System Evolution and the  
Mediterranean fossil from 23 Ma to the present. Nàpols (Itàlia). 

1-5 Setembre 2009.
Alba, D.M., Casanovas-Vilar, I., Moyà-Solà, S., Garcés, M., Robles, 
J.M., Cabrera, L., Galindo, J. Recent discoveries of Middle Miocene 
hominoids from the Vallès-Penedès Basin (Catalonia, Spain) and 
their implications for understanding the early radiation of great 
apes in the Mediterranean region.
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El grup forma part  
del projecte SOMHI, encabit 
en la iniciativa RHOI de la 
Universitat de Berkeley  
(Califòrnia)
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Tribunals de tesis doctorals, treballs d’investigació, màs-
ters o tesines
Moyà-Solà, S. Membre del Tribunal de la Tesis doctoral de Daniel 
de Miguel Cascán “Morfologia Funcional y biomecánica de la 
dentición en rumiantes (Mammalia, Artiodactyla). Aplicación 
del desgaste dentario en la reconstrucción paleoambiental del 
Mioceno de la Cordillera Ibérica” .Universitat de Saragossa. Febrer 
del 2009. 
Moyà-Solà, S. Membre del Tribunal de la Tesis doctoral de Sergi 
Almécija “ Evolution of the hand in Miocene apes: implications 
for the appearance of the human hand”. Universitat Autònoma de 
Barcelona. Facultat de ciències biològiques. 30 d’octubre de 2009. 

Docència
Màster biologia humana. UB-UAB. Gener i Febrer 2009.  Facultat 
de Biologia de la UB. Köhler, M. & Moyà-Solà, S.  
Curs de Primatologia al Zoo de Barcelona. Biomecànica i locomo-
ció dels primats. Moyà-Solà, S. 
Coordinador del Mòdul de Paleobiologia de Vertebrats i Humana 
del Màster de Paleontologia de la Universitat Autònoma de Barcelo-
na i la Universitat de Barcelona: cursos 2008-2009 i 2009-2010. 
Alba, D.M.
Comissió de l’Estudi de Doctorat en Geologia de la Universitat Autò-
noma de Barcelona: cursos 2008-2009 i 2009-2010. Alba, D.M. 
(Membre de la Comissió).

iniciativa internacional i multidisciplinar, que té com a objectiu 
il·luminar l’origen i evolució inicial de la família Hominidae. 

- Dipartimento de Paleontologia Universita di Firenze. Dipartimento 
di Scienze della Terra Università di Firenze, via G. La Pira, 4, Firenze 
(Italia)). Tenim una estreta col·laboració amb aquest departament 
pel que fa als estudis de primats fòssils del continent europeu  
i, de manera particular, l’Oreopithecus bambolii, hominoid endèmic 
insular de la Toscana. Els treballs s’estructuren dins del marc  
del projecte “Grandes símios fósiles (Hominoidea) del Mioceno  
del área mediterránea: origen, paleobiología y evolución”. HOPE. 
IP: S. Moyà-Solà, Ministerio de Educación y Ciencia, CGL2006-
04548/BTE. 2008-2011. 

- Departamento de Paleontologia y Estratigrafía de la Universidad  
de Granada. Col·laborem en l’estudi de les faunes del Neogen  
i quaternari de les conques del sud de la península Ibèrica.  
(Minwer-Barakat, R.; García-Alix, A., Martín Suárez, E. & Freudenthal, 
M., Minwer-Barakat, R., García-Alix, A., Agustí, J., Martín -Suárez, 
E. & Freudenthal, M., (2009) The micromammal fauna from Ne-
gratín-1 (Guadix Basin, Southern Spain): new evidence of African-
Iberian mammal exchanges during the Late Miocene, Journal  
of Paleontology, 83(6): 854-879.

- Departament de Biologia Humana de la Universitat Autònoma  
de Barcelona (Barcelona). Dr. A. Malgosa. El Grup de Primatologia 
i Paleontologia Humana ha col·laborat en l’estudi d’alguns primats 
fòssils.
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Mitjà/Superior de l’Ecoparc 4 (els Hostalets de Pierola, conca del 
Vallès-Penedès, Catalunya, Espanya). 77 pp. Direcció: Alba, D.M.
Susanna López, I. (2009). Estudi morfofuncional i morfomètric  
de les vèrtebres lumbars de Pierolapithecus catalaunicus (Primates: 
Hominidae): implicacions paleobiològiques. 41 pp. Direcció:  
Alba, D.M.

Conferències divulgatives.
Moyà-Solà, S. Conferència en el cicle de conferències “Any Darwin: 
Paleontologia i Evolució”. Sabadell, 22 d’octubre de 2009. Organit-
zat per Sabadell Universitat (edició 2009) a la Fira Sabadell. 
Alba, D.M. Conferència  en el cicle “Any Darwin a Girona”. Girona, 
3 de novembre de 2009. Organitzat per l’Àrea de Genètica de la 
Universitat de Girona en el Centre Cultural de la Mercè. Contribució: 
Alba, D.M. L’origen geogràfic de la família Hominidae a Catalunya: 
en Pau i en Lluc. 

Contribucions al blog de l’Institut Català de Paleontologia
Alba, D.M. La descronització de Sam Magruder: la novel·la de 
George Gaylord Simpson. Maig del 2009. 
Alba, D.M. UAB Divulga. Els avantpassats catalans de Macaca 
sylvanus. Febrer del 2009. 
Alba, D.M. “Els homínids de Can Mata”. Col·laboració en el vídeo-
reportatge. 

Tribunal d’avaluació dels treballs del Màster de Paleontologia de  
la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona: 
setembre de 2009. Alba, D.M. (Membre del tribunal).
Tribunal de les següents tesines dins de l’Estudi de Doctorat en 
Geologia de la Universitat Autònoma de Barcelona: Arnau Bolet 
(setembre 2009) i Rodrigo Gaete (setembre 2009). Alba, D.M. 
(Membre del Tribunal).
Classes impartides en el Màster de Paleontologia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona, en el Mòdul 
de Paleobiologia de Vertebrats i Humana: cursos 2007-2008  
i 2008-2009. Moyà-Solà, S. & Alba, D.M.
Classes impartides en el Màster en Biologia Humana y Màster  
en Primatologia de la Universitat Autònoma de Barcelona  
i la Universitat de Barcelona, en el Mòdul d’Evolució Humana: c 
urs 2008-2009. Moyà-Solà, S. & Alba, D.M.

Treballs de màster dirigits (curs 2008-2009).
Marigó, J. (2009). A new Anchomomyini (Adapidae, Primates) 
from the Mazaterón Middle Eocene fossil site (Almazán Basin, 
Soria, Spain). 37 pp. Direcció: Moyà-Solà, S. Carmona, R. (2009). 
Miocene snake fossils from Abocador de Can Mata (els Hostalets 
de Pierola, Vallès-Penedès Basin, Catalonia, Spain). 28 pp. Direcció: 
Alba, D.M. 
Luján, A.H. (2009). Primeres restes cranials de Cheirogaster cf. 
Richardi Bergounioux, 1938 (Testudines: Testudinidae) del Miocè 
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5 La paleobiologia és una branca moderna de la paleontolo-
gia que analitza aspectes biològics d’organismes del passat 
fent servir els corpus teòrics de la biologia i de l’ecologia. 
L’àrea de Paleobiologia de l’ICP treballa amb tècniques  
i disciplines com la biomecànica, anàlisis tridimensionals, 
els CT-Scans, la morfologia funcional, els estudis  
ontogenètics o la paleoecologia. Aquestes eines permeten 
aproximar-se a paràmetres biològics i ecològics fonamen-
tals dels organismes i ecosistemes objecte d’estudi. 

L’objectiu de la Paleobiologia és definir les pressions selectives  
i la dinàmica evolutiva de les poblacions tenint en compte aspectes 
fisiològics, corporals i les life-histories de cada animal. Així doncs, 
aquesta branca científica examina taxes de creixement i longevitat 
de les comunitats fòssils, la locomoció, termoregulació i compor-
tament dels vertebrats, la repercussió dels diferents ecosistemes 
en l’evolució d’algunes espècies i indaga sobre els diversos factors 
d’extinció, entre d’altres. 
El departament de Paleobiologia de l’ICP estudia principalment ma-
mífers que van poblar ecosistemes amb recursos limitats, condició 
característica d’entorns aïllats i isolats, com són illes, coves o cimes 
muntanyenques. En aquest sentit, els ecosistemes insulars són 
molt interessants, atès que s’hi donava escassa competició entre 
espècies i hi havia carència de depredadors. Alhora, l’escassetat  
de recursos comportava que els animals illencs haguessin de reduir 
la despesa energètica, circumstància que derivava en canvis morfo-
lògics, fisiològics, metabòlics, reproductius i comportamentals. 
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Una de les espècies més significatives per a la Paleobiologia és el 
Myotragus balearicus. Es tracta d’un mamífer de la subfamília Ca-
prinae molt comú a les Illes Balears, que es va extingir fa uns 5000 
anys. Aquest tipus de cabra tenia uns trets singulars a conseqüèn-
cia d’un extens procés evolutiu en condicions d’insularitat.  
El Myotragus presentava nanisme insular, és a dir, mida corporal  
reduïda  uns 50 cm d’alçada i un pes que oscil·lava entre els 12  
i 15 kg.  A més, s’ha inferit que no devia ser gaire veloç, atès  
que tenia les potes més curtes i menys flexibles que altres espèci-
mens de la mateixa família, com a conseqüència de l’absència  
de depredadors. A diferència d’altres bòvids, els ulls del Myotra-
gus ocupaven una posició frontal i no pas lateral, la qual cosa els 
conferia una visió estereoscòpica.
Sens dubte, però, el descobriment més impactant ha estat la 
detecció d’anells de creixement als ossos d’aquest caprí. Les línies 
o anells de creixement aturat (en anglès Lines of Arrested growth, 
LAGs) són típiques en animals ectotèrmics o de sang freda com 
els cocodrils. Les LAGs apareixen com a conseqüència d’etapes 
de creixement lent o nul a les espècies de sang freda, a diferència 
dels animals de sang calenta, els ossos dels quals es regeneren 
contínuament.

La temperatura corporal del Myotragus podia variar com la dels 
rèptils, i en relació amb el seu metabolisme, aquesta cabra podia 
alentir el creixement i retardar la maduresa sexual fins als 12 anys 
per tal de viure més temps durant períodes d’escassetat d’aliments. 
Aquesta circumstància és sorprenent si es té en compte que l’ove-
lla domèstica assoleix la maduresa sexual entorn als sis anys d’edat. 
És per aquest motiu que el Myotragus tenia un cervell molt petit   
la meitat del que correspondria a un animal de la seva mida atès 
que es tracta d’un òrgan que consumeix molts recursos. 

La Paleobiologia defineix 
les pressions selectives 
i la dinàmica evolutiva 
dels organismes
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Durant el 2009, el laboratori de làmines primes ha elaborat més  
de 450 làmines d’ossos llargs, mandíbules i dents amb material 
fòssil i actual. En destaquen: 

Myotragus• 
Eliomys quercinus• 
Glis glis• 
Hypnomys• 
Tragoportax gaudryi• 
Gazella borbonica• 
Leptobos sp• 
Euprox dicranoceros• 
Croizetoceros ramosus• 
Crocodylia• 
Nuralagus rex• 
Armadillo• 
Ovicapridos actuales• 

Macaca majori
Part del material fòssil requeria una preparació prèvia per ser estudi-
at en histologia o per utilitzar-lo com a mostres comparatives, motiu 
pel qual s’ha treballant conjuntament amb el taller de Preparació-
Restauració. Així doncs, s’ha procedit a  eliminar-ne les restes 
orgàniques gairebé en la seva totalitat. Posteriorment, cada mostra 
s’ha registrat en una base dades amb l’anotació de les principals 
característiques i mides i amb fotografies complementàries. 

