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T he Institut Català de Paleonto-
logia (ICP )is a private foundation, 
sponsored by the Generalitat de 
Catalunya and the Universitat 
Autònoma de Barcelona, which took 

over the Institut de Paleontologia Miquel Crusa-
font, founded in 1969.

During its second year the ICP continued to 
promote and foster research at the highest level 
both nationally and internationally. Research 
initiatives are combined with a desire to promote 
the preparation and restoration of fossils, to 
preserve paleontological heritage, to disseminate 
science and to conduct other tasks within the 
centre.

The members of the ICP firmly believe that 
palaeontology as a discipline on the borderline 
between biology and geology must contribute 
substantially to the theory of evolution. The 
ICP researchers fully endeavour in their research 
activities and tasks. They take an interest in how 
beings lived in the past, how they moved around 
and how their biology was characterised in order 
to understand how living organisms and the 
environment surrounding them have evolved.  
In order to achieve this, cutting-edge techniques, 
such as the use of virtual palaeontology, are 
combined along with the knowledge and 
tradition of in excess of 40 years’ experience.

Benvinguts a l’ICP

Welcome to ICP

We continue in our 
endeavours, convinced 
of the exceptional 
nature of the research 
the ICP conducts.  ,
Podem continuar 
convençuts de 
l'extraordinarietat de la 
recerca que es duu a 
terme dins de l'Institut 
Català de Paleontologia
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L’
Institut Català de Paleontologia 
(ICP) és una fundació privada,  
amb la Generalitat de Catalunya 
i la Universitat Autònoma de 
Barcelona com a patrons, que pren  

el relleu de l ’Institut de Paleontologia Miquel 
Crusafont, fundat l ’any 1969. 

En aquest segon any de vida, l ’ICP continua 
impulsant i promovent la recerca de més alt nivell, 
tant en àmbits nacionals, com internacionals.   
Les tasques de recerca es combinen amb la voluntat 
de promoure la preparació i la restauració de les 
peces f òssils, la conservació del patrimoni paleonto-
lògic, la divulgació i la difusió de la ciència i altres 
tasques desenvolupades al centre.

Els membres de l ’ICP estan convençuts que la 
Paleontologia, com a disciplina a cavall entre la 
Biologia i la Geologia, ha de fer aportacions fona-
mentals a la teoria de l ’evolució. Els investigadors 
de l ’ICP porten al màxim la seva recerca. S’inte-
ressen per saber com vivien els éssers del passat, com 
es movien, quina era la seva biologia, per entendre 
com han evolucionat els éssers vius i el medi que 
els envolta. Per tal d’aconseguir aquestes f ites, es 
combinen les tècniques més actuals, fent ús de la 
paleontologia virtual, amb els coneixements i la 
tradició, de més de quaranta anys d’experiència.

Sponsors of the ICP 
Els patrons de l’ICP
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· 8 The ICP team is formed by various kinds 
of professionals. We are all aware that 
paleontological research that is at the forefront 
of its field cannot overlook the most basic 
paleontological works: excavations, taxonomy, 
descriptions, etc.; and it must similarly take into 
account major areas such as the preparation and 
preservation of fossils or management of the 
ICP’s collections, which are constantly growing.

Even so, the ICP has no intention of turning 
its back on the community. With this aim 
in mind, the institute works to incorporate 
individuals and encourage them to take part in 
the paleontological project conducted by the 
centre. The ICP inherited the museum legacy set 
up by Miquel Crusafont in 1969 and, in addition, 
it incorporates many forums for dissemination 
including the creation of a new website and 
regular spots in the media.

Likewise, the ICP also includes a project 
department specialising in raising funding.  
This division seeks the funding sources needed 
and manages procedures for acquiring fresh 
talent, both young and old, as well as pre- and 
post-doctoral students to ensure the ICP remains 
successful.

The combination of all these ingredients: 
excavations, preparation, research, collection 
management, dissemination and management 
of the centre ensure the ICP constitutes a 
benchmark centre for vertebrate and human 
palaeontology.

Two years later we continue in our endeavours, 
convinced of the exceptional nature of the 
research the centre conducts. Moreover, 
the divisions for preparation, preservation, 
dissemination and projects are becoming ever 
more significant. Proposals such as the 1st 
Conservation Workshop, the refurbishment of 
the museum or the increase in the number of 
staff at the centre, the management of which 
got underway this year, may come to form 
part of the success stories for the coming year. 
The centre views its future confidently. We are 
constantly working to continue to be a benchmark 
for vertebrate and human palaeontology both 
nationally and internationally.

Lastly, I wish to express my gratitude to everyone 
who has helped us to meet this challenge, 
especially our loyal sponsors: the Generalitat 
de Catalunya and the Universitat Autònoma de 
Barcelona. Many thanks!

Dr. Salvador Moyà
Director
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· 9L’equip de l ’ICP està integrat per diferents tipolo-
gies de professionals. Tots sabem que la investigació 
paleontològica més capdavantera no pot prescindir 
del treball paleontològic bàsic: excavacions, taxo-
nomia, descripció, etc; com tampoc pot descuidar 
àrees tan importants com ara l ’àrea encarregada 
de preparar i conservar els f òssils o l ’encarregada 
de gestionar la col·lecció de l ’ICP, cada cop més 
extensa.

Tanmateix, l ’ICP no vol donar l ’esquena a la   
societat. És amb aquesta intenció que l ’institut 
treballa per tal d’integrar a les persones i fer-les 
participar del projecte paleontològic del centre. 
L’ICP hereda l ’espai museogràfic creat per en 
Miquel Crusafont l ’any 1969 i a més, suma espais 
de difusió amb la creació d’una nova web i amb el 
contacte periòdic amb els mitjans de comunicació.

D’altra banda, l ’ICP també compta amb un 
departament de projectes, especialitzat en captar 
recursos econòmics. Aquest departament troba les 
fonts de f inançament més adients i gestiona els 
tràmits d’adquisició de nous talents, joves i grans, 
pre-doctorals i post-doctorals, per tal de que l ’ICP 
esdevingui una realitat. 

La combinació de tots aquests ingredients: les 
excavacions, la preparació, la recerca, la gestió de 
la col·lecció, la difusió i la gestió del centre, fan de 
l ’ICP un centre de referència en paleontologia de 
vertebrats i humana. 

Dos anys més tard, podem continuar convençuts de 
l'extraordinarietat de la recerca que es duu a terme 
dins del centre. D’altra banda, les àrees de prepa-
ració, conservació, difusió i projectes estan esde-
venint cada cop més rellevants. Propostes com la 
realització del Primer Conservation Workshop, la 
remodelació del Museu o l ’ampliació de personal del 
centre, que comencen a gestar-se aquest any, podran 
ser part del recull d’èxits de l ’any vinent... Mirem 
cap al futur amb confiança. Seguim treballant el 
present per continuar sent el centre de referència  
de la paleontologia de vertebrats i humana a nivell 
nacional i internacional.

Finalment, simplement donar les gràcies a tots 
aquells que fan possible aquest gran repte i, en 
especial, als nostres f idels patrons: la Generalitat 
de Catalunya i la Universitat Autònoma   
de Barcelona. Gràcies!

Dr. Salvador Moyà
Director
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0 Director Direcció
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Sandra Val
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Preparation/preservation  
training students 
Alumnes en pràctiques  
de Preparació-Conservació
Anna Crusellas
Rosa Flor Rodríguez

Collection 
management 
Gestió de Col·leccions
Laura Celià
Jordi Galindo 

Collection management  
training students  
Alumnes en pràctiques  
de Gestió de Col·leccions
Àngela Machado
Marta Palmero
Mireia Beas
Novella Razzolini

Science 
communication 
and divulgation 
Comunicació i  
Difusió Científica
Joan Esculies

ICP Museum  
Museu ICP
Teresa Esquirol

Library and 
documentation 
Biblioteca i 
Documentació 
M. Teresa Requena

Services Serveis
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Col·laboradors
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Departaments i personal

Departments and staff
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1Research Recerca

Neogene and 
Quaternary faunas 
group Grup de Faunes 
del Neogen i Quaternari
Group manager Cap del grup
Salvador Moyà

Post-doctoral member Postdocs
Isaac Casanovas 
Marc Furió

Pre-doctoral members Predoc
Joan Madurell

Mesozoic group 
Grup de Mesozoic
Group manager Cap del grup
Àngel Galobart
Researcher Investigador
Nikolaus Malchus 

Post-doctoral member Postdoc
Josep Marmi

Pre-doctoral members Predocs
Josep Fortuny
Albert G. Sellés
Andrés Santos
Bernat Vila

Paleobiology group 
Grup de Paleobiologia
Group manager Cap del grup
Meike Köhler

Post-doctoral member Postdoc
Antonio Garcia-Àlix

Pre-doctoral members Predocs
Soledad de Esteban
Rubén García

Virtual palaeontology 
group 
Grup de Paleontologia 
virtual

Pre-doctoral members Predoc
Josep Fortuny

Human palaeontology  
and paleoprimatology 
Grup de Paleoprimatologia 
i Paleontologia humana
Group manager Cap del grup
Salvador Moyà
Post-doctoral member Postdocs
Raef Minwer-Barakat
David M. Alba
Pre-doctoral members Predocs
Sergio Almécija
Judit Marigó
Imma Roig 
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Prof.

Michel 
Brunet
Directeur UMR CNRS 6046 
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nologie et Paléontologie Humaine
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Prof.

Gabriele 
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The ICP scientific 
committee is formed 
by prominent 
international 
researchers.  ,
El comitè científic 
de l'ICP està format 
per investigadors 
internacionals de 
renom

A
nn

ua
l R

ep
or

ts
 /

 M
em

òr
ia

 a
nu

al
 IC

P
 2

00
8 

· 1
2

Consell Científic Assessor de l’ICP

ICP Scientific Advisory Board
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65 million years ago, 
mammals inherited the 
worlds of the dinosaurs 
and they diversified 
spectacularly until the 

emergence of most current species. The Earth 
at the beginning of the Cenozoic (the period we 
know as Palaeogene) was very different to the 
world we know today. The continents were not 
positioned as they are today and the climate was 
very warm. The current fauna and ecosystems 
did not start to emerge until the second half of 
the Cenozoic, which encompasses the Neogene 
and the Quaternary periods, between the present 
and 23 million years ago. At that time, a series 
of climate and physiographic changes occurred 
which determined the evolution of current fauna 
and, ultimately, human beings. The Neogene and 
Quaternary faunas group focuses on the study of 
fossils and the dynamics of paleoenvironments 
and ecosystems during these periods.

The study of the fauna of these periods is deep-
rooted in Catalonia and it dates back to Miquel 
Crusafont’s time or even to the first half of the 
20th century, with the work by Ramon Bataller 
and Jaume Almera. These paleontology pioneers 
in Catalonia acknowledged the extraordinary 
potential of Catalan sites and discovered some 

of the main fossiliferous sites, such as those in 
Hostalets de Pierola or Can Llobateres, of world 
renown. The Neogene and Quaternary faunas 
group takes over these and other researchers 
and continues working at the Catalan sites 
from the same period. The fields of research 
and excavation in relation to the Neogene as 
covered by this group include the Vallès-Penedès 
basin, specifically the ensemble of sites in the 
area of Hostalets de Pierola-Piera; and from 
the Quaternary worth highlighting are the sites 
with a wealth of interest at Cal Guardiola and 
Vallparadís (Terrassa), those in the Garraf massif, 
such as L’Avenc Marcel or Cova Bonica, and 
those in the Banyoles-Besalú basin, such as the 
ensemble of sites at Incarcal quarry (Banyoles). 
The group carries out an in-depth study of the 
vertebrate fauna from various standpoints such 
as taxonomy (description of new genres and 
species), phylogenetics (evolutional relations 
between various groups) and paleobiology 

(the study of the fossil remains from 
a biological approach). In addition, it 
also focuses on biostratigraphic and 
biochronological aspects (succession of 
fossils in strata and time), taphonomic 
features (study of the post-mortem 

history and the fossilisation process of the 
remains) and paleoecological characteristics 
(study of the climate and ecosystem of the past 
in order to understand the history of life). The 
group works at the same sites as the Human 
Paleoprimatology and Paleontology Group of the 
ICP, with whom it frequently cooperates.

Recerca. Grup de Faunes de Neogen i Quaternari

Research. Neogene and Quaternary 
faunas group

The study of fauna in the Neogene and 
Quaternary is deep-rooted in Catalonia due 
to the extraordinary potential of Catalan sites.
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F
a 65 milions d’anys (Ma), els mamífers 
heretaren el món dels dinosaures i es 
diversif icaren de manera espectacular 
f ins l ’aparició de la major part dels 
ordres actuals. Aquest món de principis 

del Cenozoic (el període que coneixem com a Pale-
ogen) era ben diferent de l ’actual. Els continents 
encara no ocupaven les seves posicions actuals i el 
clima era molt càlid. Les faunes i els ecosistemes 
actuals no van començar a prendre forma fins a 
la segona meitat del Cenozoic, que comprèn els 
períodes Neogen i Quaternari, entre fa 23 Ma i 
l ’actualitat. Fou llavors quan se succeïren una sèrie 
d’esdeveniments climàtics i f isogràf ics que deter-
minaren l ’evolució de les faunes actuals i en última 
instància, dels humans. El Grup de Faunes del 
Neogen i Quaternari s’ocupa de l ’estudi dels f òssils 
i de la dinàmica dels paleoambients i els ecosistemes 
durant aquests períodes.

L’estudi de les faunes d’aquests períodes té molta 
tradició a Catalunya, remuntant-se a l ’època 
d’en Miquel Crusafont o, f ins hi tot, a la primera 
meitat del segle XX, amb els treballs d’en Ramon 
Bataller i Jaume Almera. Aquests pioners de la 
paleontologia al nostre país ja van reconèixer l ’ex-
traordinari potencial dels jaciments catalans i van 
descobrir algunes de les principals localitats fossi-

líferes, com els jaciments dels Hostalets de Pierola 
o Can Llobateres, de renom mundial. El Grup 
de Neogen i Quaternari pren el relleu d’aquests i 
d’altres investigadors i segueix treballant en els 
dipòsits catalans d’aquesta edat. Entre les àrees 
de prospecció i excavació pel que fa al Neogen, 
destaca la conca del Vallès-Penedès, en particular 
el conjunt de jaciments de la zona dels Hostalets 
de Pierola-Piera; i pel que fa al Quaternari podem 
citar els rics jaciments de Cal Guardiola i Vallpa-
radís (Terrassa), els del massís del Garraf, com 
l ’Avenc Marcel o Cova Bonica, o els de la Conca 
de Banyoles-Besalú, com el conjunt de jaciments de 
la pedrera d’Incarcal (Banyoles). El grup s’encar-
rega de l ’estudi en profunditat de les faunes de 
vertebrats des de diversos punts de vista com el 
taxonòmic (descripció de nous gèneres i espècies), 
f ilogenètic (relacions evolutives entre diversos 
grups) i el paleobiològic (estudi de les restes f òssils 

amb un enfoc biològic). A més, també 
s’ocupa d’aspectes biostratigràf ics i 
biocronològics (successió dels f òssils en els 
estrats i en el temps), tafonòmics (estudi 
de la història post-mortem i del procés 
de fossilitazació de les restes) i paleoeco-

lògics (estudi del clima i l ’ecosistema del passat a 
f i de comprendre la història de la vida). El grup 
treballa en els mateixos jaciments que el Grup de 
Paleoprimatologia i Paleontologia Humana de 
l ’ICP, amb el que col·labora molt freqüentment.

