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Benvinguda a l’ICP

Salvador Moyà-Solà
Director

L’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP) 
és una fundació privada creada al novembre del 2006, 
patrocinada per la Generalitat de Catalunya i la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB). 

Amb seu a aquesta Universitat i a Sabadell, l’ICP centra la inves-
tigació en el ric patrimoni paleontològic català, així com també 
en aquells projectes, fora del nostre entorn, d’especial significa-
ció i interès científic. Està estructurat en cinc grups de recerca: 
Faunes del Mesozoic, Faunes del Neogen i Quaternari, Paleobio-
logia, Paleoprimatologia i paleontologia humana i Paleontologia 
Virtual. Aquesta última línia d’investigació es fonamenta en les 
noves tecnologies (tomografia computeritzada d’alta resolució), 
i és transversal a les quatre restants.

L’Institut compta amb un Consell Científic  nomenat pel Patronat,  
format per prestigiosos científics en l’àmbit de la paleontologia i 
que realitza les funcions d’òrgan assessor. 

L’ICP ha tingut clar des dels seus inicis que, a més d’estudiar l’ori-
gen de les restes fòssils al llarg del temps, havia d’impulsar la 
recerca paleontològica multidisciplinària així com la conservació 
i ampliació de les col·leccions paleontològiques de Catalunya, 
sense deixar de banda la formació constant d’investigadors al 
propi centre i la divulgació de la paleontologia al conjunt de la 
ciutadania. Per tot plegat, l’ICP és un centre de recerca amb un 
vessant humà i cultural inigualable.

Canvi de nom

Des del 2006 fins a finals del 2010, el centre s’havia denominat 
Institut Català de Paleontologia (ICP). Ha estat a partir del no-
vembre del 2010 que l’ICP ha incorporat el nom de l’il·lustre 
paleontòleg sabadellenc Miquel Crusafont, fundador al 1969 
de l’Institut Provincial de Paleontologia, a Sabadell. D’aquesta 
manera, es reforça el vincle entre el nostre Institut i la figura 
d’aquest il·lustre paleontòleg, un dels  més prominents en l’àm-
bit de la paleontologia catalana i internacional del segle XX. 

Nou Espai Miquel Crusafont

Aquest any 2010 i amb motiu de la celebració de l’Any Crusafont, 
l’ICP ha culminat la seva voluntat de creixement amb la inaugura-
ció del nou Espai Miquel Crusafont, el qual ha estat objecte d’una 
transformació integral. Concretament, el visitant pot gaudir d’un 
nou disseny expositiu que ofereix un contingut contemporani 
adaptat a tots els públics potencials. Ubicat a Sabadell, l’Espai 

alberga una de les col·leccions de vertebrats fòssils més impor-
tants de la península ibèrica, amb gairebé 200.000 exemplars de 
vertebrats que visqueren en un lapse de temps entre els 240 Ma 
i 10.000 anys enrere. 

L’Espai Miquel Crusafont aglutina la recerca que fan els inves-
tigadors de l’ICP i la conjuga amb una excel·lent transferència 
de coneixement a la societat. Tot plegat ha propiciat que l’acolli-
ment per part dels ciutadans hagi estat aclaparador. 

Futur

La formació i contractació d’investigadors per part de l’ICP conti-
nua sent una basa crucial en el progrés del centre. Precisament, 
aquest 2010 l’Institut ha tingut un índex de creixement en qua-
litat i producció científiques considerablement superior als anys 
anteriors, tot gràcies a la incorporació de nou personal científic, 
que agrupa des dels joves que preparen el màster o la tesi doc-
toral fins als investigadors de renom arribats d’arreu del món. 

Per aquest motiu, estem convençuts que l’ICP ha de continuar 
creixent. Aquesta és la garantia per seguir sent un centre de refe-
rència més enllà de les nostres fronteres i, alhora, per intensificar 
el cabal científic i cultural del nostre país. A més, immersos en 
la situació actual de crisi que està vivint Europa, creiem ferma-
ment que la recerca constitueix una via segura a llarg termini per 
impulsar el desenvolupament social i econòmic del país. Conse-
güentment, el finançament i la inversió dels governs en ciència i 
investigació no pot decaure. 

Quatre anys més tard del naixement de l’ICP, donem les gràcies 
als nostres patrons, gràcies als quals podem continuar el nostre 
projecte d’investigació i seguir a la capdavantera en l’àmbit de la 
paleontologia: la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autò-
noma de Barcelona. 

Gràcies! 
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Destaquem

el 3 d’octubre del 2010 es va complir el centenari del nai-
xement del paleontòleg sabadellenc Miquel crusafont i 
Pairó. Per commemorar aquesta data, l’IcP ha coordinat 
un any ple d’actes que recordessin la figura del Dr. Cru-
safont.

Amb la intenció d’aglutinar totes aquelles institucions cientí-
fiques, socials i culturals amb què Miquel Crusafont va tenir 
contacte durant tota la seva vida, s’ha creat la Comissió de l’Any 
Crusafont, integrada per:

•	 Ajuntament	de	Sabadell

•	 Arxiu	Històric	de	Sabadell

•	 Centre	d’Història	de	la	Ciència	(UAB)

•	 Centre	de	Recursos	Pedagògics

•	 Cineclub	Sabadell

•	 Comissió	Ciutadana

•	 Diputació	de	Barcelona

•	 Fundació	Bosch	i	Cardellach

•	 Institut	d’Educació	Secundària	Miquel	Crusafont	i	Pairó

•	 Institució	Catalana	d’Història	Natural	(IEC)

•	 Institut	Català	de	Paleontologia	Miquel	Crusafont

•	 Museu	d’Història	de	Sabadell

•	 Servei	d’Arxius	de	Ciència

•	 Societat	Catalana	d’Història	de	la	Ciència	i	la	Tècnica

•	 Unió	Excursionista	de	Sabadell

•	 Universitat	Autònoma	de	Barcelona

•	 Universitat	de	Barcelona

L’Any Crusafont, iniciat el 3 d’octubre de 2010 i que ha finalitzat el 8 
d’octubre d’aquest 2011, compta amb tot un seguit d’activitats que 
tenen per objectiu donar a conèixer la figura del paleontòleg al públic 
general. Cada proposta està organitzada per un o diversos membres 
de la Comissió, amb la intenció d’arribar al màxim de públic possible. 

Durant el  2010 s’han realitzat les següents actuacions: 

Inauguració del curs escolar 2010-2011 i presentació del Progra-
ma ciutat i escola de l’ajuntament de Sabadell (16 de setembre). 

Uns 120 docents de Sabadell i Sant Quirze del Vallès varen assistir 
a aquest acte que girà entorn a la figura del Dr. Miquel Crusafont. 
Es va presentar la ponència “Quan les aules desperten vocacions. 
L’exemple de Miquel Crusafont i Pairó”, a càrrec de Laura Celià. 

Inauguració de l’any crusafont.

El dia 2 d’octubre es va iniciar oficialment l’Any Crusafont amb 
la inauguració i jornada de portes obertes al nou Espai Miquel 
Crusafont. L’obertura de l’Any Crusafont es va celebrar al Teatre 
Principal de Sabadell i ha comptat amb els parlaments de Salva-
dor Moyà-Solà, director de l’ICP; Lluís Monge, regidor de cultura 
de l’Ajuntament de Sabadell; Manuel Bustos, alcalde de Sabadell 
i Ramon Ten, en representació de la Fundació Bosch i Cardellach. 
També hi han participat els alumnes de l’IES Miquel Crusafont, la 
soprano Montserrat Torroella i el pianista Joan Manau.

Recuperació del nom de l’Institut. 

Una de les principals demandes que existia per part de la Comis-
sió era que l’ICP re-inclogués el nom de Miquel Crusafont. El dia 8 
de novembre del 2010, el patronat de l’Institut va aprovar aques-
ta modificació, amb la qual l’ICP serà en breu (un cop superats 
tots els tràmits administratius) l’Institut Català de Paleontologia 
Miquel Crusafont (ICP).

Setmana de la ciència. 

En el marc de la Setmana de la Ciència també s’ha celebrat una 
xerrada adreçada als alumnes de la ESO de l’IES Miquel Crusa-
font, la qual s’ha completat amb una visita al nou Espai Miquel 
Crusafont per tal de donar a conèixer el llegat que actualment 
conservem d’aquest científic il·lustre.

Any Crusafont
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La Direcció de l’ICP marca les pautes estratègiques del centre dirigint i organitzant tota l’activitat de 
recerca. A aquests efectes, el director compta amb el suport de la Gerència, que alineada amb les 
línies estratègiques que pauta la Direcció, guia i planifica  tota l’estructura personal i material que gira 
entorn a la investigació. 

L’equip de Gerència de l’ICP s’encarrega de la planificació i coordinació de propostes polítiques i finan-
ceres tant en l’àmbit intern (personal) com extern (organismes i institucions públiques). 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. 

L’àrea de Recerca depèn directament del director de l’ICP i s’articula en cinc grups de recerca formats 
per investigadors, becaris i col·laboradors que treballen en equip de forma transdisciplinar. La partici-
pació en projectes i la publicació conjunta de treballs són el motor principal per impulsar una recerca 
científica internacional de qualitat.

El personal tècnic de l’ICP depèn directament del gerent i s’agrupa en departaments, els quals s’en-
globen en l’àrea de Suport a la Recerca i en l’espai Miquel crusafont (a Sabadell). Aquest últim, cons-
titueix la seu de l’espai museístic, de la Col·lecció de l’ICP i de l’Arxiu. L’Espai Miquel Crusafont ha tin-
gut des dels seus inicis la ferma voluntat d’apropar la ciència i el procés d’investigació al gran públic. 
Per això, concentra un conjunt d’activitats i exposicions divulgatives i educatives adreçades a nens, 
estudiants, adults i gent gran amb la finalitat de fer partícip la societat del món científic i fer-los pren-
dre interès per la recerca i la cultura. 

Direcció i Gerència

Salvador Moyà-Solà
Director

Enric Menéndez
Gerent

R.Maria Pérez i Pereira
Publicacions i Ajudant de Direcció

Gretell García
Àngels Huertos
Administració

Direcció i Gerència
Memòria Anual Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont 17

Inversió 2010
•	 Fons	FEDER	per	la	rehabilitació	i	remodelació	de	l’edifici	Miquel	Crusafont	a	Sabadell:	920.142,35
•	 Fons	FEDER	per	a	equipament	científic:	182.735,15	€
•	 Inversions	amb	càrrec	a	fons	propis:	61.530,25	€

total: 1.164.407,75 €

Aplicació durant el 2010 del FONS FEDER 2007-2013

Equipament científic: 182.735,15 €.

Rehabilitació de l’Espai Miquel Crusafont: 920.142,35 €.

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 5.838.000 
euros, dels quals, 1.200.000 euros estan destinats a la rehabilitació de l’Espai Miquel Crusafont a Sa-
badell, 938.000 euros a l’adquisició de material científic i 3.700.000 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 3.700.000 euros, s’ha finançat mitjançant ampliació, per 
import d’ 2.578.000,  d’un Projecte FEDER i a l’aportació extraordinària de la Generalitat de Catalunya, 
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 neces-
sitats dels següents espais: laboratori, recerca, col·leccions, exposicions i magatzem. 

- Finançament d’activitats desenvolupades per l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusa-
font durant el 2010

- Evolució del pressupost de finançament de l’ICP

Equipament Científic

Subvencions oficials

Pressupost

Vendes i prestació de serveis

Rehabilitació Espai MC

Donatius i d’altres ingressos per 
activitats

Exercici

 Fons FEDER

920.142,35 €

182.735,15 €

 Fons de finançament  Evolució del pressupost del finançament de l’ICP

185.251 €

113.720 €

1.964.905 €
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Recerca

El grup de recerca de Faunes del Mesozoic estudia la fauna i flora pertanyents a aquest període de 
la història de la Terra, el qual s’inicià aproximadament fa uns 251 milions d’anys i que va finalitzar 65 
milions d’anys enrere. El Mesozoic, també conegut com l’Era dels dinosaures, va ser l’escenari en què 
es va donar una destacada proliferació d’aquests vertebrats rèptils, els quals van adquirir múltiples 
formes i estils de vida.

L’Era mesozoica es divideix en tres etapes: el Triàsic, el Juràssic i el Cretaci.  A grans trets, el Mesozoic 
va ser l’època de l’evolució de les primeres aus i mamífers, així com de les primeres plantes amb flor, 
els angiospermes. Geològicament, es van produir grans canvis en la configuració del planeta, la qual 
cosa comportà grans variacions en la distribució i diversitat de la fauna d’aquesta era. A principis 
del Triàsic les grans masses continentals conformaven un únic supercontinent anomenat Pangea. 
A finals de l’Era mesozoica, durant el Cretaci Superior, els continents ja havien adquirit una posició 
similar a l’actual. 

Bona part de la recerca que el grup duu a terme se centra en els fòssils i petjades de dinosaures per-
tanyents als jaciments del llevant de la Península. Concretament, Catalunya, el País Valencià i la Co-
munitat d’Aragó conformen una de les àrees europees més prolífiques en aquests rèptils mesozoics.

El valor dinamitzador dels fòssils està possibilitant que molts dels municipis d’aquestes regions du-
guin a terme projectes enfocats a la conservació i protecció del patrimoni paleontològic, així com 
l’activació del turisme cultural de la zona. 

Grup de Recerca Faunes del Mesozoic

Àngel Galobart
Cap de grup

Fabio Dalla Vecchia
Nikolaus Malchus

Investigadors

Josep Marmi
Bernat Vila
Postdocs

Arnau Bolet
Josep Fortuny
Albert Garcia

Marco Petrozzelli
Joan Cartanyà

Predocs

Novella Razzolini
Alba Vicente

Col·laboradores

cions paleontològiques als jaciments de Catalunya, mitjançant 
la convocatòria de suport a les actuacions arqueològiques del 
Departament de Cultura, de la Generalitat de Catalunya. Aquesta 
subvenció cobreix el projecte del límit K/T, així com el projecte del 
Triàsic. Al mateix temps, s’han aconseguit dues beques d’investi-
gació d’estança a l’estranger (una “Estancias breves” del Ministerio 
de Ciencia e Innovación i una “Synteshis grant”).

Durant aquest 2010, els investigadors del Mesozoic han desenvo-
lupat una destacada activitat com a àrbitres per a revistes cientí-
fiques (tres revistes internacionals i dos capítols de llibre), alhora 
que han exercit l’arbitratge per a projectes de recerca del Plan 
Nacional I+D 2009-2012 relatius a l’Agencia Nacional de Evaluación 
de Proyectos.

Finalment, aquest grup de recerca ha establert dos Convenis de 
col·laboració amb institucions de recerca italianes (Museo d’Udi-
ne i Universitat de Bari) amb l’objectiu d’estudiar els fòssils que 
es troben a les col·leccions d’aquests dos centres i amb la finali-
tat de formar investigadors.

Resum Anual 2010

Durant el 2010, el grup de recerca del Mesozoic ha generat un destacat 
volum de treballs publicats a revistes de gran nomenada científica. En 
particular, s’han publicat nou articles a revistes del Science Citation In-
dex (SCI) i altres nou treballs a revistes internacionals i nacionals sense 
indexar. Pel que fa a la divulgació científica, el grup ha pronunciat un 
total de deu conferències impartides a Catalunya, una a Itàlia i una úl-
tima a França.

Quant a participació en congressos, els membres de l’àrea han 
presentat un conjunt de comunicacions orals i pòsters a quatre 
congressos internacionals (a l’International Paleontological Con-
gress, a Londres; III International Symposium on Pterosaurs, a Bei-
jing; VIII Meeting of European Association of Vertebrate Paleonto-
logists, a Aix-en-Provence; i al 17th World Congress of Malacology, 
a Phuket) i a tres congressos nacionals (VIII EJIP, a Enciso (La 
Rioja); XI Jornadas Aragonesas de Paleontología, a Ricla; i a les I 
Jornades d’Arqueologia de la Catalunya Central).

En relació amb els projectes de recerca, s’ha completat la segona 
anualitat del projecte de recerca del Ministerio de Ciencia e Inno-
vación i s’han obtingut subvencions per dur a terme les excava-

La recerca que el grup duu a terme 
se centra en els fòssils i petjades 
de dinosaures pertanyents als 
jaciments del llevant de la Península.
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Amb l’extinció dels dinosaures fa uns 65 milions d’anys es va iniciar l’anomenada Era cenozoica, po-
pularment coneguda com l’Edat dels Mamífers, que es divideix en tres períodes: Paleogen, Neogen 
i Quaternari. 

El Grup de Recerca de Faunes del Neogen i Quaternari estudia els fòssils i la dinàmica dels ecosiste-
mes i climes d’aquests dos períodes des de diverses vessants: des de la descripció de nous gèneres 
i espècies fòssils fins a la paleobiologia, la qual infereix aspectes del mode de vida de les formes ex-
tingides, tals com la dieta o la locomoció. Per altra banda, els investigadors de l’àrea treballen amb 
la biostratigrafia i la biocronologia, disciplines que estudien la successió dels fòssils en els estrats de 
roca i en el temps.

Resum anual 2010
En el decurs del 2010 el Grup de Recerca de Faunes del Neogen i Quaternari ha continuat treballant 
en diversos jaciments catalans d’edat miocena (entre uns 23 i 5 milions d’anys enrere). Entre aquests, 
destaquen el conjunt de jaciments dels entorns dels Hostalets de Pierola, arran de les obres d’ampli-
ació del Dipòsit Controlat de Can Mata (ACM) i l’Ecoparc de Can Mata. 

Paral·lelament, el grup ha prosseguit l’estudi de la fauna d’aquestes localitats amb la descripció de 
restes cranials de mamífers carnívors en excel·lent estat de conservació. Aquestes inclouen el Troc-
harion albanense i l’espectacular Sansanosmilus jourdani, un carnívor amb dents de sabre de la família 
dels barburofèlids. També s’han descrit les restes del petit cavall tridàctil Anchitherium, els cranis 
notablement preservats de la tortuga gegant Cheirogaster, les diferents espècies de serp i els rosega-
dors de la localitat tipus del Pierolapithecus catalaunicus.  

S’ha dedicat especial atenció a les successions neògenes d’altres àrees de la Península Ibèrica, com és 
el cas de les conques de Calataiud-Daroca (Saragossa) i Terol o Ribesalbes-Alcora a Castelló. Els resul-
tats han permès aprofundir en la datació dels dipòsits d’aquestes àrees (mitjançant una combinació 
de mètodes que inclou la biostratigrafia, la magnetostratigrafia  i la ciclostratigrafia) així com establir 
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quina fou l’evolució del clima, l’ambient i les faunes de mamífers 
en aquesta àrea. 

Pel que fa als jaciments del Pliocè, el període comprès entre 5 i 
2,6 milions d’anys, s’han estudiat els insectívors del jaciment de 
Capu Manu D1 (Sardenya, Itàlia). 

Quant als jaciments plistocens de Catalunya, és d’especial significa-
ció la descripció de les restes del felí Puma pardoides de Vallparadís 
i d’altres localitats ibèriques, a partir de les quals s’ha establert que 
l’origen dels actuals pumes no se situa a l’Amèrica del Nord, com 
molts especialistes pensaven, sinó a Euràsia.