Resum anual

Laboratori de làmines primes
S’ha establert un protocol per a la realització de làmines primes 
d’os, consistent en la inclusió de l’os en resina epoxy, en l’obtenció 
d’una secció transversal amb valors entre els 200€100 μm  
d’espessor mitjançant una serra de diamant i finalment, en el polit 
de la superfície amb carborund.  
Al juny del 2009, també s’ha iniciat la realització de seccions 
histològiques de peces dentals. A aquests efectes, s’ha procedit  
a deshidratar la làmina, a aplicar-hi un clarificador histològic  
(Histoclear) i a muntar-la en el medi DPX.  Aquest tractament s’ha 
estès a la resta de làmines de seccions òssies amb èxit 
 i s’ha incorporat en el protocol normal de treball. 
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Histologia òssia de cèrvids i bòvids del Miocè 
Entre els mamífers existeix una gran varietat de patrons de desen-
volupament. Per exemple, en gran nombre de primats i carnívors,  
el teixit ossi primari és reemplaçat ràpidament per os haversià 
(teixit secundari). Aquest reemplaçament impedeix interpretar  
els canvis ontogenètics d’aquests mamífers un cop arriben a 
l’etapa adulta. En canvi, la microestructura del teixit ossi de diverses 
espècies de bòvids i cèrvids pot durar tota la seva existència a con-
seqüència d’una menor longevitat. Aquesta circumstància permet 
determinar el patró histològic en l’os adult dels fòssils  
del Miocè superior d’ambdues famílies. 

Histologia òssia de Primats
S’han analitzat dues mostres pertanyents a l’espècie fòssil  
de Macacca majori, pertanyent al període Plio-Plistocè. Aquest 
primat és endèmic de l’illa de Sardenya i té com a característica 
principal una mida corporal reduïda. Per a l’estudi complet  
del Macacca majori s’estan duent a terme estudis comparatius 
amb  restes de Macacca actual a fi d’extreure conclusions sobre 
aquest primat insular. 

Histologia òssia de ovicaprins actuals 
S’han realitzat 12 làmines de seccions histològiques d’ossos llargs 
de ovicaprins actuals, que seran d’utilitat per establir les comparaci-
ons amb les mostres fòssils. 

Histologia òssia de glírids (lirons)
Les estratègies de life history  dels vertebrats poden quedar 
registrades a les dents i ossos d’aquests. És per aquest motiu que la 
histologia òssia s’ha convertit en una important eina per reconstruir 
alguns dels paràmetres de la life history de vertebrats actuals  
i fòssils. 
S’han realitzat 208 seccions histològiques d’ossos llargs de glírids 
actuals i fòssils, de les espècies Eliomys quercinus, Glis glis, Hyp-
nomys. Els primers resultats obtinguts han estat molt satisfactoris 
i esperançadors, ja que s’ha constatat la presència de Lines of Ar-
rested growth (LAGs, “línies de creixement detingut”) en els ossos 
d’aquests espècimens. Aquest fet permetrà estimar paràmetres  
de la seva life history i determinar diferències entre glírids actuals  
i fòssils, així com entre els glírids continentals i insulars.  

5 RECERCA GRUP DE PALEOBIOLOGIA
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Histologia òssia de Myotragus 
L’estudi de seccions del Myotragus ha evidenciat que el seu teixit 
ossi és més semblant al d’un rèptil, al de determinats dinosaures 
o al d’una au primitiva que no pas al teixit ossi d’un mamífer. Això 
s’infereix en base a les LAGs o “línies de creixement detingut”,  
les quals són anuals com ocorre amb els rèptils. 
Així doncs, el creixement inicial en el Myotragus era més ràpid, 
però es reduïa a partir de l’edat d’un any. A partir dels dos anys,  
el creixement era similar al de cocodrils, en el qual el teixit ossi 
canvia cíclicament de zones amb un desenvolupament més ràpid 
seguit per un desenvolupament més lent, fins a aturar-se (moment 
de formació d’una LAG o línia de creixement detingut). Entre les  

10 i 12 LAGs, la distància entre les “línies de creixement detingut” 
disminueix notablement. L’etapa de maduresa sexual del Myo-
tragus es produïa més tard dels 12 anys, és a dir, més del doble 
de temps que en altres espècies de bòvids continentals amb pes 
similar.  
Pel que fa a la Taxa Basal Metabòlica (BMR) del Myotragus, aquesta 
era extraordinàriament baixa i fluctuava depenent de l’estació  
de l’any. Estudis recents indiquen que alguns cérvols, èquids  
i bòvids de regions climàtiques extremes també són capaços de 
reduir el control sobre la termoregulació endògena i així permetre 
que la temperatura corporal augmenti (Hypertermia) o baixi 
(hypotermia) en funció de la temperatura exterior, circumstància 
que  comporta un estalvi energètic molt important. El teixit ossi del 
Myotragus suggereix que aquesta capacitat va ser desenvolupada 
per tal d’adaptar-se als recursos limitats que caracteritzaven l’illa de 
Mallorca. 
S’han realitzat l’anàlisi de l’anatomia de 23 motlles endocranials 
dels gèneres Myotragus, Cephalophus, Capra i Rupicapra:     

Base de dades sobre pesos cerebrals i corporals 
Amb l’objectiu de comparar estadísticament el pes del cervell  
del Myotragus nounat i adult amb el   d’ungulats actuals, durant  
el 2009 s’ha confeccionat una base de dades amb dades de pesos 
cerebrals i corporals, paràmetres de life history, edat de deslleta-
ment, de maduració sexual i longevitat. 

Els resultats preliminars mostren que el patró ontogenètic  
de desenvolupament cerebral del Myotragus podria ser diferent  
de la dels bòvids actuals, ja siguin salvatges o domèstics.  

Mostra de bòvids actuals 
S’han establert col·laboracions amb diverses entitats amb  
el propòsit d’obtenir mostres òssies i dentals de bòvids actuals  
a fi d’establir comparacions: 1) amb el Banc de Teixits Animals  
de Catalunya (BTAC) de la Universitat Autònoma de Barcelona, i 2) 
amb el Laboratori de Zooarqueologia de la Universitat de Lleida. 
Les mostres comparades durant el 2009 han estat: 

Ammotragus lervia - crani i fèmur -5 mesos • 
Ovis aries - crani i fèmur - 5 mesos • 
Ovis aries - esquelet - 5 mesos • 
Capra hircus - crani i fèmur - juvenil • 
Capra hircus - crani - adult • 
Capra hircus - mandíbula - juvenil • 
Ovicaprins - fèmur i premolar decidual - juvenil • 
Capra hircus - fèmur - juvenil • 
Ovicaprins - esquelet - juvenil • 
Ovis aries - crani - 2 mesos • 
Capra hircus - mandíbula - infantil • 
Ovicaprins – metatars - infantil  • 

Incorporació de nou personal
Durant el 2009 s’han incorporat al Departament de Paleobiologia 
dos nous investigadors:

Xavier Jordana Comin: juny del 2009 • 
Nekane Marin Moratalla: octubre del 2009 • 

Publicacions
Articles publicats a revistes del Science Citation Index (SCI)
Garcia€ Martínez, R. & Köhler, M. (2009) Bone histology of extants 
glirids. Prospects for the study of fossil glirids. Journal of Vertebrate 
Paleontology, 29(3): 102a€103a. 
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Köhler, M. & Moya€Solà, S. (2009) Physiological and life history 
strategies of a fossil large mammal in a resource€limited environ-
ment. Proceedings of the National Academy of Sciences, 106, 48, 
20354–20358.
Köhler, M. (2009) The evolution of life history traits associated  
to dwarfing in insular large mammals: a paleontological approach. 
Journal of Vertebrate Paleontology: 29(3). 128a.
 Llibres:  De Esteban-Trivigno, S., Casanovas-Vilar, I., Martínez-Pérez, 
C., Almécija, S. & Marigó, J. (2009) I Iberian Symposium on Geo-
metric Morphometrics. Paleontologia i Evolució Memòria Especial 
núm. 3. ISBN: 978-84-613-3650-0.     

Pòsters
Garcia€Martínez, R. & Köhler, M. (2009) Preliminary results  
on the bone histology in fossil dormice. International Symposium 
on Islands and Evolution, Menorca, 14€17 setembre.
Jordana, X., Galtés, I., Isidro, A., Malgosa, A. & Köhler, M. (2009) 
Estudio macroscópico, radiológico e histológico de una fractura 
tibial de Myotragus balearicus. Póster, X Congreso Nacional  
de Paleopatología, Universidad Autónoma de Madrid.

Projectes de Recerca
Durant el 2009, els investigadors de l’àrea de Paleobiologia han 
participat en els següents projectes:
Forearm pronation efficiency analysis in Hominoids, SYNTHESYS 
Project European Union-funded Integrated Activities gran, for acces 
to the Collection of the Museum National d’Histoire Naturelle, Paris, 
France.
Grup de Recerca en Antropologia Biològica (GREAB), Generalitat 
de Catalunya: AGAUR (2009SGR566), 45.000 €, 2009-2014,  
IP: Pilar Aluja (Universitat  Autònoma de Barcelona).
Multidisciplinary Approach to the Study of the Peopling of the 
Açores Islands (Portugal): Contributions from Skeletal and Genetic 
Markers, Acció Integrada Hispano-Portuguesa (E-114/08; 
HP2007-0047), 12.000 €, 2008-2010, IP: Assumpció Malgosa 
(Universitat Autònoma de Barcelona) i Manuela Lima (Universidade 
dos Açores).

Efectes de la Insularitat, Migració i Cultura a l’Evolució de la Pobla-
ció Humana de Menorca II: del Pretalaiòtic al Talaiòtic, Ministeri de 
Ciència i Innovació (CGL2008-00800/BOS), 81.400 €, 2009-
2011, IP: Assumpció Malgosa (Universitat Autònoma  
de Barcelona). 
Estudi Bioantropològic de la Serralada Andina Merideño: Paleo-
dontopatologia, Consell de Desenvolupament Científic, Tecnològic 
i Humanístic de la Universitat de dels Andes (CDCHT-ULA, Codi: 
0-054-97-09-C), 27.965 $, 2008-2010, IP: Carlos E. García Sívoli 
(Universitat dels Andes).
L’evolució de patrons de life-history en mamífers insulars i conti-
nentals fòssils i recents: un enfocament comparatiu. Ministeri de 
Ciència i Innovació (CGL2008-06204), IP: Meike Köhler (Institut 
Català de Paleontologia). 

Docència i cursos
Desenterrant silencis. Les Fosses de la Guerra Civil. Universitat 
d’Estiu de l’Autònoma, Universitat Autònoma de Barcelona,  

13 - 17 de juliol. Jordana, X.
Jornades d’arqueologia i antropologia de camp al castell de Besora. 
Unitat d’Antropologia Biològica, Universitat Autònoma de Barcelo-
na. Santa Maria de Besora, 10 - 12 de Setembre. Jordana, X.
Classes taught within the subject: “Antropologia forense” i “Diversi-
tat Molecular Humana i Aplicacions “, Màster de Biologia Humana, 
Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona. 
Jordana, X.
Classes taught within the module: “Paleontologia de vertebrats  
i humana”, Màster de Paleontologia, Universitat Autònoma  
de Barcelona, Universitat de Barcelona: cursos 2008-2009  
i 2009-2010. De Esteban-Trivigno, S.

Conferències i Cursos
I Iberian Symposium on Geometric Morphometrics. Juliol, Sabadell, 
Barcelona.
Introduction to Geometric morphometrics: Theoretical background 
and basic Analytical techniques. Juliol, Universitat Autònoma de 
Barcelona. 