L’estudi de les Faunes del Neogen i del Quaternari 
tenen una àmplia tradició a Catalunya degut a 
l’extraordinari potencial dels jaciments catalans.
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Resum anual

Brief annual summary 

Research Recerca
Neogene and Quaternary faunas group Grup de Faunes de Neogen i Quaternari

T he Miocene is the first epoch of the 
Neogene period, extending from 
about 23 to 5 million years ago, 
especially represented in Catalan 
basins. This year, the study of 

Miocene fauna focussed on the Vallès-Penedès 
basin, in particular on the new sites discovered 
around the area of Hostalets de Pierola as a result 
of the works for expanding the landfill at Can 
Mata de la Garriga (ACM). Owing to said work, 
up to 38,000 fossil macrovertebrate remains have 
been found as well as nigh on one hundred levels 
rich in microvertebrates. All these new findings 

have been arrayed in a chronological framework 
thanks to the combination of biostratigraphic 
data with magnetostratigraphic studies conducted 
in cooperation with the Jaume Almera Earth 
Science Institute of theUniversitat de Barcelona. 
By doing so, it has been established that the 300 
metres of stratigraphic series of the ACM date 
back to between 12.5 and 11.3 million years ago. 
Furthermore, an accurate age has been established 
for each of the fossiliferous sites at the ACM as 
well as the important primate findings not only 
at the ACM but also at other sites in the Vallès-
Penedès basin, such as Sant Quirze and Castell 
de Barberà. These results were preliminarily 

presented at the international workshop 
“European Fossil Primates”, held in September in 
Siena, and they were published in the summary 
book of said congress (Casanovas-Vilar et al., 
2008). The publication in extenso of these data 
is expected for 2009. As far as the study of the 
fauna at the ACM is concerned, a new species 
of fossil beaver has been described, Chalicomys 
batalleri (Casanovas-Vilar et al. 2008b) and the 
fauna of small mammals at the site of Barranc 
de Can Vila 1 (BCV1) has been studied and 
will be published in two separate articles: one 
devoted to rodents and lagomorphs and the other 

devoted to insectivores. 
BCV1 is the typical site of 
the famous Pierolapithecus 
catalaunicus and it therefore 
deserves special attention. 
Accordingly, a study on 

the taphonomy and paleoecology of the site has 
been conducted (Casanovas-Vilar et al., 2008c). 
This study has made it possible to establish the 
genesis of the accumulation of recovered remains 
at the site and it has highlighted the existence of 
different accumulation processes. For instance, 
the partial skeleton of Pierolapithecus would 
have been accumulated as a result of the action 
of carnivores and scavengers, whereas most of the 
other fossils at BCV1 do not show similar traces. 
The fauna recovered at BCV1 also enables us to 
infer that dense subtropical forests existed in the 
area around Hostalets de Pierola some 12 million 
years ago.  

Up to 38,000 fossil macrovertebrate remains have been 
found as well as nigh on one hundred levels rich in 
microvertebrates.
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E
l Miocè és la primera època del Neogen 
i comprèn un lapse de temps entre els 
23 i els 5 Ma que està especialment 
ben representat a les conques cata-
lanes. Aquest any l ’estudi de les faunes 

miocenes s’ha centrat en la conca del Vallès-Penedès, 
concretament en els nous jaciments descoberts als 
entorns dels Hostalets de Pierola arrel de les obres 
d’ampliació de l ’Abocador de Can Mata de la 
Garriga (ACM). Gràcies a aquestes obres s’han 
descobert f ins a 38.000 restes de macrovertebrats 
f òssils a més de prop d’un centenar de nivells rics 
en microvertebrats. Totes aquestes noves troballes

s’han pogut situar dins d’un marc cronològic gràcies 
a la combinació de les dades biostratigràfiques 
amb els estudis magnetostratigràfics duts a terme 
en col·laboració amb l ’Institut Jaume Almera de 
Ciències de la terra Universitat de Barcelona. 
Així s’ha pogut establir que els 300 metres de 
sèrie estratigràfica de l ’ACM comprenen apro-
ximadament dels 12,5 als 11,3 Ma. A més, s’ha 
pogut donar una edat acurada a cada una de les 
localitats fossilíferes de l ’ACM i precisar l ’edat de 
les importants troballes de primats, no només de 
l ’ACM sinó també d’altres localitats de la conca 
del Vallès-Penedès com a Sant Quirze i Castell 
de Barberà. Aquests resultats foren presentats de 
manera preliminar al workshop internacional 

“European Fossil Primates”, celebrat el mes de 
Setembre a Siena i publicats al llibre de resums del 
mateix congrés (Casanovas-Vilar et al., 2008). La 
publicació in extenso d’aquestes dades es preveu per 
al 2009. Pel que fa a l ’estudi de la fauna de l ’ACM 
s’ha descrit una nova espècie de castor f òssil, Chali-
comys batalleri (Casanovas-Vilar et al. 2008b) 
i s’ha estudiat la fauna de petits mamífers de la 
localitat del Barranc de Can Vila 1 (BCV1) que 
serà publicada en dos articles diferents: un dedicat 
als rosegadors i lagomorfs i un altre pels insectívors. 
BCV1 és la localitat tipus del famós Pierolapithecus 
catalaunicus i, per tant, mereix una atenció especial. 

Per aquest motiu, s’ha dut 
a terme un estudi de la 
tafonomia i paleoecologia del 
jaciment (Casanovas-Vilar 
et al., 2008c). Aquest estudi 

ha permès establir quina fou la gènesi de l ’acumu-
lació de restes recuperades al jaciment i ha posat en 
evidència l ’existència de diferents processos d’acu-
mulació. Per exemple, l ’esquelet parcial de Piero-
lapithecus hauria estat acumulat com a resultat de 
l ’acció de carnívors o carronyaires, mentre que a la 
major part dels altres f òssils de BCV1 no s’observen 
evidències de l ’acció d’aquests. La fauna recupe-
rada a BCV1 a més, permet inferir l ’existència de 
boscos subtropicals densos a l ’àrea dels Hostalets de 
Pierola fa uns 12 Ma. Un ambient que segurament 
no s’estenia a altres àrees de la Península Ibèrica, 
fet que explicaria que els grans antropomorfs esti-
guin restringits a les conques catalanes.

S'han descobert fins a 38,000 restes de macrovertebrats fòssils 
a més de prop d'un centenar de nivells rics en micromamífers.
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Neogene and Quaternary faunas group Grup de Faunes de Neogen i Quaternari

This environment probably did not extend to 
other areas on the Iberian Peninsula and this 
would explain why the large anthropomorphs 
were restricted to the Catalan basins.

Along with the geotectonics department of the 
Universitat Autònoma de Barcelona work has 
been carried out for recovering and identifying 
the microfauna at the Aït Kandoula basin 
(Ouarzazate basin, Morocco), which together 
with the respective paleomagnetic sampling, has 
provided the first information on the time to 

which this foreland basin in Alt Atlas dates.
In conjunction with researchers from the 
University of Florence a study has been 
conducted on the peculiar fauna of island rodents 
in Fiume Santo (Sardinia, Upper Miocene).

Pliocene sites (between 5 and 1.8 million years 
ago) are also especially abundant on the Iberian 
Peninsula, and worth noting are the karstic sites 
of Almenara-Casablanca (Castelló province) 
which have provided a great deal of remains, 
especially small mammals. Most of the research 
work conducted this year has focussed on the 
study of the insectivores at these sites. The most 
palpable results include the publication on a 

new species of fossil shrew Deinsdorf ia doukasi, 
described thanks to materials found in Almenara-
Casablanca 4 (Furió & Mein, 2008). Similarly, the 
first evidence in Europe of modern badgers from 
the Meles species was discovered at the same 
karstic site. This shows that these small carnivores 
had already dispersed across all Eurasia before 
the start of glacial-interglacial dynamics. These 
remains are currently being studied.

As a result of the work carried out around the 
Riera de Vallparadís, at the heart of the city of 

Terrassa, two sites have 
been discovered which 
are included among the 
richest sites of the Lower 
Pleistocene in Eurasia: Cal 
Guardiola and Vallparadís 

Estació. After nigh on 10 years’ work in excess 
of 30,000 remains have been recovered from 
these sites. The study of the material of large 
carnivores from the sites at Riera de Vallparadís 
got underway this year, and this suggests that 
the first ancestors of cavern bears can be found 
at these sites. Moreover, several remains from 
our collections have made it possible to launch a 
study on the lineage of European pumas (Puma 
pardoides) which is expected to conclude in 2009.

The high number of remains discovered has favourably 
contributed to the various successes of the Neogene 
and Quaternary fauna research group.
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En col·laboració amb el departament de geotec-
tònica de la Universitat Autònoma de Barcelona 
s’ha participat en la recuperació i identif icació 
de la microfauna de la formació Aït Kandoula 
(Conca de Ouarzazate, Marroc), que juntament 
amb el corresponent mostratge paleomagnètic, ha 
proporcionat la primera datació d’aquesta conca 
d’avantpaís de l ’Alt Atlas.

En col·laboració amb investigadors de la Univer-
sitat de Florència s’ha emprès l ’estudi de les pecu-
liars faunes de rosegadors insulars de Fiume Santo 
(Sardenya, Miocè Superior).

Els jaciments pliocens (d’entre fa 5 i 1,8 Ma) són 
també especialment abundants a la Península 
Ibèrica, i entre aquests destaquen les localitats 
càrstiques d’Almenara-Casablanca (província de 
Castelló) que han proporcionat abundants restes, 
sobretot de petits mamífers. L’estudi dels insectí-
vors d’aquestes localitats ha centrat bona part de 
la tasca investigadora d’aquest any, i els resultats 
més palpables inclouen la publicació d’una nova 
espècie de musaranya f òssil Deinsdorfia doukasi, 
descrita a partir de material d’Almenara-Casa-
blanca 4 (Furió & Mein, 2008). D’altra banda, 
en el mateix complex càrstic ha estat descoberta la 
primera evidència a Europa de teixons moderns  

del gènere Meles, evidenciant així que aquests 
petits carnívors ja s’havien dispersat al llarg de tota 
Euràsia abans de l ’inici de la dinàmica glaciar-
interglaciar. Aquestes restes es troben actualment en 
estudi.

Arrel de les obres que s’han dut a terme entorn de la 
Riera de Vallparadís, al cor de la ciutat de Terrassa, 
ha resultat en la descoberta de dos jaciments que es 
conten entre els més rics del Plistocè Inferior d’Eu-
ràsia: Cal Guardiola i Vallparadís Estació. Després 
de prop de deu anys de treballs s’han recuperat 
més de 30.000 restes en aquests jaciments. Aquest 

any s’ha iniciat l ’estudi del 
material de grans carnívors, 
dels jaciments de la Riera 
de Vallparadís, fet que ha 
permès entreveure que en 
aquests jaciments hi trobem 

els primers ancestres dels ossos de les cavernes. 
D’altra banda, diverses restes procedents de les 
nostres col·leccions han permès iniciar un estudi 
sobre els inicis del llinatge dels pumes europeus 
(Puma pardoides) que s’espera que f inalitzi al llarg 
de l ’any 2009.

L’elevadíssim nombre de restes descobertes contribueixen 
valorablement als nombrosos èxits del grup de recerca de 
Faunes de Neogen i Quaternari.
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Brief annual Summary / Resum anual

The fauna of insectivores in the town of Dmanisi 
(Georgia, Plio-Pleistocene boundary) has 
also been studied. This area is famous because 
it is the site with the oldest fossil hominids 
on the Eurasian continent. A project on the 
paleobiology of Beremendia fissidens based 
on the material recovered from Dmanisi and 
Almenara-Casablanca 1 (Upper Pliocene) was 
conducted, and it reached the conclusion that 
this fossil shrew bears peculiar adaptations for 
capturing its preys.

Along with Carles Lalueza’s team from Pompeu 
Fabra University, an ambitious project got 
underway in 2008 in order to try to synthesise 
DNA from Iberian lynx (Lynx pardinus) fossil 
remains from several Catalan sites. The aim of 
this project is to find out the causes behind the 
loss of genetic diversity affecting this species, 
which unfortunately has resulted in this species 
currently being the most threatened feline in the 
world.
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També s’ha estudiat la fauna d’insectívors de la 
localitat de Dmanisi (Geòrgia, límit Plio-Plis-
tocè), ben coneguda per ser el jaciment amb homí-
nids f òssils més antic del continent Euro-asiàtic. 
S’ha f inalitzat un treball sobre la paleobiologia de 
Beremendia f issidens en base al material recuperat 
a Dmanisi i a Almenara-Casablanca 1 (Pliocè 
Superior), concloent que aquesta musaranya f òssil 
presentava adaptacions ben peculiars per a capturar 
les seves preses.

En col·laboració amb l ’equip d’en Carles Lalueza 
de la Universitat Pompeu Fabra, aquest any 
2008, s’ha iniciat un ambiciós projecte per intentar 
sintetitzar ADN procedent de restes f òssils de linx 
ibèric (Lynx pardinus) de diversos jaciments cata-
lans. Aquest treball intenta esbrinar les causes de 
la pèrdua de diversitat genètica que afecta aquesta 
espècie i que, malauradament, provoca que avui dia 
sigui l ’espècie de f èlid més amenaçada del món.
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Publicacions, projectes i altres activitats

Publications, projects and other activities

SCI scientific 
articles  
Articles científics SCI 
Casanovas-Vilar, I., Alba, D.M., 
Köhler, M. & Moyà-Solà, S. 
When sleep or hide makes the 
difference in macroevolution. 
Proceedings of the National Aca-
demy of Sciences of the USA, 105: 
E56. 2008a.