El grup també ha estudiat la successió de vertebrats dels jaci-
ments de la regió d’Orce a la conca de Guadiz-Baza (Granada) que 
abasten des del Pliocè terminal fins a inicis del Plistocè mitjà (2,6 - 
0,5 milions d’anys). Els resultats han permès reconstruir l’evolució 
de l’ambient i el clima en aquesta àrea de la península i concloure 
que la dispersió dels primers humans a la conca de fa uns 1,3 Ma va 
coincidir amb un moment en el que el clima era humit i càlid. Fora 
de la península, els membres del grup han estudiat els jaciments 
de Dmanisi (Geòrgia) i Olduvai (Tanzània), ben coneguts per haver 
lliurat restes del gènere Homo que figuren entre les més antigues 
d’Euràsia i Àfrica respectivament. 

Finalment, el 2010 ha vist la consolidació de dues línies de recerca 
del Grup de Faunes del Neogen i Quaternari: la paleobiologia dels 
petits mamífers i la paleoecologia i paleobiogeografia de les fau-
nes del Neogen. Pel que fa a la primera, mereix una menció espe-
cial el treball sobre la musaranya Beremendia, present a jaciments 
del Plistocè Inferior com Dmanisi (Geòrgia). L’estudi detallat del 
crani i la dentició d’aquesta musaranya ha mostrat que tenia una 
adaptació ben particular: amb la seva mossegada injectava verí a 
les preses que caçava, deixant-les sumides en un estat de coma 
per poder emmagatzemar-les al sistema de caus i així poder con-
sumir-les en períodes d’escassetat. 

Pel que fa als estudis paleoecològics i paleobiogeogràfics, un 
equip integrat per membres de l’ICP del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales (Madrid) i del Naturalis (Leiden, Holanda) ha publicat un 
estudi en el que s’analitzen els canvis en el nombre d’espècies de 
mamífers ibèrics en el decurs dels canvis climàtics que varen suc-
ceir al Miocè, entre fa uns 16 i 5 milions d’anys. Això ha permès de-
mostrar que la riquesa en espècies depèn directament dels canvis 
climàtics i que la resposta a aquests canvis varia en relació a la mida 
corporal, de manera que els petits mamífers són generalment més 
sensibles a les pertorbacions climàtiques i presenten un risc d’ex-
tinció més alt. 

El Grup de Recerca de Faunes 
del Neogen i Quaternari estudia 
els fòssils i la dinàmica dels 
ecosistemes i climes d’aquests 
dos períodes des de diverses 
vessants.
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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, centrant-se en la relació 
filogenètica entre les diverses espècies i l’origen de la família homínida, a la qual pertany l’home.  

Actualment, el grup segueix diverses línies d’investigació centrades majoritàriament en l’estudi de 
primats pliopitècids, cercopitècids i hominoides. 

Quant a l’anàlisi dels fòssils, els membres de l’àrea parteixen de 3 perspectives: la taxonòmica, basa-
da en la descripció de gèneres i espècies; la filogenètica, que analitza l’origen i relació entre els dife-
rents grups; i la paleobiològica, centrada en l’evolució d’aspectes biològics, com són les adaptacions 
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.

Resum 2010

Durant el 2010, el grup de Paleoprimatologia i Paleontologia humana ha desenvolupat la seva acti-
vitat en dues àrees: els primats del Miocè, particularment els hominoids, i els primats del Paleogen. 

L’estudi del material cranial i dentari dels hominoideus ha comportat diversos treballs sobre les for-
mes del Vallès-Penedès i la seva relació amb les formes actuals, com el crani de Pierolapithecus (Pérez 
de los Ríos et al., 2010 a,b), un estudi sobre la gruixa de l’esmalt dels hominoids fòssils de l’Abocador 
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de Can Mata. De particular interès és l’estudi sobre inferències 
cognitives en hominoids fòssils en base a l’encefalització (Alba, 
2010 a,b).

Pel que fa a l’esquelet postcranial dels hominoideus, s’han descrit 
restes prèviament inèdites de cf. Dryopithecus fontani de Castell 
de Barberà (Alba et al., publicat online; Almécija et al., in press), i se 
n’han publicat resultats preliminars sobre les vèrtebres (Susanna et 
al., 2010 a,b) i (Alba et al., 2010 b). Els estudis sobre las falanges dels 
homínids fòssils (Alba et al., 2010 c,f; Almécija et al., 2010 a,b) i al-
tres consideracions sobre els hominoids de l’Abocador de Can Mata 
(Alba et al., 2010 d; Moyà-Solà et al., 2010; Almécija et al., 2010 c), 
incloent-hi la seva cronologia (Casanovas-Vilar et al., 2010c) formen 
una part important dels resultats aconseguits aquest any.

Menció especial mereix els resultats de la línia de recerca sobre 
l’origen de les adaptacions de la mà dels primats i els humans: 
Sergio Almécija, Salvador Moyà-Solà i David M. Alba han publicat 
un article a la revista PlosOne titulat “Early Origin for Human-Like 
Precision Grasping: A Comparative Study of Pollical Distal Phalan-
ges in Fossil Hominins” on estudien les falanges distals del pol-
ze a primats i homínids, en particular el material del bípede més 
antic que es coneix, l’Orrorin tugenensis. Els resultats clarament 
indiquen que l’origen de la manipulació de precisió típica dels 
humans està relacionada amb la relaxació de les pressions de se-
lecció sobre la locomoció dels membres superiors, això és, amb 
l’aparició del bipedisme. 

Pel que fa als primats del Paleogen, l’anàlisi de les restes de Ma-
zaterón (conca del Duero) han conduït a la definició d’un nou 
gènere i espècie d’adapiforme, el Mazateronodon endemicus,  
circumstància que ha contribuït a clarificar la filogènia de la tri-
bu Anchomomyini (Marigó et al., 2010 a), un grup de formes 
fòssils, particularment de l’àrea mediterrània, que juguen un pa-
per  important en l’estudi dels prosimis actuals. Per altra banda, 
l’estudi detallat del material provinent del jaciment de Sant Jaume 
de Frontanyà (conca Sud-pirenaica) ha permès la definició de dues 
noves espècies: en primer lloc, l’omòmyid Pseudoloris pyrenaicus, 

el qual representa la mostra més completa del gènere Pseudoloris 
trobada mai a la Península. Aquest fet ha permès proposar una línia 
anagenètica que va evolucionar a Europa durant l’Eocè mitjà i supe-
rior (Minwer-Barakat et al., 2010 a, b). En segon lloc, l’adapiforme 
Anchomomys frontanyensis ha confirmat l’existència a la Península 
Ibérica d’un llinatge d’aquest gènere diferent al que habità Europa, i 
ha contribuït, a més, a una millor comprensió de les relacions filoge-
nètiques de la tribu Anchomomyini amb els asiadapins i els actuals 
lemuriforms i lorisiforms (Marigó et al., 2010 b, c, in press).

Finalment, els jaciments abans esmentats han proporcionat una 
col·lecció molt abundant de restes postcraneals de prosimis de 
l’Eocé. El nostre equip de investigació ha publicat diversos estu-
dis preliminars encaminats a determinar l’evolució dels diferents 
patrons de locomoció en aquets primers representants de l’or-
dre Primates (Roig & Moyà-Solà, 2010; Roig et al., 2010). 

Il·lustració Científica

La Il·lustració de l’ICP, inclosa a Paleoprimatologia i Paleontolo-
gia Humana, té per objecte la realització de dibuixos científics 
que s’inclouen als treballs i publicacions d’investigació de l’Ins-
titut. 

Les il·lustracions són de gran utilitat perquè detallen amb preci-
sió i minuciositat l’anatomia dels fòssils observats, posant èmfasi 
en les característiques de diagnosi importants. Alhora, permeten 
ressaltar aspectes de les peces tridimensionals que la fotografia 
no pot detallar. 

En el si d’aquest departament destaca l’elaboració de recons-
truccions, les quals mostren com eren en vida els animals i orga-
nismes prehistòrics que estudia l’ICP. Les reconstruccions tenen 
un gran valor didàctic, ja que van més enllà de la simple visió dels 
ossos i dents que constituïen l’espècimen i perquè possibiliten 
apropar-se a un públic menys especialitzat en paleontologia. Per 
aquesta raó, el departament d’Il·lustració constitueix un dels ei-
xos clau en la divulgació científica del centre. 

El grup segueix diverses 
línies d’investigació centrades 
majoritàriament en l’estudi 
de primats pliopitècids, 
cercopitècids i hominoides. 
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La paleobiologia és una branca moderna de la paleontologia que estudia aspectes biològics com 
la locomoció, la termoregulació, les taxes de creixement i la longevitat dels organismes del passat, 
entre d’altres. 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. 

El grup de recerca de Paleobiologia de l’ICP posa especial atenció en mamífers que van poblar ecosistemes 
amb recursos limitats, com ara illes, coves o cimes muntanyenques. En aquest sentit, els ecosistemes insulars 
són molt interessants, ja que gairebé no existia competició entre espècies i hi havia carència de depredadors. 
Alhora, l’escassetat de recursos comportava que els animals illencs haguessin de reduir la despesa energèti-
ca, circumstància que produïa canvis morfològics, fisiològics, metabòlics, reproductius i comportamentals.

Una de les espècies més significatives per a la Paleobiologia és el Myotragus balearicus. Es tracta 
d’un mamífer de la subfamília Caprinae molt comú a les Illes Balears, que es va extingir fa uns 5000 
anys. Aquest tipus de cabra tenia uns trets singulars a conseqüència d’un extens procés evolutiu en 
condicions d’insularitat. 

Resum 2010 

Histologia Dental
Durant l’any 2010 el grup ha analitzat nombroses seccions histològiques de peces dentals perta-
nyents al gènere fòssil Myotragus balearicus amb l’objectiu de quantificar les línies de creixement 
de l’esmalt. Aquest estudi permet establir el temps total i la velocitat de formació de les corones 
dentals, i per tant, estimar la taxa de creixement de les espècies. Els resultats mostren que els molars 
del bòvid fòssil creixien més lentament i durant un període més extens que els dels bòvids actuals, 
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suggerint que Myotragus tenia un creixement somàtic més lent i 
retardat que el dels bòvids de similar pes corporal que existeixen 
actualment. 

Alhora s’han realitzat Tomografies Computeritzades (TC) de 
mandíbules de bòvids fòssils i actuals amb el propòsit d’analitzar 
i comparar el patró d’erupció dental en ungulats, el qual està es-
tretament relacionat amb les característiques vitals (Life History 
traits) dels mamífers. Els resultats mostren que el patró observat 
en el bòvid Myotragus balearicus difereix del dels bòvids actuals 
de similar pes corporal, assimilant-se al patró d’erupció dental 
que mostren els ungulats de major pes corporal i longevitat. 
Aquest patró consisteix en una seqüència d’erupció molt lenta 
de la dentició posterior, i especialment un retard considerable en 
l’emergència del tercer molar.

Totes aquestes adaptacions del creixement dental observades 
en el bòvid fòssil Myotragus s’interpreten en el context ecològic 
especial de la insularitat, caracteritzat per la limitació dels recur-
sos energètics i la disminució de la mortalitat extrínseca degut a 
l’absència de predadors.

Histologia Òssia
El grup de paleobiologia també ha realitzat diversos estudis 
d’histologia òssia en diferents grups de mamífers, concretament 
en glírids, múrids i en artiodàctils. 

Pel que fa la histologia de glírids (Glis glis i Eliomys quercinus) 
s’han obtingut importants resultats que demostren la variabilitat 
intra-individual en el nombre de línies de creixement (LAGs), i s’ha 
evidenciat que el fèmur és l’os més conservador per al recompte 
d’aquestes estructures. Consegüentment, s’ha intentat explicar 
el perquè d’aquest fet a partir de relacionar la histologia amb 
la biomecànica dels glírids. Els resultats van ser clars: el fèmur 
preserva millor les LAGs perquè presenta un canvi menys brusc 
en la seva morfologia durant el desenvolupament de l’individu, 
mentre que en la resta d’ossos llargs (com per exemple l’ulna) o 

en les mandíbules, el canvi de forma provoca una remodelació 
molt forta que pot esborrar algunes de les estructures d’interès 
per als científics, com ara les LAGs. Amb el recompte de LAGs es 
va poder determinar alguns life history traits com l’edat dels in-
dividus (podent inferir la longevitat de l’espècie) i les ventrades 
per any. Aquests resultats es van defensar al simposi Perspecti-
ves on Vertebrate Evolution: Topics and Problems, a París, França.

Per contrastar els resultats de glírids, era necessari analitzar un al-
tre grup de rosegadors diferents als glírids, per tal de comparar la 
histologia de tots dos grups i els seus corresponents paràmetres 
de life history. El grup de paleobiologia va escollir per a l’estudi 
dues espècies de múrids (Rattus rattus i Rattus norvegicus).  Els re-
sultats han evidenciat novament la presència de LAGs en aquests 
rosegadors, la qual cosa ha permès estimar les edats dels indivi-
dus. En múrids es va observar una major freqüència d’estructures 
addicionals (diverses LAGs formades al mateix any). Aquests re-
sultats es van defensar al 8º Annual Meeting de la EAVP, 7-12 Juny 
2010, Aix-en-Provence (França).

També s’han fet talls de diverses famílies d’ungulats fòssils, com 
ara Tragoportax gaudryi, Gazella borbonica, Croizetoceros, Eucla-
doceros senecensis, Paleomeryx etc. Els resultats preliminars indi-
quen que es podrien determinar patrons histològics específics a 
nivell de família, tret que es podria lligar amb les diferents estra-
tègies de life history. 

En una col·laboració amb el Norsk Polar Institutt (Oslo, Noruega) 
l’àrea de paleobiologia ha pogut recol·lectar els esquelets d’uns 
20 individus del ren nan (Rangifer platyrhynchus) de l’illa de Spits-
bergen. Aquest material és únic al món i no es pot trobar en cap 
altre museu. Per aquesta raó, és de vital importància per als estu-
dis duts a terme pel grup de paleobiologia de l’ICP, ja que aquest 
animal és dels pocs mamífers insulars de mida gran que encara 
existeix, i per tant, un punt de referència amb el qual comparar 
el material fòssil insular analitzat. 

 

El grup de recerca de 
Paleobiologia posa especial 
atenció en mamífers que van 
poblar ecosistemes amb 
recursos limitats, com ara illes, 
coves o cimes muntanyenques. 
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El grup de recerca de Paleontologia Virtual, creat al 2007, té com a objectiu explorar noves meto-
dologies aplicables a les diverses àrees de la paleontologia. Aquest departament transversal _ que 
coopera i treballa amb les diferents àrees d’investigació de l’ICP_ utilitza eines digitals no invasives 
ni destructives adients a cada element d’estudi. Les tecnologies emprades agilitzen i optimitzen els 
resultats en la recerca paleontològica.

Durant l’any 2010, s’han publicat els resultats obtinguts relatius a l’ús de tècniques com la 
Tomografia Axial Computeritzada (TAC), alhora que s’han iniciat noves línies de treball en el 
camp de les simulacions biomecàniques. 

L’ús de la Tomografia està esdevenint cada cop més generalitzat en diversos àmbits de la ciència,  ja 
que permet obtenir imatges de gran precisió i qualitat en un lapse de temps menor. En el cas de la 
paleontologia,  tomògrafs de tipus mèdic i també de tipus industrials estan possibilitant observar 
la composició interna dels fòssils d’una forma no agressiva, això és, sense haver de seccionar físi-
cament la peça estudiada. Per tot plegat, aquest 2010 el departament de Paleontologia Virtual ha 
generat resultats valuosos en el camp de la paleoprimatologia, paleobiologia i dels dinosaures. 

Per altra banda, durant el 2010 el departament ha iniciat una col·laboració estable amb enginyers del 
Departament de Resistència de Materials i Estructures de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 
per a la realització de simulacions biomecàniques. Aquestes simulacions permeten taxar les capaci-
tats estructurals d’elements biològics (com ara el cranis) i obtenir resultats qualitatius i quantitatius 
que permeten explorar, per exemple, la biologia alimentària d’espècies extingides actualment.

Per tal d’obtenir aquestes simulacions, s’han realitzat models bi- i tridimensionals de les estructures 
estudiades. Cal remarcar que la Tomografia Axial Computeritzada (TAC) té un paper rellevant en 
aquest camp, ja que a més de ser una important eina per a l’anàlisi de regions internes, també per-
met la creació de models tridimensionals que poden ser emprats per fer simulacions biomecàniques. 

Els primers resultats obtinguts en aquest àmbit han estat presentats durant el 2010 a congressos 
internacionals, i actualment es troben en fase de publicació. 

Grup de Recerca Paleontologia Virtual
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Coordinador
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Espai 
Miquel Crusafont

L’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, a més d’investigar i conservar 
el patrimoni paleontològic, posseeix un tret diferencial en relació amb altres 
centres de recerca: la passió per divulgar el coneixement que genera a la 
societat. Així doncs, per a l’ICP tan rellevant és assolir noves fites en la recerca 
paleontològica com poder traslladar-les al públic general. És per aquest motiu que 
compta amb una àrea adreçada a aquesta finalitat: l’Espai Miquel Crusafont.
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I. La reforma de l’Espai Miquel Crusafont

L’espai Miquel Crusafont, ubicat al bell mig de Sabadell, ha es-
tat objecte durant l’any 2010 d’una ambiciosa reforma de millora 
d’infraestructures, motiu pel qual han restat suspeses les visites 
al públic durant els tres primers trimestres de l’any. 

Les obres de millora han suposat la redistribució i reforma in-
tegral dels espais de l’edifici, repartit en quatre plantes. Actual-
ment, hi conviuen els Departaments de Gestió de Col·leccions, 
d’Activitats, d’Arxiu, de Manteniment i part de les tècniques de 
Preparació i Conservació. 

1. El nou projecte museogràfic. Avui investigues tu!

El mes de gener del 2010 es va iniciar el nou projecte museogràfic 
de l’ICP. L’Institut tenia clar que la nova proposta havia de passar 
per explicar als visitants què és la investigació paleontològica i 
quin és el treball que es desenvolupa a l’Institut. Seguint aquesta 
premisa, es va partir de la idea inicial que els processos substitu-
irien els objectes, marcant un punt d’inflexió en la museografia 
que fins aleshores havia tingut l’Espai. L’objectiu, doncs, és que 
el visitant sigui capaç de convertir-se en un investigador en pa-
leontologia.

Touché Projectes Culturals va ser l’empresa que va presentar la 
proposta més innovadora i adequada a l’encàrrec.  

La nova exposició té per títol Avui investigues tu!, fent èmfasi en 
la voluntat que el visitant es posi a la pell d’un paleontòleg i re-
corri en primera persona les 5 etapes que duu a terme qualsevol 
investigador de l’ICP. Aquestes 5 etapes es concreten en 5 àm-
bits expositius, que són:

•	 Excavació

•	 Preparació	i	conservació	del	fòssil

•	 Investigació

•	 Publicació

•	 Difusió	del	nou	coneixement

L’eix vertebrador de la nova proposta és una aplicació interacti-
va que, a partir de vídeos i jocs, guia el visitant a través del procés 
d’investigació. Així, l’usuari esdevé el veritable motor de la visita. 
L’accés a l’exposició interactiva es realitza a partir d’una targe-
ta que l’usuari rep en recepció, la qual té un codi que permet al 
visitant entrar a l’aplicació i iniciar un recorregut personalitzat a 
través de l’exposició. La informació que l’usuari genera a partir 
de les seves respostes s’acumula a la targeta i es manté durant 
tota la visita. Amb les dades obtingudes, el visitant podrà simular 
la publicació d’un article en una revista del SCI (Science Citation 
Index) i enviar-lo a la seva adreça electrònica. Amb aquest pas es 
permet allargar l’experiència d’aprenentatge fora de l’ICP.