5 RECERCA GRUP DE PALEOBIOLOGIA
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Cleaning Treatments on recent smallmammals bones. I Conser-
vation Workshop, Sabadell, 20-23 abril. Garcia-Alix, A., García 
–Martínez, R., Sanchez-Almazán, I., Val, S. i Valls-Ramon, M.
Estudi macroscòpic, radiològic i histològic d’una fractura tibial 
de Myotragus balearicus. X Congrés Nacional de Paleopatologia, 
Universitat Autònoma de Madrid. Jordana, X., Galtés, I., Isidre,  
A., Malgosa, A. i Köhler, M.
Resultats preliminars de l’estudi antropològic i paleopatològic  
de les restes humanes excavades a la Tomba U.20 de la Necròpolis 
de Kom al-Ahmar / Sharunas de finals de Regne Antic i Primer 
Període Intermedi durant la campanya del 2008. X Congrés 
Nacional de Paleopatologia, Universitat Autònoma de Madrid.  
Isidre, A., Malgosa, A., Gonzalez, E., Taule, M., Gonzálvez, L., Galtés, 
I. i Jordana, X. 
Patologia en els enterraments de la Cova des Pas (Menorca). X Con-
grés Nacional de Paleopatologia, Universitat Autònoma de Madrid.  
Armentano ,N., Isidre, A., Galtés, I., Jordana, X. i Malgosa, A. 
El príncep de Viana. ¿Realitat o mite?, XVI Congrés de la Societat 
Espanyola d’Antropologia Física, Alcalá de Henares. Simón M., 
González, M., Ibars,M., Galtés, I., Jordana, X. i Malgosa, A. 
Estudi bio-antropològic dels enterraments islàmics del Tossal  
de les Basses (Alacant), XVI Congrés de la Societat Espanyola 
d’Antropologia Física, Alcalá de Henares. Laguillo, O., Núñez,  
A., Jordana, X., Rosser, P. i Malgosa, A. 
L’origen dels Pazyryks l’Altai Mongol, XVI Congrés de la Societat 
Espanyola d’Antropologia Física, Alcalá de Henares. González,  
M., Simón, M., Jordana, X., Santos, C, Aluja, M.P. i Malgosa, A. 

Assistència a congressos  
The evolution of life history traits associates to dwarfing in insular 
large mammals: a paleontological approach. Bristol, 23-26 setem-
bre . Köhler, M.
The evolution of life history traits associated with insular dwarfing. 
International Symposium on Islands and Evolution, Menorca,  

14-17 setembre . Köhler, M.
Preliminary results on the bone Histology in fossil dormice.  
International Symposium on Islands and Evolution, Menorca,  

14-17 setembre. García-Martínez, R. i Köhler, M.
Bone Histology on extants glirids. Prospects for the study of fossil 
glirids. 69th Annual Meeting of the Society of Vertebrate Paleonto-
logy, Bristol, 23-26 setembre. García-Martínez, R. i Köhler, M.
Matrix: Techological world against the hard sediments. I Conservati-
on Workshop, Sabadell, 20-23 abril. Garcia-Alix, A., Fortuny,  
J.,  García Martínez, R. i Val, S.
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Altres activitats
Xavier Jordana ha actuat en qualitat de revisor dels manuscrits  
a les revistes International Journal of Osteoarchaeology i a la Revis-
ta de la Societat Espanyola d’Antropologia Biològica.
Soledad De Esteban-Trivigno ha estat revisora d’articles publicats  
a la revista Journal of Vertebrate Paleontology.
Meike Köhler ha estat revisora de la revista Journal of Vertebrate 
Paleontology.

Participació en Tribunals de tesis i tesines
Soledad De Esteban Trivigno ha actuat en qualitat de secretari  
del tribunal de defensa del treball d’investigació de Sergio Almécija 

“Evolution of the hand in Miocè Apes: Implications for the appearan-
ce of the human hand “, Universitat Autònoma de Barcelona,  
30 d’octubre.

5 RECERCA GRUP DE PALEOBIOLOGIA
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6 L’ICP compta des del 2007 amb una àrea especialitzada en noves 
tecnologies aplicables a l’estudi de fòssils: el grup de recerca de 
Paleontologia Virtual. Aquesta àrea científica és transversal, ja que 
treballa en funció de les necessitats concretes de cada grup de 
recerca del centre. La cooperació entre els diferents especialistes 
i la capacitat de combinar eines i metodologies digitals són la clau 
per obtenir noves dades i hipòtesis reveladores. 
La feina fonamental del departament de Paleontologia Virtual con-
sisteix a obtenir informació inèdita de fòssils mitjançant tècniques 
diverses que s’adapten als diferents tipus de material estudiat. Les 
metodologies amb què treballa no són invasives ni destructives; 
d’aquesta manera, s’evita que els fòssils pateixin menyscabaments 
durant l’estudi. 
Exemples d’aquestes tecnologies són la Tomografia Axial Compu-
teritzada (TAC) o l’Anàlisi d’Elements Finits (FEA). A grans trets, els 
raigs X possibiliten observar l’interior d’un ou de dinosaure  
o valorar el gruix de l’esmalt d’una dent sense haver de realitzar-hi 
un tall físic. Alhora, permeten adquirir grans volums d’informació 
que es processen per software informàtic, a través del qual s’obte-
nen models tridimensionals. 
Actualment, el departament de Paleontologia Virtual continua el 
conveni de col·laboració aprovat l’any 2007 amb l’Hospital Mútua 
de Terrassa, per tal de digitalitzar material fòssil mitjançant la Tomo-
grafia Axial Computeritzada (TAC). Fins al dia d’avui s’han escanejat 
nombrosos espècimens _ entre els quals destaca la cabra insular 
Myotragus balearicus_, diversos cranis, mandíbules i falanges  
de primats del Miocè, amfibis del Triàsic o dinosaures del Cretaci.
El grup de Paleontologia Virtual, doncs, és una branca científica 
fonamental en el creixement de recerca de l’ICP gràcies a les eines 
tecnològiques amb què treballa i als avantatges que proporciona. 
Una major agilitat en l’estudi dels fòssils i una visió completa  
i detallada de les peces permeten obtenir resultats de gran qualitat 
científica en un lapse de temps menor.
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Resum anual 
Durant l’any 2009, s’han dut a terme Tomografies d’Alta Resolució 
en importants restes fòssils de primats, com són l’Oreopithecus 
bambolii, el Dryopithecus fontani, l’Hispanopithecus laietanus,  
el Pierolapithecus catalaunicus o l’Anoiapithecus brevirostris, i s’ha 
treballat amb la resta de línies de recerca del centre. 
A partir d’aquesta feina, s’han obtingut resultats innovadors en àm-
bits com la paleobiologia de dinosaures sauròpodes, la paleodieta 
i la filogènia d’hominoides fòssils, així com sobre patrons evolutius 
en l’endocrani de mamífers insulars (Myotragus balearicus).
El departament ha començat una col·laboració amb la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC) amb la finalitat d’emprar meto-
dologies tradicionalment utilitzades en enginyeria, com l’Anàlisi 
d’Elements Finits (FEA) en models bi i tridimensionals, el qual 
permet aportar noves dades sobre morfologia funcional. 
Però sens dubte, la instal·lació científica més complexa i ambiciosa 
amb què compta el departament de Paleontologia Virtual és el 
Sincrotró Alba.  Es tracta del laboratori més gran i destacat a l’estat 
espanyol de Llum de Sincrotró, el qual es troba ubicat a Cerdanyola 
del Vallès (Barcelona). Un sincrotró és una estructura amb forma 
d’anell de grans dimensions, a l’interior del qual corren electrons 
a una velocitat pràcticament igual a la de la llum. Això genera una 
llum intensíssima, que és 1 bilió de cops més portent que els raigs 
X. Aquesta llum permet observar àtoms i molècules amb una 
precisió excepcional. Concretament, el Sincrotró Alba possibilita 
estudiar estructures biològiques i proteïnes, virus, bacteris, restes 
fòssils i fer disseny de micro, entre d’altres. 

Finalment, l’any 2009 s’han iniciat els tràmits per obtenir nous 
equipaments científics: un tomògraf industrial d’alta resolució, amb 
capacitat d’anàlisi de peces de mida superior al metre de longitud, 
així com un equip de microtomografia industrial per analitzar peces 
de mida petita, el qual permetrà l’obtenció de resolucions d’un 
ordre de magnitud micrònic.

La paleontologia virtual  
és una àrea transversal  
que combina eines  
i metodologies digitals
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Fortuny, J., Galobart, À., de Santisteban, C. & Sellès, A.G. (2009) 
The vertebrate assemblage of La Mora (Middle Triassic, NE of Iberi-
an Peninsula): Preliminary results. In: Tenth International Symposi-
um on Mesozoic Terrestrial Ecosystems and Biota. Teruel, Spain.
Fortuny, J., Garcia-Alix, A., Garcia-Martinez, R. & Val, S. (2009) 
MATRIX: Technological world against the hard sediments.  I Conser-
vation Workshop, Sabadell
Fortuny, J., Galobart, À. & de Santisteban, C. (2009) New capi-
tosaur taxa (Amphibia: Temnospondyli) from the Middle Triassic 
(Early-Middle Anisian) of Iberian Peninsula.  Abstracts of SVP 68th 
Anual Meeting. Journal of Vertebrate Paleontology, 29 Suppl. 3: 
97A
Valdiserri, D., Fortuny, J. & Galobart, À. (2009) New insight on old 
material: Triassic tetrapods footprints in Catalonia (NE Iberian  
Peninsula). In: Tenth International Symposium on Mesozoic Terres-
trial Ecosystems and Biota. Teruel, Spain.
Vila, B., Sellés, A.G., Fortuny, J., Galobart, À. & Jackson, F. (2009) 
Re-Assessment of the European Megaloolithid clutch morphology. 
Fourth International Symposium on Dinosaur Eggs and Babies 
(Varricchio, Horner, Jackson and Selenitsky eds.). Museum of the 
Rockies Ocassional Paper, 4: 31.

Articles publicats a revistes del Science Citation Index (SCI)
Moyà-Solà, S., Alba, D.M., Almécija, S., Casanovas-Vilar, I., Köhler, 
M., De Esteban-Trivigno, S., Robles, J.M., Galindo, J. & Fortuny, J. 
(2009) A unique Middle Miocene European hominoid and the ori-
gins of the great ape and human clade. Proceedings of the National 
Academy of Sciences, USA. 106: 9601-9606

Proceedings
Alba, D.M., Fortuny, J. & Moyà-Solà, S. (2009). Relative enamel 
thickness in Middle Miocene hominoids from Abocador de Can 
Mata (Vallès-Penedès Basin, Catalonia, Spain). Journal of Vertebra-
te Paleontology, 29 Suppl. 3: 52A-53A.
Aurell, J.M. & Fortuny, J. (2009) Computed Tomography vs. mecha-
nical cutting: How to play Doctor House with fossil teeth.   
I Conservation Workshop, Sabadell.
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Beques i premis
Josep Fortuny ha aconseguit una beca de mobilitat del programa 
Synthesys de la Unió Europea per a una estada curta de recerca  
al Museum fur Naturkunde (Mfn) de Berlin (Alemanya). 
Josep Fortuny ha aconseguit el segon accèssit del Premi Joan Oró 
de Comunicació Científica amb l’article : “Doble repte Triàsic” ator-
gat per la Associació Catalana de Comunicació Científica. 2009. 