Casanovas-Vilar, I., Alba, D.M., 
Almécija, S., Robles, J.M., Galindo, 
J. & Moyà-Solà, S.  
Taxonomy and paleobiology of the 
genus Chalicomys Kaup, 1832 
(Rodentia, Castoridae), with the 
description of a new species from 
Abocador de Can Mata (Vallès-
Penedès Basin, Catalonia, Spain). 
Journal of Vertebrate Paleontology, 
28: 851-562. 2008b.

Casanovas-Vilar, I., Alba, D.M., 
Moyà-Solà, S., Galindo, J., Cabrera, 
L., Garcés, M., Furió, M., Robles, 
J.M., Köhler, M. & Angelone, C.  
Biochronological, taphonomical and 
paleoenvironmental background of 
the fossil great ape Pierolapithecus 
catalaunicus (Primates, Hominidae). 
Journal of Human Evolution, 55: 
589-603. 2008c.

Furió, M. & Mein, P.  
A new species of Deinsdorfia 
(Soricidae, Insectivora, Mammalia) from 
the Pliocene of Spain. 
Comptes Rendus Palevol, 7(6):  
347-359. 2008.

Popularisation 
publications 
Publicacions 
divulgatives 
Furió, M. 
Scientific supervision and drawing up 
of the 80-series collection.  
Assessoria, supervisió científ ica i 
redacció de la col·lecció de 80 fascicles 
“Dinosaurio” de RBA (1ª Edició: ISBN: 
978-84-473-4955-5; (Obra Completa); 
ISBN: 978-84-473-5012-4 (Fascicles); 
Dipòsit legal: B-36017-2006 / 2ª 
Edició: ISBN: 978-84-473-6113-7 
(Obra Completa); ISBN: 978-84-473-
6114-4 (Fascicles); Dipòsit legal: 
B-36017-2006). Traduïda i editada 
posteriorment a França, Itàlia, 
Regne Unit i Portugal.

Furió, M.  
Si la musaranya mor, vigila!  
Publicat on-line a la web UAB 
Divulga. 2008.

Proceedings
Casanovas-Vilar, I., Garcés, M., 
Galindo, J., Cabrera, L., Robles, 
J.M., Alba, D.M., Moyà-Solà, S., 
Rotgers, C., Carmona, R., Almécija, 
S., Bertó Mengual, J.V. & Beamud, 
E.  
Chronology of the recently discovered 
Middle Miocene primate-bearing sites 
of the Vallès-Penedès Basin (Catalonia, 
Spain). In: Giornate di Paleontologia 
VIII edizione. Simposio della Società 
Paleontologica Italiana. Siena/
Grosseto, 11-13 setembre 2008. 
Riassunti dei Lavori, pp. 122-123. 
2008.
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Projectes de recerca 
Projecte SOMHI.  
(“Searching for the Origins of Modern 
Hominoids Initiative”) o Iniciativa per 
a la Recerca sobre l’Origen dels 
Hominoïdeus Moderns, dirigit pel 
Dr. Salvador Moyà-Solà, i finançat pel  
Comissionat per Universitats i 
Recerca (Generalitat de Catalunya). 
Anys 2005-2008.

“Vallès-Penedès contextual 
project”, que compta amb els Drs. 
Salvador Moyà-Solà i Meike Köhler, 
en el context de la RHOI (Revealing 
Hominid Origins Initiative), dirigida pel 
Prof. T. White i finançada per la  
National Science Foundation 
(NSF) (RHOI-Hominid-NSF-
BCS-0321893). Anys 2005-2009.

Projecte de recerca del MEC 
CGL2006-04548/BTE. 
“Dinámica de Ecosistemas Terrestres 
en el Plio-Pleistoceno de las cuencas 
del Levante español”.  
Investigador Principal: Jordi 
Agustí. Anys: 2006-2009.

Programa “Synthesys” de la Unió 
Europea. 
Isaac Casanovas Vilar (Postdoc)  
ha aconseguit una beca de mobilitat 
per a una estada curta de recerca al  
Museu d’Història Natural 
“Naturalis” de Leiden (Holanda). 
Durada: 24 Febrer-8 d’Abril.

“Agencia Española de Coopera-
ción Internacional y Desarrollo”. 
Isaac Casanovas Vilar (Postdoc) ha 
aconseguit una beca de mobilitat
per a una estada curta de recerca al  
Museu d’Història Natural “Natura-
lis” (Leiden, Holanda). Durada: 
3 Novembre-3 Desembre. 

Attendance  
to conferences 
Assistència a congressos
Workshop internacional “European 
Fossil Primates”, en el marc de les 
“Giornate di Paleontologia VIII edizione. 
Simposio della Società Paleontologica 
Italiana”.  
Siena/Grosseto, 11-13 setembre 
2008.

Lectures  
Conferències
Casanovas-Vilar, I. Fossil rodents: 
more than just their teeth. Museu 
d’Història Natural “Naturalis”  
(Leiden, Holanda). Març.

Casanovas-Vilar, I. Siena 2008  
– Primates Colloquium Preview. 
Institut Català de Paleontologia 
(Sabadell). Setembre.

Casanovas-Vilar, I. The Middle 
Miocene hominoid radiation in 
Europe in the light of recent findings 
in Catalonia. Museu d’Història Natural 
“Naturalis”  
(Leiden, Holanda). Novembre.
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Publicacions, projectes i altres activitats
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Neogene and Quaternary faunas group Grup de Faunes de Neogen i Quaternari

Divulgation  
conferences 
Conferències         
divulgatives
Marc Furió.  
Conferència inclosa al programa de la 
13ª Setmana de la Ciència: “El desco-
negut món de la paleontologia: més 
enllà d’excavar i trobar fòssils”  
Casal Pere IV (Sabadell, Barce-
lona). 19 de novembre de 2008.

Joan Madurell.  
Conferència “L’Estació dels Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya al Parc 
de Vallparadís (Terrassa). Agost 2005-
Gener 2008.”  
Institut Català de Paleontologia 
(Sabadell). 17 de novembre de 
2008.

Marc Furió.  
Conferència “La lliçó de la musaranya: 
ciència i guerra en el segle XXI”, a  les 
IX Jornadas de Geologia de Vila-real 
organitzat pel Grup Guix i el CEFIRE 
de Castelló (Conselleria de Cultura i 
Esport, Generalitat Valenciana)  
Caixa Rural de Vila-real (Vila-real, 
Castelló). 29 de novembre de 2008.

Teaching   
and courses 
Docència i cursos
Classes taught within the module. 
Classes impartides en el mòdul  
“Paleontologia de Vertebrats i 
Humana” i “Fòssils i Tempgs Geològic” 
del Màster de Paleontologia de la 
Universitat Autònoma de Barcelona i la 
Universitat de Barcelona
Cursos 2007-2008 i 2008-2009.

“Grans simis fòssils de Catalunya”
Curs de la Institució Catalana d’His-
tòria Natural. Institut Català de 
Paleontologia i Els Hostalets de 
Pierola, Abril.

Masters 
dissertations 
directed 
Treballs de màster 
dirigits
Ginestí Franco, M. 
Els cricètids del Miocè Inferior (MN4) 
dels Casots (Subirats, Barcelona). 
2008.

Other activities 
Altres activitats 
Isaac Casanovas Vilar 
ha exercit de revisor per articles 
publicats a les següents revistes Neues 
Jahrbuch für Geologie und Paläonto-
logie – Abhandlungen (SCI) i Scripta 
Geologica.
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Recerca. Grup de Mesozoic

Research. Mesozoic group

T he Mesozoic research group follows 
a line of work focussed on dinosaur 
sites from the Cretaceous period in 
Catalonia and in the autonomous 
community of Valencia. This 

research group currently gathers testimony from 
generations of former palaeontologists and 
trains new researchers. It has received scientific 
backing as it was awarded an R+D concession 
from the Spanish Ministry of Education and 
Science for 2006-2008 and continues to work 
on paleontological excavations in the Catalan 
Pre-Pyrenees and the Valencia counties of Els 
Ports and Els Serrans.

The Mesozoic era comprises three geological 
periods (Triassic, Jurassic and Cretaceous) 
encompassing nigh on 200 million years’ evolution 
of life on Earth ranging from 251 million years 
ago to 65 million years ago. During these periods, 
the more varied and widespread vertebrates were 
reptiles and, to a lesser extent, amphibians.

At the time, the Earth was shaping its 
current continental morphology based on a 
supercontinent known as Pangaea which began 
to fragment at the start of the Triassic. The 
Mesozoic was also a time that witnessed a major 
revolution in terms of flora. It was a time that saw 
the emergence of plants bearing flowers, at the 
start of the Cretaceous, which had a subsequent 
impact on continental ecosystems and the 
vertebrates that were dependant on them.

The most broadly known fauna from the time 
was the dinosaur. Nonetheless, during the 
era many major events in terms of vertebrate 

evolution took place, such 
as the swift decline in the 
domination of amphibians 
over reptiles at the start of 
the Triassic, the emergence 
and radiation of the first 
mammals, the air and 

sea conquest by reptiles, the diversification of 
dinosaurs and, ultimately, their extinction at the 
end of the Cretaceous.

The Mesozoic research group gathers testimony from 
generations of palaeontologists and continues to forge 
generations of palaeontologists in order to gain an 
understanding of nigh on 200 million years’ evolution.
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E
l grup de recerca de Mesozoic segueix 
una línia de treball centrada en els 
jaciments de dinosaures del Cretaci 
de Catalunya i el País Valencià. En 
l ’actualitat, aquest grup de recerca, 

recull el testimoni de generacions de paleontòlegs 
anteriors i forma nous investigadors amb l ’aval 
científ ic de la concessió d’un projecte de recerca 
I+D del Ministerio de Educación y Ciencia 2006-
2008 i la continuïtat en les excavacions paleon-
tològiques a les comarques del Pre-Pirineu català 
i de les comarques valencianes d’Els Ports i Els 
Serrans.

L’era Mesozoica està formada per tres períodes 
geològics (Triàsic, Juràssic i Cretaci) que comprenen 
quasi 200 anys milions d’evolució de la vida a la 
terra, des de fa uns 251 milions d’anys a uns 65 
milions d’anys. En aquests períodes, els vertebrats 
dominants i més diversif icats eren els rèptils i, en 
menor mesura, els amfibis.

 En aquell moment, la Terra anava configurant la 
seva morfologia continental actual a partir d’un 
supercontinent anomenat Pangea que va comen-
çar-se a fragmentar a principis del Triàsic. També 
va ser durant el Mesozoic que es produí una gran 
revolució en la flora. És l ’època de l ’aparició del les 
plantes amb flor, a principis del Cretaci, amb el 
conseqüent impacte sobre els ecosistemes continen-
tals i sobre els vertebrats que d’elles en depenien.

Les faunes més conegudes d’aquest període són 
els dinosaures. No obstant, durant aquesta era es 
produeixen grans esdeveniments en l ’evolució dels 

vertebrats, com el ràpid declivi del domini 
dels amfibis enfront dels rèptils, a prin-
cipis del Triàsic, l ’aparició i radiació dels 
primers mamífers, la conquesta de l ’aire i 
del mar per part dels rèptils, la diversif i-
cació dels dinosaures i, f inalment, la seva 
extinció a f inals del Cretaci.

El grup de recerca del Mesozoic recull el testimoni 
de generacions de paleontòlegs i segueix formant 
generacions de paleontòlegs per arribar a 
comprendre quasi 200 milions d’anys d’evolució.
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T he activities conducted over the 
previous year have focussed on 
continuing certain paleontological 
excavations. In order to achieve 
this, the Institute applied for the 

subsidies offered for paleontological activities 
by the respective ministries of culture in the 
communities of Catalonia and Valencia.

Other activities undertaken this year relate 
to a comparative study of fauna from other 
sites with a view to conducting systematic 
studies on the species recovered at sites on the 
east of the Iberian Peninsula. The following 
transfers to foreign collections are of particular 
prominence: the Paris Natural History Museum, 
the Paleontological Institute in Moscow, the 
University of Lyon and the Esperaza Dinosaur 
Museum (France). These transfers were 
possible thanks to funds supplementing those 
allocated to this project. Scientific cooperation 
embarked on inplementing that allocated to this 
projectundingicular prominencematic studies on 
the species recovered at sites  sili 2007 with the 
School of Earth, Atmospheric and Environmental 
Science of the University of Manchester has 
produced the first results in the form of two 

scientific articles published in SCI journals. 
Similarly, a cooperation agreement has been 
signed with the aforementioned university for 
the digitisation of sites with dinosaur ichnites on 
the Iberian Peninsula which are being processed 
for declaration as World Heritage Sites by 
Unesco. At the end of 2008, the first stage of this 
cooperation was carried out by digitising three 

ichnite sites in Portugal (Pedra de 
Mua, Val de Meios and Pedreira do 
Galinha).

A new line of scientific study was 
embarked on with Triassic sediments 
at the Montseny and it is envisaged 

that it will continue in the coming years for the 
various Triassic continental and marine outcrops 
of Catalonia. At the end of 2007 cooperation 
began with researchers from the Universities of 
Barcelona and Zaragoza (Aragosaurus group) 
relating to studies on records on vertebrates 
and fossil plants, respectively, in the southern 
Pyrenees. This cooperation continued in 2008.

Scientific cooperation has also continued with 
the Berguedà Mine Trail Consortium. This 
association obtained financial assistance for 
conducting paleontological research in Berguedà 
(EXCAVA, from the Ministry of Universities, 
Research and the Information Society), for the 
period 2006-2008. 

Resum anual

Brief annual summary 

The Mesozoic research group has embarked on 
the first stage of cooperation with the University 
of Manchester in order to computerise sites with 
dinosaur ichnites on the Iberian Peninsula.

Research Recerca
Mesozoic group Grup de Mesozoic



A
nn

ua
l R

ep
or

ts
 /

 M
em

òr
ia

 a
nu

al
 IC

P
 2

00
8 

· 2
9

L
es activitats realitzades l ’any passat es 
van centrar en la continuació d’algunes 
excavacions paleontològiques. Per tal de 
portar a terme aquestes actuacions, s’ha 
optat a les convocatòries per les subven-

cions d’activitats paleontològiques dels correspo-
nents departaments de cultura a les comunitats de 
Catalunya i València.

Altres activitats realitzades durant el present any 
fan referència a l ’estudi comparatiu de faunes 
d’altres jaciments amb l ’objectiu de poder portar a 
terme els estudis sistemàtics de les espècies recupe-
rades en els jaciments del llevant peninsular. Fem 
la ressenya dels següents desplaçaments a col·leccions 
foranes: Museu d’Història Natural de París, 
Institut Paleontològic de Moscou, Universitat de 
Lió, Museu dels Dinosaures d’Esperaza (França). 
Aquests desplaçaments s’han pogut portar a terme 
gràcies a l ’obtenció d’altres fonts de f inançament 
complementàries a les del present projecte.