Un altre repte per al Centre era explicar el màxim de continguts 
en els 167 metres quadrats que conformen l’exposició. Calia ofe-
rir una proposta que permetés conduir els fluxes de visitants i 
que fes possible que l’usuari tornés a visitar l’Espai, sense haver 
de repetir continguts. Això es va resoldre proposant 4 casos re-
als d’investigació extrets de la recerca actual de l’ICP. 

Aquests quatre casos, representatius de cada Grup de recerca, 
es designen aleatòriament entre els visitants, de manera que po-
den repetir visita fins a quatre cops, trobant cada vegada una 
exposició amb nous continguts. L’àrea de Paleontologia virtual 
és constantment present a la resta de línies d’investigació durant 
la visita, atès que es tracta d’una ciència transversal. 

L’exposició ofereix diferents nivells de lectura, amb l’objectiu 
que tothom s’hi trobi a gust i disfruti de l’experiència. Així, es 
combina el recorregut interactiu amb peces reals que mostren 
la nostra feina i plafons amb textos escrits. La informació oferida 
és redundant amb la finalitat que les diferents lectures no siguin 
excloents, sinó complementàries.

Quant a l’accessibilitat de l’edifici, s’ha fet un esforç per incloure 
tots els sectors de públic potencial. Tots els continguts es mos-
tren en català, però tenen traducció al castellà i a l’anglès. També 
s’ha subtitulat tot el contingut d’audio i s’ha instal·lat bucle mag-
nètic per a la gent que porta audiòfon. Pel que fa a la gent amb 
mobilitat reduïda, s’ha respectat l’amplada mínima de passadís 
per desplaçar-se amb cadira de rodes i s’han eliminat tots els es-
glaons. Resta pendent preparar una visita especialitzada per a 
gent amb discapacitat visual.

Cas d’estudi Línia de recerca

Beremendia fissidens Faunes del Neogen i Quaternari

Pierolapithecus catalaunicus Paleoprimatologia i paleontologia humana

Titanosaure Faunes del Mesozoic

Myotragus balearicus Paleobiologia

Paleontologia virtual
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2. Els altres espais públics del nou projecte

A banda de l’experiència de l’Avui investigues tu!, l’ICP ofereix al visitant altres espais expositius 
que complementen la mostra de la planta baixa. Aquests espais són:

- Sala	 de	 realitat	 virtual.	 Desenvolupada	 a	 partir	 del	 finançament	 de	 la	 Generalitat	 de	
Catalunya	(Inforegió)	i	amb	la	col·laboració	de	la	UPC.	El	visitant	pot	veure	i	manipular	
fòssils	en	3	dimensions,	gràcies	a	unes	ulleres	polaritzades.	

- Com	es	formen	els	fòssils?	Aquest	espai	ubicat	a	la	primera	planta	explica	els	conceptes	
bàsics	de	la	paleontologia:	Què	és	un	fòssil?	Com	es	forma?	Quins	tipus	de	fòssils	hi	ha?	
Per	a	què	 serveix	 la	paleontologia?	 La	 informació	es	 complementa	amb	una	aplicació	
virtual	que	reprodueix	el	territori	dels	Pirineus	fa	70	milions	d’anys.

- Sala	de	col·leccions.	S’ha	integrat	en	el	recorregut	expositiu	mitjançant	una	finestra	i	un	
plafó	explicatiu,	amb	l’objectiu	que	el	visitant	entengui	la	importància	de	la	col·lecció	i	
pugui	veure	els	espais	reals	on	es	conserven	els	fòssils.

- Laboratori	de	preparació.	Seguint	amb	la	intenció	de	mostrar	al	visitant	els	espais	reals	
de	 treball	 i	 aconseguir	 un	 centre	més	 transparent,	 el	 laboratori	 de	 preparació	 es	 pot	
observar	des	de	l’exposició	de	la	planta	primera.

- Escala.	L’arquitectura	d’aquest	espai	ha	permès	que	s’hi	ubiquin	les	referències	a	Miquel	
Crusafont	i	Pairó,	com	a	reconeixement	a	la	seva	tasca	en	el	món	de	la	paleontologia.

II. Inauguració del nou Espai Miquel Crusafont

El dia 28 de setembre de 2010 es va inaugurar el nou Espai Miquel Crusafont mitjançant un acte 
oficial en què participaren més d’un centenar de persones. La comitiva estava formada pel direc-
tor de l’ICP, Salvador Moyà, la Rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona, Ana Ripoll, el 
Director General de Recerca del Departament d’Innovació, Universitat i Empresa de la Generali-
tat de Catalunya, Joan Roca, i l’Alcalde de Sabadell, Manuel Bustos.

Els dies 2 i 3 d’octubre, coincidint amb el centenari del naixement de Miquel Crusafont i Pairó i 
amb motiu de l’inici de l’Any Crusafont, va ser jornada de portes obertes al nou Espai. Les activi-
tats per a infants i la resta d’actes celebrats van congregar una immensa multitud de persones. A 
partir del dia 5 d’octubre, l’Espai Miquel Crusafont ha restat obert amb total normalitat.

Laura Celià
Coordinadora

Jordi Balaguer
Cap d’Activitats 

Didàctiques i Divulgatives

Teresa Esquirol
Cap d’Arxiu i Documentació

Teresa Requena
Arxivista i Documentalista

Mònica Cucurella
Maria Pereira

Recepció i Botiga

Activitats i Arxiu

III. Visitants de l’Espai Miquel Crusafont

Entre els mesos d’octubre i desembre del 2010, un total de 6.975 
persones han visitat la nova exposició de l’IcP, amb la següent 
distribució: 

Per altra banda, ha continuat l’exposició Pau, el Pierolapithecus. 
Un element clau de l’evolució humana que es mostra als Hostalets 
de Pierola, des del 16 de juliol de 2007. L’ICP també ha participat 
al Saló de l’Ensenyament del 17 al 21 de març a Barcelona, dins de 
l’espai Recerca en Acció de Talència (la nova institució de foment 
a la recerca a Catalunya). 

A més a més, s’han mantingut diverses col·laboracions, entre les 
quals destaquen: 

•	 Amb	l’Ajuntament	de	Sabadell	en:

- L’elaboració de la sisena edició de l’Anuari Es-
tadístic de Sabadell.

- L’elaboració de l’estudi d’anàlisi  dels recur-
sos turístics i de propostes d’organització 
d’una oficina de Turisme a Sabadell.

- Fira Internacional de Turisme. 

- Consell d’Entitats Ciutat i Escola.

- Amb Sabadell Universitat, associació integra-
da per l’Ajuntament de Sabadell i les univer-
sitats o instituts universitaris amb presència 
a la ciutat: UAB, UOC, Fundació UPC, ESDI, la 
Fundació Parc Taulí-Institut Universitari i l’Ins-
titut Català de Paleontologia.

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

•	 Amb	 l’escola	 d’educació	 especial	 Mare	 de	 Déu	
de	 Montserrat,	 adreçada	 a	 alumnes	 amb	 necessitats	
educatives	especials	per	causa	de	trastorns	emocionals,	
de	la	personalitat,	de	maduració,	de	psicomotricitat	o	de	
ritme.	 Joan	 Josep	Marfany	ha	 realitzat	 les	pràctiques	a	
l’ICP.
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IV. Activitats de divulgació científica

1. Durant el procés de remodelació (gener-setembre 2010)

Durant el període en què s’han realitzat les obres de millora, 
s’han seguit desenvolupant diverses activitats en 34 centres es-
colars, com són el préstec de les maletes didàctiques (Dinosau-
res, Evolució humana i Diversitat dels fòssils); l’activitat Any de la 
Terra: Pregunta i et respondrem, organitzada amb la col·laboració 
de l’Institut Geològic de Catalunya per a escoles de primària, se-
cundària i adults de Sabadell i en la que han participat 8 centres, 
o l’activitat Adopta un fòssil, dissenyada des de l’ICP i destinada a 
fomentar les vocacions científiques i promoure el respecte i l’in-
terès pel patrimoni paleontològic. 

Jubilats

Adults

Nens 7-16 anys

Estudiants

Nens < 7 anys



Espai Miquel Crusafont32 Memòria Anual Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont 33

2. Després de la inauguració: nou Departament d’Activitats Didàctiques i Divulgatives

Amb la nova etapa de l’ICP i la reforma de l’Espai Miquel Crusafont s’ha inaugurat el nou Departa-
ment d’Activitats didàctiques i divulgatives, que des del mes de juny té com a missió desenvolupar un 
programa d’activitats dirigides, amb especial atenció als centres educatius i al món de l’ensenyament 
en general.

El departament ha dissenyat un programa d’activitats regulars basat en 16 noves propostes que 
s’ofereixen a l’Espai Miquel Crusafont (Sabadell) des de l’octubre del 2010. Els tallers cobreixen totes 
les etapes educatives i sectors del públic i com a novetat, destaquen les activitats familiars i de cap 
de setmana. 

Amb la finalitat de mostrar al públic què és la Paleontologia i alguns dels fòssils més rellevants de 
Catalunya, València i les Illes Balears, el departament d’Activitats treballa amb diversos formats, com 
són fotografies impactants, rèpliques de fòssils i eines audiovisuals o multimèdia. Una part dels ta-
llers poden ser desenvolupats als mateixos centres educatius per part del professorat. 

Actualment el departament d’Activitats treballa amb l’empresa Nusos, Activitats Científiques i Cultu-
rals, que és l’encarregada de guiar els tallers i activitats del Museu. 

El programa d’activitats s’estructura en dos blocs:

Bloc 1: Programa regular

Inclou un total d’onze tallers de nova creació, dirigits a centres escolars i altres entitats i grups or-
ganitzats, així com activitats dirigides a famílies (es poden consultar a http://www.icp.cat/images/
stories/ICP_Agenda_Didactica.pdf). 

També s’han repensat les visites guiades (per grups, entre setmana o en cap de setmana), que s’afe-
geixen a activitats ja existents com les maletes didàctiques de préstec gratuït. Totes les activitats 
dirigides reflecteixen la tasca i el camp d’estudi dels diferents equips d’investigació. 

•	 Realització	de	60	activitats	dirigides	(tallers	o	visites	guiades),	per	un	total	de	31	centres	
educatius.

•	 Realització	 de	 20	 visites	 guiades	 de	 cap	 de	 setmana	 per	 un	 total	 de	 225	 visitants	 de	
diferents	edats.

•	 Realització	de	3	tallers	familiars	de	prova,	amb	31	persones	assistents.

•	 Préstec	d’un	total	de	11	maletes	didàctiques	a	5	centres	educatius	diferents.

Bloc 2: Programa discontinu

Format per a accions puntuals, generalment vinculades a dates assenyalades o altres campanyes. 

•	 Dues	petites	activitats	a	la	Festa	de	la	Ciència	de	la	Ciutadella:	40	assistents.

•	 Acte	d’Inauguració	del	Curs	escolar	i	Programa	Ciutat	i	Escola:	120	assistents.

•	 Accions	vinculades	a	la	Setmana	de	la	Ciència:	200	assistents.

En total, entre octubre i desembre 3.491 persones han gaudit d’alguna de les activitats oferides per 
l’ICP.

V. Subvencions 

S’ha aconseguit la concessió de les següents subvencions:

•	Projecte de divulgació social de la recerca paleontològica. FecYt. Objectiu:	 aconseguir	
finançament	per	a	 la	 subcontractació	del	monitoratge	per	a	 les	activitats	didàctiques.	Quantitat	
aconseguida:	20.000	€.

•	Projecte de remodelació de l’exposició.	Generalitat	de	Catalunya,	Departament	de	Cultura	 i	
Mitjans	de	Comunicació.	Objectiu:	aconseguir	finançament	per	al	canvi	de	l’exposició.	Quantitat	
aconseguida:	14.536	€

•	Projecte d’accessibilitat per difondre la recerca.	 Generalitat	 de	 Catalunya,	 Departament	
d’Universitats	 i	 Recerca	 (AGAUR),	 convocatòria	 ACDC.	 Objectiu:	 difondre	 la	 recerca	
paleontològica	entre	els	infants	amb	discapacitats	visuals.	Quantitat	aconseguida:	3.000	€.

TOTAL FINANÇAMENT ACONSEGUIT: 37.536 €
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Visita guiada cap de setmana

Tallers escolars

Setmana de la Ciència

Tallers familiars

Maletes didàctiques
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El Departament de Gestió de la Col·lecció duu a terme la catalogació i marcatge de tots i cadascun 
dels fòssils, així com 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 disponibles als investigadors del centre d’una manera 
ràpida i fiable. 

La col·lecció paleontològica de l’ICP conté més de 215.000 exemplars, d’edats compreses entre els 
240 milions d’anys i els 10.000 anys.  

El procediment de gestió passa pel registre de cada fòssil amb un número de catàleg adjunt, tot 
incloent-t’hi la informació relativa al jaciment de què procedeix, l’edat, la part anatòmica i l’animal o 
espècie a què pertany. Per últim, s’anota la ubicació on es custodia la peça. Totes aquestes mesures 
garanteixen una correcta administració i documentació de les peces fòssils i possibiliten divulgar-ne 
la importància científica i patrimonial que posseeixen.

Registre

Durant l’any 2010 s’han inscrit en els llibres de registre un total de 6.634 fòssils. Actualment, la col·lecció 
de l’ICP compta amb 55.682 registres.

Informatització

Pel que fa a la informatització del nostre catàleg, s’ha procedit a reprendre el projecte del Muse-
umplus, programa de documentació de col·leccions facilitat per la Generalitat de Catalunya (De-
partament de Cultura i Mitjans de Comunicació). A causa de la inadequació del Museumplus per a 
col·leccions científiques, s’ha procedit a corregir l’arquitectura del programa per adaptar-lo a les ne-
cessitats del registre paleontològic. Després d’un any de treball, la nova base de dades en Museum-
plus inclou 42.300 registres (més del 75% del total registrat en llibres).

consultes

Laura Celià
Cap de Gestió de la Col·lecció

Marta March
Tècnica de Gestió de la Col·lecció

Xavier Oller
Col·laborador

Gestió de la Col·lecció

Amb motiu del tancament de la col·lecció motivat per les obres de remodelació de l’edifici de l’Espai 
Miquel Crusafont a Sabadell, no s’ha permès efectuar consultes entre el gener i setembre del 2010. 
S’han atès un total de 21 de demandes, nacionals i de fora, que han suposat el moviment de 2.500 
fòssils.

Préstecs

Pel que fa al préstec de materials, s’han cedit vàries rèpliques amb finalitat divulgativa (programa 
QuèQuiCom de TV3, exposició al mNACTEC, exposició sobre Darwin a Suïssa). Igualment, s’ha gestio-
nat el préstec de materials d’altres institucions a petició dels investigadors de l’ICP. S’ha treballat amb 
el Museu de Ciències Naturals de Barcelona i la Universitat de Kiel.

Nous compactes 

El passat any es va dissenyar el projecte dels nous espais de col·leccions. Aquests espais s’integren 
ara dins de la visita al públic gràcies a una finestra que permet que el visitant copsi la importància de 
la col·lecció i l’organització del magatzem. 

Els nous armaris compactes tripliquen el volum de magatzem anterior i s’han realitzat a mida per a la 
col·lecció de l’ICP. Compten amb la darrera tecnologia de desplaçament i seguretat. Així mateix, les 
obres han permès eliminar altres factors de risc (baixant d’aigua, canonades, terra de rajola), aconse-
guint un espai hermètic. Alhora, s’ha incorporat un control de temperatura i humitat relativa.

Noves tecnologies

Com a darrer projecte iniciat per aquest departament, destaca la incorporació de la tecnologia de ra-
diofreqüència (RFID). L’ICP ha iniciat una línia de treball i col·laboració amb l’empresa Saident, pione-
ra en tecnologia RFID per tal de posar en marxa un projecte innovador a tot Catalunya: la incorporació 
de Radiofreqüència passiva per a la realització d’inventaris i control de la col·lecció.



El laboratori de Preparació i Conservació de l’ICP intervé en la preparació de les restes fòssils i en la 
creació de rèpliques a partir de motlles o encofrats. 

A l’hora de preparar un fòssil, els conservadors-preparadors treballen amb diversos procediments 
amb l’objectiu que les peces es conservin de forma òptima al llarg del temps. A tals efectes, el labo-
ratori disposa d’un equipament modern i variat per contrarestar el deteriorament que puguin pre-
sentar els fòssils a tractar. 

Existeixen dos mètodes principals de preparació: els mecànics, consistents majoritàriament a arren-
car 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. 

Una de les tasques fonamentals del laboratori és l’elaboració de motlles, a partir dels quals s’extre-
uen rèpliques de les peces originals. Aquesta mesura permet als investigadors treballar amb peces 
idèntiques al fòssil originari evitant posar en perill l’exemplar genuí. Per altra banda, bona part de les 
rèpliques s’exposen al públic i són intercanviades amb altres centres de recerca.

Finalment, cal destacar la cada cop més important tasca divulgativa que el laboratori de Preparació i 
Conservació duu a terme. En són clars exemples la participació en congressos, la realització de pràc-

Preparació i Conservació

Suport a la Recerca

Sandra Val
Cap de Preparació i Conservació

Xènia Aymerich
Carolina Cancelo

Nuria Guerrero
Domingo López

Marina Rull
Marta Valls

Preparadors / Conservadors
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tiques a alumnes de restauració, la redacció d’articles a diverses 
publicacions i les jornades de portes obertes al públic general, 
entre d’altres. 

Gràcies a l’excel·lent grau de professionalitat del personal que en 
forma part com a l’ingent volum de feina que genera (tant per al 
nostre centre com per a altres institucions externes), el laboratori 
de Preparació i Conservació constitueix un eix fonamental en el 
desenvolupament del centre. 

Resum anual 2010 

Durant l’any 2010, l’àrea de Conservació i Preparació ha preparat 
un total de 1000 restes fòssils provinents de diversos jaciments. 
Entre d’altres, cal esmentar la preparació de la posta d’ous de di-
nosaure trobada a Coll de Nargó (per part de l’àrea de recerca de 
Faunes del Mesozoic).

Per altra banda, l’àrea de Preparació i Conservació de l’ICP ha par-
ticipat activament en la creació i disseny d’un laboratori expositiu 
integrat al nou Espai Miquel Crusafont de Sabadell. Aquest labora-
tori consta d’amples vidrieres amb la finalitat de mostrar als visi-
tants com hi treballen els conservadors i preparadors de l’ICP. Un 
cop més, el centre ha posat èmfasi en la seva tradició divulgadora.

Preparació d’esquelets actuals

Amb la finalitat de proporcionar un major nombre de material de 
comparació actual als nostres investigadors, el laboratori prepara 
constantment esquelets d’espècimens actuals. Al llarg del 2010 
s’han realitzat les següents preparacions:

•	 Preparació	d’un	crani	d’au.

•	 Preparació		de	dues	tortugues.

•	 Preparació	d’una	serp.

•	 Reconstrucció	d’un	crani	de	salamandra	gegant	del	MCNB.

•	 Preparació	d’una	musaranya.