Projectes de recerca
Projecte de recerca dels jaciments paleontològics del trànsit 
Cretaci/Paleògen del Prepirineu Català: sistemàtica, paleoecologia 
i implicacions paleobiogeogràfiques 2007-2011. Investigador 
principal: Galobart, À.
Area de coneixement i recerca de la direcció general de patrimoni 
del departament de cultura de la Generalitat de Catalunya
Projecte de investigació dels afloraments Triàsics amb fauna  
de vertebrats de Catalunya 2008-2011. Investigadors principals: 
Galobart, À. i Fortuny, J.
Area de coneixement i recerca de la direcció general de patrimoni 
del departament de cultura de la Generalitat de Catalunya
Evolución de los dinosaurios en el Este Ibérico y su entorno durante 
el Cretácico. 2008-2011. Investigador principal: Galobart, À.
Ministerio de Educación y Ciencia. Gobierno de España
Grandes simios fósiles (Hominoidea) del Mioceno del área Mediter-
ránea: origen, paleobiologia y evolución. 2008-2011. Investigador 
principal:  Moyà-Solà, S.
Ministerio de Educación y Ciencia. Gobierno de España
Membre del Grup de Recerca del Mesozoic, reconegut com  
a “Grup de Recerca Singular” 

6 RECERCA GRUP DE PALEONTOLOGIA VIRTUAL
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7 Àrea de Preparació-Conservació
La col·lecció de vertebrats fòssils de l’ICP és una de les més 
destacades en l’àmbit mundial, gràcies a les constants troballes 
paleontològiques dutes a terme pel centre i a la gran quantitat  
de material fòssil emmagatzemat. 
En aquest sentit, l’ICP compta amb l’Àrea de Preparació i Conserva-
ció, un laboratori en constant activitat que s’encarrega de preparar 
les restes fòssils mitjançant una sèrie de procediments diversos, els 
quals estan encaminats a deixar el fòssil en condicions de ser mani-
pulat sense risc de malmetre’l. La finalitat és preservar les peces de 
forma òptima al llarg del temps un cop s’han incorporat  
a la col·lecció paleontològica. 
A més de la preparació dels fòssils, el laboratori també elabora 
motlles i extreu rèpliques de les peces originals. Aquesta mesura 
evita posar en perill els exemplars genuïns quan les peces són 
estudiades i manipulades pels investigadors, exposades al públic  
o intercanviades amb altres centres de recerca.
Els fòssils que arriben als preparadors són bàsicament restes 
animals o vegetals incloses en roques d’origen sedimentari. Cada 
peça necessita una forma concreta de ser preparada, per la qual 
cosa s’aplicaran diversos tractaments de neteja i acoblament. 
Existeixen dos mètodes principals de preparació: els mecànics, 
consistents majoritàriament a arrencar i colpejar amb martell o 
cisell la roca innecessària que envolta el fòssil, i els químics, basats 
en la utilització de reactius que dissolen la roca sobrant. Si el fòssil 
està fracturat, els preparadors procediran a la reparació de la peça 
amb la col·laboració  d’un investigador  perquè pugui ser reconstru-
ït  tal com era originàriament. 
Finalment, el laboratori de preparació duu a terme una important 
tasca divulgativa en què destaca la participació en congressos,  
la realització de pràctiques a alumnes de restauració, la redacció 
d’articles a diverses publicacions i jornades de portes obertes al 
públic general.
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Resum anual
Durant l’abril del 2009, l’Àrea de Preparació i Conservació ha 
realitzat el First Conservation Workshop (primer taller de conser-
vació) en Ciències Naturals, juntament amb l’Àrea de Gestió de 
col·leccions de l’ICP. Es tracta del primer taller en aquest àmbit que 
s’ha celebrat a la península, el qual ha generat una gran expectació. 
Amb un total de 60 assistents, la valoració d’aquest workshop ha 
estat molt satisfactòria per part dels ponents i participants. Arran 
de l’èxit aconseguit, l’ICP preveu la realització d’un segon taller de 
cara al 2011. 
L’Àrea de Conservació-Preparació de l’Institut Català de Paleontolo-
gia ha dut a terme les següents durant els mesos de Gener  
i Setembre del 2009 :

Jaciments preparats
S’ha preparat un total aproximat d’unes 300 restes fòssils de 
Peguera, Basturs Poble, Ana,Torrevilles, Coll de Nargó, Ecoparc, 
Hostalets de Pierola- VCE CAN VILA- CAN MATA, Hostalets de 
Pierola-ACM, Cal Guardiola, Els Cassots, Can Roqueta II, Incarcal.

Relació conservació- restauració fons col·lecció
€Conservació i restauració de restes de les col·leccions, que han  • 

 estat deteriorades durant la seva manipulació.
€Conservació i restauració de restes fòssils de la col·lecció que  • 

 estan deteriorades per l’antiguitat de les preparacions.
€Restauració de còpies de vèrtebres de Losillaurus IPS 35371.• 
€Restauració de post cranial de primats: IPS 46239 –IPS 46238  • 

 – IPS 46270 – IPS 46271 – IPS 46272 – IPS 46227 – IPS  
 7748 – IPS 46239 – IPS 46237.

€Restauració testudo graeca IPS 43810 – IPS 43809.• 
€Restauració Diàfisi húmer elefant IPS 13855.• 
€Restauració còpia del crani de Swanscombe  IPS 36615.• 
€Restauració Mandíbula carnívor IPS 16579.• 
€Restauració Mandíbula de Myotragus.• 

El laboratori prepara  
els fòssils per preservar-los 
de forma òptima al llarg  
del temps
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Realització de motlles i còpies
Còpies i màsters dels rastres de petjades de cocodril de Mina  • 

 Esquirol  - Mesozoic .
€Còpia dels rastres de petjades de dinosaure - Mesozoic.• 
€Còpies de la mà del Pieralopithecus per enviar a Japó.• 
€Motlles i còpies de la Lucy.• 
€Còpies esquelet sencer Myotragus.• 
€Motlles i repliques per al CRARC.• 
€Motlles  de  rastres de petjades actuals -  CRARC.• 
€Realització per a l’Àrea de Recerca de Mesozoic motlles dels  • 

 rastres de petjades actuals de rèptils en el Centre de Recuperació  
 d’Amfibis i Rèptils de Catalunya.
Dins del conveni de col·laboració amb el Centre de Recuperació 
d’Amfibis i Rèptils de Catalunya, s’han  realitzat les següents rèpli-
ques: Crani de Crocodylie IPS 36361, Ptychogaster EDAR – Can 
Llobateres IPS 764.

Assajos químics de neteja
€Neteja de microfauna per a la microscòpia electrònica.• 
€Preparació amb àcids de restes de Can Mata.• 
€Assajos de neteja  de closques de dinosaure per a microscòpia  • 

 electrònica.
€Assajos de neteja per a la preparació del Capitosaure  • 

 del Montseny.
€Assajos de neteja sobre bivalves del cretaci.• 

Preparació esquelets actuals
€Preparació d’un esquelet sencer de tortuga terrestre.
€Preparació  d’un esquelet de conill.
€Preparació d’un esquelet de teixó.
€Preparació d’un Ou d’Emú.
€Preparació d’una Tortuga d’aigua.
€Preparació d’un esquelet de serp.
€Preparació de l’esquelet d’una pitó.
€Preparació d’un esquelet d’esquirol.
€Preparació d’un esquelet de pardal.
€Preparacions de cranis de tortuga per al CRARC.
En el marc del conveni de col·laboració amb el Centre de Recupera-
ció d’Amfibis i Rèptils de Catalunya, s’han realitzat les següents pre-
paracions: Tortuga marina, Testudo marginata,Testudo graeca ibera,  
Testudo hermanni, Chelydra serpentina i Agrionemys horsfieldii.
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Realització d’embalatges
€Suport Tècnic a l’Àrea de Gestió de Col·leccions amb la realització 
d’ embalatges complexes per al trasllat de grans restes fòssils de 
l’exposició del Museu.
€Realització de nous sistemes de suports expositius per a postes 
d’ous de dinosaure.

Realització d’extracció gran niada dinosaure
Planificació i realització del sistema d’extracció d’una gran postes 
d’ous de dinosaure. 
€Aportació de nous materials i sistemes d’extracció i subjecció per  
a extraccions de grans dimensions.
Realització de pràctiques : pràctiques per a preparadors- conserva-
dors: juny – juliol
Durant els mesos d’estiu s’ha donat l’oportunitat a alumnes de Con-
servació i Restauració conèixer i aprendre l’essència de la conserva-
ció i preparació paleontològica, amb la realització de pràctiques en 
el nostre laboratori. S’ha treballat amb els següents materials:

€Jaciment de Cal Guardiola: Preparació de restes fòssils.• 
€Jaciment de Can Roqueta II. Preparació de restes de post cranial  • 

 de Proboscidi.
€Jaciment de Can Mata. Preparació de dents de proboscidi.• 
€Manteniment de material de la Col·lecció permanent del Museu.  • 

 Neteja i eliminació d’antigues preparacions.
€Realització de les còpies de part d’un esquelet de Myotragus.• 
€Acabat pictòric d’una còpia de Fèmur de Sauròpode.• 

Activitats diverses
€Pressupost per al Museu de Ciències naturals  • 

 de Barcelona – Museu de Zoologia.
 -  Restauració de l’esquelet d’un Nyandú.
 -  Restauració de l’Esquelet d’un Estruç.
 -  Muntatge de l’esquelet d’un Estruç.
 -  Manteniment de la col·lecció permanent del MCNB.
 -  Restauració de 69 esquelets d’aus.
 -  Restauració de la taxidèrmies d’un mico de la col·lecció  
  del MCNB.

Realització del  I WORKSHOP DE CONSERVACIÓ en Ciències  • 
 Naturals, juntament amb el departament de Gestió  
 de Col·leccions.

€Creació del Primer Fòrum de debat per a professionals  • 
 de les Ciències Naturals dins la nostra pàgina web de l’ Institut.

€Elaboració dels temaris i continguts del “Curs d’iniciació a les  • 
 tècniques de preparació paleontològiques” que es realitzarà  
 en un futur.

€Conveni de Col·laboració – Formació amb l’Escola Superior  • 
 de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya.  
 S’ha iniciat  els treballs conjunts amb centres de formació en  
 Conservació -Preparació per tal de donar a conèixer la preparació  
 i conservació de la paleontologia.

€Préstec de materials fòssils per a la seva preparació i préstec  • 
 de material fòssil per a la realització de motlles i rèpliques.

€Projectes nous laboratoris: Projecte per a la realització dels nous  • 
 laboratoris de Conservació-Preparació del nou edifici de l’ICP  
 a la UAB.

€Elaboració de l’informe dels espais de treball per al projecte  • 
 arquitectònic del Centre d’Interpretació que es vol fer als Hosta 
 lets de Pierola.

€Projectes i serveis externs: Dossier de difusió dels serveis  • 
 que oferirà l’Àrea de Conservació - Preparació de l’ICP.

7 ÀREA DE PREPARACIÓ-CONSERVACIÓ
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8 L’àrea de Gestió de Col·leccions de l’Institut Català  
de Paleontologia s’encarrega de dur a terme la catalogació 
i marcatge de tots i cadascun dels fòssils, així com  
de la inclusió d’aquests a la base de dades del centre.  
La finalitat és mantenir-ne un control eficaç i facilitar que 
les peces estiguin a disposició del personal  investigador 
d’una manera ràpida i fiable. 

La col·lecció paleontològica de l’ICP conté catalogats més de 
170.000 exemplars d’edats compreses entre els 240 milions 
d’anys i els 10.000 anys.  Gràcies a les intervencions paleontològi-
ques que l’Institut duu a terme cada campanya, la col·lecció de l’ICP 
continua in crescendo any rere any.
El material fòssil prové majoritàriament del conjunt de les conques 
mediterrànies situades a Catalunya i de bona part de les que hi ha  
a la península Ibèrica. Concretament, destaquen els jaciments de 
les comarques del Pallars i del Berguedà (pertanyents al període 
del Cretaci), els de la zona del Vallès-Penedès (període del Neogen) 
i els de Cal Guardiola i Vallparadís, a Terrassa (període Quaternari).
Una correcta administració i documentació perllonga la vida de  
les peces fòssils i  possibilita divulgar-ne la importància científica  
i patrimonial que posseeixen. Així doncs, els membres de l’àrea  
de Gestió de Col·leccions registren cada fòssil amb un número  
de catàleg adjunt i hi inclouen informació sobre el jaciment de  
què procedeix, l’edat, la part anatòmica i l’animal al qual pertany. 
Per últim, s’anota la ubicació on es guarda la peça. 
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Entrades de material
L’Institut Català de Paleontologia ha tingut l’any 2009 entrades 
de material en dipòsit provisional corresponents de les següents 
intervencions paleontològiques: 

Intervenció paleontològica preventiva de l’Abocador de Can  • 
 Mata (els Hostalets de Pierola, Anoia).