La col·laboració científ ica iniciada l ’any 2007 amb 
la School of Earth, Atmospheric and Environ-
mental Science, de la Universitat de Manchester 
(Anglaterra) ha donat els seus primers resul-
tats amb la publicació de dos articles científ ics 
en revistes de SCI. Així mateix, s’ha signat un 

conveni de col·laboració amb aquesta universitat 
per a la digitalització dels jaciments amb icnites 
de dinosaure de la Península Ibèrica que es troben 
a l ’expedient per tal de ser declarades patrimoni 
de la Humanitat per la Unesco. A f inals de 2008, 
es va portar a terme la primera fase d’aquesta 
col·laboració amb la digitalització de tres jaciments 
d’icnites de Portugal (Pedra de Mua, Val de Meios 

i Pedreira do Galinha).

S’ha iniciat una nova 
línia d’estudi científ ic en 
els sediments Triàsics del 
Montseny que es preveu que 

tindrà continuïtat els següents anys en els dife-
rents afloraments triàsics (continentals i marins) 
de Catalunya. A f inals de 2007, es va iniciar la 
col·laboració amb investigadors de la Universitat 
de Barcelona i Saragossa (Grup Aragosaurus) amb 
relació a l ’estudi del registre de vertebrats i vegetals 
f òssils dels Pirineus meridionals, respectivament. 
Aquesta col·laboració ha continuat desenvolu-
pant-se durant l ’any 2008.

S’ha continuat la col·laboració amb el Consorci 
Ruta Minera del Berguedà en l ’aspect científ ic. 
Aquest Consorci va aconseguir una ajuda econò-
mica per a l ’investigació paleontològica en el 
Berguedà (EXCAVA, del Departament d’Univer-
sitats, Recerca i Societat de la Informació), per al 
trienni 2006-2008. 

S’ha iniciat la primera fase de col·laboració amb la Universitat 
de Manchester per digitalitzar els jaciments amb icnites de 
dinosaure de la Península Ibèrica.
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Publicacions, projectes i altres activitats

Publications, projects and other activities

Research Recerca
Mesozoic grup Grup de Mesozoic

SCI scientific 
articles 
Articles científics SCI
Bates, K.T., Manning, P.L., Vila, B. & 
Hodgetts, D. 
Three-dimensional modelling and 
analysis of dinosaur trackways. 
Paleontology, 51(4):999-1010. 2008.

Bates, K. T., Rarity, F., Manning, 
P.L., Hodgetts, D., Vila, B., Oms, 
O., Galobart, À. & Gawthorpe, R. L. 
High-resolution LiDAR and photogram-
metric survey of the Fumanya dinosaur 
tracksites (Catalonia): Implications for 
the conservation and interpretation of 
geological heritage sites. 
Journal of Geological Society 
165:115-127. 2008.

Jackson, F., Varrichio, J., Jackson, 
R., Vila, B., Chiappe, L. 
Comparison of water-vapor 
conductance on a titanosaur egg from 
Argentina with a Megaloolithus  
siruguei from Spain. 
Paleobiology, 34(2):229-246. 2008.

Non-SCI scientific 
articles  
Articles científics  
No-SCI
Marmi, J., Gómez, B., Martín-
Closas, C. 
Presencia de macrorestos parautóc-
tonos de Sabalites cf. longirhachis 
(Unger, 1850) Kvacek & Herman, 
2004 en facies parálicas del Cretácico 
superior del Pirineo Oriental. Revista 
Española de Paleontología, 23 (1): 
7-14. 2008.

Poza, B. Suñer, M., Santos-Cubedo, 
A. & Galobart, À.  
Los dinosaurios de Cataluña y 
Valencia: 20 años de investigación por 
divulgar un proyecto de divulgación de 
la paleontología. En: Palaeontologica 
Nova. Esteve, J. & Meléndez, G. (eds.). 
Publicaciones del Seminario de 
Paleontología de Zaragoza. Vol. 
8:369-380. 2008.

Santos-Cubedo, A. y Furió, M.  
Paleontología y medios de comuni-
cación. En: Palaeontologica Nova. 
Esteve, J. & Meléndez, G. (eds.). 
Publicaciones del Seminario de 
Paleontología de Zaragoza. Vol. 8: 
389-390. 2008.

Suñer, M., Poza, B., Vila, B. & 
Santos-Cubedo, A.  
Síntesis del registro fósil de dinosaurios 
en el Este de la Península Ibérica. En: 
Palaeontologica Nova. Esteve, J. & 
Meléndez, G. (eds.). Publicaciones 
del Seminario de Paleontología de 
Zaragoza. Vol. 8: 397-420. 2008.

Vila, B., Oms, O., Marmi, J. and 
Galobart, À.  
Tracking Fumanya footprints (Maas-
trichtian, Pyrenees): historical and 
ichnological overview. Oryctos 8: 
150-130. 2008.

Book chapters 
and popularisation 
articles  
Capítols de llibres i 
articles de divulgació 
Fortuny, J., Vila, B., Furió, M., & 
Santisteban, C. La distribución geo-
gráfica y temporal de los dinosaurios 
en el Levante peninsular. En: (Poza, B., 
Galobart, À., Suñer, M., eds) 
Dinosaurios del Levante Peninsular 
(2ª edición). pp.:229-249. 2008.

Gaete, R., Canudo, J. I. & Santos-
Cubedo, A. Los Ornitisquios a través 
del tiempo. En: (Poza, B., Galobart, 
À., Suñer, M., eds) Dinosaurios del 
Levante Peninsular (2ª edición), pp: 
175-199. 2008.
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1Galobart, À, Santos Cubedo, A., 

Suñer, M. & Canudo, J. I. Historia 
de los descubrimentos en el Levante 
Penisular. En: (Poza, B., Galobart, 
À., Suñer, M., eds) Dinosaurios del 
Levante Peninsular (2ª edición). 
pp.: 16-33. 2008.

Galobart, À., Gaete, R., Vila, B., & 
Santos-Cubedo, A. Extinciones en 
masa y el final de los dinosaurios.En: 
(Poza, B., Galobart, À., Suñer, M., eds) 
Dinosaurios del Levante Peninsular 
(2ª edición). pp.: 251-263. 2008.

Galobart, À, Poza, B. & Suñer, M. 
Museos, Entidades y Centros de Inves-
tigación de los Dinosaurios del Levante 
Peninsular. En: (Poza, B., Galobart, 
À., Suñer, M., eds) Dinosaurios del 
Levante Peninsular (2ª edición). 
pp.: 265-2.79. 2008.

Marmi, J., Martín Closas, C., Del-
clòs, X. & Poza, B. La fauna y la Flora 
en la época de los Dinosaurios. En: 
(Poza, B., Galobart, À., Suñer, M., eds) 
Dinosaurios del Levante Peninsular 
(2ª edición). pp: 201-227. 2008.

Marmi J. La història dels ases i dels 
seus parents propers: un recorregut 
al llarg de 60 milions d’anys. L’Erol, 
97:10-12. 2008.

Poza, B., Galobart À. & Suñer M. 
(Coords). Los dinosaurios del Levante 
Peninsular. 2ª Edición Institut Català 
de Paleontologia Miquel Crusafont, 
Sabadell. 288 p. 2008.

 
 

Santos-Cubedo, A., & Sanisidro, O. 
Dinosaurios del Levante peninsular: 20 
años por divulgar. Nostra Terra, nº 4. 
ISSN 1885-7175. 2008.

Santisteban, C. & Santos-Cubedo, 
A. El entorno geológico de los yaci-
mientos con dinosaurios del Jurásico 
Superior y Cretácico Inferior del 
Levante – II. En: (Poza, B., Galobart, 
À., Suñer, M., eds) Dinosaurios del 
Levante Peninsular (2ª edición),  
pp: 41-55. 2008.

Vila, B., Marmi, J, & Furió, M. Historia 
y clasificación de los dinosaurios. En: 
(Poza, B., Galobart, À., Suñer, M., eds) 
Dinosaurios del Levante Peninsular 
(2ª edición). pp.: 68-89. 2008.

Vila, B., Furió, M., & Marmi, J. Origen 
y diversidad de los dinosaurios. En: 
(Poza, B., Galobart, À., Suñer, M., eds) 
Dinosaurios del Levante Peninsular 
(2ª edición). pp.: 91-109. 2008.

Vila, B., Suñer, M., Poza, B., 
Fortuny, J., Nieto, E., Galobart, À. 
El estudio de los fósiles de dinosaurio. 
En: (Poza, B., Galobart, À., Suñer, 
M., eds) Dinosaurios del Levante 
Peninsular (2ª edición). Pp.: 111-
141 2008.

Vila, B., Suñer, M., Santos-Cubedo, 
A., Canudo, J. I., Poza, B., Galobart, 
À. Los saurisquios a través del tiempo. 
En: (Poza, B., Galobart, À., Suñer, 
M., eds) Dinosaurios del Levante 
Peninsular (2ª edición). Pp.: 143-
173. 2008. 

Vila, B., Poza, B., & Madurell, J. 
Mamífers al Baix Berguedà: les icnites 
fòssils de la Roca de la Rella. 
L’Erol. 2007.

Proceedings 
Del Cerro, I., Marmi, J., Bosch. M. 
Nuclear sequences for Eurasian bad-
ger phylogeographic studies.  
Annual Meeting of the Society for 
Molecular Biology and Evolution, 
Barcelona (abstracts book). 2008.

Fortuny. J. & Galobart ,A.  
CT tools for the vertebrate virtual 
preparation: The case of the 
Temnospondyl capitosaur skulls in 
Buntsandstein rocks. 
Progressive Paleontology 
conference. Abstracts volume, p. 
2008.

Malchus, N. 
Proposal of new shell-morphologic 
terms for the ToIP - part N6 Bivalvia. 
Abstracts 1st Int.  
Congress on Invertebrate 
Morphology, Copenhague, DK, 8/08 
2008. 

Marmi. J., Malchus, N., Vila, B., 
Poza, B., Riera, V., Galobart, À, Oms, 
O., Gómez, B., Martín-Closas, C.  
Where dinosaurs got wet feet – 
wetland fauna and flora associated 
to titanosaur tracks in the southe-
astern Pyrenees. 3rd Meeting on 
Taphonomy and Fossilization 
(Taphos08), Granada (abstracts 
book). 2008.
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2 Oms, O. Riera, V. Dinarès-Turell, 

J. Galobart, A. Gaete, R., Estrada, 
R. Maestro, E. Vicens, E. Vila, 
B. A European point of view of 
Maastrichtian dinosaur succession. 
The southpyrenean record. 
Abstract International Geological 
Congress. Oslo., 6-8-08 a 14-08-08.

Vila, B., Fortuny, J. & Galobart, À. 
A taphonomic approach on dinosaur 
nesting behaviour: 3D modeling of 
megaloolithid eggs. 
Progressive Paleontology 
conference. Abstracts volume, 
p. 11. 2008.

Jackson, F., Varricchio, D., Jackson, 
R., & Vila, B.  
Uncovering saurischian eggs: potential 
rates of water vapor conductance in 
sauropod and theropod eggs. 67th 
Annual Meeting. Society of Vertebrate 
Paleontology. Journal of Vertebrate 
Paleontology, 27, 3, 94A. 2007.

Brunetti, A., Piga, G., Santos-
Cubedo, A., Malgosa, A. & Enzo, S. 
A study by XRF and XRD of fossilized 
dinosaur bones from Spain. EXRS 
2008 - European Conference on 
X-Ray Spectrometry (Cavtat, 
Dubrovnik, Croatia). Junio 2008.

Santos-Cubedo, A., Suñer, M., Poza, 
B., Santisteban, C. & Galobart, A. 
Taphonomy of the Ana site, Lower Cre-
taceous, Arcillas de Morella Formation, 
Cinctorres, Spain. Taphos’08. V Mee-
ting on taphonomy and fossiliza-
tion (Granada, Spain). Junio 2008.

Piga, G., Santos-Cubedo, A., Mal-
gosa, A., Brunetti, A., Santisteban, 
C. Galobart, A. & Enzo, S. 
A multitechnique approach by XRF, 
XRD and IR in the study of Spanish 
dinosaur bones.  
Taphos’08. V Meeting on 
taphonomy and fossilization 
(Granada, Spain). Junio 2008.

Lectures  
Conferències
Santos-Cubedo, A., B. Poza i A. 
Garcia, 
“Dracs i Dinosaures”. Dentro del ciclo 
“Sant Jordi i la ciència” organizado por 
CosmoCaixa-Fundació La Caixa. 
19 i 29/04/2008.

Marmi J., Poza B.
Els dinosaures i el seu món. 
Escola Santa Eulàlia, Berga, 
30 de maig de 2008. 

Santos-Cubedo, A. 
“Dinosaurios del Levante peninsular”. 
V Simposio Internacional de Natura-
leza y Fotografía organizado por EDC 
Natura-Fundación Omacha. Abril 
2008.

Vila, B. 
“La Investigació paleontològica al 
sinclinal de Vallcebre” en la inauguració 
de l’Exposició “Carbó i Dinosaures”. 
Organitzat pel Museu de les Mines 
de Cercs. 17/02/2008.

Vila, B.  
“Mamífers al Baix Berguedà: les icnites 
fòssils de la Roca de la Rella”.  
Puig-reig (Barcelona). 28/03/2008.

Vila B., Marmi J., Poza B., Galobart 
A. i Oms O. 
Reconstruint un món perdut: Fígols-
Vallcebre fa 70 milions d’anys. 
Biblioteca Ramón Vinyes i Cluet, 
Berga. 23/11/2008.

Teaching  
Docència 
Àngel Galobart  
Vertebrate and human paleobiology 
module, six PhD classes as part of the 
2008-2009 Masters programme of the 
Universitat Autònoma de Barcelona 
and theUniversitat de Barcelona  
Mòdul de Paleobiologia de Vertebrats 
i Humana, sis classes per alumnes de 
doctorat, incloses en el programa de 
Màsters 2008-2009 de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona i de la 
Universitat de Barcelona.