Realització de motlles i còpies

Els fòssils trobats per l’equip de l’ICP constitueixen peces úniques 
i de gran valor que, molt sovint, presenten una composició fràgil. 
És per aquest motiu que la realització de motlles i còpies esdevé 
una de les tasques principals del laboratori de Preparació i Conser-
vació, ja que possibilita al personal del centre investigar amb rè-
pliques sense haver de manipular els originals. A més, els motlles 
i còpies constitueixen habitualment peces d’intercanvi amb altres 
centres de recerca, a fi d’ampliar el material d’estudi. 
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Noves tècniques de preparació i Assajos químics

L’Àrea de Conservació i Preparació està treballant en la recerca de noves tècniques de preparació per 
donar solució a materials que requereixen una preparació complexa, ja sia per la pròpia naturalesa 
que presenten, ja sia pel tipus de matriu on es troba. En aquest sentit, el laboratori s’ha posat en 
contacte amb centres de preparació paleontològica d’altres països, a fi de conèixer altres tècniques 
i mètodes de treball aplicables als nostres materials.

Al llarg del 2010 s’han treballat noves tècniques d’assajos químics en els següents materials:

•	Neteja	química	de	microfauna	per	fer	estudi	amb		microscòpia	electrònica.

•	Preparació	amb	àcids	tamponats	de	restes	molt	carbonatades	de	Can	Mata.	Miocè

•	Assajos	de	neteja	química	per	a	closques	d’ous	de	dinosaure	per	a	microscòpia	electrònica.	
Cretaci

•	Assajos	de	neteja	química	per	trobar	el	sistema	de	preparació	del	Capitosaure	del	Montseny-	
Triàsic

•	Assajos	de	neteja	química	per	a	l’estudi	de	cutícules	de	Fumanya

•	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	de	l’Espai	Miquel	Crusafont.	

•	Nous	sistemes	d’emmagatzematge	i	embalatge	amb	l’ús	de	noves	tècniques	i	nous	materials.

•	Realització	de	nous	sistemes	de	suports	expositius	per	a	niades	d’ous	de	dinosaure.

Formació: Pràctiques, workshop i jornades

El laboratori, amb la voluntat de formar nous preparadors en paleontologia, ofereix pràctiques dues 
tardes a la setmana i durant els mesos d’estiu als alumnes de l’Escola Superior de Conservació i Res-
tauració de Béns Culturals de Catalunya. L’oportunitat de treballar amb materials originals possibilita 
que els estudiants assoleixin un nivell de coneixement i professionalitat inigualables. 

S’ha treballat amb els següents materials amb un equip de 6 restauradors durant 2 mesos:

•	 Jaciment	de	Cal	Guardiola:	Preparació	de	restes	fòssils.		TOTAL		95

•	 Jaciment	de	Can	Filuà:	Preparació	de	tortugues	gegants	del	Miocè.		TOTAL	8

Second Conservation Workshop Natural Hystory Colletions 

Durant el 2010, l’àrea de Preparació i Conservació ha treballat l’esquema i els continguts del futur 
II  Conservation Workshop que serà celebrat al 2011. A tals efectes, s’han contactat els ponents in-
ternacionals que assistiran a l’acte i s’ha distribuït informació mitjançant les corresponents circulars 
divulgatives. 

Assignatura de patrimoni paleontològic 

El laboratori de Conservació i Preparació col·labora en l’ensenyament de l’assignatura de Patrimoni 
Paleontològic (pertanyent al Màster de Patrimoni  de la Facultat d’Història de la Universitat de Bar-
celona). Concretament, s’imparteix una classe amb totes les tècniques de conservació i preparació 
en Paleontologia, tot posant l’accent en els mètodes adients segons el material que s’ha de tractar. 
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AREA DE RECERCA MOTLLES I CÒPIES

NeoGeN/ 

QuateRNaRI

PaleoPRIMatoloGIa

Motlles i còpies primats:

• Dryopithecus fontani

• Hispanopithecus laitanus Can Feu

• Hispanopithecus laietanus Can 
Llobateres

• Pieralopithecus catalaunicus

• Material de Castell de Barberà

• Material de Can Ponsic

• Material Can Llobateres  clàssic.

• Oreopithecus

• Recostruccció Anoiapithecus

• Pliopithecus canmatensis.

• Material EDAR.

• total: 290 aprox.

Motlles i còpies de dents de micro.

MeSoZoIc

• Tres cranis - Edingerella 
madagascariensis (Triàsic inferior)

• Osteoderm dinosaure

• total: 6

PaleoBIoloGIa

• Motlles i còpies d’endocranis:

• total: 32 aprox.

DIFuSIó

GeStIó 

 col·leccIoNS

• 5 cranis Myotragus

• 5 cranis  Pierolapithecus

• 9 ous de dinosaure

• 1 Fèmur de titanosaure

• total: 20

 

Finançament de l’àrea

Pressupostos presentats dels serveis externs:

TOTAL TOTAL IVA

22.500 € 26.100 € Can Filuà- GEOTERNA,SL

15.000 € 17.400 € Vallparadís –GEOTERNA,SL

40.000 € 46.400 € Museu Zoologia -MCNB

7.920 € 9.920 € Coll de Nargó – Generalitat

7.000 € 8.260 € Museu Geologia -MCNB

5.500 € 8.260 € B-40  - Subvenció Generalitat

46.000 € 53.360 € Museu Zoologia - MCNB

1.000 € 1.180 € Museu Zoologia - MCNB

18.000 € 21.240 € B-40 - FOSSILIA,SL

total:  192.120 €

Durant el 2010 s’han realitzat les següents reproduccions:   
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El Departament de Dipòsits paleontològics i jaciments de l’ICP — que col·labora amb el Departament de 
Gestió de la Col·lecció—  gestiona les entrades del material provinent de les intervencions paleonto-
lògiques mitjançant les corresponents actuacions administratives. Aquestes intervencions poden ser 
preventives, d’urgència o integrades en projectes de recerca concrets. Durant el 2010, l’ICP ha tingut 
el dipòsit de quinze intervencions, les quals han proporcionat l’entrada de 21.333 restes fòssils a la 
Col·lecció. Les peces s’ubiquen i gestionen al magatzem general, tot organitzant els espais actuals i 
garantint-ne per al futur. 

El material fòssil prové majoritàriament del conjunt de les conques mediterrànies situades a Catalu-
nya 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).

La col·lecció paleontològica de l’ICP conté més de 215.000 exemplars, d’edats compreses entre els 
240 milions d’anys i els 10.000 anys.  Gràcies a les intervencions paleontològiques que l’ICP duu a 
terme, la col·lecció continua creixent any rere any.

Gestió de Dipòsits Paleontològics i Jaciments

Jordi Galindo
Cap de Gestió de Dipòsits 

Paleontològics i Jaciments

Gestió dels dipòsits paleontològics i jaciments

Durant l’any 2010, el nombre de restes fòssils que han entrat a l’ICP suma la xifra de 21.333 exemplars. 
Per tant, la nostra col·lecció se situa actualment en els  215.068 exemplars.

Entrades 2007 Entrades 2008 Entrades 2009 entrades 2010

4.344 10.384 9.235 21.333

Ingrés per cessions

Enguany s’ha formalitzat l’ingrés per cessió de Francisco Martínez Paul d’unes restes fòssils provi-
nents del jaciment triàsic de Vilanova de la Sal (Les Avellanes i Santa Linya, La Noguera).  

Informatització

S’ha creat una base de dades informàtica que permet una recerca ràpida dels materials existents al 
Magatzem general. Aquesta base de dades disposa de 775 fitxes, corresponents al total d’entrades 
al magatzem des de l’any 2007 fins el març de 2010.

Gestió de materials paleontològics en dipòsit provisional a l’ICP.

- Inventari dels materials paleontològics procedents dels jaciments mesozoics del Berguedà, 
per tal d’efectuar el dipòsit definitiu al Museu de les Mines de Cercs. Aquest inventari ha 
estat elaborat a petició de Xavier Maese de la Secció d’Actuacions del Servei d’Arqueologia 
i Paleontologia.

- Gestió del transport de la posta d’ous de dinosaure del jaciment de Pinyes (Coll de Nargó, 
Alt Urgell) des del laboratori de Conservació i Preparació de l’ICP a l’Espai Miquel Crusafont. 
S’ha efectuat tot el procés administratiu per exposar la niuada a l’Espai fins que se’n dicta-
mini el dipòsit definitiu.

consultes realitzades sobre jaciments i la col·lecció de l’IcP per persones alienes al centre. 

S’han realitzat consultes per tal d’incloure el patrimoni paleontològic de Sant Pere de Ribes al mapa 
de patrimoni cultural de sant Pere de Ribes. Alhora, la subàrea de Conservació de dipòsits paleonto-
lògics i jaciments s’ha reunit amb l’Ajuntament de Vacarisses per situar dos jaciments paleontològics 
dins del mapa de patrimoni cultural del municipi, i amb l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació 
de Barcelona, a fi de posicionar jaciments paleontològics dins del mapa de patrimoni cultural de 
Viladecavalls.

Gestió del magatzem general

S’ha realitzat la recerca sistemàtica i exhaustiva dels materials paleontològics existents en el nostre 
magatzem general atenent les peticions formulades pels investigadors del centre. Alhora, s’ha orga-
nitzat i supervisat les obres de condicionament per inserir les prestatgeries fixes de l’antic magatzem 
general del Museu Miquel Crusafont i les restes fòssils emmagatzemades en ell. 
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El Departament de Comunicació i Difusió Científica (DC2) de l’ICP té com a objectius:

•	 Donar a conèixer l’IcP com a centre de referència a Catalunya en la recerca, conservació i difusió 
de la paleontologia. 

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

•	 Donar suport als diferents projectes científics, divulgatius i tècnics de l’ICP.

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

L’ICP en portada

Comunicació a Mitjans

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

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

Comunicació i Difusió Científica

Sílvia Bravo
Cap de Comunicació i 

Difusió Científica

Xènia Castellà
Becària de Comunicació

La recerca de l’ICP ha estat notícia en mitjans com TV3, La Vanguardia i El Periódico, Catalunya Rà-
dio i COMRàdio, i multitud de blogs i altres espais 2.0.

Durant el 2010, l’ICP ha generat quatre notes de premsa que juntament amb la resta de comuni-
cacions –més puntuals- han portat el nostre centre a l’actualitat d’una trentena de mitjans. Des-
taquen la Inauguració de l’Espai Miquel Crusafont de Sabadell i la troballa de la posta d’ous de 
dinosaure més gran d’Europa.

L’ICP obert a tothom

El portal i el butlletí de l’ICP

L’actualitat de l’ICP, així com detalls del seu equip de treball i dels diferents  projectes en els que 
participa, es recullen en els seus canals digitals: el portal i el butlletí.

Des de la pàgina principal del portal es dóna a conèixer tota l’actualitat del centre, però és des de 
cadascuna de les seccions que s’aprofundeix en les persones i projectes.

Aquest any s’ha fet un especial esforç per tal que els continguts d’aquest portal siguin complets 
en les tres llengües en les que es publica: català, castellà i anglès.
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 Visitants al portal ICP

Mes Visitants 
diferents

Nombre 
de visites

Pàgines

Gen 2010 2.406 3.873 19.488

Feb 2010 2.345 3.614 22.308

Mar 2010 2.577 3.946 26.677

Abr 2010 2.179 3.365 27.346

Mai 2010 2.627 4.407 33.552

Jun 2010 2.187 3.738 30.332

Jul 2010 1.862 3.441 20.592

Ago 2010 1.876 3.298 14.108

Set 2010 2.560 4.392 26.268

Oct 2010 3.639 6.003 43.7

Nov 2010 3.471 5.8 32.364

Des 2010 3.311 5.565 46.287

Total 31.04 51.442 343.022

El portal de l’ICP ha assolit més de 3.000 visites mensuals, amb un 
creixement important i sostingut en els darrers mesos.

Els lectors del portal de l’ICP ens visiten d’arreu del món, però destaquen les visites des de catalunya 
i la resta de l’estat, que representen més del 60% de les pàgines visitades; però també des dels eeuu 
amb un 25%, des de França amb un 2%), i des d’alemanya, la Xina, Bielorússia, Països Baixos i Japó 
amb al voltant d’un 1% cadascun.

Durant el 2010 s’han posat en marxa quatre espais nous en el portal per tal de  promoure conferènci-
es i programes específics: El I Simposi Internacional en Paleohistologia, el II Workshop de Conserva-
ció, el XXVII congrés de la Sociedad Española de Paleontologia i l’Any Crusafont.

Mensualment, el DC2 publica el Butlletí de l’ICP que recull les notícies més destacades en les darreres 
setmanes. Aquest butlletí arriba el desembre de 2010 a 441 subscriptors en català, i des del mes d’oc-
tubre es publica també en castellà amb gairebé una quarantena de subscriptors.

El nombre de subscriptors ha crescut durant aquest 2010 en un 35%.

L’ICP en boca de tots
la difusió en Xarxes 2.0

En l’era d’internet una bona acció de comunicació i difusió ha de recolzar-se en una presència ben treba-
llada als canals 2.0. En aquesta direcció el DC2 ha continuat impulsant el canal facebook de l’ICP, alhora 
que ha començat a dissenyar una estratègia 2.0 més àmplia. 

L’ICP ja té 1.500 seguidors!
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Laila Pilgren
Cap de Projectes

Laila Pilgren
Cap de Projectes

El Departament de Projectes de l’ICP, creat al setembre del 2007, té per objecte l’obtenció de recur-
sos econòmics i triar les fonts de finançament més adequades a cada projecte de recerca del centre, 
tant en l’àmbit nacional com internacional. 

Aquesta àrea també s’encarrega de gestionar beques d’investigació nacionals i internacionals. 
D’aquesta manera, els investigadors de l’ICP poden optar a la diversitat d’ajuts convocats per orga-
nismes públics i privats d’arreu del món. Concretament, el departament revisa el conjunt de requisits 
establerts a les diferents convocatòries i els comunica als investigadors. D’aquesta manera, se’n ga-
ranteix un total acompliment de les bases establertes. 

Durant el 2010, el departament ha gestionat importants projectes de recerca que han tingut per ob-
jecte, entre d’altres, solucionar les deficiències tècniques en l’inventari de la col·lecció paleontològica 
del centre; la creació de rets de treball amb altres institucions a fi d’atraure turisme de qualitat; dur a 
terme excavacions i prospeccions; gestionar la participació a congressos i simposis, i fins i tot, crear 
un videojoc per a adolescents.  

En l’aspecte científic, s’han encetat dos nous projectes d’investigació per als propers 3 anys, finançats 
pel Ministerio de Ciencia e Innovación. Per altra banda, molts dels investigadors de l’ICP han obtingut 
beques per realitzar estances científiques a l’estranger, concretament a ciutats com Nova York, París, 
Basilea a Londres. Aquestes estances permeten assolir una àmplia experiència investigadora, alhora 
que possibiliten adquirir nombrosos contactes professionals a l’estranger, els quals brindaran suport 
i consell professional durant la trajectòria científica del nostre personal.

Un dels objectius bàsics del departament és donar suport i resoldre les consultes administratives 
que puguin tenir els investigadors en relació amb la documentació que cal presentar a cada projecte. 
D’aquesta manera, poden dedicar més temps a fer el que millor saben: investigar!

Projectes

PROJECTES I SUBVENCIONS 2010
I. GeNeRalItat De cataluNYa

	Departament de cultura, Patrimoni cultural.

Subvenció atorgada a Laura Celià per solucionar les deficiències tècni-
ques de fitxes d’inventari de la col·lecció. Import concedit: 8.000 euros.

Subvenció concedida a Àngel Galobart i Teresa Esquirol per “Ter-
ra de Dinosaures”, dins els programes de col·laboració entre mu-
seus. Import atorgat: 5.000 Euros. 

Subvenció atorgada a Sandra Val per a la conservació i preparació dels béns 
culturals mobles de la autovia orbital B-40. Import aprovat: 5.500 Euros. 

Subvenció concedida a Joan Madurell per efectuar una interven-
ció paleontològica a Incarcal, inclosa en projectes d’investigació 
biennals, 2010-2011. Import atorgat: 13.092 Euros. 

Subvenció atorgada a David M. Alba per efectuar una intervenció 
paleontològica inclosa en projectes d’investigació biennals a Can 
Llobateres. Import aprovat: 22.414 Euros. 

Subvenció concedida a Àngel Galobart i Josep Fortuny per dur a ter-
me una intervenció paleontològica inclosa en projectes d’investiga-
ció biennals sobre el Triàsic. Import atorgat: 6.167 Euros. 

Subvenció atorgada a Àngel Galobart i Josep Marmi per efectuar una 
intervenció paleontològica inclosa en projectes d’investigació biennals 
relacionada amb plantes del Mesozoic. Import aprovat: 3.738 Euros. 

Subvenció concedida a Àngel Galobart per efectuar intervenció 
paleontològica inclosa en projectes d’investigació biennals a 
Molí del Baró. Import atorgat: 5.092 Euros. 

Subvenció atorgada a Àngel Galobart i Bernat Vila per efectuar 
intervenció paleontològica inclosa en projectes d’investigació 
biennals a Sapeira. Import aprovat: 2.273 Euros. 

Subvenció concedida a Àngel Galobart per efectuar intervenció 
paleontològica inclosa en projectes d’investigació biennals a 
Bastús. Import aprovat: 5.446 Euros. 

Subvenció atorgada a Àngel Galobart per efectuar una interven-
ció paleontològica inclosa en projectes d’investigació biennals. 
Import concedit: 2.843 Euros. 

Subvenció  concedida a Enric Menéndez per a l’adquisició d’armaris com-
pactes per a l’Espai Miquel Crusafont. Import aprovat: 14.536 Euros. 

Subvenció atorgada a Laura Celià per a la remodelació de l’expo-
sició de l’Espai Miquel Crusafont. Import concedit: 14.536 Euros. 

	 comissionat per a universitats i Recerca

Subvenció concedida a Laura Celià per al projecte “Explicar ciència 
al públic amb discapacitats”. Import aprovat: 3.000 Euros. 

Subvenció atorgada a Alícia Montes per al projecte “Back in 
Time: Una aventura paleontològica”. Concedit: 5.000 Euros. 

II. MINISteRIo De cIeNcIa e INNoVacIóN

Plan Nacional I+D: Proyectos de Investigación Fundamental, 
CGL2010-21672, conseguit per Isaac Casanovas i Daniel de Miguel, 
per al projecte “Devolviendo los fósiles a la vida: una aproximaci-
ón multidisciplinar a la paleobiología de los pequeños mamíferos 

miocenos de la península Ibérica”. Import concedit: 121.000 euros. 

Plan Nacional I+D: Proyectos de Investigación Fundamental, 
CGL2010-20868, conseguit per Gabriele Macho y Xavi Jordana, 
per al projecte “Estrategias de life-history en primates: efectos 
de la dieta y la estacionalidad en los cambios morfológicos onto-
génicos y la eficiencia funcional en simios simpátricos y homíni-
dos”. Import concedit: 193.600 euros. 

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), FCT-10-
1632 atorgat a Laura Celià, per al “Proyecto de divulgación social de 
la investigación en paleontología”. Import concedit: 20.000 euros. 

Programa de Acciones Complementarias per a la organització del 
“International Symposium on Paleohistology” a càrrec de la Dra. 
Meike Köhler.  Import: 18.000€.

Programa de Acciones Complementarias per a la organització de 
les Jornadas de la Sociedad Española de Paleontologia “Paleo-
biología: nuevos conceptos y nuevos métodos” a càrrec del Dr. 
Salvador Moyà Solà.  Import: 4.000€.