Intervenció paleontològica preventiva de l’Ecoparc  4  • 
 (els Hostalets de Pierola, Anoia).

Intervenció paleontològica de l’Autovia Orbital Barcelona  • 
 (4rt cinturó) B-40, tram Olesa de Montserrat – Viladecavalls.

Intervenció paleontològica de l’Estació dels Ferrocarrils  • 
 de la Generalitat-Vallparadís (Terrassa).

Intervenció paleontològica integrada en un projecte d’investiga • 
 ció a la Conca de la Cerdanya (Alp, Bellver, Bolvir, Das, Fontanals,  
 Ger, Isòvol, Lles, Meranges, Prats, Prullans, Riu i Urús).

Intervenció paleontològica integrada en un projecte d’investiga • 
 ció als afloraments triàsics del sector del Montseny (Vallès Orien 
 tal i Osona).

Intervenció paleontològica a Incarcal (Crespià, Pla de l’Estany)  • 
 integrada en un projecte d’investigació sobre l’estudi paleontolò 
 gic del Plio-Pleistocè de la Conca de Banyoles-Besalú.

Número de peces  
catalogades 2007

Número de peces  
catalogades 2008

Número de peces  
catalogades 2009

174.000 184.500 195.051

Un cop s’ha catalogat un fòssil, es procedeix a embalar-lo per 
assegurar-ne una correcta conservació preventiva, és a dir, per 
evitar qualsevol detriment físic o ambiental en la peça. La cataloga-
ció dels exemplars és fonamental per tal que estiguin disponibles 
per al col·lectiu científic que els estudia, així com per al conjunt dels 
ciutadans. Concretament, les col·leccions de fòssils són objecte de 
multitud d’entrades i sortides del centre ( durant tallers didàctics, 
visites al centre, exposicions i consultes per part d’investigadors). 
Totes aquestes activitats són primordials i necessàries per transme-
tre de forma tangible el valor científic d’aquests exemplars.   

Col·lecció 

La col·lecció paleontolò-
gica de l’ICP conté més  
de 170.000 fòssils  
de vertebrats catalogats
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En cada un d’aquests casos s’ha creat un expedient amb la documentació legal corresponent (permís d’excavació i inventari dels materials). 
S’han revisat les peces una per una verificant els inventaris entregats i s’ha elaborat el document de recepció del material.

Intervenció Entrades 2009 Entrades 2008 Entrades 2007 Sacs micro 2009 Sacs micro 2008 Sacs micro 2007

Abocador de Can 
Mata

6.024 10.147 4.155 892

Ecoparc 4 3.033 5 0 6 9

B-40 (4rt 
Cinturó)

1.416 105 0

Estació de Vallpa-
radís (micro)

696 - - - - -

La Mora 0 63 0

Peguera 0 0 19

Prospeccions 
SOMHI

- 0 168

Prospeccions 
Cerdanya

36 - - 10

Prospeccions 
als Triàsics del 
Montseny

12

Incarcal 30

TOTAL 11.247 10.320 4.344 10 898

Ingrés per cessions

Al 2009 s’ha formalitzat l’ingrés per cessió de la Col·lecció Família 
Duró-Vidal. Hem realitzat la redacció del document de cessió,  
l’inventari dels materials que restaven cedits i el transport cap a les  
nostres instal·lacions. 

Registres ingressats per cessió 2009

153
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Préstecs

Per cada expedient de préstec, s’ha elaborat l’inventari de les peces (revisant-ne l’estat de conservació, preparant els embalatges idonis per al transport, 
fotografiant totes les peces tant a la sortida de l’ICP com al retorn, i redactant les condicions del préstec i els documents de l’assegurança). 

Registre i catalogació
Durant l’any 2009, s’han inscrit en el llibre de registre un total  
de 412 fòssils, els quals han estat siglats, etiquetats, embalats  
i emmagatzemats a la col·lecció del centre. 

Informatització 
Per tal d’obtenir una base de dades informàtica i de fàcil consulta, 
la informació dels llibres de registre s’inscriu en arxius d’excell. 
La tasca que s’ha portat a terme en aquest sentit ha estat molt 
important, ja que gairebé la pràctica totalitat dels llibres de registre 
estan informatitzats. Durant el 2009, s’han informatitzat els llibres 
de registre 1,2,3,4,5,6,7,8 i part del 12. Això significa que dels 
46.528 números de registre, 46.220 es troben informatitzats. 
Durant el darrer trimestre del 2009 s’han iniciat els treballs amb 
Museumplus per tal de revisar el bolcatge de dades, de preparar  
la instal·lació de la versió 2.0 i per inscriure nous registres.

Informes i participació en projectes
Proposta d’actuacions programades per a registre, inventari  • 

 i documentació de les restes fòssils de les localitats ACM/C4- 
 A1 i ACM/C5-D1 (Intervenció paleontològica de l’Abocador  
 de Can Mata, els Hostalets de Pierola) dipositats a l’Institut Català  
 de Paleontologia. 

Informe valorat sobre els treballs paleontològics pendents  • 
 a les  intervencions paleontològiques de l’Abocador de Can Mata  
 i de l’Ecoparc-4 (els Hostalets de Pierola, Anoia.

Redacció del Pla d’emergència i evacuació de la Col·lecció  • 
 de l’Institut Català de Paleontologia.

Centre d’Interpretació Paleontològica dels Hostalets de Pierola. • 
PIACAT: Pla integral d’Arqueologia de Catalunya.• 

First Conservation Workshop (juntament amb les àrees  
de Preparació, Projectes i Comunicació)
Celebració a Sabadell del “First Conservation Workshop. Finding 
Global Solutions for Natural History Collections”, els dies 20 i 24 
d’abril del 2009. Les inscripcions van superar les previsions, amb 
un total de 65 participants provinents de més de 25 institucions 
nacionals i internacionals i la presentació de 16 pòsters, 7 sessions 
magistrals i 10 comunicacions breus.
Com a conseqüència de l’èxit assolit, s’ha decidit organitzar el 
Second Conservation Workshop per a l’any 2011 i editar una 
publicació amb les comunicacions i pòsters presentats. Juntament 
amb l’Àrea de Comunicació, s’ha creat una eina virtual de debat,  
a fi de connectar tots els professionals de la conservació, restaura-
ció i gestió de les col·leccions de ciències naturals.

Préstec Número de peces

Exposició “Antártida. Estación polar”. Renovació de préstec 7

Renovació exposició “Pau, Pierolapithecus catalaunicus. Un element clau en l’evolució humana”. Renovació de préstec 51

Exposició “Esquelets malalts” del Museu Egipci de Barcelona. Nou préstec 1

M. Freudenthal (U. de Granada), Rodentia de Can Quaranta (Campins). Nou préstec 7

Paloma Garcia Sevilla (U. Complutense de Madrid), quiròpters de Cueva Victòria. Nou préstec 3

Jorge Morales (MNCN de Madrid), Teruelia adroveri sèrie tipus. Renovació de préstec 22

Exposició “Darwin, sa vie, son oeuvre”, del Museu de Zoologia de la Universitat de Liege. Rèplica del crani i mandíbula 
de l’Hispanopithecus laietanus.

2

Renovació del préstec de material de Lynx per a l’extracció d’ADN. Carles Lalueza 20

Número de peces 
registrades  2007

Número de peces 
registrades  2008

Número de peces 
registrades 2009

270 3.902 2.932

Peces informatitza-
des 2007

Peces informatitza-
des 2008

Peces informatitza-
des 2009

7.000 24.605 28.420
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L’Institut Català de Paleontologia, a més d’investigar  
i conservar el patrimoni paleontològic, té una clara vocació 
divulgativa adreçada a tots els col·lectius de persones.  
La finalitat és generar vocacions científiques en l’àmbit  
de la paleontologia i propiciar que el públic esdevingui 
partícip del projecte paleontològic del centre. En aquest 
sentit, l’Espai-Museu Miquel Crusafont organitza regular-
ment visites guiades a escoles i jornades de portes obertes, 
entre d’altres. 

Durant el 2009, s’ha dut a terme un projecte ambiciós de millora 
i ampliació d’infraestructures, entre les quals destaca la renovació 
de l’antic Museu de Paleontologia Miquel Crusafont, ubicat al bell 
mig de Sabadell. Amb motiu de les reformes, aquest espai ha 
romàs tancat des del desembre del 2008, raó per la qual han restat 
suspeses les visites i exposicions al públic. Es preveu que el Museu 
reobri les portes a l’octubre del 2010.
El nou espai museístic ha estat projectat per una empresa innova-
dora especialitzada en la creació d’experiències narratives. L’objec-
tiu del projecte és transformar la visita en una aventura didàctica 
que romangui molt de temps en la memòria del visitant.  
El Museu oferirà una experiència interactiva en la qual el visitant 
esdevindrà l’autèntic protagonista en el procés d’aprenentatge 
i experimentació. Entre d’altres, l’exposició permetrà que el 
públic prengui decisions sobre els processos d’excavació, així 
com formular hipòtesis a partir dels descobriments que es vagin 
realitzant. A més, la remodelació ha estat dissenyada per integrar 
tots els col·lectius de persones, des de nens i avis fins a públics amb 
discapacitats sensorials o locomotores. 
Amb aquesta actuació, l’ICP consolida la voluntat de compartir i fer 
transcendir la seva tasca científica a la societat, així com transme-
tre-li la passió pel coneixement. 

Relació d’activitats
Aquest 2009 no hi ha hagut visites escolars amb motiu de les 
reformes. No obstant això, s’han continuat duent a terme diverses 
activitats amb les escoles.
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Escola 25 de setembre (Rubí)• 
Ceip Font Rosella (Sabadell)• 
Ceip jr Jiménez (Sabadell)• 
CEIP Colònia Güell (St. Coloma de Cervelló)• 
CEIP El sol i la lluna (Castellar)• 
Escola La Inmaculada (Castellar)• 
Escola Ca n’alzamora (Rubí)• 
CEIP Gaudí (Sabadell)• 
CEIP Marta Mata(Girona)• 
CEIP Agnés Armengol• 
CEIP Miquel Martí i Pol• 
CEIP Les Parellades• 
Escola Sagrada Família • 
CEIP Miquel Martí i Pol• 
Escola Cifuentes (Can Gambús)• 
Escola Cifuentes (Can Gambús)• 
Centre de Recursos del Vallès• 
Universitat de Girona• 
IES Jaume I (Salou)• 
Escola Sagrada Familia (Granollers) • 
IES Crusafont• 

Activitats amb les maletes didàctiques
Durant el 2009, les activitats amb maletes didàctiques han 
continuat en funcionament . Les maletes que actualment estan 
en préstec a les escoles són la maleta de dinosaures, la d’evolució 
humana i la de diversitat dels fòssils. 
Relació d’escoles que han utilitzat les diferents maletes

Escola Ramar (Sabadell)• 
CEIP Ribatallada (Sabadell)• 
Escola Sant Jordi (Mollet)• 
CEIP Joanot Alisanda (Sabadell)• 
Escola Pia (Sabadell)• 
CEIP Joan Maragall (Sabadell)• 
Escola Scala Dei (Cerdanyola)• 
Escoles Carmelites (Terrassa)• 
IES Montserrat Miró (Cerdanyola)• 
CEIP Roureda  (Sabadell)• 
CEIP Font Rossella (Sabadell)• 
Escola Serra (Sabadell)• 
CEIP Lloriana (St. Vicenç Torelló)• 
CEIP Vall D’Aro (Castell d’Aro)• 
Escola Sant Jordi (Vilanova)• 
Escola Patronat Doménech (Barcelona)• 

9 ESPAI DE DIFUSIÓ MUSEU MIQUEL CRUSAFONT
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Totes aquestes activitats pretenen generar una presa de conscièn-
cia de la importància de la geologia i paleontologia en la creació 
d’un futur equilibrat i sostenible que permeti salvaguardar la 
dinàmica planetària. Arran de l’èxit obtingut, s’ha tornat a engegar 
aquesta activitat durant els mesos de novembre i desembre  
del 2009, coincidint amb el primer trimestre del curs escolar. 