Inferences on life in the past based  
on fossil evidence: dinosaurs 
Inferències sobre la vida en el passat a 
partir de les evidències f òssils:  
els dinosaures.  
2 h

Publications, projects and other activities / 
Publicacions, projectes i altres activitats

Research Recerca
Mesozoic group Grup de Mesozoic
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3The origins and evolution of flight: from 

theropoda to birds.  
Origen i evolució del vol: dels teròpo-
des a les aus.  
2 h

Mesozoic vertebrates, the 
transformation of reptilian forms: 
systematics and evolution of dinosaurs.
Vertebrats mesozoics, la transformació 
de les formes reptilianes: sistemàtica i 
evolució dels dinosaures. 
2 h

Mesozoic sites and fauna on the 
Iberian Peninsula.
Jaciments i faunes mesozoiques  
a la Península Ibèrica. 
2 h

New technologies and new methods 
applied to paleobiological studies of 
fossil vertebrates.  
Noves tecnologies i nous mètodes 
aplicats als estudis paleobiològics  
dels vertebrats f òssils. 
4 h 

The application of new digital 
technologies to the recovery, study 
and viewing of fossils.  
Aplicació de les noves tecnologies 
digitals a la recuperació, estudi i 
visualització dels f òssils. 
4 h

Advanced diplomas 
and dissertations 
Diplomes d’estudis 
avançats (DEA)   
i tesines
“Registre sedimentari i successió 
de dinosaures del Cretaci supe-
rior de la Conca Dellà (Pirineus 
Sud-Centrals, Provincia de Lleida)”, 
presentada per Violeta Riera Rubio a 
la Universitat Autònoma de Barcelona  
Excel·lent Cum-laude. Co-dirigida 
per Àngel Galobart. 31 de gener 
de 2008. 

“Reconstrucció digital del crani 
de l’estereospòndil capitosàurid 
del jaciment de la Mora (Pla de la 
Calma, Barcelona). DEA de la Univer-
sitat de Barcelona presentat per Josep 
Fortuny, 53 pp. 
Matrícula d’Honor.  
Dirigida per Àngel Galobart.

“Tafonomia del “bone-bed” de 
hadrosaurios del Cretácico superior 
(Formación Tremp, Maastrichtiense) 
de Basturs Poble (Isona i Conca 
Dellà, Pirineos Sur-Centrales), 
presentat per Marcos Martín Jiménez 
a la Universidad Autónoma de Madrid, 
Dirigida per Àngel Galobart.  
Juny 2008.

Treball per aconseguir el grau de 
Master en Paleontologia “Prime-
res restes d’ous de Tipus bàsic 
Testuoid al Cretaci inferior de 
Catalunya (Garraf, Serralada Llitoral 
Catalana)”, presentat per Albert Garci 
Sellés a la Universitat de Barcelona, 
Dirigida per Àngel Galobart.  
Octubre 2008.

Master “Metodologia de Treball al 
Laboratori de preparació paleon-
tològica del Mesozoic”, presentat 
per Elena Nieto Molina a la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 
Dirigida per Àngel Galobart. 
Setembre 2008.

Participation in 
dissertation and 
thesis committees 
Participació en 
tribunals de tesis  
i tesines
Àngel Galobart: President of the the-
sis defence committee for the research 
project conducted by Violeta Riera
President del tribunal de defensa del 
treball de recerca de Violeta Riera 
“Registre sedimentari i successióde 
dinosaures del Cretaci superior de la 
Conca Dellà (Pirineus Sud-Centrals, 
Provincia de Lleida)”, llegida a la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona el 
31 de gener de 2008.
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4 Àngel Galobart: Member of the 

defence committee for the research 
project conducted by Marta Badia. 
Vocal del tribunal de defensa del 
treball de recerca de Marta Badia 
“Estudis i assaigs de tractament de 
conservació dels jaciments d’icnites de 
dinosaures de Fumanya i carretera del 
Doll (Cretaci superior dels Pirineus)”, 
llegida a la Universitat Autònoma 
de Barcelona. 31 de gener de 2008.

Technical reports 
and summaries 
Memòries i informes 
tècnics
Gaete, R., Riera, V., Marmi, J.  
Report on the paleontological 
excavation carried out between 16 and 
30 June 2008. 
Informe sobre l ’excavació paleontolò-
gica duta a terme entre els dies 16 i 
30 de juny de 2008 
Jaciment de Barranc de Torrebilles 3 
(Isona i Conca Dellà, Pallars Jussà). 
Dipositada al Departament de 
Cultura, Servei d’Arqueologia 
(Generalitat de Catalunya).  
Novembre de 2008.

Management  
of paleontological 
interventions 
Direcció d’intervencions 
paleontològiques
Excavation at the lower Cretaceous 
dinosaur site of Ana. 
Excavació al jaciment de dinosaures 
del Cretaci inferior de Ana  
(Cinctorres, Castelló). Del 22 d’abril 
al 9 de maig de 2008.

J. Fortuny, J. Marmi, À. Galobart 
Excavations at the Triassic site of La 
Mora. 
Excavacions al jaciment del Triàsic 
de La Mora (Tagamanent, Vallès 
Oriental). Juny de 2008. 

B. Poza, A. Santos-Cubedo,  
À. Galobart  
Excavations at the lower Cretace-
ous site of Sant Antoni de la Vespa 
Excavació al jaciment del Cretaci 
inferior de Sant Antoni de la Vespa 
(Morella, Castelló). 25 d’agost al 5 
de setembre de 2008.

A. Garcia, J. Fortuny, Àn Galobart 
Research at the Vall del Riu Sellent 
Prospeccións a la Vall del Riu Sellent 
(Coll de Nargó, Alt Urgell).  
Octubre i novembre de 2008. 

V. Riera, R. Gate, À. Galobart  
Excavations at the upper Cretaceous 
site of Basturs Poble.  
Excavació al jaciment del Cretaci 
superior de Basturs Poble 
(Isona i Conca Dellà,  
Pallars Jussà).  
Del 15 al 30 d’octubre de 2008.

J. Fortuny, A. Bolet, À. Galobart 
Research at the lithographic limestone 
sites of Montsec. 
Prospeccions als jaciments de les 
calcàries litogràfiques del Montsec 
(Camarassa i Vilanova de Meià, 
Lleida). Desembre 2008. 

Publications, projects and other activities / 
Publicacions, projectes i altres activitats

Research Recerca
Mesozoic group Grup de Mesozoic
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5Research projects 

Projectes de recerca
Investigador principal, Àngel 
Galobart 
Projecte de recerca I+D del Ministerio 
de Educación y Ciencia: “Estudio 
integrado del patrimonio icnológico 
(Dinosaurios) del levante Ibérico: paleo-
biologia i paleoecologia.” Depenent del 
Ministerio de Educación y Ciencia, 
anys 2005-2008. Finançament 
33.000 euros. 

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

Direcció,  
Àngel Galobart i Josep Fortuny.  
“Projecte de recerca dels afloraments 
triàsics amb fauna de vertebrats de 
Catalunya. 2008-2011”. Presentat a 
l’Àrea de Recerca i Coneixement de la 
Direcció General de Patrimoni, Depar-
tament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya. 

Funding applied for 
and granted 
Subvencions sol·licitades 
i concedides
Funding for excavations.  
Subvencions per excavacions, 
anys 2008 i 2009 al 
Departament de Cultura, Direcció 
General de Patrimoni, pels jaciments 
de Basturs Poble i Torrebilles (Isona i 
Conca Dellà), Fumanya Sud i Cigles 
del Boixader (Fígols), Pinyes (Coll 
de Nargó). 36.600 euros

Subvenció ACDC, de l’AGAUR per 
la realització d’una acció divulgativa 
“Olora a Dinosaure” 5.000 euros. 

Awards  
Premis
Andrés Santos-Cubedo 
Best presentation award  
Premi a la millor presentació  
VI Encuentro de Jóvenes Investigado-
res en Paleontología.
Alcalá de Henares. Abril de 2008.

Bernat Vila  
Best presentation award  
Premi a la millor presentació  
Progressive Paleontology: 
Manchester (Anglaterra).  
29-31 de maig 2008.
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I n recent years, theoretical and empirical 
research on evolutionary biology and 
population ecology has significantly 
improved our knowledge of extinct mammals 
and their ecological context. However, little 

has been studied thus far regarding the evolution 
of some aspects of fossil communities such as 
brain and body size, growth and longevity rates 
and other prominent features relating to animal 
life, life-history and the ecosystem.

Therefore, the aim of paleobiology research 
is to understand the selection pressures, 
the population dynamics, the evolution of 
physiological and body traits and the evolution of 
each animal’s life-history. In particular, the ICP 
paleobiology research group conducts research on 
the paleobiology of mammals in ecosystems with 
limited energy. This condition can normally be 
found in islands, caves or mountain peaks, which 
provide an isolated environment.

Insular ecosystems are highly interesting when it 
comes to studying these aspects of mammals due 
to their simplicity (high competition within the 
same species and little among different species, 
lack of predators, etc.

With these conditions, animals need certain 
adaptations that enable them to maximise 
energy, use less energy and have greater storage 
capacity. As a result, mammals living in these 

conditions develop all kinds of 
changes: physiological, morphological, 
reproductive, metabolic, behavioural, 
etc.

This line of research is especially 
important because it makes it possible to make 
predictions on the future of current species as 
their ecosystems change. Therefore, it provides 
key information for understanding the future, 
based on the past, and being able to act earlier in 
time.

The ICP paleobiology research group conducts 
research on the paleobiology of mammals in 
ecosystems with limited energy.

Recerca. Grup de Paleobiologia 

Research. Paleobiology group
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E
n els darrers anys, la recerca teòrica 
i empírica de la biologia evolutiva i 
l ’ecologia de poblacions ha millorat molt 
el nostre coneixement sobre la biologia 
dels mamífers extingits i el seu context 

ecològic. De moment, però, encara s’ha estudiat 
poc l ’evolució d’alguns aspectes de les comunitats 
f òssils com: la mida del cervell i del cos, les taxes de 
creixement i longevitat i, d’altres trets destacats 
de la vida (la life-history) de l ’animal i del seu 
ecosistema.

L’objectiu de la recerca en paleobiologia, per tant, 
és entendre les pressions selectives, la dinàmica de 
poblacions, l ’evolució dels trets f isiològics, del cos i 
de les life-histories de cada animal. En particular, 
el grup de recerca de Paleobiologia de l ’ICP, duu a 
terme la recerca de la paleobiologia dels mamífers 
en ecosistemes amb energia limitada. Normalment, 
aquesta condició té lloc en les illes, coves o cims de les 
muntanyes, que proporcionen un entorn isolat.

Els ecosistemes insulars són molt interessants per 
estudiar aquests aspectes dels mamífers, donada 
la seva simplicitat (molta competició dins de la 
mateixa espècie i molt poca entre espècies diferents, 
manca de predadors, entre altres).

Viure en aquestes condicions fa que els animals 
requereixin adaptacions determinades, que els 
permetin maximitzar l ’energia, gastar-ne menys  
i tenir una capacitat d’emmagatzematge més gran. 
Així els mamífers que viuen en aquestes condicions 

desenvolupen canvis f isiològics, morfo-
lògics, de reproducció, de metabolisme i 
de comportament, etc.

Aquesta línia de recerca és especialment 
important perquè permet fer predic-

cions del futur de les espècies actuals a mesura que 
els seus ecosistemes canviïn. Per tant, proporciona 
información clau per comprendre el futur, a partir 
del passat, i poder actuar abans en el temps.

El grup de recerca de Paleobiologia de l’ICP estudia 
la paleobiologia dels mamífers en ecosistemas amb 
energia limitada.
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I n 2008 the work conducted by the 
paleobiology research group mainly 
focussed on the reconstruction of the 
physiological and demographic adaptations 
(life history) of mammals under insularity 

conditions. Owing to the fact that island 
ecosystems are defined by scarce trophic resources 
and, consequently, by scarce fauna and a lack 
of predation, the information we can extract 
from the study on insular fauna explains how 
physiology acts in these extreme conditions and 
also tells us about demographic characteristics 
(gestation period, sexual maturity, longevity), the 
limitation of accessible energy and the reduction 
of extrinsic mortality.

Accordingly, the group’s experience and 
understanding of how natural selection works 
under insularity conditions and emerging patterns 
has led us to publish a letter in the prominent 
journal Trends in Ecology and Evolution, 
criticising the interpretation of the Home de 
Flores as an insularity product.

The study of bone histology of the Myotragus 
genus (fossil dwarf bovid endemic from Majorca 
and Menorca, the Balearic Islands) was the main 
project carried out by researcher Meike Köhler 
in recent months. The outcomes have been 
published in several scientific articles throughout 
2009. The results show that this artiodactyle 
was capable of reducing its basal metabolic rate 
and discontinuing its growth every year, just like 
ectothermic organisms (crocodiles). Thus, they 
reduce their energy needs to minimums hitherto 
unheard-of in large mammals. Histology likewise 
suggests that the Myotragus regularly hibernated. 
This enabled it to survive the seasons with few 
resources. In addition, it reached sexual maturity 

at a very late stage. During 
one of the periods of its 
existence, it did so up to six 
times later than a normal 
bovid, and it lived for many 
more years than would be 
expected for an artiodactyle. 
This enabled it to distribute 

its offspring throughout its long life. By doing so, 
it ensured that it would have sufficient resources 
for growing in an ecosystem with very low energy 
levels.

Research Recerca
Paleobiology group Grup de Paleobiologia

Resum anual

Brief annual summary 

The paleobiology research group especially focussed on 
reconstructing the physiological adaptations of mammals 
under insularity conditions and it has put forward a new 
approach for understanding shape where only certain 
points of the study target need to be gauged.



A
nn

ua
l R

ep
or

ts
 /

 M
em

òr
ia

 a
nu

al
 IC

P
 2

00
8 

· 3
9

D
urant l ’any 2008, el treball del grup 
de recerca en Paleobiologia s’ha 
centrat essencialment en la recons-
trucció de les adaptacions f isiològi-
ques i demogràf iques (life history) 

dels mamífers en condicions d’insularitat. Degut a 
que els ecosistemes insulars estan definits per escasos 
recursos tròfics i, en conseqüència, per una fauna 
escasa i una manca de depredació, la informació 
que podem extreure de l ’estudi de les faunes insulars 
ens explica des de com respon en aquestes condicions 
extremes la f isiologia i les característiques demo-
gràfiques (duració de gestació, maduresa sexual, 
longivetat) a la limitació d’energia accessible i la 
disminuició de la mortalitat extrínseca.

Així, l ’experiència i la comprensió del grup del 
funcionament de selecció natural en condicions 
d’insularitat i els patrons emergents, ens ha portat 
a publicar una carta a la prestigiosa revista Trends 
in Ecology and Evolution, criticant la interpretació 
de l ’Home de Flores com a un producte d’insulari-
tat.