III. INteRNacIoNal 

Subvenció de la National Geographic Society al Dr. David M. Alba per 
al seu projecte de excavació i investigació “New Paleontological Exca-
vations at the late Miocene Hominoid-bearing site of Can Llobateres 
1 (Vallès-Penedès Basin, Catalonia, Spain) per un import de $15.000.

BEQUES 
I. GeNeRalItat De cataluNYa

	  agència de Gestió d’ajuts universitaris i de Recerca (aGauR)

Beca BE per a estada de recerca fora de Catalunya JM063573, 
concedida a Judit Marigó, per al termini d’1 mes en el Naturhisto-
risches Museum, Basel-Suïssa. 

Beca PIV (per a professors i investigadors visitants) SM063752, 
concedida a Marc Godinot per a una estada de 15 dies a l’ICP. 

II. MINISteRIo De cIeNcIa e INNoVacIóN

Juan de la Cierva JCI-2010-08241, obtingut per Isaac Casanovas. 
Total: 25.250 euros brut /any. Durada: 3 anys. 

Juan de la Cierva JCI-2010-08157, obtingut per Xavier Jordana. To-
tal: 25.250 euros brut /any. Durada: 3 anys.

Estancias Breves FPI: concedida a Miriam Pérez de los Ríos, per a 
una estança de 89 dies en el National Museum of Kenya. 

Estancias Breves FPI: concedida a Arnau Bolet per a una estança 
de 61 dies al American Museum of Natural History de Nova York.

III. GoBIeRNo De aRaGóN

	  Departamento de ciencia, tecnología y universidad

Beca para el foment de la mobilitat dels investigadors, concedida 
a Daniel de Miguel durant un període de 6 mesos (8.053 Euros). 

IV. uNIó euRoPea

Synthesys Grant, concedida a Josep Fortuny, per a una estança 
de 13 dies al Museu d’Història Natural de København, Dinamarca.
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3.1 BEQUES, PROJECTES I CONTRACTES ACONSEGUITS AL 2010

Producció Científica

Beques

 “Juan de la cierva JcI-2010-08241”, 
del Ministerio de educación y ciencia. 
Contracte post-doctoral atorgat a Isa-
ac Casanovas-Vilar, adscrit al projecte: 
“Grandes símios fósiles (Hominoidea) 
del Mioceno del área mediterránea: orí-
gen, paleobiología y evolución.” Durada: 
2011-2013.

“Juan de la cierva”, concedida a Jordana, X. 
en el marc del Programa Nacional de Con-
tratación e incorporación de RRHH, Minis-
terio de Ciencia e Innovación” (2010).

 “Beca FI” de la Generalitat de catalunya 
(2010-2013) atorgada a Judith Marigó per 
a l’Institut Català de Paleontologia des 
del Febrer del 2010. 

“estancias Breves del Ministerio de cien-
cia e Innovación”: Atorgada a Pérez de los 
Ríos, M. (2010): Destinació: Kenya National 
Museum (Nairobi, Kenya). Associat al pro-
jecte: “Grandes simios fósiles (Hominoi-
dea) del Mioceno del área Mediterránea: 
origen, paleobiología y evolución”.

“estancias Breves” del Ministerio de ci-
encia e Innovación: Atorgada a Pérez de 
los Ríos, M. Destinació: Museum d’Histoi-
re Naturelle de Paris (France). Associat al 
projecte: “Grandes simios fósiles (Homi-
noidea) del Mioceno del área Mediterrá-
nea: origen, paleobiología y evolución”.

“estancias Breves” del Ministerio de 
ciencia e Innovación: Atorgada a Bolet, 
A. Destinació: University College of Lon-
don. De l’1 de Febrer al 2 d’abril.

“estancias Breves” del Ministerio de 
ciencia e Innovación: Atorgada a Mar-
mi, J. Destinació: Université Claude 
Bernard Lyon I, Lyon. De l’1 al 14 de No-
vembre.

“estancias Breves” del Ministerio de ci-
encia e Innovación: Atorgada a Cartanya, 
J. (Col·laborador associat al Grup de Re-
cerca del Mesozoic): Natural History Mu-
seum de Londres, del 15 al 18 de juny.

“Synthesys grant” concedida a Fortuny, 
J. per al projecte “Walking and Feeding 
with temnospondyls”, dut a terme al Mu-
seu d’Història Natural de Paris (Març). Co-
ordinador: Dr. Sebastien Steyer.

“Synthesys grant” concedida a Judit Ma-
rigó per al  Muséum national d’histoire 
haturelle (París, França). Títol projecte: 
“Comparison between Eocene Adapoi-
dea (Primates) from the Iberan Peninsula 
and the FR-TAF collections”. Març 2010.

 “Synthesys grant”, atorgada a Jorda-
na, X.  Destinació: Museum National 
d’Histoire Naturelle (Paris, France). Títol 
projecte: Forearm pronation efficiency 
analysis in Hominoids (2010). 

Projectes concedits al 2010

DeVolVIeNDo loS FóSIleS a la VIDa: 
uNa aPRoXIMacIóN MultIDIScIPlI-
NaR a la PaleoBIoloGía De loS Pe-
QueÑoS MaMíFeRoS MIoceNoS De 
la PeNíNSula IBÉRIca. Investigador 
principal: I. Casanovas Vilar. Finançat pel 
MICIN Subvenció concedida: 150.000 eu-
ros. Número d’investigadors: 6. Duració: 
2010-2013.

elS aFloRaMeNtS PaleÒGeNS aMB 
FauNa De VeRteBRatS De cata-
luNYa (2010-2013) redactat pel Dr. 
Salvador Moyà Solà, Dr. Raef Minwer-
Barakat, Judit Marigó-Cortés i Imma 
Roig-Secall, de l’Àrea de Paleoprimato-
logia i Evolució Humana de l’ICP. Projec-
te en el qual Jordi Galindo forma part 
de l’equip investigador en qualitat de 

Conservador de dipòsits paleontològics 
i jaciments de l’ICP.

lIFe HIStoRY StRateGIeS IN PRIMa-
teS: tHe eFFectS oF DIet aND SeaSo-
NalItY oN oNtoGeNetIc MoRPHo-
loGIcal cHaNGe aND FuNctIoNal 
eFFIcIeNcY IN SYMPatRIc GReat aPeS 
aND FoSSIl HoMININS.Ministerio de Ci-
encia e Innovación, projecte concedit a 
Gabrielle A. Macho (investigadora princi-
pal). Quantitat 160.000€ i 36.000 de des-
peses adjudicades.

NeW PaleoNtoloGIcal eXcaVatI-
oNS at tHe late MIoceNe HoMINoID-
BeaRING SIte oF caN lloBateReS 1 
(VallèS-PeNeDèS BaSIN, cataloNIa, 
SPaIN), Investigador principal: David M. 
Alba, finançat per la National Geograp-
hic Society. Any 2010. Quatitat: 10.000 € 
(aprox.).

NeW PaleoNtoloGIcal eXcaVatI-
oNS at tHe late MIoceNe HoMINoID-
BeaRING SIte oF caN lloBateReS 1 
(VallèS-PeNeDèS BaSIN, cataloNIa, 
SPaIN). 2010-2013, Investigador princi-
pal: David M. Alba, presentat al Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia de la Ge-
neralitat de Catalunya en el marc de les 
intervencions paleontològiques. Durada: 
2010-2013. Quantitat: Subvenció dema-
nada per al bienni 2009-2010 a la Genera-
litat de Catalunya. 20.000 Euros. 

PRoYecto De DIVulGacIóN SocIal De 
la INVeStIGacIoN eN PaleoNtolo-
GIa. Fundación española para la ciencia y 
la tecnología (FECYT/MICINN). La memò-
ria tècnica del projecte ha estat redactada 
per Laura Celià Gelabert,  i en el qual  Jordi 
Galindo forma part en qualitat d’assessor 
científic del Neògen i Quaternari, i Marta 
March en el disseny i il·lustració.

Projectes amb participació 
d’investigadors de l’ICP

el caleNtaMIeNto GloBal Y la DI-
VeRSIDaD De loS MaMIFeRoS. uN 
teSt Del eFecto Del caMBIo clIMa-

tIco a PaRtIR Del ReGIStRo FoSIl.  
Investigador principal: M.T. Alberdi. Sub-
vención concedida: 100.000 euros.  Nú-
mero de investigadores: 8. Duración: 1 
octubre 2010 a 30 septiembre 2013.

PRoSPeccIóN Y eXcaVacIóN PaleoN-
tolóGIca eN loS YacIMIeNtoS toRIl-
3a Y NoMBReVIlla-9 Del PeRFIl De 
toRIl-NoMBReVIlla (cueNca De ca-
lataYuD-teRuel). tÉRMINoS MuNIcI-
PaleS De DaRoca Y NoMBReVIlla (Za-
RaGoZa). Investigador principal: Daniel 
De Miguel (ICP), B. Azanza (Universidad 
de Zaragoza) y M. Salesa (Museo Nacio-
nal de Ciencias Naturales-CSIC). Subven-
ción concedida: 7.500 euros. Duración: 18 
Agosto - 8 Septiembre 2010. 

Contractes

Pressupost per a la preparació d’un conjunt 
de 42 restes fòssils trobades a Can Filuà per 
l’empresa GEOTERNA,S.L. 26.100 €.

Pressupost per a la preparació d’un conjunt 
de 21 restes fòssils trobades a Vallparadís 
per l’empresa GEOTERNA,S.L. 17.400 €.

Pressupost per als acabats de la gran 
posta d’ous de dinosaure de Coll de Nar-
gó, finançat per Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya. 9.920 €.

Pressupost per al MUSEU CIÈNCES NA-
TURALS DE BARCELONA – Museu de Zo-
ologia per a la restauració de RORCUAL 
COMÚ (Balena), exposada en el MCNB, 
i que anirà exposada en l’Edifici Museu 
del Nou Museu de Ciències Naturals del 
FORUM de Barcelona. 46.400 €.

Pressupost per al MUSEU CIÈNCES NA-
TURALS DE BARCELONA – Museu de Ge-
ologia per a la preparació d’un conjunt 
de restes fòssils de l’exposició per a ser 
traslladades al nou Museu del Forum. 
8.260 €.

Pressupost per al MUSEU CIÈNCES NA-
TURALS DE BARCELONA – Museu de 
Zoologia per a la restauració del crani 
fracturat de la  RORCUAL COMÚ (Bale-

na), exposada en el MCNB, i que anirà 
exposada en l’Edifici Museu del Nou Mu-
seu de Ciències Naturals del FORUM de 
Barcelona. 53.360 €.

Pressupost per al l MUSEU CIÈNCES NA-
TURALS DE BARCELONA – Museu de Zo-
ologia per a la realització de la còpia d’un 
crani de Myotragus amb la seva màndí-
bula. 1.180 €.

Pressupost per a la preparació de mate-
rial fòssil trobat per l’empresa FOSSILIA, 
SL a la intervenció de la B-40. 21.240 €.

Subvencions

Subvenció atorgada per la Generalitat 
per a la Conservació –Preparació de Ma-
terial fòssil de la B-40. 8.260 €.

Subvenció sol·licitada al Departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació per a la 
contractació d’un documentalista. Quan-
titat concedida: 8.000 €

Subvenció sol·licitada al Departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació per a la 
remodelació dels espais de la col·lecció. 
Quantitat concedida: 14.536 €

Projecte de divulgació social de la re-
cerca paleontològica. FECYT. Objectiu: 
aconseguir finançament per a la subcon-
tractació del monitoratge per a les activi-
tats didàctiques. Quantitat aconseguida: 
20.000 €.

Projecte de remodelació de l’exposició. 
Generalitat de Catalunya, Departament 
de Cultura i Mitjans de Comunicació. 
Objectiu: aconseguir finançament per al 
canvi de l’exposició. Quantitat aconse-
guida: 14.536 €

Projecte d’accessibilitat per difondre 
la recerca. Generalitat de Catalunya, 
Departament d’Universitats i Recerca 
(AGAUR), convocatòria ACDC. Objectiu: 
difondre la recerca paleontològica entre 
infants amb discapacitats visuals. Quan-
titat aconseguida: 3.000 €.
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3.2. PROJECTES DE RECERCA ACTIUS.

Projectes pròpis de l’ICP

Els projectes actualment en actiu a l’ICP 
són els següents:

DeVolVIeNDo loS FóSIleS a la VI‐
Da: uNa aPRoXIMacIóN MultIDIScI‐
PlINaR a la PaleoBIoloGía De loS 
PeQueÑoS MaMíFeRoS MIoceNoS 
De la PeNíNSula IBÉRIca.” Depenent 
del Ministerio de Ciencia e Innovación anys 
2011-2013 CGL2010-21672 (subprograma 
BTE). Finançament: 150.000 euros. Inves-
tigador Principal: Dr. Isaac Casanovas Vilar.

DIVulGacIóN SocIal De la INVeS‐
tIGacIóN eN PaleoNtoloGía”. De-
penent del FECYT, any 2010. FCT-10-1632, 
Finançament: 20.000 Euros. Investigador 
Prinicpal: Laura Celià (Institut Català de Pa-
leontologia). Co-investigadors: Xavier Jor-
dana, Nekane Marín, Meike Köhler & Rubén 
García-Martínez.

elS aFloRaMeNtS PaleÒGeNS aMB 
FauNa De VeRteBRatS De catalu-
NYa (2010-2013) redactat pel Dr. Salvador 
Moyà Solà, Dr. Raef Minwer-Barakat, Ju-
dit Marigó-Cortés i Imma Roig-Secall, de 
l’Àrea de Paleoprimatologia i Evolució 
Humana de l’ICP. Projecte en el qual Jordi 
Galindo forma part de l’equip investiga-
dor en qualitat de Conservador de dipò-
sits paleontològics i jaciments de l’ICP. 

elS aFloRaMeNtS tRIÀSIcS aMB FauNa 
De VeRteBRatS De cataluNYa. 2008-
2011. Pojecte presentat a l’Àrea de Recerca 
i Coneixement de la Direcció General de 
Patrimoni, Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya. Direcció, Dr.Àngel 
Galobart,Josep Fortuny i Dr. Bernat Vila.

elS JacIMeNtS PaleoNtolÒGIcS Del 
tRÀNSIt cRetacI-PaleÒGeN Del PRe-
PIRINeu catalÀ: SISteMÀtIca, Pale-

oecoloGIa I IMPlIcacIoNS PaleoBI-
oGeoGRÀFIQueS. 2007-2011. Projecte 
presentat a l’Àrea de Recerca i Coneixe-
ment de la Direcció General de Patrimoni, 
Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya.  Direcció, Dr.Àngel Galobart.

eStuDI PaleoNtolÒGIc Del PlIo-PleIS-
tocè De la coNca De BaNYoleS-BeSalÚ: 
PRoJecte De ReceRca 2009-2012. Madu-
rell-Malapeira, J. 

eStuDIo De cáScaRaS De HueVo Y 
De HueSoS FóSIleS Del YacIMIeN‐
to De Órzola (lanzarote)”. De-
penent del Cabildo Insular de Lanzarote. 
Finançament: 5.000 euros. Investigador 
Principal: Dr. Antonio Sánchez.

eVolucIóN De loS DINoSauRIoS eN el 
eSte IBÉRIco, Y Su eNtoRNo, DuRaN‐
te el cRetácIco: SISteMátIca e INFe‐
ReNcIaS PaleoBIolóGIcaS Y Paleoe‐
coloGIcaS.” Depenent del Ministerio de 
Ciencia e Inovación,anys 2009-2011. CGL2008-
06533-C03-01/ BTE, Finançament 58.000 Eu-
ros. Investigador Principal:Galobart, À.

Great apes (HominoiDea) from 
tHe MIoceNe oF tHe MeDIteRRa‐
NeaN ReGIoN: oRIGIN, eVolutIoN 
aND PaleoBIoloGY”. Finançat pel 
Ministerio de Ciencia e Innovación, anys 
2009-2011, CGL2008-00325/BTE. Finança-
ment: 100.000 €. Investigador principal: 
Prof. Salvador Moyà-Solà. 

GRuP De PaleoPRIMatoloGIa I Pa‐
leoNtoloGIa HuMaNa PIPH” Grup 
de Recerca Consolidat) 2009 SGR 754. 
Depenent de l’AGAUR, Departament 
d’Innovació, Universitats i Empresa, Ge-
neralitat de Catalunya. Finançament: 
45.760 euros. Investigador Principal: 
Prof. Salvador Moyà-Solà.

GRuP De ReceRca eN aNtRoPoloGIa 
BIolÒGIca (GReaB). Generalitat de Ca-
talunya: AGAUR (2009SGR566), 45.000 
euros, 2009 a 2014, IP: Pilar Aluja (Univer-
sitat Autònoma de Barcelona); Investiga-
dors de l’ICP: Xavier Jordana.

IBeRIaN DINoSauR tRacK PRoJect aMB 
col·laBoRacIó aMB la uNIVeRSItY oF 
MaNcHeSteR (aNGlateRRa). Digitalitza-
cions 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.

INFoReGIó PRoJect (2009 ReGIó 00011), 
“PaleoNtoloGIa VIRtual: DIGItalIt-
ZacIó I INteRaccIó aMB FÒSSIlS”. In 
collaboration with the ‘Modeling, Visuali-
zation, Interaction and Virtual Reality Re-
arch Group’ (MOVING) from ‘Universitat 
Politècnica de Catalunya’ (UPC) and the 
company ‘Tangent’.

la eVolucIóN De PatRoNeS De life-
HIStoRY eN MaMíFeRoS INSulaReS 
Y coNtINeNtaleS FóSIleS Y RecIeN‐
teS: uN eNFoQue coMPaRatIVo.” 
I+D CAICYT CGL2008-06204/BTE Ministe-
rio de Educación y Ciencia, anys 2008-2011. 
Finançament 96.800 Euros. Investigador 
Principal: Meike Köhler (Institut Català de 
Paleontologia). Co-investigadors: Moyà-
Solà, S.; Rook, L.; Celià Gelabert, L.; San-
der, M.; Garcia Martínez, R.; Palombo, M. 
R.; Kaiser, Th.; De Esteban Trivigno, C. S.

lIFe HIStoRY StRateGIeS IN PRIMateS: 
tHe eFFectS oF DIet aND SeaSoNa‐
lItY oN oNtoGeNetIc MoRPHoloGI‐
cal cHaNGe aND FuNctIoNal eFFIcI‐
eNcY IN SYMPatRIc GReat aPeS aND 
FoSSIl HoMININS. Ministerio de Ciencia e 
Inovación, anys 2010-2013. CGL2010-20868, 

Finançament 160.000 Euros. Investigador 
Principal: Dra. Gabriele Macho (Institut Cata-
là de Paleontologia). Co-investigadors: Lee-
Thorp, J.A., Jordana, X., Galtés, J., Warren, Y. 
& Wang, W.

MolluScat: Mol·luScoS coNtINeN-
talS De cataluNYa, del Grup de Mala-
cofauna Continental de Catalunya de l’As-
sociació Catalana de Malacologia (ACM). 
Finançat per l’ACM. Anys 2004-present.

NeW PaleoNtoloGIcal eXcaVa‐
tIoNS at tHe late MIoceNe Ho‐
minoiD‐bearinG site of Can llo‐
bateres 1 (Valles‐peneDès basin, 
Catalonia, spain). Finançat pel De-
partament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya i la National Geographic 
Society. Finançament: 22.414 euros. In-
vestigador Principal: Dr. David M. Alba.