Activitat “Adopta un fòssil”
L’activitat d’Aprenentatge i Servei “Adopta un fòssil” ha estat disse-
nyada per l’ICP conjuntament amb el Centre Promotor Aprenentat-
ge i Servei, la Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament  
de Sabadell i la Diputació de Barcelona. 
Adopta un fòssil té l’objectiu de fomentar les vocacions científiques 
i promoure el respecte i l’interès pel patrimoni paleontològic. 

Activitats de la Setmana de la Ciència
La Setmana de la Ciència (SC) és una iniciativa per apropar la 
ciència a la societat i posar-la a l’abast de tothom. A Catalunya se 
celebra anualment des del 1996 i està organitzada per la Fundació 
Catalana per a la Recerca i la Innovació i el Departament d’Innova-
ció, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, junta-
ment amb les universitats catalanes i altres centres. 
A la Setmana de la Ciència del 2009, l’ICP ha organitzat una xerra-
da sobre paleontologia, una visita al taller de preparació del centre 
i una gimcana paleontològica al campus de la UAB, conjuntament 
amb el Departament de Geologia. A través de l’exposició, s’ha 
mostrat com treballen els preparadors, investigadors i professors 
de l’ICP en el dia a dia. 
El fil conductor d’aquestes jornades ha sigut l’estudi de la geologia  
i la biologia a fi d’entendre millor la història, morfologia i evolució 
del nostre planeta. Les diverses activitats proposades han gaudit 
d’un gran èxit participatiu i organitzatiu. 

Activitats organitzades amb motiu de l’Any de la Terra  
i de l’Any Darwin
Les Nacions Unides han declarat l’any 2008-2009 Any Interna-
cional del Planeta Terra, amb el lema “Ciències de la Terra per a la 
Societat”, a iniciativa de la Unió Internacional de Ciències Geològi-
ques i de la UNESCO. La declaració pretén potenciar el valor de les 
Ciències de la Terra en la creació d’un futur equilibrat i sostenible 
que permeti augmentar la nostra qualitat de vida, alhora que 
salvaguardar la dinàmica planetària que ho faci possible.
L’Institut Català de Paleontologia i el Centre de Recursos Pedagò-
gics, amb la col·laboració de l’Institut Geològic de Catalunya, han 
participat en les activitats d’aquest Any Internacional del Planeta 
Terra i de l’Any Darwin. Consegüentment, l’ICP ha organitzat l’acti-
vitat “Any de la Terra: Pregunta i et respondrem”, amb la participació 
d’escoles sabadellenques de primària, secundària i adults. Com 
a novetat d’aquest any, l’Institut ha convidat a participar escoles 
d’educació especial de Sabadell. 
Per donar respostes a les preguntes que han fet els docents  
i les escoles, s’han organitzat les següents activitats:

Un taller amb fòssils, adreçat a nens i nenes d’educació infantil  • 
 i primer cicle de primària.

Conferència per als cursos de cicle mitjà de primària sobre la  • 
 geologia del riu Ripoll i els jaciments que s’hi han trobat al llarg  
 dels anys. 

Visita a les noves instal·lacions de l’ICP _ ubicades a la Universitat  • 
 Autònoma de Barcelona_, on els estudiants han pogut presenciar  
 la feina que fan els investigadors i l’aplicació del mètode cientIfic  
 a les recerques dutes a terme. Aquesta visita s’ha adreçat a  
 escoles de cicle superior de primària i ESO. 

Presentació en power-point sobre les diferents tècniques  • 
 d’excavació.

Conferència sobre la Teoria de l’Evolució i l’Any Darwin, adreçada  • 
 a alumnes de Batxillerat.

L’espai Miquel Crusafont genera vocacions  
científiques i propicia la participació del públic  
en el projecte paleontològic del centre
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Altres
Presentació del llibre Fa olor de dinosaure a la biblioteca Vapor 
Badia, a càrrec dels autors de l’obra. Posteriorment, s’ha lliurat  
un exemplar d’aquest llibre a les escoles de primària de Sabadell  
i a les biblioteques de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat 
de Catalunya.

Exposicions
Itinerància de l’exposició “Pau, el Pierolapithecus. Un element clau 
de l’evolució humana” als Hostalets de Pierola, del 16 de juliol  
de 2007 fins a l’actualitat.
Col·laboració en l’exposició “Dinosaurios. Lagartos terriblement 
grandes” que s’ha inaugurat a Morella, a la fàbrica Giner, el 30  
de juliol.  

Col·laboracions
Amb l’Ajuntament de Sabadell en:

L’elaboració de la cinquena edició de l’Anuari Estadístic  • 
 de Sabadell.

L’elaboració del Llibre Ciutat i Escola 2009-20010, el qual  • 
 aplega tota l’oferta didàctica que les diferents entitats i instituci 
 ons de la ciutat ofereixen a les escoles.

L’elaboració de propostes d’organització d’una oficina de Turisme  • 
 i una anàlisi de recursos turístics a Sabadell. 

 Fira Internacional de Turisme. • 
Consell d’Entitats Ciutat i Escola• 
En l’organització i coordinació del curs “Any Darwin: Paleontologia  • 

 i Evolució” amb Sabadell Universitats. L’Associació Sabadell Uni 
 versitat és una associació integrada per l’Ajuntament de Sabadell  
 i les universitats UAB, UOC, Fundació UPC, ESDI, la Fundació Parc  
 Taulí - Institut Universitari i l’Institut Català de Paleontologia.

En el seguiment de treballs de recerca de Batxillerat a diversos  • 
 instituts de secundària. 

En l’elaboració de propostes de treballs de recerca i d’activitats  • 
 diverses amb el Centre de Recursos Pedagògics del Vallès  
 Occidental.

Amb l’escola d’educació especial Mare de Déu de Montserrat,   • 
 escola adreçada a alumnes amb necessitats educatives especials.  
 L’ICP té en pràctiques un alumne d’aquest centre.

En l’assessorament i la cessió de material a la Universitat de Giro • 
 na per preparar uns tallers sobre paleontologia i evolució durant  
 la Setmana de la Ciència. 

9 ESPAI DE DIFUSIÓ MUSEU MIQUEL CRUSAFONT
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Actualment, la majoria d’institucions científiques disposen 
d’un equip de comunicació encarregat d’informar i difondre 
el treball de recerca dut a terme pel personal científic que 
hi treballa. 
L’Àrea de Comunicació i Difusió Científica és l’encarregada 
de fer de pont o de traductor entre els diferents membres 
investigadors de l’ICP i el conjunt de la societat. Així doncs, 
l’Àrea de comunicació té com a objectiu principal aconse-
guir la transferència eficient dels coneixements assolits  
i treballats a l’ICP a la ciutadania. 

L’Àrea de Comunicació proposa una nova estratègia comunicativa 
en què són factors clau l’apropament al ciutadà, la vinculació de 
comunitats i la creació de continguts. A aquests efectes, l’equip 
de Comunicació treballa amb els diversos canals i plataformes de 
comunicació existents, aprofitant les diferents estratègies comuni-
catives que confereix cadascuna d’aquestes opcions. 
Els objectius de l’Àrea de Comunicació de l’ICP són:

Apropar i donar a conèixer la paleontologia de vertebrats  • 
 i humana, la restauració paleontològica i la conservació i la gestió  
 de col·leccions paleontològiques a la societat.

Crear vies de comunicació i canals de difusió moderns d’elevat  • 
 contingut, els quals arribin a les persones.

Conèixer el públic actual de l’ICP i intentar ampliar-lo en diversitat  • 
 i nombre.

Crear una xarxa social entorn de l’ICP i fidelitzar a les persones  • 
 que ens envolten.

Ser generadors d’un contingut en l’àmbit de la paleontologia  • 
 adaptat a tots els públics o dirigit a un ampli ventall de persones.
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Aquesta nova estratègia de comunicació s’ha basat en la creació 
i gestió de blog ICP (http://www.icp.cat/blog/) amb diferents 
categories per a gent amb diferents inquietuds; la creació del canal 
Youtube (http://www.youtube.com/icpcomunicacio) i la creació 
d’una plataforma web de congressos, workshops i d’altres actes es-
pecialitzats (http://www.icp.cat/congressos/). També s’han creat 
plataformes socials com ara el Fòrum de Preparació, Conservació  
i Gestió de Col·leccions (http://www.icp.cat/blog/?page_id=103). 
Totes aquestes plataformes estan unificades sota una nova web, 
més moderna, visual i navegable: http://www.icp.cat/. 
L’àrea de comunicació ha activat un compte a Flickr (en què hi ha 
fotografies de l’ICP) i a diverses xarxes socials, tant generalistes 
com especialitzades. Som un membre més de Facebook i personat-
ges com “l’Anoiapithecus brevirostris” gaudeix de gran popularitat. 
D’altra banda, durant el 2009 l’ICP ha participat amb nombrosos 
col·lectius duent a terme projectes educatius i divulgatius. Concre-
tament, s’ha atès les peticions de l’equip editorial Teide  
per tal de millorar l’actualització i qualitat dels llibres de secundària; 
s’han iniciat diferents col·laboracions amb diverses iniciatives del 
Departament de Recerca de la Generalitat de Catalunya, com “Viu 
la Recerca” o “Recerca Directa”; s’ha mantingut contacte directe 
i constant amb els mitjans de Comunicació generalistes i especi-
alitzats, com són La Vanguardia, El Periódico,  El Punt, El Temps, 
Com Ràdio, Catalunya Ràdio, Cadena Ser Barcelona, Ràdio 4, TV3, 
Barcelona TV, TV Balear (IB3), Diari de Sabadell, Avui Sabadell, 
Ràdio Sabadell, Ràdio Berga, Diario de Teruel, Heraldo de Aragón, 
Heraldo de Soria, Regió 7, Sapiens, Omnis Cellula o National 
Geographic, per exemple.

L’opció 2.0
Cada cop són més els centres de recerca o institucions que trien 
l’Opció 2.0 per a apropar-se als ciutadans. El terme web 2.0 fa 
referència a una segona generació en la història de la web basada 
en comunitats d’usuaris i en una gama especial de serveis, com 
ara les rets socials, els blogs, els wikis i els tags, que fomenten 
la col·laboració i l’intercanvi àgil d’informació entre la diversitat 
d’usuaris, tot creant una intel·ligència col·lectiva a fi de construir 
coneixement. 
Trobem exemples d’aquestes estratègies a institucions internacio-
nals i nacionals com ara: Facebook, Twitter, Youtube i Flickr  
al Museu de Ciències de Connecticut.
Durant aquests darrers anys, l’ICP ha comptat amb una àrea  
de comunicació reactiva, és a dir, que reaccionava a les peticions 
de premsa i centres de serveis pedagògics o institucionals. Per tant, 
les seves tasques majoritàries s’han basat a satisfer les necessitats 
d’altres comunicadors o divulgadors científics. 
Resum de l’Àrea de Comunicació i Difusió Científica 2009 
Durant l’any 2009, l’Àrea de Comunicació i Difusió Científica  
ha engegat una actitud proactiva i no només reactiva, és a dir,  
de creació de continguts, cerca d’inquietuds i organització de 
punts de trobada físics i virtuals. Al mateix temps, s’ha apropat la 
paleontologia als mitjans on line amb l’objectiu d’arribar a un públic 
divers i nombrós, tenint especial cura del públic general, aficionat, 
famílies i del públic especialitzat. 