L’estudi de la histologia òssea del gènere Myotra-
gus (bòvid nan f òssil endèmic de Mallorca i Me-
norca, Illes Balears), ha estat el treball principal 
de la investigadora Meike Köhler durant aquests 
darrers mesos. Els resultats han estat recollits en 
diversos articles científ ics publicats definitivamen-
te durant l ’any 2009. Aquests resultats mostren que 
aquest artiodàctil era capaç de reduir el seu meta-
bolisme basal i parar el seu creixement anualment, 
com ho fan els ectoterms (cocodrils). Reduint, així, 
les seves necessitats energètiques a uns mínims no 
coneguts en mamífers grans. La histologia, f ins i 
tot, suggereix que Myotragus, periòdicament, queia 
en torpor (hivernació). Això li permetia sobreviure 
les estacions amb escasos recursos. A més, arriba-

va a la maduresa sexual 
molt tard. Durant un dels 
períodes de la seva existència, 
f ins a sis vegades més tard 
que un bòvid “normal”, i 
vivia molts més anys dels 

que s’esperaria en un artiodàctil. Això li permetia 
distribuir la seva descendència al llarg de la seva 
llarga vida, assegurant-se així que tindria prou 
recursos per a creixer en un ecosistema amb nivells 
molt baixos d’energia.

Aquesta àrea s’ha centrat essencialment en la reconstrucció 
de les adaptacions fisiològiques i demogràfiques dels 
mamífers en condicions d’insularitat
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Brief annual summary  / Resum anual

Research Recerca
Paleobiology group Grup de Paleobiologia

These findings enable us to answer a very 
important and largely discussed question: the 
theory that large mammals living under insularity 
conditions adopt strategies r and K.
- Strategy r: to become dwarfs or smaller than 

normal. To grow swiftly at the beginning and 
discontinue growth at an early age in order to 
allow for early and continual offspring.

- Strategy K: Slow growth over a longer period.

In conjunction with L. Demetrius (Harvard 
University and Max Planck), and in relation to 
life history studies, a project has been carried out 
in order to test a quantitative model of natural 
and speciation selection processes (directionality 
theory) based on current empirical knowledge. 
This theory runs counter to the theoretical 
models created during the 1920s and 30s by the 
founders of the “Modern Synthesis” (Fisher, 
Haldane, Wright).

A study on the development of cervid brains 
under insularity conditions carried out in 
conjunction with the University of Rome has 
been published in Quaternary International. 

The work of researcher Soledad de Esteban 
Trivigno, the first pre-doctoral student who 
following the summer became a post-doctoral 
researcher in paleobiology, specialising in 
estimates on the bodily masses of current and 
fossil artiodactyls is especially important in this 
regard since bodily mass is intimately tied in with 

the physiology and characteristics of “life history”. 
Estimating body weight is a highly complex 
task due to the fact that the varying remains 
of animal bodies provide a range of differing 
data. Accordingly, in order to produce accurate 
research, Dr Soledad de Esteban Trivigno 
developed a new approach in order to understand 
the form according to which it is merely necessary 
to gauge a few areas of the study target. The 
benefit of the new methodology is that one sole 
function can be used to estimate the bodily mass 
of animals that are highly un-related and have 
varying body shapes in phylogenetic terms, as well 
as fossils with no living representatives.
The work has given rise to 2 publications, one 
in the Journal of Morphology and another (the 
handling of an extensive database) in the Mitt. 
Hamb. Zool. Mus. Inst.
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Aquestes troballes permeten resoldre una pregunta 
molt important i discutida àmpliamente, arribant 
a la teoria de que els grans mamífers en insularitat 
adopten les estratègies r i K.
- Estratègia r: Esdevenir nans o de mides inferiors. 

Créixer molt rápidamente al principi i parant el 
seu creixement a una edat primerenca per tal de 
poder tenir descendència més aviat i de forma més 
seguida.

- Estratègia K: Creixement lent i durant més 
temps.

En col·laboració amb L. Demetrius (Harvard 
University and Max Planck), i relacionat amb 
els estudis de life history, s’ha estat realitzant un 
treball per testar un model quantitatiu dels proces-
sos de selecció natural i especiació (Directionality 
theory) basant-se en els coneixements empírics 
actuals, que competeix amb els models teòrics 
creats els anys 20 i 30 pels fundadors de la “Sintesi 
Moderns” (Fisher, Haldane, Wright).  

S’ha publicat un treball en col·laboració amb la 
universitat de Roma sobre el desenvolupament 
dels cervells de cèrvids en condicions d’insularitat 
en Quarternary International. 

El treball de la investigadora Soledad de Esteban 
Trivigno, primer alumne pre-doctoral i després de 
l ’estiu investigadora postdoctoral en paleobiologia, 
en matèria d'estimacions de masses corporals  
d'artiodàctils actuals i f òssils té una importància 
especial en aquest context degut a que la massa 

corporal està estretament correlacionada amb la 
f isiologia i les característiques de la “Life history”. 
L’estimació del pes corporal és una tasca força com-
plicada degut a que les diferents restes dels cossos 
dels animals aporten la informació de manera 
diferent. Així doncs, per poder desenvolupar una 
recerca acurada, la Dra. Soledad de Esteban Tri-
vigno va desenvolupar una nova aproximació per 
a la comprensió de la forma on només cal mesurar 
uns quants punts de l ’objecte d’estudi. L’avantat-
ge de la nova metodologia és que amb una única 
funció es pot estimar la massa corporal d’animals 
f ilogenèticament no estretament relacionats i de 
forma del cos molt diferents, així com de f òssils 
sense representant vivent. 

Aquest treball ens ha donat dos publicacions, una 
en el Journal of Morphology, i un altre (el trac-
tament d’una àmplia base de dades) en les Mitt. 
Hamb. Zool.n Mus. Inst.
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Brief annual summary  / Resum anual

Research Recerca
Paleobiology group Grup de Paleobiologia

Rubén García-Martínez has begun his 
dissertation within our research group. It 
addresses changes in the parameters within 
life history stemming from eco-physiological 
adaptations experienced by the Gliridae family, 
a particularly curious group of rodents since 
they are prevalent in the fossil island fauna 
of the Mediterranean. By studying the bone 
microstructure of current rodents (hitherto 
unexplored), and comparing it with fossil 
Gliridae, Rubén García seeks to reconstruct 
characteristics as well as the growth pattern, age 
and size of these living organisms at the start of 
their sexual maturity, as well as finding out their 
longevity.

To begin his research, this year he endeavoured to 
train in preparing thin films in the film laboratory 
of the Geology Department at the Universitat 
Autònoma de Barcelona, following the course on 
bone histology and training in bone thin section 
in Bonn, Germany.

This year also saw the incorporation of Dr 
Antonio García-Àlix, who has also been heavily 
devoted to research in paleohistology.  
Dr Antonio García was also trained in bone thin 
section at the ICP. In 2008 he mainly worked on 
studying the Myotragus genre, a bovid from the 
Mio-Pliocene that became extinct when humans 
arrived at Majorca and Menorca, and he was 
also devoted to researching a new discovery of 
the giant rabbit which has yet to be described. 
Moreover, he also continued to conduct research 
into the fossil micromammals of the south of the 
Iberian Peninsula, particularly into their teeth, for 
work that in the future will provide an ecological 
interpretation of island micromammal fauna.

New members have started their research  
at the Paleobiology group
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Rubén García-Martínez ha iniciat la seva tesi 
dins del nostre grup de recerca. Es pregunta quins 
són els canvis en els paràmetres de la Life history 
com a conseqüència de les adaptacions eco-fisio-
lògiques que ha experimentat el grup dels glírids 
(Gliridae), un grup de rossegadors d’un interés 
especial degut a que són un element dominant en les 
faunes insulars f òssils del Mediterrani. Mitjançant 
l ’estudi de la microestructura òssia de rossegadors 
actuals (que mai s’ha fet f ins ara), i la comparació 
amb els glirids f òssils, en Rubén García té com 
a objectiu fer la reconstrucció de característiques, 
així com el patró de creixement, edat i mida, al 
començament de la maduresa sexual, i la longevitat  
d’aquests éssers.

Per tal d’iniciar la seva recerca, durant aquest 
any ha dedicat els seus esforços a formar-se en la 
preparació de làmines primes en el Laboratori de 
làmines primes del Departament de Geologia de 
la Universitat Autònoma de Barcelona i seguint el 
Curs d’histologia òssia i formació en la preparació 
de làmines primes a Bonn, Alemània.

Durant aquest any, també hem viscut la incorpo-
ració del Dr. Antonio García-Àlix, qui també s’ha 
dedicat intensament a la recerca en paleohistolo-
gia. El Dr. Antonio García també ha estat format 
en la preparació de làmines primes a l ’ICP i durant 
el 2008 s’ha dedicat principalment a l ’estudi del 
gènere Myotragus, un bòvid del Mio-Pliocé que es 
va extingir amb l ’arribada de l ’home a les les illes 
de Mallorca i Menorca i a la recerca d’una nova 
troballa, encara no descrita, d’un conill gegant. 
D’altra banda, també ha continuat investigant els 
micromamífers f òssils del sur de la península ibè-
rica, especialment les seves dents, en un treball que 
facilitarà en el futur la interpretació ecològica de les 
faunes de micromamífers insulars. 

Nous membres comencen la seva recerca  
al grup de Paleobiologia.
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articles 
Articles científics  
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).

Palombo, M.R., Köhler, M., Moyà-
Solà, S., & Giovanazzo, G.  
Brain versus body mass in ende-
mic ruminant artiodactils: a case 
study of Myotragus balearicus and 
smallest Candiacervus species from 
Mediterranean islands. Quaternary 
International, 182:160–183. 2008.

De Esteban-Trivigno, S. Mendoza 
M. & De Renzi, M.  
Body mass estimation in Xenarthra: 
predictive equations suitable for all 
quadrupedal terrestrial placentals? 
Journal of Morphology, 269:  
1276- 1293. 2008.

García-Àlix, A., Minwer-Barakat, R., 
Martín Suárez, E. Freudenthal, M. 
Muridae from the Mio-Pliocene boun-
dary in theGranada basin (Southern 
Spain). Biostratigaphic and phylogene-
tic implications.  
Nueues Jahrbuch für Geologie und 
Paläontologie,Abhandlungen. 248 
(2): 183-215. 2008.

García-Àlix, A., Minwer-Barakat, R., 
Martín Suárez, E. Freudenthal, M.  
Cricetidae and Gliridae (Rodentia, 
Mammalia) from the Miocene and 
Pliocene of Southern Sapin.  
Scripta Geologica, 136: 1-37. 2008.

Non-SCI scientific 
article 
Articles científics  
No-SCI.
Köhler, M., Moyà-Solà, S. De 
Esteban-Trivigno, S. 
Morphological variables and 
associated individual body weight for 
bovids. New equations for body mass 
predictions. Mitt.  
Hamb. Zool.n Mus. Inst. 2008.

Projects  
Projectes
RHOI project (Revealing Hominid 
Origing Initiative, Berkeley 
University). 
Hem integrat dins de l’ICP el projecte 
internacional de recerca sobre origen 
dels homínids (RHOI). “Vallès-Penedès 
contextual project”, que compta amb 
els Drs. Salvador Moyà-Solà i Meike 
Köhler, en el context de la RHOI (Reve-
aling Hominid Origins Initiative), dirigida 
pel Prof. T. White i finançada per la 
National Science Foundation (NSF) 
(RHOI-Hominid-NSF-BCS-0321893). 
Anys 2005-2009.  

Grup de Recerca Consolidat (GRC) 
“Grup d’Estudis de l’Evolució dels 
Homínids i altres Primats”, dirigit pel 
Dr. Adrià Casinos de la Facultat de 
Biologia de la Universitat de Barcelona, 
i finançat per la CIRIT (Generalitat de 
Catalunya). Aquest grup està integrat 
en el Centre Especial de Recerca en 
Primats (CERP) de la Universitat de 
Barcelona). (2005GR 00955).
Anys 2005-2008 

Projecte de Recerca del MEC
“La evolución de patrones de life-
history en mamíferos insulares y conti-
nentales fósiles y recientes: un enfoque 
comparativo. Ministerio de Educación 
y Ciencia, CGL2006-04548/BTE. 
96.800 euros. 
Años 2008-2011. 

Publicacions, projectes i altres activitats

Publications, projects and other activities

Research Recerca
Paleobiology group Grup de Paleobiologia
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and courses  
Docència i cursos
Classes taught within the module.  
Classes impartides en el mòdul 
“Paleontologia de Vertebrats i 
Humana” del Màster de Paleontologia 
de la Universitat Autònoma de Barce-
lona i la Universitat de Barcelona:  
cursos 2007-2008 i 2008-2009. 

Classes taught within the subject.  
Classes impartides en l ’assignatura 
“Evolució Humana i Primatologia” 
del Màster de Biologia Humana de la 
Universitat Autònoma de Barcelona i la 
Universitat de Barcelona:  
cursos 2007-2008 i 2008-2009.
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T he virtual paleontology research 
group is the newest group within the 
Institut Català de Paleontologia. It 
was set up thanks to the development 
of digital techniques which 

supplement other traditional methods. This 
technological development has been one of the 
fastest growing areas of research in recent years, 
especially in the world of paleontology.

The ICP virtual paleontology group works in a 
sphere of research that acts in a cross-disciplinary 
manner with other research groups of the 
Institute. Based on this new digital perspective, 
we are able to reap first rate scientific results 
in a non-invasive fashion. The key lines of 
action include digital morphology, exploring 
inner and outer structures, three-dimensional 
reconstruction and biomechanical models.

The goal of this group is for its researchers to 
possess a twofold calling: being digital researchers 
and being researchers in another of the research 
fields covered by the centre. Accordingly, the chief 
researcher of the virtual paleontology research 
group is none other than Josep Fortuny, also a 
member of the Mesozoic research group. In the 
near future, the group aims to increase its list of 
contributors from members at the centre.

Despite its recent formation, this research 
group has already begun compiling its 
first results. There are currently several 
articles being prepared for publication 

which will soon see the light of day.

Recerca. Grup de Paleontologia Virtual

Research. Virtual paleontology group 

The virtual paleontology research group has 
already begun to obtain its first results.
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E
l grup de recerca en Paleontologia 
Virtual és el més jove de l ’Institut 
Català de Paleontologia. Aquest grup 
neix degut al desenvolupament de 
tècniques de tipus digital, que actuen de 

forma complementària amb la resta de metodologies 
tradicionals. Aquest desenvolupament tecnològic 
es mostra com una de les àrees amb major creixe-
ment en els darrers anys en els diferents àmbits de 
recerca, i concretament, en el món de la Paleonto-
logia.  

El grup de recerca en Paleontologia Virtual de 
l ’ICP treballa en un àmbit d’investigació que 
actua de forma transversal respecte als altres 
grups de recerca de l ’Institut. A partir d’aquesta 
nova òptica digital, obtenim uns resultats científ ics 
de primer ordre i d’una forma no invasiva. Les 
principals línies d’acció són la morfologia digital, 
explorant les estructures internes i externes, la 
reconstrucció tridimensional i els models biome-
cànics. 