PaleoNtoloGIa De VeRteBRatS 
a la ConCa De banyoles‐besalú: 
2010‐2014”. Depenent del Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
Finançament: 13.092 euros. Investigador 
Principal: Dr. Joan Madurell-Malapeira.

PRoSPeccIóN Y eXcaVacIóN Pale‐
oNtolóGIca eN loS YacIMIeNtoS 
toril‐3a y nombreVilla‐9 Del per‐
fil De toril‐nombreVilla (CuenCa 
De CalatayuD‐teruel). términos 
MuNIcIPaleS De DaRoca Y NoM‐
breVilla (zaraGoza).” Depenent de 
la Diputación General de Aragón. Finan-
çament: 7.500 euros. Investigadors  Prin-
cipals: Daniel DeMiguel, Beatriz Azanza i 
Manuel Salesa.

PRoYecto De DIVulGacIóN SocIal De 
la INVeStIGacIoN eN PaleoNtoloGIa. 
Fundación española para la ciencia y la tec-
nología (FECYT/MICINN). La memòria tècni-
ca del projecte ha estat redactada per Laura 

Celià Gelabert,  i en el qual  Jordi Galindo 
forma part en qualitat d’assessor científic 
del Neògen i Quaternari, i Marta March en 
el disseny i il·lustració. Anys: 2010-2011. 

RecoNeIXeMeNt Del “GRuP De Re‐
ceRca Del MeSoZoIc” com a Grup de 
Recerca Singular per part de l’Agència de 
Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
pel període 2009-2013. Investigador princi-
pal: Galobart, À. 

Projectes participats per 
investigadors de l’ICP

eFectoS De la INSulaRIDaD, MI‐
GRacIóN Y cultuRa eN la eVolu‐
cIóN De la PoBlacIóN HuMaNa De 
menorCa ii: Del pre‐talayÓtiCo 
al talaYótIco. Depenent del Ministe-
rio de Ciencia e Inovación, anys 2009-2011. 
CGL2008-00800/BOS, Finançament 81.400 
Euros. Investigador Principal: Dra. Assump-
ció Malgosa (Universitat Autònoma de Bar-
celona). Co-investigador: Xavier Jordana.

MultIDIScIPlINaRY aPPRoacH to tHe 
StuDY oF tHe PeoPlING oF tHe aZo-
ReS ISlaNDS (PoRtuGal): coNtRIBu-
tIoNS FRoM SKeletal aND GeNetIc 
MaRKeRS. Acción Integrada Hispano-Por-
tuguesa (E-114/08; HP2007-0047), 12.000 
euros, 1/01/2008 fins 31/06/2010, IP: As-
sumpció Malgosa (Universitat Autònoma 
de Barcelona), Manuela Lima (Universidade 
dos Açores), Investigadors de l’ICP: Xavier 
Jordana.

el caleNtaMIeNto GloBal Y la DI‐
VeRSIDaD De loS MaMíFeRoS. uN 
teSt Del eFecto Del caMBIo clI‐
MátIco a PaRtIR Del ReGIStRo Fó‐
SIl. Depenent del Ministerio de Ciencia e 
Innovación CGL-2010-19116 (subprograma 

BTE). Finançament: 100.000 euros. Inves-
tigador Principal: María Teresa Alberdi.

el YacIMIeNto PaleoNtolóGIco 
Del puerto De la CaDena (murCia). 
Depenent de la Fundación Séneca(CARM) 
11891/PHCS/09. Finançament: 71.200 euros. 
Investigador Principal: Miguel A. Mancheño 
Jiménez.
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3.3. PUBLICACIONS I RESULTATS DE RECERCA.

3.3.1. Publicacions 2010

Articles publicats a revistes SCI
Agustí, J., Blain, H.-A., Furió M., De Marfà, 
R. & Santos-Cubedo, A. (2010). The early 
Pleistocene small vertebrate succession 
from the Orce region (Guadix-Baza Basin, 
SE Spain) and its bearing on the first hu-
man occupation of Europe. Quaternary 
International, 223-224: 162-169.

Alba, D.M. (2010). Cognitive inferences in 
fossil apes (Primates: Hominoidea): does 
encephalization reflect intelligence? Jour-
nal of Anthropological Sciences, 88: 11-48. 

Alba, D.M., Almécija, S. & Moyà-Solà, S. 
(2010). Locomotor inferences in Piero-
lapithecus and Hispanopithecus: Reply 
to Deane and Begun (2008). Journal of 
Human Evolution, 59: 143-149.

Alba, D.M., Fortuny, J. & Moyà-Solà, S. 
(2010). Enamel thickness in the Middle Mi-
ocene great apes Anoiapithecus, Pierola-
pithecus and Dryopithecus. Proceedings 
of the Royal Society B, 277: 2237-2245.

Alba, D.M., Moyà-Solà, S. & Almécija, S. 
2010. A partial hominoid humerus from 
the middle Miocene of Castell de Bar-
berà (Vallès-Penedès Basin, Catalonia, 
Spain). American Journal of Physical 
Anthropology, 144(3): 365-381.

Alba, D.M., Moyà-Solà, S., Malgosa, A., 
Casanovas-Vilar, I., Robles, J.M., Almé-
cija, S., Galindo, J., Rotgers, C., Bertó 
Mengual, J.V. (2010). A new species of 
Pliopithecus Gervais, 1849 (Primates: 
Pliopithecidae) from the Middle Mioce-
ne (MN8) of Abocador de Can Mata (els 
Hostalets de Pierola, Catalonia, Spain). 
American Journal of Physical Anthropo-
logy, 141: 52-75. 

Almécija, S., Moyà-Solà, S. & Alba, D.M. 
(2010). Early origin for human-like pre-
cision grasping: A comparative study of 

pollical distal phalanges in fossil homi-
nins. PLoS ONE, 5: e11727.

Bolet, A.& Evans, S. E.  (2010) A new li-
zard from the Early Cretaceous of Cata-
lonia (Spain) and the Mesozoic lizards 
from the Iberian Peninsula. Cretaceous 
Research, 31: 447-457. 

Casanovas-Vilar, I., Angelone, C., Alba, 
D.M., Moyà-Solà, S. & i Köhler, M. (2010). 
Rodents and lagomorphs from the Midd-
le Miocene hominoid-bearing site of Bar-
ranc de Can Vila 1 (els Hostalets de Piero-
la, Catalonia, Spain). Neues Jahrbuch für 
Geologie und Paläontologie Abhandlun-
gen, 257(3): 297-315.

Casanovas-Vilar, I., García-Paredes, I., Al-
ba, D.M., van den Hoek Ostende, L.W. & 
Moyà-Solà, S. (2010). The European Far 
West: Miocene mammal isolation, diver-
sity and turnover in the Iberian Peninsu-
la.Journal of Biogegraphy, 37: 1079-1093.

Del Cerro, I., Marmi, J., Ferrando, A., 
Chashchin, P., Taberlet, P., & Bosch, M. 
(2010). Nuclear and mitochondrial phylo-
genies provide evidence for four species 
of Eurasian badgers (Carnivora). Zoolo-
gica Scripta, 39: 415-425. 

DeMiguel, D., Azanza, B. & Morales, B. 
(2010a). Trophic flexibility within the ol-
dest Cervidae lineage to persist through 
the Miocene Climatic Optimum. Palaeo-
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Resum de publicacions

A la taula següent es mostra el nombre de publicacions del 2010 i alguns índexs de 
productivitat en comparació amb els dels anys anteriors. El primer que hauríem de 
destacar és l’elevat nombre de publicacions d’aquest any, tant pel que fa a articles 
publicats a revistes del SCI, com a les altres categories. 

Publicacions 2007 2008 2009 2010

JOUR ART SCI 5 16 25 34
PROCEEDINGS SCI 3 8 12 12

PUBLICATIONS SCI 8 24 37 46

INTERNATIONAL JOURNALS 0 2 16 2
NATIONAL JOURNALS 4 19 10 21
PROCEEDINGS INT 11 10 13 11
PROCEEDINGS NAC 8 1 17 2
A. DIVULGACIÓ 3 5 6 16
BOOK/BOOK CH 3 3 3 17

Nº TOTAL PUBLICACIONS 37 64 102 115

El nombre total de treballs publicats/ac-
ceptats o sotmesos aquest any arriba a 115. 
Aquesta xifra indica que la productivitat per 
investigador està al voltant del 8, i que, en 
relació als anys anteriors, la productivitat 
per investigador segueix creixent. 

El mateix es pot dir dels resultats dels dife-
rents tipus de publicacions. Pel que fa  als 
treballs publicats a revistes del SCI, aquest 
any s’han publicat 34 artcicles i 12 proce-
dings, fet que implica un increment en la 
productivitat per investigador en relació 
amb l’any anterior, passant de 1,9 a 2,3 arti-
cles a revistes del SCI per investigador. 

Aquest any, l’increment del nombre d’in-
vestigadors ha estat baix, ja que passa 
dels 13 als 15. Però com hem pogut ob-
servar el nombre de publicacions totals, 
i particularment del SCI ha experimentat 
un increment pronunciat. L’increment  

En relació amb la qualitat i l’impacte de 
les revistes del SCI en què l’ICP ha publicat 
aquest any és molt elevat. Tan sols cal es-
mentar revistes amb factor d’impacte per 
sobre de 10 com són Proceedings of the 
National Academy of Sciences, USA, o re-
vistes amb factor d’impacte al voltant del 
3-4, com ara American Journal of Physical 
Anthropology, Journal of Human Evolution, 
Journal of Vertebrate Paleontology, Paleon-
tology, Quaternary International, Journal of 
Zoology,entre  d’altres.

A més, durant l’últim any membres de 
l’ICP han rebut tres premis de recerca. 
Per una banda M. Köhler ha guanyat el 
Premi d’Excel·lència a la Recerca 2010 de 
la UAB, en l’àrea de Ciències Experimen-
tals, el premi a la recerca paleontologica 
que dona la Fundació Dinopolis de Teru-
el y el premi Bartomeu Darder, concedit 

per la Societat d’historia Natural de Ba-
lears, tots ells per la publicació molt in-
novadora “Physiological and life history 
strategies of a fossil large mammal in a 
resource-limited environment”, publicat 
per M. Köhler  & Moyà-Solà, S., (2009) 
a la prestigiosa revista Proceedings of 
the National Academy of Science, PNAS, 
EEUU. Els Drs. Xavier Jordana, Raef 
Minwer-Barakat i Marc Furió han gua-
nyat el Premi Extraordinari de Doctorat 
per les seves tesis respectives.

Relació treballs publicats i nombre d’investigadors per any
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3.3.2 Relacions externes 
mantingudes durant el 2009
1.- Amb motiu del projecte del MICIN “DE-
VOLVIENDO LOS FÓSILES A LA VIDA: UNA 
APROXIMACIÓN MULTIDISCIPLINAR A LA 
PALEOBIOLOGÍA DE LOS PEQUEÑOS MA-
MÍFEROS MIOCENOS DE LA PENÍNSULA IBÉ-
RICA” CGL2010-21672 (subprograma BTE) 
s’ha establert una col·laboració amb les se-
güents entitats a fi d’assolir els objectius de 
recerca del projecte: 

-Universitat de Helsinki, Naturalis (Leiden), 

-Universitat de Cambridge i 

-Museo Nacional de Ciencias Naturales 
(Madrid).

2.- Gabrielle Macho ha exercit de profes-
sora visitant al Palaeoanthropology Divi-
sion of Archaeological, Geographical and 
Environmental Sciences, a la Universitat 
de Bradford. 

3.- Human Evolution Research Center, De-
partment of Integrative Biology / Museum 
of Vertebrate Zoology University of Califor-
nia, Berkeley, 3060 Valley Life Sciences Buil-
ding, Berkeley (USA). Amb aquest institut 
col·laborem, mitjançant el projecte RHOI: 
REVEALING HOMINID ORIGINS INITIATIVE, 
subvencionat per NSF-USA, iniciativa in-
ternacional i multidisciplinar, que té com a 
objectiu il·luminar l’origen i evolució inicial 
de la família Homindae. Participen 13 països 
i sobre els 50 científics, hi ha un equip de 
l’ICP, compost per cinc investigadors.

4.- Dipartimento de Paleontologia Uni-
versita di Firenze. Dipartimento di Scien-
ze della Terra

Università di Firenze, via G. La Pira, 4, Firen-
ze (Italia). Tenim una estreta col·laboració 
amb aquest departament pel que fa als 
estudis de primats fòssils del continent eu-
ropeu i, de manera particular, l’Oreopithe-
cusbambolii, 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, PALEOBI-
OLOGÍA Y EVOLUCIÓN”. HOPE. IP: S. Moyà-

Solà, Ministerio de Educación y Ciencia, 
CGL2006-04548/BTE. 2008-2011. 

5.- Dipartimento di Scienze della Terra Uni-
versità “La Sapienza ” Roma (Italia). M. 
Rita Palombo. La col·laboració amb aquest 
departament s’estableix a projectes co-
muns que tenim en relació a l’estudi de les 
faunes fòssils de les illes del Mediterrani. 
S’emmarca en el projecte “LA EVOLUCIÓN 
DE PATRONES DE LIFE-HISTORY EN MAMÍ-
FEROS INSULARES Y CONTINENTALES FÓ-
SILES Y RECIENTES: UN ENFOQUE COMPA-
RATIVO. Ministerio de Educación y Ciencia, 
CGL2006-04548/BTE. 2008-2011.

6.- Institute of Paleontology, University of 
Bonn, Germany. Matin Sander Dr. P. Martin 
Sander Professor of Vertebrate Paleontolo-
gy (Bonn, Alemanya). Amb aquest institut 
col·laborem en estudis paleohistològics en 
vertebrats fòssils amb l’objectiu d’inferir 
la seva paleobiologia. S’emmarca dins del 
projecte “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. 

7.- Museum of Comparative Zoology 
Harvard University, (Cambridge, USA). 
Prof. Dr. R. Wrangham. Tenim una estre-
ta col·laboració de treball amb aquest 
investigador de l’Harvard University de 
Cambridge en respecte a l’evolució so-
ta condicions d’insularitat. (Köhler M., 
Moyà-Solà S. & Wrangham R. W. Island 
Rules cannot be broken (2008) Trends 
in Ecology and Evolution 23 (1): 7-8 
(DOI:10.1016/j.tree.2007.10.002)).

8.- Peabody Museum of Archaeology and 
Ethnology Harward University, (Cambrid-
ge, USA) Prof. David Pilbeam, Henry Ford 
II Professor of the Social Sciences. Amb 
aquest investigador i el seu grup, de la 
mateixa Universitat de Harvard, estem 
col·laborant des de fa ja anys, i a l’actuali-
tat estem dissenyant un projecte que pre-
sentarem a la National Science Foundati-
on USA per tal dur a terme un projecte de 
recerca comparant  els canvis faunístics 
durant el Miocè Mig i Superior de Catalu-
nya i el Pakistan. 

9.- Palaeontology Research Group in 
the School of Earth, Atmospheric and 
Environmental Sciences (SEAES) at the 
University of Manchester (Inglaterra). 
Dr Phil Manning. Amb aquest depar-
tament de la Universitat de Manches-
ter, l’ICP manté una estreta relació de 
col·laboració basat en dos projectes, 
que implica l’aplicació de la més nova 
tecnologia de digitalització de grans es-
tructures aplicada a l’estudi de les pistes 
de dinosaures d’Espanya i Portugal. Els 
projectes impliquen l’aplicació de LiDAR, 
3D Digital Mapping a la zona de Fumanya 
(Bergadà, Catalunya) i l’Iberian Dinosaur 
Tracks Project. 

10.- Georgian National Museum. Tbilisi 
(Georgia). Els nostres instituts col·laboren 
en l’estudi de les faunes del Neogen de 
Geòrgia, a partir de dos projectes: “LAS 
DOS IBERIAS. CRISIS CLIMÁTICAS E INTER-
CAMBIOS FAUNÍSTICOS EN EL NEOGENO 
SUPERIOR DEL MEDITERRANEO OCCIDEN-
TAL Y PARATETHYS ORIENTAL”. Coopera-
ción internacional Espanya /República de 
Georgia. 

11.- Max-Plank Institut (Berlin, Alema-
nya), Dr. L. Demetrius. Col·laborem en 
estudis sobre l’analisi matemàtica dels 
processos evolutius. 

12.- Departament de Geologia de l’Uni-
versitat Autònoma (Barcelona). Col-
laborem en un projecte a conques del 
Neogen del Marroc des del punt de vista 
de la biostratigrafia. 

13.- Departament de Paleontologia de la 
Universitat de Lyon (França), Dr. P. Mein. 
Col·laborem en l’estudi de les faunes 
d’insectívors del Neogen. 

14.- National Museum of Natural His-
tory Naturalis, (Leiden, Holanda). Col-
laborem en l’estudi de les faunes d’insec-
tívors del Neogen. 

15.- Montana State University, Depart-
ment of Hearth Science (Montana, USA). 
Dr. Franki Jackson. Col·laborem en l’es-
tudi dels ous de dinosaure i la seva bio-
logia reproductiva en postes d’ous del 
Mesozoic d’Argentina i Catalunya. 

16.- Departament de Biologia Humana 
de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(Barcelona). Dr. A. Malgosa. Col·laborem 
en l’estudi d’alguns primats fòssils. 

17.- Departament de Paleontologia de la 
Universitat Complutense de Madrid. 

18.-Departament de Ciències de la Terra, 
Utrecht University, Utrecht, Holanda. 
Cooperació amb el Departament de fau-
nes del Neogen i Quaternari. 

19.- Academisch Centrum Tandheel-
kunde (ACTA), Vrije Universiteit d’Ams-
terdam (Holanda), col·laborem amb L. 
van Ruijven en l’anàlisi de les dents de 
micromamífers en 3D (J. A. Van Dam jun-
tament amb J. Fortuny del Grup de Re-
cerca de Paleontologia Virtual de l’ICP).

20.- Asociación de Investigación Metalúrgi-
ca del Noroeste (AIMEN). El departament 
de Paleontologia Virtual hi col·labora, en la 
construcció d’un Tomograf Computeritzat 
de tipus idustrial a l’Institut Català de Pale-
ontologia.  

21.- Departamento de Estratigrafía y 
Paleontología de la Universidad de Gra-
nada i  Departament de Geologia (Pale-
ontologia) de la Universitat de València, 
col·laborem en la caracterització bioes-
tratigràfica i paleoambiental de diferents 
conques del Miocè.

22.- Departamento de Paleobiología del 
Museo Nacional de Ciencias Naturales 
de Madrid (CSIC) i Departamento de Ci-
encias de la Tierra de la Universidad de 
Zaragoza en el marc dels projectes: “El 
calentamiento Global y la diversidad de 
los mamíferos. Un test del efecto del 
cambio climático a partir del registro 
fósil ” depenent del Ministerio de Cien-
cia e InnovaciónCGL2010-19116/BTE que 
té com a investigador principal a M.T. 
Alberdi. “Paleontología, tafonomía y 
geomorfología de los yacimientos pseu-
docársticos del Cerro de los Batallones” 
depenent del Ministerio de Ciencia e In-
novación CGL2008-005813-C02/BTE que 
té com a investigador principal a J. Mo-
rales. També col·laborem amb aquestes 
institucions en la direcció d’intervenci-

ons paleontològiques a la conca de Cala-
taiud-Terol (Saragossa).