10 ÀREA DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ CIENTÍFICA
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Finalment, no s’ha d’oblidar que l’ICP continua sent un centre  
de referència en paleontologia de vertebrats i humana, fet que 
queda constatat en l’àmbit pedagògic i divulgatiu a conseqüència 
de la gran quantitat de col·laboracions que el centre ha realitzat. 
Bons exemples d’aquestes col·laboracions els trobem en:

Llibre de text de biologia de batxillerat editorial Teide.• 
Llibre de divulgació “La Laura i en Joan rere el rastre  • 

 dels dinosaures”.
Col·lecció de llibres infantils “La Laura i en Joan”.• 
L’Exposició: “Dinosaurios. Lagartos terriblemente grandes”.• 

Ràdios
L’ICP ha estat notícia i ha concedit nombroses entrevistes a 
Catalunya Ràdio, COM Ràdio, Ràdio Sabadell, Cadena Ser, Ràdio 
Esparraguera, Ràdio Berga, Ràdio Igualada, entre d’altres. 

Resultats 
Durant el primer trimestre del 2009 s’ha incrementat la participa-
ció i fidelització del nostre públic, existent i nou, mitjançant 
les plataformes 2.0. En menys de 4 mesos, el nombre d’amics  
de Facebook de l’ICP ja havia arribat a més de 190, i l’Anoiapithe-
cus brevirostris, un nou gènere d’homínid, comptava amb més  
d’un centenar de fans. 
D’altra banda, s’han intensificat la comunicació externa amb els 
mitjans de comunicació generalistes. Concretament, s’ha celebrat 
una roda de premsa a l’Auditori de la Facultat de Ciències de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i diverses campanyes 
de difusió en relació amb articles publicats a la coneguda revista 
científica Proceedings of the National Academy of Science, USA 
(PNAS), així com esdeveniments d’àmbits diversos realitzats pel 
centre: el First Conservation Workshop, el I Iberian Symposium  
on Geometric Morphometrics, la festa de clausura de l’antic Institut 
o la signatura de diversos convenis.

Diaris i Revistes
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Finalment, l’Àrea de Comunicació i Difusió Científica ha elaborat 
una estratègia per tal d’implicar tot l’equip de l’ICP en el projecte  
de comunicació, de manera que cada membre del centre pugui 
editar una pàgina pròpia i personal a la web del centre, amb la 
finalitat de treballar la pròpia imatge sota un únic ventall comú, 
estilístic i corporatiu.
Durant el 2009, s’ha apostat fort per assolir una direcció proactiva, 
interactiva i moderna. L’Exploració de nous possibles formats de 
participació i la generació de petits esdeveniments que creïn comu-
nitat són la base d’aquesta estratègia. Així doncs, treballar  
en totes les plataformes obertes que brinda la web ha esdevingut 
un estímul en el treball diari de l’Àrea de Comunicació. 
Finalment, per aquest any 2010, està prevista l’obertura del nou 
Museu de l’ICP. Un Museu de la Ciència és una magnífica eina de 
divulgació i difusió de la ciència, i en el nostre cas particular de la 
Paleontologia. És per això, que l’Àrea de comunicació també aspira 
a poder fer ús i poder treballar de forma conjunta amb l’equip de 
l’Espai de Difusió – Museu Miquel Crusafont de l’ICP. 

10 ÀREA DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ CIENTÍFICA

L’ICP, present als llibres  
de text de Batxillerat
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El Departament de Gestió de l’Institut Català de Paloento-
logia (ICP) s’encarrega de la planificació i coordinació de 
propostes polítiques i financeres tant en l’àmbit intern  
(personal) com extern (organismes i institucions pú-
bliques). La finalitat d’aquesta àrea és programar amb 
antelació les necessitats dineràries del centre i trobar la via 
de finançament més adequada a cada projecte concret. 

A tals efectes, el Departament de Gestió treballa amb les eines 
indispensables per controlar i invertir racionalment els recursos. 
D’aquesta manera, s’assoleixen els objectius de l’ICP de forma 
eficient i eficaç, amb estricte acompliment de les regulacions i lleis 
aplicables durant la presa de decisions. 
És per aquest motiu que l’àrea de Gestió és un element essencial 
en l’organigrama de l’ICP, en tant que planifica el desenvolupament 
òptim i desitjable del centre, així com les estratègies adients per 
aconseguir-ho.  
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Inversió 2009
Fons FEDER per la rehabilitació i remodelació de l’edifici Miquel  • 

 Crusafont a Sabadell: 563.486,24
Fons FEDER per a equipament científic: 19.915,52• 
Inversions amb càrrec a fons propis: 56.716,31• 

   Total: 640.118,07

Aplicació durant el 2009 del FONS FEDER 2007-2013• 
   Equipament científic:19.915,52  
   Rehabilitació de l’espai museístic Miquel Crusafont: 563.486,24

11 ÀREA DE GESTIÓ

Equipament científic

Rehabilitació edifici M. Crusafort

El departament de Gestió controla  
i inverteix racionalment els recursos  
de què disposa el centre
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El termini d’execució del projecte que s’ha concedit per  • 
dur a terme les obres de rehabilitació preval fins al desembre 
del 2013.
En total, els recursos obtinguts per a l’execució del projecte  • 
FEDER sumen un total de 3.260.000 euros, dels quals, 

1.200.000 euros estan destinats a la rehabilitació de l’edifici 
Miquel Crusafont a Sabadell, 500.000 euros a l’adquisició 
de material científic i 1.560.000 euros a la construcció d’un 
edifici de nova planta, dins del recinte del campus de la UAB,  
a Bellaterra (Barcelona).
Aquest darrer projecte, amb un cost total de 3.300.000 • 
euros, s’ha finançat mitjançant aportació extraordinària de 
la Generalitat de Catalunya per import d’ 1.630.000 euros; 
l’import restant prové de recursos propis de l’ICP.   
Amb la creació de les noves instal·lacions, l’ICP disposarà  • 
de dues seus destinades a cobrir les necessitats dels 
següents espais: laboratori, recerca, col·leccions, exposicions 
i magatzem. 

Finançament d’activitats desenvolupades per l’Institut 
Català de Paleontologia durant el 2009

Fons de finançament Prestacions de serveis: 109.827,02 .

Subvencions oficials: 1.461.972,01 .

Donatius i altres ingressos: 121.680,48 .

Donatiusi d’altres  
ingressos per activitat

Subvencions oficials

Vendes i prestació  
de serveis
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Projectes de recerca amb finançament  
d’organismes públics

Intervenció d’urgència al jaciment de Vallparadís; GISA; • 
494.856,41 euros (2007)
Prospeccions i intervencions al prepirineu; Departament  • 
de Cultura; 9.100 euros (2007)
Prospeccions i intervencions al prepirineu; Ministerio de  • 
Educación; 11.328,80 euros (2007)
Edició memòria divulgativa recerca en Mesozoic; FECyT;  • 

15.000 euros (2007)
Projecte Orígens dels Hominoids; Universitat de Berkeley; • 

10.065,46 euros (2007)
Gestió Museu Miquel Crusafont; 84.000 euros (2007)• 
Subvenció de contractes predoctorals; AGAUR;   • 
15.304,80 euros (2007)
Intervenció d’urgència al jaciment de Vallparadís; GISA;  • 
6.817,04 euros (2008)
Prospeccions i intervencions al prepirineu;  Departament  • 
de Cultura; 16.650 euros (2008)
Prospeccions i intervencions al prepirineu; Ministerio   • 
de Educación; 11.328,80 euros (2008)
Activitats divulgatives de la recerca en Mesozoic; FECyT; • 
8.406,73 euros (2008)
Projecte Orígens dels Hominoids; Universitat de Berkeley; • 

13.491,53 euros (2008)
Gestió Museu Miquel Crusafont; 607.652,92 euros (2008)• 
Subvenció de contractes predoctorals; AGAUR;  • 
18.770,35 euros (2008)
Subvenció de contractes postdoctoral; Juan de la Cierva  • 
MCIN; 33.000 euros (2008)
Subvenció de contractes postdoctoral; programa I3 MCIN; • 
43.333,33 euros (2008)
Prestacuions de serveis; l’Ajuntament de Barcelona MCNCB; • 
88.381,51 euros (2009)
Prospeccions i intervencions al prepirineu; Departament  • 
de Cultura; 31.410 euros (2009)
Projectes recerca; ENCyT; 85.254,61 euros (2009)• 
Gestió Museu Miquel Crusafont; 370.501,95 euros (2009)• 
Subvenció de contractes predoctorals; AGAUR;  • 
39.952,15 euros (2009)
Subvenció de contractes postdoctoral; Juan de la Cierva • 
MCIN; 33.000 euros (2009)
Subvenció de contractes postdoctoral; programa I3 MCIN; • 
43.333,33 euros (2009)
Subvenció de contractes postdoctoral; Ramon y Cajal MCIN; • 
12.362,05 euros (2009)

Evolució del pressupost de finançament de l’ICP

11 ÀREA DE GESTIÓ
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El Departament de Finançament i Projectes de l’Institut  
Català de Paleontologia, creat al setembre del 2006, se 
centra en la captació de recursos econòmics i en la tria  
de les fonts de finançament més adequades per a cada 
projecte de recerca de l’ICP, tant en l’àmbit nacional  
com internacional. 

En relació amb les beques, l’àrea de Finançament i Projectes 
s’encarrega de trobar ajuts nacionals i internacionals per tal que 
els investigadors puguin optar als diversos ajuts convocats per 
organismes públics i privats d’arreu del món. El departament revisa 
el conjunt de requisits establerts a les diferents convocatòries i els 
comunica als investigadors. D’aquesta manera, se’n garanteix un 
total acompliment en el mode i termini estipulats. 
Bàsicament, l’àrea de projectes gestiona els següents tipus d’ajuts:
€Beques per a la realització del doctorat o predoctorals, entre les 
quals destaquen les convocatòries anuals del Ministerio de Educa-
ción (Formación de Profesorado Universitario, FPU, i Formación de 
Personal Investigador, FPI). L’objectiu d’aquestes és el finançament 
de les etapes conduents a l’elaboració i lectura de la tesi doctoral.
€Beques i contractes d’investigació postdoctorals, adreçades al per-
feccionament de doctors, tant en centres d’investigació espanyols 
com estrangers. Entre d’altres, destaquen la convocatòria del Pro-
grama Ramón y Cajal (per a doctors que hagin realitzat l’estança 
fora) i la del Programa Juan de la Cierva (dirigida a doctors novells, 
dependents del Ministerio de Educación y Ciencia, per al desen-
volupament de projectes d’investigació mitjançant un contracte).  
Inclouen allotjament, manutenció, transports... 
Consegüentment, el departament de Projectes de l’ICP es consagra 
com un servei dedicat als investigadors del centre, possibilitant que 
aquests optimitzin el temps dedicat a la recerca sense haver d’ocu-
par temps en la formalització i emplenament de tràmits burocràtics.   
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(CGL2008-00325/BTE), i finançat pel Ministerio de Ciencia  
y Educación. Anys 2009-2011. (Incorporació del Becari FPI Miriam 
Pérez de los Ríos en data 1 octubre 2009).
Concessió d’una beca FPI des de la Sudirección de Formación  
y Movilidad de Investigadores del Ministerio de Ciencia e Innova-
ción per al projecte de recerca “La evolución de patrones de life-
history en mamíferos insulares y continentales fósiles y recientes: 
un enfoque comparativo. Ministerio de Educación y Ciencia, 
CGL2006-04548/BTE. 2008-2011. (Incorporació del Becari FPI 
Nekane Marín en data 1 octubre 2009).
AGAUR - Ajut per al finançament d’actuacions en l’àmbit de la 
divulgació científica al projecte “ANA, un jaciment de dinosaures 
interactiu” per part de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris  
i de Recerca. Santos-Cubedo, A.
AGAUR - Ajut per a la formació del personal dels centres de recerca 
concedit a Laila Pilgren per fer una estada al National History 
Museum of New York. 
AGAUR - Beca predoctoral FI, Generalitat de Catalunya (referència 
2010FIB176), concedida a Judit Marigó.
Grant from the SYNTHESYS Project , financed by European Com-
munity Research Infrastructure Action under the FP6 ‘‘Structuring 
the European Research Area’’ Programme.