Aquest grup de recerca neix amb la voluntat de que 
els seus investigadors posseeixin una doble vocació; 
d’una banda, com a investigadors digitals, i d’una 
altra, com a investigadors en alguna de les altres 
àrees de recerca del centre. És per aquest motiu 
que l ’investigador principal del grup de recerca en 
Paleontologia Virtual, en Josep Fortuny, també és 
membre del grup de recerca de Mesozoic. De cara a 
un futur proper, existeix la intenció de que aquest 
grup vagi augmentant la seva llista de participants 
entre els membres del centre.

Tot i la seva recent formació, aquest 
grup de recerca ja ha començat a obtenir 
els primers resultats. Actualment hi ha 
diversos treballs en fase de publicació, que 

començaran a veure la llum en molt poc temps.

El grup de recerca en Paleontologia Virtual ja ha 
començat a obtenir els primers resultats.
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T he virtual paleontology research 
group has established a cooperation 
agreement with the Hospital Mútua 
de Terrassa, to perform Computed 
Tomography on the paleontological 

materials under study. These tomographies form 
the foundations for the setting up of a database 
the group is working on.

As a cross-disciplinary research group, the 
researchers have taken part in the following 
research projects:
- Evolution of dinosaurs in the East of the 

Iberian Peninsula and the environment during 
the Cretaceous. 2008-2011 from the Ministry of 
Education and Science. Spanish Government, 
with Àngel Galobart as chief researcher.

- Great apes (Hominoidea) of the Miocene in 
the Mediterranean zone: origin, paleobiology 
and evolution. 2008-2011. from the Ministry of 
Education and Science. Spanish Government, 
with Salvador Moya-Solà as chief researcher.

In terms of research, the Diploma in Advanced 
Studies (DEA) has been read under the theme: 
digital reconstruction of the skull of the 
capitosaur (Amphibia:Stereospondyli) from the 
site of La Mora (Pla de la Calma, Barcelona) at 
theUniversitat de Barcelona by Josep Fortuny, as 
a prior step to a forthcoming reading of the PhD 
dissertation.

In addition, papers have been 
presented at the International 
Conference given in Manchester 
(Progressive Paleontology).

Research Recerca
Virtual Paleobiology group Grup de Paleontologia Virtual  

Resum anual

Brief annual summary 

The virtual paleontology group has witnessed 
continual growth. Its field of work currently focuses 
on the use of laser systems and tomography.
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E
l grup de recerca de Paleontologia 
Virtual té un conveni de col·laboració 
amb l ’Hospital Mútua de Terrassa. 
En virtut d’aquest conveni, es 
realitzen tomografies computeritzades 

en els materials paleontològics en estudi. Aquestes 
tomografies són l ’origen per la creació de la base de 
dades sobre la que treballa el grup.

Com a grup de recerca transversal, els investigadors 
han participat en els projectes de recerca següents: 
- Evolución de los dinosaurios en el Este Ibérico y 

su entorno durante el Cretácico. 2008-2011 del 
Ministerio de Educación y Ciencia. Gobierno de 
España, amb Àngel Galobart com a investigador 
principal.

- Grandes simios fósiles (Hominoidea) del Mioceno 
del área Mediterránea: origen, paleobiologia y 
evolución. 2008-2011. Ministerio de Educación 
y Ciencia. Gobierno de España, amb Salvador 
Moya-Solà com a investigador principal.

A nivell de recerca, s’ha llegit el Diploma d’Estudis 
Avançats (DEA) sota el títol: Reconstrucció 
digital del crani de l ’estereospòndil capitosàurid del 
jaciment de la Mora (Pla de la Calma, Barcelona) 
a la Universitat de Barcelona per part d’en Josep 
Fortuny, com a pas previ a una imminent lectura 
de la Tesis Doctoral.

       A més, s’han presentat comunicacions 
al congrés internacional deManchester 
(Progressive Paleontology).

El grup de recerca de Paleontologia Virtual continua 
creixent. Actuament, la seva línia de treball està 
centrada en l’ús de sistemes làser i de tomografia.
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proceedings 
Proceedings 
internacionals
Fortuny J. & Galobart A.   
CT tools for the vertebrate virtual 
preparation: The case of the Temnos-
pondyl capitosaur skulls in Buntsand-
stein rocks. In:  
Progressive Paleontology,  
Manchester. 2008.

Vila B., Fortuny J. & Galobart A.  
A taphonomic approach on dinosaur 
nesting behaviour: 3D modeling of 
megaloolithid eggs. In:  
Progressive Paleontology, 
Manchester. 2008.

National 
proceedings 
Proceedings nacionals
Fortuny J. & Galobart A.   
Els jaciments Paleontològics del 
Triàsic del Montseny A: VII Trobada 
d’Estudiosos del Montseny  
Granollers, Spain. 2008.

Conferences  
Congressos
VII Trobada d’estudiosos del 
Montseny

Scientific 
counselling   
for the book  
Assessoria  
científica al llibre 
Carlos Acosta i Santiago Acosta  
Fa olor de Dinosaure, Setze 
adolescents en el Mesozoic editat per 
l’Institut Català de Paleontologia, amb 
la col·laboració de la Generalitat de 

Catalunya. 

Participation in 
courses and series 
Participació a cursos i 
cicles
Curs de Solidworks  
- Fundació CIM – Universitat Politèc-
nica de Catalunya – Barcelona. 2008.

Excavations 
Excavacions 
Fortuny J.  
Co-director for research, excavation 
and consolidation tasks.  
Co-director a les tasques de prospecció, 
excavació i consolidació  
Jaciment de Pinyes, Cretaci superior 
(Coll de Nargó, La Seu d’Urgell). 
2008.

Fortuny J.  
Co-director for excavation tasks.  
Co-director a la tasques d’excavació 
Jaciment de La Mora, Triàsic Mig 
(Tagamanent, Vallès Oriental). 
2008.

Fortuny J.  
Co-director for excavation tasks.  
Co-director a la tasques prospecció 
Calcaries Litogràfiques del Montsec, 
Cretaci Inferior (Camarassa-Vilanova 
de Meià, La Noguera). 2008.

Fortuny J.  
Member of the excavation team.  
Membre de l'equip d’excavació  
Lodeve, Pèrmic Superior 
(Montpellier, França). 2008.

Lectures  
Conferències
Fortuny J.  
Els vertebrats més antics des de la 
perspectiva més moderna. A: Institut 
Català de paleontology. 2008.

Fortuny J., Galobart A., Marmi J., 
Gaete R., Lopez-Garcia A. 
Els primers amfibis fòssils de Cata-
lunya  al jaciment paleontològic de la 
Mora (Tagamanent, Vallès Oriental) i la 
seva reconstrucció digital. A: Tribuna 
d’Arqueologia, Departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació. 
Generalitat de Catalunya. 2008.

Publicacions, projectes i altres activitats

Publications, projects and other activities

Research Recerca
Virtual Paleobiology group Grup de Paleontologia Virtual  
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and dissertations  
Diplomes d’estudis 
avançats (DEA)   
i tesines
Fortuny J.  
The Diploma in Advanced Studies 
(DEA) has been read under the theme 
as a prior step to a forthcoming rea-
ding of the PhD dissertation.  
Ha llegit el Diploma d’Estudis 
Avançats (DEA) sota el títol com a 
pas previ a una imminent lectura de 
la Tesis Doctoral. 
Reconstrucció digital del crani de l’es-
tereospòndil capitosàurid del jaciment 
de la Mora (Pla de la Calma, Barce-
lona) a la Universitat de Barcelona.

Research projects 
Projectes de recerca
Evolution of dinosaurs in the East of 
the Iberian Peninsula and the environ-
ment during the Cretaceous.  
Evolución de los dinosaurios en el 
Este Ibérico y su entorno durante el 
Cretácico.  
2008-2011 del Ministerio de 
Educación y Ciencia. Gobierno de 
España.

Great apes (Hominoidea) of the Mio-
cene in the Mediterranean zone: origin, 
paleobiology and evolution.  
Grandes simios fósiles (Hominoidea) 
del Mioceno del área Mediterránea: 
origen, paleobiologia y evolución.  
2008-2011. Ministerio de Educación 
y Ciencia. Gobierno de España.

In 2008 steps were taken to launch 
projects involving industrial microto-
mography and tomography which will 
allow the Institut Català de Paleon-
tologia and, specifically, the virtual 
paleontology research group, to benefit 
from their own X-ray equipment. To 
reach this goal the group has assessed 
various tomography teams and has 
been in contact with radiophysics 
research groups.  
Durant el 2008, s’han iniciat els 
tràmits per realitzar projectes amb 
tomografia i microtomografia 
industrial que han de permetre que 
l ’Institut Català de Paleontologia i, 
més concretament, el grup de recerca 
en Paleontologia Virtual disposin 
del seus propis equips de raigs X. Per 
assolir aquesta f ita, el grup ha ava-
luat nombrosos equips de tomografia 
i està en contacte amb grups de recerca 
de radiofisica.

Divulgation 
Divulgació
Vila B., Suñer M., Poza B., Fortuny 
J., Nieto E. & Galobart A.   
El estudio de los fósiles de dinosaurio. 
in: Dinosaurios del levante peninsular. 
Poza B., Galobart A., Suñer M and 
Nieto E. eds. Institut Català de 
Paleontologia. 2008.

Fortuny J., Vila B.,  Furió M. & de 
Santisteban C. 
La distribución geográfica y tempo-
ral de los dinosaurios en el levante 
peninsular in: Dinosaurios del levante 
peninsular.  
Poza B., Galobart A., Suñer M. and 
Nieto E. eds. Institut Català de 
Paleontologia. 2008.

Col·laboració en la producció de 
l'exposició temporal “Antartida, el 
continente helado” organitzada pel 
Parque de las Ciencias y el Museo 
de las Ciencias de Granada. 

Other projects 
Altres projectes
Investigador principal: Ángel 
Galobart 
Projecte de investigació dels aflora-
ments Triàsics amb fauna de vertebrats 
de Catalunya 2008-2011Organisme: 
Àrea de coneixement I recerca de 
la direcció general de patrimoni del 
departament de cultura de la 
Generalitat de Catalunya.
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T he human paleontology and 
paleoprimatology research group 
studies the evolutionary history of 
mankind and its closest ancestors 
based on evidence provided by 

the fossil register. Thus, the researchers from 
this division raise questions such as what role 
the Mediterranean area played in the origin of 
large anthropomorphic animals, or whether the 
locomotor adaptations in primates of the Eocene 
are comparable to current Prosimians.

Catalonia is a privileged spot when it comes to 
the study of fossil primates. Various sites in the 
Pre-Pyrenees and the central Catalan depressions 
provide us with a wealth of fauna on primates 
from the Eocene. Similarly, several Neogene 
basins (especially the Vallès-Penedès and the Seu 
d’Urgell) also provide us with testimony of fossil 
primates that lived in Catalonia from the Middle 
Miocene onwards. At present, this research 
group unfolds several lines of research focussed 
on various groups of primates. By and large, the 
group focussed on the study of three groups of 
Neogene catarrhini primates: Pliopithecoids, 
Cercopithecoids and Hominoids.

The Pliopithecoids are primitive catarrhin 
primates that bear no direct link with any current 
group and were located in Eurasia during the 
Lower Miocene. The Cercopithecoids are the 
Old World monkeys, which were not represented 
in Europe until the terminal Miocene. Lastly, 
the Hominoids are a group to which the 
anthropomorphic simians and humans belonged, 
present in Europe as of the Middle Miocene.

Thanks to discoveries in recent years in 
Catalonia, mainly stemming from 
paleontological intervention in the 
Can Mata landfill (ACM, Hostalets de 
Pierola), we currently benefit from major 
remains of both Pliopithecoids and 
Hominoids which must be described and 
characterised. Furthermore, excavations 

at Catalan Pleistocene sites have also provided 
significant remains on Macaques.

Recerca. Grup de Paleoprimatologia i Paleontologia Humana

Research. Paleoprimatology and human 
paleontology group

The paleoprimatology and human paleontology 
group is involved in the SOMHI project, which is 
part of the international macroproject directed 
by the University of California, Berkeley.
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E
l grup de recerca de Paleoprimato-
logia i Paleontologia Humana s’ocupa 
d’estudiar la història evolutiva de 
l ’home i els seus parents més propers, 
els primats, en base a les evidències 

proporcionades pel registre f òssil. Així doncs, els 
investigadors d’aquest grup es fan preguntes com 
ara quin paper va jugar l ’àrea Mediterrània en 
l ’origen dels grans antropomorfs, o si les adap-
tacions locomotores dels primats de l ’Eocè eren 
comparables als prosimis actuals. 

Catalunya és un indret privilegiat pel que fa a 
l ’estudi dels primats f òssils. D’una banda, diversos 
jaciments del Prepririneu i les depressions centrals 
catalanes ens proporcionen unes faunes molt riques 
de primats de l ’Eocè. D’altra banda, diverses 
conques neògenes (sobretot la del Vallès-Penedès, 
però també la de la Seu d’Urgell) ens proporcionen 
evidències dels primats f òssils que varen viure a 
Catalunya des del Miocè Mitjà cap endavant.
Actualment, en aquest grup de recerca es duen a 
terme diverses línies d’investigació centrades en 
l ’estudi de diversos grups de primats. Majoritària-
ment, el grup ha estat centrat en l ’estudi dels tres 
grups de primats catarrins neògens: pliopitecoï-
deus, cercopitecoïdeus i hominoïdeus. 

Els pliopitecoïdeus són uns primats catarrins 
primitius, no directament relacionats amb cap 
grup actual, que radiaren a Euràsia durant el 
Miocè inferior. Els cercopitecoïdeus són les mones 
de l ’Antic Continent, que no trobem representades 
a Europa f ins el Miocè més terminal. I f inalment, 
els hominoïdeus són el grup al qual pertanyen els 
simis antropomorfs i els humans, essent presents a 
Europa des del Miocè mitjà.

Gràcies a les troballes realitzades durant els darrers 
anys al nostre país, majoritàriament 
provinents de la intervenció palentològica 
de l ’Abocador de Can Mata (ACM, els 
Hostalets de Pierola), disposem actual-
ment d’importants restes inèdites tant 
de pliopitecoïdeus com d’hominoïdeus, les 
quals s’han de descriure i caracteritzar. 

Al seu torn, excavacions en jaciments pleistocens 
catalans han proporcionat també restes interessants 
de macacs.