23.- Dipartamento di Geologia e Geofisi-
ca de l’Università degli Studi di Bari “Al-
do Moro”, mitjançant el conveni de col-
laboració en “Recerca sobre Dinosaures 
Cretacis”. Amb aquest conveni s’ha 
incorporat Marco Petruzzelli al Grup de 
Recerca del Mesozoic durant un període 
de sis a vuit mesos.

24.- Dipartamento di Paleontologia di la 
Universitá di Firenze (Florència, Itàlia), 
en el marc del projecte “Grandes símios 
fósiles (Hominoidea) del Mioceno del 
área mediterránea: orígen, paleobiología 
y evolución.” Depenent del Ministerio 
de Educación y Ciencia CGL2006-04548 
(subprograma BTE) que té com a inves-
tigador principal a  Moyà-Solà, S.

25.- Excavacions del Permià Inferior de 
Autun (França), dirigides per Sebastien-
Steyer, J. i Gand, G. Hi ha participat For-
tuny, J.

26.- Facultat de Geologia de la Universitat 
de Barcelona (Barcelona), en el marc del 
projecte “Grandes símios fósiles (Homi-
noidea) del Mioceno del área mediterrá-
nea: orígen, paleobiología y evolución.” 
Depenent del Ministerio de Educación y 
Ciencia CGL2006-04548 (subprograma 
BTE) que té com a investigador principal a 
S. Moyà-Solà. Col·laborem amb membres 
del Departament d’Estratigrafia, Paleon-
tologia i Geociències Marines en l’estudi 
i caracterització bio- i magnetostratigrà-
fica dels sediments neògens de la Conca 
del Vallès-Penedès. També hi col·laborem 
en el marc del projecte “Control climático 
(orbital) en medios sedimentarios conti-
nentales y marinos someros.” Depenent 
del Ministerio de Ciencia e Innovación 
CGL2010-17479 i que té com a investiga-
dor Garcés, M. 

27.- Fundación Dinópolis (Terol), col-
laborem en diverses campanyes de pros-
pecció i excavació paleontològica en el 
marc del projecte “Excavaciones paleon-
tológicas en el yacimiento de la Roma 2 
de Alfambra (Teruel)” 230/08/09/2010 de 
la Dirección General del Patrimonio Cul-

tural que té com a investigadors princi-
pals a L. Alcalá, L. i  Alberdi, M.T.

28.- Hospital Mutua de Terrassa: Conve-
ni de col·laboració del Departament de 
Paleontologia Virtual per a la realització 
de tomografies axials computeritzades 
(TAC).

29.- Institut de Paleoecologia Humana i 
Evolució Social (Universitat Rovira i Virgi-
li, Tarragona) i Departamento de Paleon-
tología de la Universidad Complutense 
de Madrid, colalaborem en l’estudi de les 
faunes de microvertebrats i inferència 
paleoambiental de diferents jaciments, 
tals com Orce (Granada), Almenara-Ca-
sablanca (Castelló) o Dmanisi.

30.- Museo Arqueológico Municipal de 
Cartagena i Departament d’Estratigrafia, 
Paleontologia i Geociències Marines de 
la Universitat de Barcelona, col•laborem 
en el marc del “Proyecto Cueva Victoria” 
depenent de la Consejeria de Cultura de 
la Región de Murcia i el Consorcio Sierra 
Minera i que té com a investigadors prin-
cipals a Gibert, L. i  Ferrández, A. 

31.- Museo Arqueológico Nacional (Ma-
drid), colAlaborem en el marc del projec-
te “Magdaleniense en el Sur del Duero. 
La Peña de Estebanvela (Ayllón, Sego-
via)” CyL-IA-40.024.0002.01 depenent 
del CSIC i de la Consejería de Cultura y 
Turismo de la Junta de Castilla León i que 
té com a investigadors principals a Caho, 
C. i López, P.

32.- Museo Friulano di Storia Natuale, 
mitjançant el conveni de colAlaboració 
per a l’estudi de les faunes triàsiques de 
les localitats del Friuli-Venezia-Julia (Ita-
lia).

33.- Museo Nacional de Ciencias Natu-
rales (Madrid), en el marc del projecte 
“Devolviendo los fósiles a la vida: una 
aproximación multidisciplinar a la pale-
obiología de los pequeños mamíferos 
miocenos de la Península Ibérica.” Depe-
nent del Ministerio de Ciencia e Innova-
ción CGL2010-21672 (subprograma BTE) 
que té com a investigador principal a 
Casanovas-Vilar, I.
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34.- Naturalis (Leiden, Holanda), en el 
marc del projecte “Devolviendo los fósi-
les a la vida: una aproximación multidisci-
plinar a la paleobiología de los pequeños 
mamíferos miocenos de la Península Ibé-
rica.” Depenent del Ministerio de Ciencia 
e Innovación CGL2010-21672 (subprogra-
ma BTE) que té com a investigador prin-
cipal a Casanovas-Vilar, I.

35.- Norsk Polar Institutt (Oslo, Norue-
ga), en el marc del projecte de la recolA-
lecció d’esquelets del ren nan (Rangifer 
platyrhynchus) a l’illa de Spitsbergen 
(investigador principal Aanes, R.). El de-
partament de paleobiologia de l’ICP hi 
ha participat.

Universitat de Cambridge (Regne Unit), 
en el marc del projecte “Devolviendo los 
fósiles a la vida: una aproximación mul-
tidisciplinar a la paleobiología de los pe-
queños mamíferos miocenos de la Penín-
sula Ibérica.” Depenent del Ministerio 
de Ciencia e Innovación CGL2010-21672 
(subprograma BTE) que té com a investi-
gador principal a Casanovas-Vilar, I.

36.- Universitat de Hèlsinki (Finlàndia), 
en el marc del projecte “Devolviendo los 
fósiles a la vida: una aproximación mul-
tidisciplinar a la paleobiología de los pe-
queños mamíferos miocenos de la Penín-
sula Ibérica.” Depenent del Ministerio 
de Ciencia e Innovación CGL2010-21672 
(subprograma BTE) que té com a investi-
gador principal a Casanovas-Vilar, I.

37.- Universitat de Kent (Canterbury, 
Regne Unit), en el seminari de recerca 
“Bone morphology reflects behaviour….
or does it?”.  Hi ha participat en qualitat 
d’investigadora convidada Macho, G.

38.- Universitat Politecnica de Catalunya 
(UPC). El departament de Paleontologia 
Virtual ha treballat conjuntament amb 
enginyers per a la realització de simula-
cions biomecàniques.

3.3.3. Congressos

assistència a congressos
Brook Human evolution Workshop IX 
“our ancestors’ ancestors: the Mioce-
ne roots of the Hominin tree”, turkana 
Basin Institute, turkwel Research Stati-
on, Kenya.

Alba, D.M. (2010, invited speaker). 

69th annual Meeting Society of Vertebra-
te Paleontology (SVP). Pittsburg (uSa), 
10-13 octubre, 2010, organitzat per la Soci-
ety of Vertebrate Paleontology. 

3rd International Palaeontological con-
gress (IPc3), london, 28 Juny – 3 Juliol 
de 2010.

Bolet, A., Evans, S.E. New eocene 
squamate assemblages from spain. (Oral 
comunication). 

Casanovas, I. 

Fortuny, J., Marcé-Nogué, J., Gil, Ll. 
&Galobart, À. (2010). Biomechanical analysis 
in capitosaurs (Amphibia: Temnospondyli).

Biotic response to climate change – the 
cenozoic record. Staatliches Museum für 
Naturkunde Stuttgart, Stuttgart, alema-
nya. organitzat european Science Foun-
dation. 

Casanovas, I. 11-12 Març 2010. 

VIII encuentro de jóvenes investigadores 
en paleontología. celebrat a enciso, la Rio-
ja. 21-24 abril 2010.casanovas, I., De Miguel, 
D., Sellés, a. G., 

Digital tools for 3d modelling in anatomy 
and evolution. organtizat pel centro Na-
cional de Investigación sobre la evolución 
Humana (ceNIeH). Burgos (españa). Maig 
del 2010.

De Miguel, D. i Marigó, J. 

european Registrars conference, Àms-
terdam. 7-8 novembre de 2010.

Celià-Gelabert, L., Galindo, J. & March, M. How 
to find a needle in a haystack?. Implementation 

of RFID as an improvement in the management 
of a scientific collection: the case of Institut 
Català de Paleontologia. 

third international symposium on pte-
rosaurs, 5-10 august 2010, Beijing, china. 

Dalla Vecchia F.M. en qualitat de President 
a la sessió 5a: (Functional morphology), 
with C. Palmer.

annual Meeting of the Society for Mole-
cular Biology and evolution

Del Cerro, I., Marmi, J., Ferrando, A. & Bosch, 
M. (2010). Inferring the evolutionary history 
of Meles species: a bayesian approach from 
multilocus data. Abstracts of the Annual 
Meeting of the Society for Molecular Biology 
and Evolution,electronic publication.

the 8th International conference on the 
Mesolithic in europe. Santander, Spain. 

Fontanals, M., Marín-Moratalla, N., Ruíz, 
J. & Subirà, M.E. (2010) Atlantic versus 
Mediterranean Mesolithic shell middens.
An approach to the human diet from 
stable isotope analisis.

Symposium in Virtual Paleontology, 
utrecht (Holanda), 17 de Desembre 2010.

Fortuny J. (2010). Digging in the lab: 
Digital tools for the study of vertebrate 
paleontology.

3th International Palaeontological congress. 

Fortuny, J., Marcé-Nogué, J., Gil, Ll. 
&Galobart, À. (2010). Biomechanical analysis 
in capitosaurs (Amphibia: Temnospondyli). 

8th Meeting of the european association 
of Vertebrate Palaeontologists.

Fortuny, J., Marcé-Nogué, J., Gil, Ll. 
&Galobart, À. (2010). Functional morphology 
in Temnospondyli, the most diverse group 
of early tetrapods. The 8th Annual meeting 
of European Association of Vertebrate 
Paleontology, Aix-en-Provence, France.

García-Martínez, R., Marín-Moratalla, N. & 
Köhler, M. (2010) Bone histology on extant 
rodens: assessing life history strategies. 

Sellés, A.G. & Galobart, À. (2010). 
Cairanoolithid eggs from Pinyes site (Coll 
de Nargó area, Lleida Province, Spain): a 
preliminary review on its parataxonomic 
classification and implications. Abstract 
Volume: 75. 

Perspectives on vertebrate evolution: 
topics and problems to celebrate the 
retirement of Pr. armand de Ricqlès. 14-
16 juny 2010, collège de France, (Paris). 
convocants: Jorge cubo i Michel laurin. 

García-Martínez, R., Marín-Moratalla, N. & 
Köhler, M. (2010) The uniformity of growth 
across long bones of extant dormice: a 
histological approach. Perspectives on 
Vertebrate Evolution: Topics and Problems, 
Paris, France.

Jordana, X. & Köhler, M. (2010) What 
dental microstructure and eruption 
pattern tell us about the life. Perspectives 
on Vertebrate Evolution: Topics and 
Problems, Paris, France. 

Köhler, M., & Marín, N. Contribution of 
bone histology to understanding the 
evolution of life history strategies in 
continental and insular ecosystems - 
Perspectives for future research.

IX congreso de la asociación de Demo-
grafía Histórica, 16 a 19 de Juny del 2010, 
Ponta Delgada, açores.

Jordana, X., García, C., Armentano, N., 
Malgosa, A., Cunha, E. & Lima M. Estudio 
paleodemográfico de la necrópolis del 
Convento de São Gonçalo (Angra do Heroísmo, 
Terceira, Açores). Comunicació Oral

Jordana, X., Malgosa, A. & Armentano, 
N., Paleodemografía del Bronce final en 
Menorca: el enterramiento colectivo de la 
“Cova des Pas”. 

7th advanced Seminar on Palaeodiet, 
MacDonald Institute for archaeological 
Research cambridge, uK.

Macho, G., Lee-Thorp, J.A. & Warren, Y. 
(2010) Can gorilla dietary ecology provide 
insights into early hominin diets? 

16th International cave Bear Symposi-
um. azé, Saône-et-loire (France), 22-26 
setembre, 2010.

Madurell-Malapeira, J., Alba, D.M., Aurell-
Garrido, J. & Moyà-Solà, S. Epivillafranchian 
remains of Ursus deningeri from the Iberian 
sites of Cal Guardiola and Vallparadís 
(Terrassa, Catalonia). (presentació oral).

Ninth International congress of Vertebra-
te Paleontology. uruguay Juliol del 2010.

Martínez-Pérez, C., de Esteban Trivigno, 
S. & Botella, H. Geometric morphometric 
analysis of the early Devonian conodont 
genus. Polygnathus: a preliminary approach.

World of Mammuths. 12-18 setembre 2010.

Madurell-Malapeira, J., Ros-Montoya, 
S., Alba, D.M., Aurell-Garrido, J. & Moyà-
Solà, S. The first record of Elephas 
(Paleoloxodon) antiquus in Europe.
Evidence from Cal Guardiola and 
Vallparadís (Terrassa, Catalonia, Spain).

17tH International congress of unitas 
Malacologica World congress of Mala-
cology. 

Malchus, N. 18-24 Juliol del 2010, Phuket, 
Thailand. Bivalve top hats – descriptive, 
ontogenetic and evolutionary perspectives.

XXIIIème colloque de la Société Francop-
hone de Primatologie 2010, centre de la 
Baume-les-aix, aix-en-Provence, France.

Pérez de los Ríos, M., Moyà-Solà, S. & Alba, 
D.M. (2010). “Les sinus paranasaux comme 
un outil en phylogénie et taxonomie 
appliqué à Pierolapithecus catalaunicus) 
Comunicació oral.” 

Migrations in the Past - listening to Fos-
sils. calpe conference 2010.

Sánchez, A. Pleistocene ecological change 
and the evolution of bird migration 
systems. Gibraltar, del 16 al 19 de setembre.

15th International Bat Research confe-
rence

Sevilla, P. & Furió, M. (2010). The Plio-
Pleistocene bat fossils of the Almenara-
Casablanca Complex: getting closer to a 

modern assemblage. (Comunicació oral). 

3rd annual Fossil Preparation ¬collec-
tions Symposium 2010”. Field Museum 
chicago (uSa):

Val, S., Cancelo, C. Vila, B. & Garcia-Sellés, A. 
PREPARATION OF DINOSAUR EGGSHELLS: 
NEW INSIGHTS TO TRADITIONAL TECHNIQUES.

International Primatological Society 
XXIII congress Kyoto 2010. Kyoto (Ja-
pan), 12-18 setembre 2010, organitzat 
per la International Primatological So-
ciety.

VIII encuentro de Jóvenes Investigado-
res en Paleontología. enciso (la Rioja, 
Spain), 21-24 abril, 2010. contribucions:

Seventy-Ninth annual Meeting of the ame-
rican association of Physical anthropolo-
gists.albuquerque, New Mexico (uSa), 
14-17 abril, 2010, organitzat per l’ american 
association of Physical anthropology.

congressos i reunions organitzades 
o participades per l’IcP

Geometric Morphomerics and Phylo-
geny. UAB. Profesor: Dr. Christian Klin-
genberg. 7-9 abril 2009.

II conservation Workshop. Finding Glo-
bal Solutions for Natural History collec-
tions. From the site to the storage. Des 
del mes de gener d’aquest any s’ha co-
mençat a organitzar l’esmentat Works-
hop. Marta March I Jordi Galindo formen 
part del comitè organitzador.

3.3.4. Organització i 
participació en intervencions 
paleontològiques
Alba, D.M. Paleontòleg director de la 
invervenció paleontològica programa-
da de control preventiu, excavación i 
mostratge a Can Llobateres 1 (conca del 
Vallès-Penedès): juny-juliol 2010.

Casanovas, I. Co-director de les inter-
venció al jaciment de Can Llobateres 
(Sabadell) en el marc del projecte New 
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paleontological excavations at the Late 
Miocene hominoid-bearing site of Can 
Llobateres 1 (Vallès-Penedès Basin, Ca-
talonia, Spain). La intervenció ha rebut 
finançament de la Generalitat de Cata-
lunya, la National Geographic Society i 
l’Institut Català de Paleontologia. Juny-
Juliol de 2010.

De Miguel, D.Campanya de prospecció i 
excavació paleontològica als jaciments 
Toril-3A i Nombrevilla-9 del perfil de 
Toril-Nombrevilla (Conca de Calatayud-
Teruel). Termes municipals de Daroca y 
Nombrevilla (Saragossa). 18 Agost - 8 Se-
tembre del 2010. Membres de l’ICP que 
hi han participat: I. Roig i A. Luján. 

Furió, M. Participació a la campanya d’ex-
cavació a Dmanisi (República de Geòrgia) 
Juliol de 2010.

Furió, M. Participació a la campanya de pros-
pecció geològica-paleontològica a la secció 
de La Celia (Jumilla, Múrcia) Juny de 2010.

Galindo, J. Participació a la campanya 
d’excavacions paleontològiques durant 
els dies 19 i 20 de juliol al jaciment de Bas-
turs Poble (Isona i Conca de Dellà, Pallars 
Jussà).

Galobart, À. i Dalla Vecchia, F.M. Jaci-
ment del Cretaci superior “Molí del Ba-
ró” (Isona i Conca Dellà, Pallars Jussà) de 
l’1 al 31 de juliol.

Madurell, J. I Martínez-Navarro, B. Direc-
ció de l’Excavació al jaciment Paleonto-
lògic d’Incarcal (Crespià, Pla de l’Estany. 
Organitzat per l’Àrea de Recerca de 
Faunes del Neogen i Quaternari de l’ICP.   
Malchus, N. i Garcia-Sellés, A. Prospecci-
ons paleontològiques dels afloraments 
del Cretaci superior (Berguedà, Pallars 
Jussà, Alt Urgell) de l’1 de maig fins el 31 
de setembre.

Marmi, J. Jaciment de plantes del Cretaci 
superior “Camí Nou” (Isona i Conca De-
llà, Pallars Jussà) de l’1 al 31 de juliol.

Minwer-Barakat, R. Intervenció paleonto-
lògica integrada en el programa de recer-
ca als Afloraments de l’Eocè de Catalunya. 

Moyà-Solà, S. Direcció de la campanya 
de camp de Can Llobateras (Sabadell, 
Barcelona). Participació: Alba, D.M. i Ca-
sanovas, I. (Institut Català de Paleonto-
logia).

Van Dam, J. Camp de treball estratigràfic 
i geologic a la Conca de Terol i de La Celia.

Vila, B. Prospeccions paleontològiques a 
les àrees del Pont d’Orrit i Sapeira i les Ave-
llanes-Embassament de Canelles (Pallars 
Jussà i La Noguera), de l’1 al 31 de juliol. 

3.3.5. Altres activitats dels 
grups de recerca

Membres de Comitès científics i 
Institucions de Recerca 

Bolet, A. Comitè organitzador del curs 
“Geometric Morphometrics and Phylo-
geny”, UAB-ICP, 7-9 Abril de 2010.

Casanovas, I. Membre de l’advisory bo-
ard del NOW (Neogene of the Old World 
database of fossil mammals) des d’inicis 
del 2010, en relació amb la taxonomia 
i ecomorfologia de rosegadors i lago-
morfs.

Casanovas, I. Membre de la Society of 
Vertebrate Paleontology i de la Internati-
onal Paleontological Association.

Sánchez, A. Membre del Tribunal del XXIII 
Certamen “Jóvenes Investigadores” 2010. 
Convocado por el Ministerio de Educación.