A. Beques, projectes i contractes  
aconseguits al 2009

Beques
Programa Ramón y Cajal. El Dr. David M. Alba ha aconseguit un 
contracte Ramón y Cajal en el Departament de Primatologia  
i Paleontologia Humana de l’ICP, finançat pel Ministerio de Ciencia 
y Educación.
Programa “Synthesys” de la Unió Europea. J. Madurell Malapeira 
ha aconseguit una beca de mobilitat per a una estada curta de re-
cerca al Museum for Central Africa de Tervueren (Bèlgica). Període 
de l’estada: Maig 2009.
Concessió d’una beca FPI des de la Sudirección de Formación y 
Movilidad de Investigadores del Ministerio de Ciencia e Innovación 
per al projecte de recerca “Evolución de los Dinosaurios en el Este 
Ibérico, y su entorno, durante el Cretácico: Sistemática e inferenci-
as Paleobiológicas y Paleoecológicas”. (Incorporació del Becari FPI 
Arnau Bolet Mercadal en data 1 octubre 2009). 
Synthesys grant: Otorgada a Josep Fortuny. 2009. Destinació : 
Museum fur Naturkunde (Berlin, Alemanya). Títol projecte: “Func-
tional morphology of capitosauroids (Amphibia, Temnospondyli): 
implications for locomotion and feeding”.
Concessió d’una beca FPI des de la Sudirección de Formación  
y Movilidad de Investigadores del Ministerio de Ciencia e Innova-
ción per al projecte de recerca “Grandes simios (Hominoidea) del 
Mioceno del área Mediterránea: origen, evolución y paleobiología” 

12 FINANÇAMENT I PROJECTES

El departament tria les fonts de finançament  
més addients en base a cada projecte d’investigació
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Projectes concedits al 2009
“Grandes simios (Hominoidea) del Mioceno del área Mediterránea: 
origen, evolución y paleobiología” (CGL2008-00325/BTE), dirigit 
per Salvador Moyà-Solà, i finançat pel Ministerio de Ciencia y 
Educación. Anys 2009-2011. 121.000€.

“Evolución de los dinosaurios en el este ibérico, y su entorno, duran-
te el cretácico: sistemática e inferencias paleobiológicas  
y paleoecológicas”. Ministerio de Educación y Ciencia, CGL2006-
04548/BTE. 2008-2011. 78.000 euros.

“La evolución de patrones de life-history en mamíferos insulares y 
continentales fósiles y recientes: un enfoque comparativo”. Minis-
terio de Educación y Ciencia, CGL2006-04548/BTE. 2008-2011. 
96.800 €.
Grup de Recerca Consolidat (GRC) Grup de Paleoprimatologia  
i Paleontologia humana PIPH, finançat per l’AGAUR del Depar-
tament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de 
Catalunya. Anys 2009-2013. 50.000€.
Grup de Recerca en Antropologia Biològica (GREAB). Generalitat 
de Catalunya: AGAUR. IP: Pilar Aluja (Universitat Autònoma de 
Barcelona) (2009SGR566), 2009-2014. Investigador de l’ICP 
participant Dr. X. Jordana.
Reconeixement del “Grup de Recerca del Mesozoic” com a Grup 
de Recerca Singular per part de l’Agència de Gestió d’Ajuts Univer-
sitaris i de Recerca pel període 2009-2013.
2009-2010. Inforegió Project (2009 REGIÓ 00011), “Paleonto-
logia Virtual: digitalització i interacció amb fòssils”. Col·laboració 
amb el grup ‘Modeling, Visualization, Interaction and Virtual Reality 
Rearch Group’ (MOVING) de la Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC) i amb la companyia ‘Tangent’.

Contractes
Gisa. Restauració materials paleontològics del jaciment de la 
Ronda Oest de Sabadell. 70.238 €
Geoterna, SL: Preparació – restauració de les restes fòssils extretes 
per l’empresa GEOTERNA, SL  en el perllongament dels FGC a 
Terrassa (Expedient 437 K121 N810).
Museu de Zoologia de Barcelona (Institut de Cultura de Barcelona): 
preparació i restauració de material osteològic del Museu de 
Zoologia. 
Geoterna, SL. : Pressupost per a la preparació – restauració de les 
restes fòssils extretes per l’empresa GEOTERNA, SL  en la B-40, 
Tram Abrera-Olesa de Montserrat (Baix Llobregat). 
Servei d’Arqueologia i Paleontologia, Direcció General del Patrimo-
ni Cultural, Dept. Cultura i MC. Restauració restes fòssils – Can Filuà 
(Santa Perpetua).
UTE-ecoparcSL. Restauració restes fòssils preferents Can Mata-
Ecoparc-4 -Hostalets de Pierola. 175.000€.
Geoterna, SL.: Restauració restes fòssils del jaciment de Can Filuà 
(Santa Perpetua). 26.100€.
Museu de Ciències Naturals de Barcelona (Institut de Cultura  
de Barcelona): Pressupost restauració balena. 

B. Projectes de recerca actius

“Grup de Recerca Consolidat (GRC) Grup de Paleoprimatologia i 
Paleontologia humana PIPH”, dirigit pel Prof. Salvador Moyà-Solà 
de l’Institut Català de Paleontologia, i finançat per l’AGAUR del 
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat 
de Catalunya. Anys 2009-2013. 
Reconeixement del “Grup de Recerca del Mesozoic” com a Grup 
de Recerca Singular per part de l’Agència de Gestió d’Ajuts Univer-
sitaris i de Recerca pel període 2009-2013.

“Inforegió Project (2009 REGIÓ 00011), Paleontologia Virtual: 
digitalització i interacció amb fòssils”. Col·laboració amb el grup 

‘Modeling, Visualization, Interaction and Virtual Reality Rearch 
Group’ (MOVING) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)  
i amb la companyia ‘Tangent’.
Projecte “Paleontologia de Vertebrats a la Conca de la Cerdanya”, 
dirigit per Joan Madurell, aprovat pel Servei d’Arqueologia i Paleon-
tologia de la Generalitat de Catalunya, i finançat per l’Institut Català 
de Paleontologia. Any 2009. 

L’àrea es consagra com un servei   
dedicat als investigadors del centre
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Projecte “Paleontologia de Vertebrats a la Conca de Banyoles-
Besalú, 2009-2013”, dirigit per Joan Madurell, aprovat pel Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya,  
i finançat per l’Institut Català de Paleontologia  l’any 2009. 

“Projecte de recerca dels jaciments paleontològics del trànsit 
Cretaci-Paleògen del Prepirineu català: Sistemàtica, paleoecologia 
i implicacions paleobiogeogràfiques”. 2007-2011. Presentat a 
l’Àrea de Recerca i Coneixement de la Direcció General de Patrimo-
ni, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Projecte de recerca SOMHI (Searching for the Modern Hominoid 
Initiative). Jaciments paleontològics del Miocè mig i superior de 
les conques catalanes, amb l’objectiu d’estudiar l’origen i evolu-
ció dels hominoideus vivents. 2007-2011. Presentat a Àrea de 
Coneixement i Recerca de la Direcció General de Patrimoni Cultural, 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

“Projecte de recerca dels afloraments triàsics amb fauna de verte-
brats de Catalunya”. 2008-2011. Presentat a l’Àrea de Recerca i 
Coneixement de la Direcció General de Patrimoni, Departament  
de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Direcció: Àngel Galobart 
i Josep Fortuny.
Projecte “Paleontologia de Vertebrats a la Conca de Banyoles-
Besalú”, 2009-2013, dirigit per Joan Madurell, aprovat pel Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya, i finan-
çat per l’Institut Català de Paleontologia l’any 2009. Membres del 
grup que hi han participat: I. Casanovas-Vilar, J. Robles, C. Rotgers.
Projecte “Grandes simios (Hominoidea) del Mioceno del área Me-
diterránea: origen, evolución y paleobiología” (CGL2008-00325/
BTE), dirigit per Salvador Moyà-Solà, i finançat pel Ministerio  
de Ciencia y Educación. Anys 2009-2011. 121.000.
Projecte “Sedimentología y estratigrafía secuencial de los materi-
ales del Jurásico y Cretácico de las unidades continentales de la 
Cuenca Ibérica Suroccidental y de la Formación Morella (Cuenca 
del Maestrazgo)”. Entitat finançadora: MEC. Entitats participants: 
Universitat de València. 2008-2011.

“La evolución de patrones de life-history en mamíferos insulares y 
continentales fósiles y recientes: un enfoque comparativo”. Minis-
terio de Educación y Ciencia, CGL2006-04548/BTE. 2008-2011. 
96.800€.

“Evolución de los dinosaurios en el este ibérico, y su entorno,  
durante el cretácico: sistemática e inferencias paleobiológicas  
y paleoecológicas”. Ministerio de Educación y Ciencia, CGL2006-
04548/BTE. 2008-2011. 78.000 euros.
Projecte “Dinámica de Ecosistemas Terrestres en el Plio-Pleisto-
ceno de las cuencas del Levante español  (CGL)”, dirigit per Jordi 
Agustí (IPHES, Universitat Rovira i Virgili), i finançat pel Ministerio 
de Ciencia y Educación. Anys 2006-2009. 

“Efectos de la insularidad, migración y cultura en la evolución de la 
población humana de Menorca II: del Pre-Talayótico al Talayótico”. 
Ministerio de Ciencia e Innovación (CGL2008-00800/BOS). IP: 
Dra. Assumpció Malgosa (Universitat Autònoma de Barcelona). 
Investigador participant Dr. X. Jordana.
Projecte “Vallès-Penedès contextual project”, en el context de la 
RHOI (Revealing Hominid Origins Initiative), dirigida pel Prof. T. 
White i finançada per la National Science Foundation (NSF) (RHOI-
Hominid-NSF-BCS-0321893). Anys 2005-2009.

“Iberian Dinosaur Track Project” amb col·laboració de la Universitat 
de Manchester (Anglaterra). Digitalitzacions làser als 11 jaciments 
amb icnites de dinosaures de la Península Ibèrica inclosos a la 
candidatura per a Patrimoni Natural de la Humanitat per a la 
UNESCO. Investigadors: Àngel Galobart, Bernat Vila, Albert Garcia 
Sellés, Arnau Bolet.

“X-ray-diffraction project”. ICP- Unitat d’antropologia biològica UAB 
- Universitat de Sardenya (Italia). Projecte de recerca per intentar 
avaluar les possibilitats de desenvolupar un nou mètode de datació 
absoluta a partir de la difracció de raigs X. Aquest projecte, en 
fons provinents essencialment de la universitat de Sassari, es 
fonamenta en les mostres paleontològiques que conservem a l’ICP. 
Per part de l’ICP participen Andrés Santos, Àngel Galobart,  per part 
d’Itàlia Giampaolo Piga (Estudiant Tirocinio a la UAB), Stefano Enzo 
(Professor del Dept. Química, Universitat de Sardenya) i Assumpció 
Malgosa (Professora Dept. BABVE, UAB). 

“Estudio bioantropológico de la cordillera andina merideña: paleo-
dontopatología”. Consejo de Desarrollo Científico, Tecnológico y 
Humanístico de la Universidad de Los Andes (CDCHT-ULA, Código: 
0-054-97-09-C). IP: Carlos E. García Sívoli (Universidad de Los 
Andes). Investigadopr participant Dr. X. Jordana.

“Multidisciplinary approach to the study of the peopling of the 
Azores Islands (Portugal): contributions from skeletal and genetic 
markers”. Acción Integrada Hispano-Portuguesa (E-114/08; 
HP2007-0047). IP: Dra. Assumpció Malgosa (Universitat Autòno-
ma de Barcelona). Investigador participant Dr. X. Jordana.

12 FINANÇAMENT I PROJECTES
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