Arbritratge a revistes i a projectes 
de recerca

Alba, D.M.Estudios Geológicos.

Alba, D.M. Journal of Human Evolution.

Alba, D.M.Neues Jahrbuch fuer Geologie 
und Palaeontologie.

Alba, D.M., per a la revistes Estudios Ge-
ológicos, Journal of Human Evolution i 
Neues Jahrbuch für Geologie und Palae-
ontologie.

Casanovas, I. Ha exercit de revisor per a 
la revista Geobios (SCI).

Dalla Vecchia, F. M., per a la revistaRi-
vista Italiana di Paleontología e Strati-
grafia (ISI) i per al Proceedings Volume 
“Bernissart/Early Cretaceous Terrestrial 
Ecostystems”, Indiana University Press.

De Miguel, D., per a la revista Cidaris.

Furió, M., per a la revista Geobios.

Galobart, À. Agència Nacional de Evalua-
ción de Proyectos (ANEP) pel Plan Nacio-
nal I+D (2009-2012). 

Galobart, À., per a l’Agència Nacional de 
Evaluación de Proyectos (ANEP), en el 
marc del Plan Nacional I+D (2009-2012). 

Jordana, X., per a les revistes Internatio-
nal Journal of Osteoarchaeology i Revis-
ta de la Sociedad Española de Antropo-
logía Física.

Köhler, M., per a les revistes Comptes ren-
dus de l’Académie des SciencesPalévol. i 
Paleontologia i biologia evolutiva. 

Macho, G. Acta Biomaterialia (3)

Macho, G. American Journal of Physical 
Anthropology (2)

Macho, G. Biological Journal of the Lin-
nean Society (1)

Macho, G. Biotechnology and Biological 
Sciences Research Council, UK (2)

Macho, G. Folia Primatologica (1)

Macho, G. Journal of Anatomy (4)

Macho, G. Journal of Human Evolution (3)

Macho, G. National Research Foundati-
on, South Africa (1)

Macho, G. Natural Environment Rese-
arch Council, UK (1)

Macho, G. The Leverhulme Trust, UK (1)

Malchus, N. Agència Nacional de Evalua-
ción de Proyectos (ANEP) pel Plan Nacio-
nal I+D (2009-2012). 

Malchus, N. per a la revista Journal of 
Paleontology (ISI),  per a l’Agència Naci-
onal de Evaluación de Proyectos (ANEP) 
en el marc del Plan Nacional I+D (2009-
2012). També en la revisió d’un capítol 
del llibre Bivalve seashells of the western 
North Pacific (new ed.). Valentich-Scott 
2010. Philobryidae. 

Malchus, N. Revisió d’un capítol del lli-
bre: Bivalve seashells of the western 
North Pacific (new ed.). Valentich-Scott 
2010. Philobryidae. 

Malchus, N.Revisor a la revista Journal of 
Paleontology (ISI).

Minwer-Barakat, R., per a les revistes Cida-
ris, Geobios i Quaternary International.

Sánchez, A., per a la revista Archaeofauna, 
Revista Mexicana de Ciencias Geológicas.

Van Dam, J.A., per a la revista Palaeogeo-
graphy, Palaeoclimatology, Palaeoecology.

Vila, B., per a la revista Ameghiniana.

Direcció de tesis, màsters i treballs 
de recerca

Alba, D.M. Direcció de la tesi doctoral de 
Cheyenn Rotgers Mallo (en curs).

Alba, D.M. Direcció de la tesi doctoral de 
Josep M. Robles Giménez (en curs).

Furió, M. Direcció del Treball de recerca 
del Màster en Paleontologia Intercam-
pus (UB-UAB) de Guillem Pons-Monjo 
“Revisión del género Nesiotites (Sori-
cidae, Mammalia) en las Islas Baleares 
(Mediterráneo Occidental)”. Qualificació 
obtinguda: Matrícula d’Honor.

Moyà-Solà, S. Direcció del màster de Pérez 
de los Ríos, M. “Descripción morfológica 
del esplacnocráneo de Pierolapithecus 
catalaunicus (Primates: Hominidae) y 
comparación con otros primates del Mio-
ceno y actuales”. Universidad Autónoma 
de Barcelona. Màster interuniversitari de 
Paleontologia UAB-UB, Juny del  2010. 

Tribunals de tesis doctorals, lectura 
de Tesis, Dea o Màsters 

Alba, D.M. Membre del tribunal d’avalua-
ció dels treballs del Màster de Paleonto-
logia de la Universitat Autònoma de Bar-
celona i de la Universitat de Barcelona: 
Juny del 2010.

Dalla Vecchia, F.M.“Estudi tipològic de 
dents de Teròpode (Diapsida, Dinosauria) 
de la “Unitat roja inferior” de la Formació 
Tremp (Maastrichtià), Conca de Tremp 
(Espanya)” presentat per Ferran Llorens.

Dalla Vecchia, F.M. Membre del Tribunal 
d’avaluació de la tesis doctoral presenta-
da per Bernat Vila “Los saurópodos del 
Cretácico Superior del sur de Europa: 
diversidad, icnología y biología repro-
ductiva” a la Universidad Autónoma de 
Madrid.

de Esteban Trivigno, S.: Tribunal del tre-
ball de màster “Physics-Based 3D models 
for non-landmark morphometrics of soft 
tissues. Autor: Chainarong Kesamoon. 
Programa de máster: Erasmus mundos 
programme “MathMods”. 7 de setem-
bre del 2010.

Galobart, À. “An Early Jurassic (Upper 
Lias) Ichthyosaur from the Serra Carbo-
nera near Alòs de Balaguer, Northern 
Spain”, presentat per Chloe Chambers.

Galobart, À. “Nova revisió de les restes de 
cocodril de Cretaci superior de Casa Fabà, 
Isona” presentat per Daniel Llovera.

Galobart, À. “Revisión de las plumas fó-
siles de los yacimientos de calizas lito-
gráficas de la Sierra del Montsec (Lleida, 
España)” presentat per Daniel Martín.

Galobart, À. Co-direcció de la lectura de 
tesis doctoral per part de Violeta Riera 
“Estudio integrado (geología y paleonto-
logía) de la sucesión de dinosaurios (Ma-
astrichtiense) de la vertiente surpirenai-
ca” amb la qualificació “Excel•lent cum 
laude”. Llegida el dia 11 de juny a la Sala 
de Graus de la Facultat de Ciències de la 
Universitat Autònoma de Barcelona.

Galobart, À. Co-direcció de la lectura de 
tesis doctoral per part de Bernat Vila, 

“Los saurópodos del Cretácico superior 
del sur de Europa: Diversidad, icnología y 
biología reproductiva” amb la qualificació 
“Excel·lent cum laude”. Llegida el 18 de 
juny a la Unidad de Paleontologia del De-
partamento de Biología de la Universidad 
Autónoma de Madrid.

Galobart, À. Direcció dels treballs “Inici-
ació a la recerca i treball de final de Màs-
ter” vàlids per l’obtenció de 30 ECTs dins 
del Màster Oficial Interuniversitari en Pa-
leontologia pel curs 2009-2010. Treballs 
presentats a la Sala de Graus II de la Fa-
cultat de Ciències de la UAB el 22 de juny. 

Köhler, M. Ponent de la Tesi Doctoral “Diver-
sité microanatomique et histologique des os 
longs chez les tetrapodes: inferences paleobi-
ologiques”, llegida per Melle Aurore Canovi-
lle. Director: Michel Laurin. Paris.

Premis de recerca rebuts

Furió, M. Premi Extraordinari de Docto-
rat del curs 2006-2007 (Departament de 
Geologia de la UAB). Juny de 2010.

Jordana, X. Premi extraordinari de Doc-
torat, Departamento BABVE, Universitat 
Autònoma de Barcelona. 

Köhler, M. Premi Bartomeu Darder 
de la Societat d’Història Natural de 
les Balears a la millor contribució na-
turalística publicada durant 2009 al 
treball “Physiological and life history 
strategies of a fossil large mammal in 
a resource-limited environment”.

Köhler, M. i Moyà-Solà, S. Premio Pale-
onturología 10per la publicació “Physi-
ological and life history strategies of a 
fossil large mammal in a resource-limited 
environment.”

Köhler, M. i Moyà-Solà, S. Premi a l’Excel·-
lència Investigadora 2010 UAB per la pu-
blicació “Physiological and life history 
strategies of a fossil large mammal in a 
resource-limited environment.”
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Docència

Alba, D.M. Coordinador del Mòdul de 
Paleobiologia de Vertebrats i Humana 
del Màster de Paleontologia de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona i la Uni-
versitat de Barcelona: cursos 2009-2010 
i 2010-2011. 

Alba, D.M. Membre de la Comissió per 
als Estudis de Doctorat en Geologia de 
Universitat Autònoma de Barcelona: cur-
sos 2009-2010 i 2010-2011. 

Alba, D.M. Professor del Mòdul d’Evo-
lució Humana del Màster de Biologia 
Humana de la Universitat Autònoma de 
Barcelona i la Universitat de Barcelona: 
cursos 2009-2010 i 2010-2011. 

Alba, D.M. Professor del Mòdul de Paleobi-
ologia de Vertebrats i Humana del Màster 
de Paleontologia de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona i la Universitat de Barcelo-
na: cursos 2009-2010 i 2010-2011. 

Alba, D.M. Seminari “Els primats fòssils 
de l’Abocador de Can Mata”. XI Jornades 
de geologia de Vila-real, Vila-real, orga-
nitzat pel CEFIRE (Centre de Formació, 
Innovació i Recursos Educations) de la 
Conselleria d’Educació de la Generalitat 
Valenciana. 27 de novembre 2010.

Casanovas-Vilar, I., DeMiguel, D., Furió, 
M. i Van Dam, J. A. Professors del Mòdul 
de Paleobiologia de Vertebrats i Humana 
del Màster en Paleontologia que s’im-
parteix a les Universitats de Barcelona 
i Autònoma de Barcelona: cursos 2009-
2010 i 2010-2011.

Dalla Vecchia, F. M. Classes del Mòdul de 
Paleobiologia de Vertebrats i Humana, 
classes per alumnes de doctorat, incloses 
en el programa de Màsters 2010-2011 de la 
Universitat Autònoma de Barcelona i de 
la Universitat de Barcelona. Octubre 2010,

Galindo, J. Classe Les intervencions pa-
leontològiques i els principals jaciments 
paleontològics de vertebrats de Catalu-

nya, dins del Màster de Paleobiologia de 
vertebrats i Humana.Facultat de Ciències  
de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Galindo, J. Professor de la classe magistral 
L’excavació paleontològica: adjurant d’In-
diana Jones, la gestió del patrimoni pale-
ontològic “in situ”. Facultat de Geografia i 
Història de la Universitat de Barcelona.

Galindo, J., Celià, L. i Delclòs, X. Coordi-
nadors de l’assignatura de Patrimoni Pa-
leontològic dins del Màster de gestió de 
patrimoni culturalde la UB. 

Galindo, J., Delclòs, X. I Celià, L. Coor-
dinació conjunta de la classe “Arriba el 
gran moment, presentació dels fòssils 
en societat”, presentant una “Avaluació 
dels jaciments paleontològics musealit-
zats a Catalunya”.Facultat de Geografia 
i Història de la Universitat de Barcelona.

Galobart, À. classes del Mòdul de Paleo-
biologia de Vertebrats i Humana, classes 
per alumnes de doctorat, incloses en el 
programa de Màsters 2009-2010 de la 
Universitat Autònoma de Barcelona i de 
la Universitat de Barcelona. Gener 2010,

Galobart, À. Octubre 2010, classes del Mò-
dul de Paleobiologia de Vertebrats i Hu-
mana, classes per alumnes de doctorat, 
incloses en el programa de Màsters 2010-
2011 de la Universitat Autònoma de Barce-
lona i de la Universitat de Barcelona.

Jordana, X. Professor del Curs “Desen-
terrant silencis. Les Fosses de la Guerra 
Civil”. Universitat d’Estiu de l’Autònoma, 
Universitat Autònoma de Barcelona.

Jordana, X. Professor dels Postgraus 
Oficials: “Màster en Biologia Humana” i 
“Màster en Paleontologia”, que s’impar-
teixen a les Universitats de Barcelona i 
Autònoma de Barcelona. 

Köhler, M. “Màster en Paleontologia”, 
que s’imparteix a l’Universitat Autòno-
ma de Barcelona. 

Madurell-Malapeira, J. Professor convi-
dat al curs divulgatiu El llop ibèric orga-
nitzat per l’associació naturalista Signa-
tus al centre d’interpretació de Bagà, 8 
Maig 2010.

Marmi, J. Classes del Mòdul de Paleobi-
ologia de Vertebrats i Humana, classes 
per alumnes de doctorat, incloses en 
el programa de Màsters 2010-2011 de la 
Universitat Autònoma de Barcelona i de 
la Universitat de Barcelona.

Marmi, J. Professor del Curs d’Estiu de la UAB 
a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Minwer-Barakat, R. Professor en el Mò-
dul de Paleobiologia de Vertebrats i Hu-
mana del Máster Oficial Interuniversitari 
en Paleontologia (Universitat de Barce-
lona y Universitat Autònoma de Barcelo-
na). Cursos 2009/2010 i 2010/2011. 

Moyà-Solà, S. “Màster en Paleontolo-
gia”, que s’imparteix a l’Universitat Au-
tònoma de Barcelona. 

Moyà-Solà, S. Professor del Mòdul d’Evo-
lució Humana del Màster de Biologia 
Humana de la Universitat Autònoma de 
Barcelona i la Universitat de Barcelona: 
cursos 2009-2010 i 2010-2011. 

Àrea de Conservació-Preparació: Patrimo-
ni paleontològic del màster de Patrimoni  
de la Universitat de Barcelona - UB: Des 
de l’àrea de Conservació-Preparació es 
col·labora amb l’assignatura de Patrimoni 
Paleontològic que es realitza al Màster de 
Patrimoni  de la Universitat de Barcelona – 
Facultat d’Història. 

Conferències divulgatives

activitats i xerrades de divulgació 
científica

Casanovas-Vilar, I. Xerrada “El passat 
com a clau pel futur: la biodiversitat de la 

3.4. TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT

Mediterrània a través del temps”. Alella, 
2 de Desembre de 2010.

Dalla Vecchia, F. M. Conferència “Tet-
hyshadros e Neptunidraco. La preistoria 
d’Italia”. APPI Days 5, Centro S. Lorenzo, 
Alberi di Vigatto (Parma, Italia). Organit-
za: APPI, Associazione Paleontologica 
Parmense Italiana. 5 de desembre. 

Fortuny, J. Xerrada al Museu d’Historia Na-
tural de París: “Biomechanical analysis of 
the capitosaur (Amphibia:Temnospondyli) 
skulls”. Març de 2010. 

Fortuny, J. Xerrada: “La Terra abans dels 
dinosaures.” dins del cicle de conferenci-
es “La Vall de Tost recorda”. La Seu d’Ur-
gell, desembre 2010. 

Furió, M. Xerrada “2010 any de la biodi-
versitat: l’exemple de les musaranyes”. 
Centre Cultural de Malgrat de Mar, 17 de 
Novembre de 2010.

Furió, M. Xerrada “El desconegut món 
de la Paleontologia: més enllà de trobar i 
excavar fòssils”. IES La Sedeta (Barcelo-
na),  27 de Maig de 2010.

Furió, M. Xerrada “La biodiversitat a vis-
ta de musaranya: resultats de 30 milions 
d’anys d’evolució en sorícids”.  Universi-
tat d’Estiu, Institut de Ciències de l’Edu-
cació (Campus UAB), 15 de Juliol de 2010.

Galindo, J. Conferència “Els principals jaci-
ments de vertebrats fòssils de Catalunya”, 
organitzada per l’Ateneu Juvenil, Cultural i 
Naturalista de Girona. 25 de febrer.  

Galindo, J. Conferència “La importància 
del patrimoni paleontològic a Catalunya: 
els jaciments de vertebrats fòssils de l’Alt 
Urgell”, organitzada per l’Associació Lo 
Riu Roig dins el cicle de conferències “la 
vall de Tost recorda”. 3 de desembre.

Galobart, À. i Vila, B. Presentació de la ni-
uada d’ous de dinosaure del jaciment de 
Pinyes a les cotxeres del Palau Robert, 
amb la participació del conseller d’In-

novació, Universitats i Empresa, Josep 
Huguet, i el director general de Patrimo-
ni Cultural del Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació, Jordi Roca.

Galobart, À. Xerrada “La fauna mesozoi-
ca dels Països catalans: una passejada 
per un mon sense l’home”, Tartareu, 27 
de desembre de 2010. 

Garcia-Sellés, A. Conferència “La repro-
ducció dels Dinosaures: exemple de la 
niuada del Coll de Nargó” en el marc de 
les xerrades científico-divulgatives de la 
Setmana de la Ciència,  17 de novembre 
2010, Museu Crusafont de Sabadell. 

Marmi, J. Conferència titulada “Un breu 
recorregut al llarg de la història de la vi-
da” a l’IES Guillem de Berguedà (alum-
nes de 1er de BAT), Berga. 14 i 17 de de-
sembre. 

Vila, B.  i Marmi, J. Excursió guiada al ja-
ciment de Fumanya (Berguedà). Organit-
zada per l’Ateneu Naturalista de Girona. 
23 d’octubre.  

Vila, B. Conferència “Els Dinosaures cre-
tacis dels Pirineus”. Cicle de Xerrades so-
bre els Fòssils, Casa de Cultura de Girona. 
Organitza: Ateneu Naturalista de Girona. 
19 de Febrer. 

Vila, B. Entrevista concedida al programa 
“Divendres” de TV3 (Televisió de Catalu-
nya). 

Vila, B. i Galobart, À. Conferència “Els di-
nosaures de Catalunya”, al Museu de la 
Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mN-
actec), 25 de febrer, Terrassa. Dins dels 
actes de l’exposició itinerant “Carbó i di-
nosaures”. 

Visites i exposicions per part de l’àrea de 
Conservació i Preparació per donar a co-
nèixer la feina que el laboratori realitza 
portes endins. L’empresa Touché ha re-
alitzat filmacions en cap de setmana al 
taller de Preparació i diversos reportat-

ges fotogràfics sobre els processos que 
es realitzen al laboratori. 

Cursos assistits

Curs “Cladística: Métodos cuantitativos 
de clasificación y uso de TNT” impartido 
por P. Goloboff. Museo Nacional de Ci-
encias Naturales. Pérez de los Ríos, M. i 
Marigó, J. (assistents). 

“Geometric Morphometrics and Phylo-
geny”. Institut Català de Paleontologia 
i Universitat Autònoma de Barcelona. 
Pérez de los Ríos, M. i Marigó, J.  (assis-
tents). 

Formació rebuda

Celià, L. Tesi doctoral “El Patrimoni Pale-
ontològic català. Anàlisi de la trajectòria 
històrica, estudi social i modelització 
com a eines de diagnosi d’un procés in-
acabat”. Director: Dr. Llorenç Prats i Ca-
nals. UB.

Galindo, J. Màster de Gestió Patrimoni 
Cultural. Universitat de Barcelona. 

Organització i col·laboració en 
exposicions per membres de l’ICP

Alba, D.M. Col·laboració (a nivell de con-
sultor, en qualitat d’investigador de l’Ins-
titut Català de Paleontologia) en la nova 
exposición del Museu de l’Institut Català 
de Paleontologia a Sabadell.
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