El grup participa dins el projecte SOMHI, que al seu 
torn s’integra dins el macroprojecte internacional, 
RHOI, dirigit des de la Universitat de Califòrnia 
a Berkeley.
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The study of various catarrhin primates primarily 
focuses on the SOMHI project (Searching for 
the Origins of Modern Hominoids Initiative), 
which is part of the international RHOI research 
macroproject directed by the University of 
California, Berkeley. The SOMHI project 
ultimately strives to determine the origin of 
Hominoids (the clade of large anthropomorphic 
simians and humans), from a paleobiogeographic 
and a phylogenetic standpoint, as well as 
discovering their initial spread in Europe to the 
point of their extinction some 8 million years ago. 

This is possible thanks to the exceptional 
paleontological records provided to us by the 
ACM stratigraphic series, which, owing to its 
major sampling endeavours, provides rare remains 
on primates as well as plentiful remains on their 
accompanying fauna, enabling us to reconstruct 
the setting in which these primates lived and 
evolved.

Aside from the more taxonomic (description 
of new genres and species) and phylogenetic 
elements (kinship among the various groups), 
the group places emphasis on studying fossil 
Hominoids from a paleobiological standpoint. 
Particular interest is lent to studying hand 
anatomy and the remaining postcranial 
structure, which will provide major clues as to 
how these primates moved and, therefore, how 
the adaptations we see in current Hominoids 
evolved over time. To do so, special relevance is 
given to studies on biomechanics and functional 

morphology. Similarly, research is 
conducted on other significant aspects 
such as encephalization, or morphology 
and teeth wearing. All these studies are 
paramount to becoming acquainted 

with paleobiological elements such as those 
linked to cognitive aspects and diet, and they are 
fundamental to gain a full understanding of the 
origin and evolution of the group.

ICP is part of the SOMHI project, directed  
by Berkeley University, California.

Research Recerca
Paleoprimatology and human paleontology group  
Grup de Paleoprimatologia i Paleontologia Humana
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L’estudi dels diversos primats catarrins se centra 
sobretot en el projecte SOMHI (Searching for 
the Origins of Modern Hominoids Initiative), 
que al seu torn s’integra dins el macroprojecte 
internacional de recerca RHOI, dirigit des de la 
Universitat de Calif òrnia a Berkeley. El projecte 
SOMHI pretén en últim terme determinar quin 
és l ’origen dels homínids (el clade dels grans simis 
antropomorfs i els humans), tan des d’un punt de 
vista paleobiogeogràfic, com filogenètic, així com 
la seva radiació inicial a Europa f ins a la seva 
extinció fa uns 8 milions d’anys. 

Això és possible gràcies a l ’excepcional registre 
paleontològic que ens proporciona la sèrie estrati-
gràfica de l ’ACM, que gràcies a l ’elevat esforç de 
mostratge, no només ens proporciona les rares restes 
de primats, sinó també restes força més abundants 
de la fauna acompanyant, que ens permeten recons-
truir l ’ambient en el qual van viure i evolucionar 
aquests primats.

A banda dels aspectes més taxonòmics (descripció 
de nous gèneres i espècies) i f ilogenètics (relacions 
de parentiu entre els diversos grups), el grup posa 
molt d’èmfasi en l ’estudi dels hominoïdeus f òssils 
des d’un punt de vista paleobiològic. És d’especial 
interès l ’estudi de l ’anatomia de la mà i la resta 
del postcranial, que ens proporcionen pistes molt 
importants per entendre com es movien aquests 
primats, i per tant, com van anar evolucionant 
al llarg del temps les adaptacions que veiem en 
els hominoïdeus actuals. Per aconseguir això, són 
especialment importants els estudis de morfologia 

funcional i biomecànica. D’altra banda, 
també es fa recerca en altres aspectes 
importants, com ara l ’encefalització, o 
la morfologia i desgast dentaris. Tots 
aquests estudis són claus per entendre 

altres aspectes paleobiològics, tals com els relacio-
nats amb aspectes cognitius i la dieta, i resulten 
imprescindibles per a una comprensió completa de 
l ’origen i evolució del grup en qüestió.

ICP forma part del projecte SOMHI, dirigit des 
de la Universitat de Berkeley, Califòrnia.
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I n 2008, the paleoprimatology and human 
paleontology research group continued 
with the three areas of research embarked 
upon the previous year, though it launched a 
fourth area of research on primates from the 

Eocene.

The first area, relating to the hand anatomy of 
fossil Hominoids, especially focussed on the 
phalanges of the large anthropomorphic fossil 
Pierolapithecus catalaunicus, in order to have a 
bearing in paleobiological terms on locomotion. 
These studies will not be published in great 
detail until next year, though they have been 
preliminarily submitted at a conference on fossil 
primates in Siena (Almécija et al., 2008).

Research on African Hominidae in 2008 also 
saw the revelation of a study on the hand of 
homo habilis, Olduvai Hominid 7, in the journal 
Folia Primatologica, carried out by Moyà-Solà 
et al. (2008a), concluding that these remains in 
all likelihood do not pertain to homo habilis, as 
previously though, but rather to Paranthropus 
boisei.

The second line of research on fossil primates 
of the Neogene includes the preliminary 
presentation in the Siena workshop of a 
description of the teeth of Macaques from the 
Lower Pleistocene in Terrassa (Cal Guardiola 
and Vallparadís) and Quibas (Murcia) (Alba et 
al., 2008b). The article on the remains at Terrassa 
was also published in the Journal of Human 
Evolution the same year (Alba et al., 2008a), 
while studies are still underway on the remains at 
Quibas. The same applies to the tooth remains of 
Pliopithecidae recovered at the Can Mata landfill. 
The evidence available currently makes it possible 
to assert that it is a new species of Pliopithecus, 
though these conclusions were merely 
provisionally presented at the Siena conference 

(Alba et al., 2008c).

With respect to the third research area 
relating to the study of Hominoids 
from the Miocene, from a taxonomic, 
phylogenetic and paleobiological 
standpoint, work has continued on 
describing the new taxons found 

at the Can Mata landfill. This work will not 
be published until next year, but it is set to be 
the most revealing, providing details about a 
surprising variety of large anthropomorphic fossils 
from 12 million years ago as well as information 
on the presence of a further new genre for science. 
This year also saw preliminary studies being 
conducted on the

The results presented on the various research 
lines mentioned contribute significantly to gaining 
a familiarity of the manner in which the various 
groups of catarrhini primates evolved in Europe 
during the Neogene.

Resum anual

Brief annual summary 

Research Recerca
Paleoprimatology and human paleontology group  
Grup de Paleoprimatologia i Paleontologia Humana



A
nn

ua
l R

ep
or

ts
 /

 M
em

òr
ia

 a
nu

al
 IC

P
 2

00
8 

· 5
7

D
urant l ’any 2008, el grup de recerca 
de Paleoprimatologia i Paleontologia 
Humana ha continuat les tres línies 
de recerca encetades durant l ’any 
anterior, alhora que ha engegat una 

quarta línia de recerca sobre els primats de l ’Eocè.

Pel que fa a la primera línia de recerca, referent 
a l ’anatomia de la mà d’hominoïdeus f òssils, s’ha 
treballat sobretot en les falanges del gran antropo-
morf f òssil Pierolapithecus catalaunicus, per tal de 
poder fer inferències paleobiològiques sobre la loco-
moció. Aquests estudis no seran publicats amb detall 
f ins l ’any vinent, però de moment s’han presentat 
preliminarment en un congrés sobre primats f òssils 
a Siena (Almécija et al., 2008). 

En la línia de recerca sobre l ’evolució dels homí-
nids africans, durant el 2008 també ha vist la 
llum l ’estudi de la mà de Homo habilis, l ’Homínid 
d’Olduvai 7, a la revista Folia Primatologica, 
a càrrec de Moyà-Solà et al. (2008a), on es conclou 
que aquestes restes probablement no corresponen a 
Homo habilis, com es creia f ins ara, sinó a Paranth-
ropus boisei.

En relació a la segona línia de recerca, els primats 
f òssils del Neogen, s’ha presentat de forma preli-
minar en el workshop de Siena, la descripció 
de les dents de macacs del Pleistocè Inferior de 
Terrassa (Cal Guardiola i Vallparadís) i de Quibas 
(Múrcia) (Alba et al., 2008b). L’article correspo-
nent a les restes de Terrassa també ha estat publicat 
a la revista Journal of Human Evolution aquest 
mateix any (Alba et al., 2008a), mentre que les 
restes de Quibas es troben actualment encara en 
estudi. El mateix es pot dir de les restes dentà-
ries de pliopitècids recuperades de l ’Abocador de 
Can Mata. L’evidència disponible actualment 
permet afirmar que es tracta d’una nova espècie de 
Pliopithecus, però aquestes conclusions només s’han 
presentat de moment de forma provisional en el 

congrés de Siena (Alba et al., 2008c).

Pel que fa a la tercera línia de recerca, 
referent a l ’estudi dels hominoïdeus 
miocens, des d’un punt de vista taxo-
nòmic, f ilogenètic i paleobiològic, s’ha 

continuat treballant en la descripció dels nous 
tàxons trobats a l ’Abocador de Can Mata. Aquests 
treballs no veuran la llum fins l ’any vinent, 
però prometen ser d’allò més reveladors, posant 
de manifest no només una diversitat sorprenent 
de grans antropomorfs f òssils fa uns 12 milions 
d’anys, sinó també la presència d’un altre nou 
gènere per a la ciència. Durant aquest any també 
s’han dut a terme estudis preliminars sobre la 
morfologia de la pelvis en l ’hominoïdeu italià

Les línies de recerca esmentades contribueixen a 
la comprensió de l’evolució dels diversos grups de 
primats catarrins a Europa durant el Neogen.
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With respect to the third research area relating to 
the study of Hominoids from the Miocene, from 
a taxonomic, phylogenetic and paleobiological 
standpoint, work has continued on describing 
the new taxons found at the Can Mata landfill. 
This work will not be published until next year, 
but it is set to be the most revealing, providing 
details about a surprising variety of large 
anthropomorphic fossils from 12 million years 
ago as well as information on the presence of 
a further new genre for science. This year also 
saw preliminary studies being conducted on the 
morphology of the pelvis in the Italian fossil ape 
Oreopithecus bamboli, which were preliminarily 
presented in the workshop on fossil primates held 
in Siena (Moyà-Solà et al., 2008b).

As a whole, the results presented on the various 
research lines mentioned contribute significantly 
to gaining a familiarity of the manner in which 
the various groups of catarrhini primates evolved 
in Europe during the Neogene.

Lastly, in relation to the fourth and latest research 
area, the study of fossil prosimians from the 
Eocene, no results have yet been published as the 
researchers joined the centre during the second 
half of the year. Nonetheless, studies have got 
underway on the tooth and postcranial remains 
of Omomyidae and Adapidae stemming from 
Eocene sites from various basins on the Iberian 
Peninsula. The tasks carried out initially involved 
reviewing the historical collections, followed by 
the description and scientific study of the remains 
and it is hoped that next year will see the first 
scientific publications.

Brief annual summary  / Resum anual

Research Recerca
Paleoprimatology and human paleontology group  
Grup de Paleoprimatologia i Paleontologia Humana

Understanding the evolution of primates in 
europe during the Neogen even better.



A
nn

ua
l R

ep
or

ts
 /

 M
em

òr
ia

 a
nu

al
 IC

P
 2

00
8 

· 5
9

Pel que fa a la tercera línia de recerca, referent a 
l ’estudi dels hominoïdeus miocens, des d’un punt 
de vista taxonòmic, f ilogenètic i paleobiològic, 
s’ha continuat treballant en la descripció dels nous 
tàxons trobats a l ’Abocador de Can Mata. Aquests 
treballs no veuran la llum fins l ’any vinent, 
però prometen ser d’allò més reveladors, posant 
de manifest no només una diversitat sorprenent 
de grans antropomorfs f òssils fa uns 12 milions 
d’anys, sinó també la presència d’un altre nou 
gènere per a la ciència. Durant aquest any també 
s’han dut a terme estudis preliminars sobre la 
morfologia de la pelvis en l ’hominoïdeu italià f òssil 
Oreopithecus bamboli, els quals es presentaren de 
forma preliminar en el workshop sobre primats 
f òssils que tingué lloc a Siena (Moyà-Solà et al., 
2008b).

En conjunt, els resultats presentats de les dife-
rents línies de recerca esmentades contribueixen 
de forma molt signif icativa a la comprensió de 
l ’evolució dels diversos grups de primats catarrins 
a Europa durant el Neogen. 

Finalment, pel que fa a la quarta, i nova, línia de 
recerca, dedicada a l ’estudi dels prosimis f òssils de 
l ’Eocè, encara no s’han pogut publicar resultats, ja 
que els investigadors corresponents s’incorporaren 
al centre durant la segona meitat de l ’any. Tanma-
teix, ja s’ha iniciat l ’estudi de restes dentàries i 
postcranials d’omòmids i adàpids, procedents de 
jaciments eocens de diverses conques de la península 
ibèrica. Les tasques dutes a terme inicialment han 
consistit en una revisió de les col·leccions històri-
ques, i han prosseguit amb la descripció i estudi 
científ ic de les restes, de manera que s’espera que 
l ’any vinent això es comenci a materialitzar ja en 
les primeres publicacions científ iques.

Comprenent l'evolució dels primats a Europa 
durant el Neogen cada dia millor.
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articles  
Articles científics SCI
Alba, D.M., Moyà-Solà, S., Madurell, 
J. & Aurell, J.   
Dentognathic remains of Macaca 
(Primates, Cercopithecidae) from 
the late Early Pleistocene of Terrassa 
(Catalonia, Spain). Journal of Human 
Evolution, 55: 1160-1163. 2008.

Alba, D.M. Book Review:  
A.G. Filler. The Upright Ape:  
A New Origin of the Species.  
Folia Primatologica,  
79: 281-282 2008.

Moyà-Solà, S., Köhler, M., Alba, 
D.M. & Almécija, S.   
Taxonomic attribution of the Oldu-
vai Hominid 7 manual remains 
and the functional interpretation 
of hand morphology in robust 
australopithecines. 
Folia Primatologica,  
79: 215-250. 2008.

Minwer-Barakat, R., García-Alix, A., 
Martín Suárez, E. Freudenthal, M.  
The latest Ruscinian and early 
Villanyian Arvicolinae from southern 
Spain re-examined: Biostratigraphical 
implications.  
Journal of Vertebrate Paleontology. 
28 (3): 841-850. 2008.

Non-SCI scientific 
articles  
Articles científics  
No-SCI
Alba, D. M., Aurell, J., Madurell, J., 
Gómez, M., Moyà-Solà, S. & Beràs-
tegui, I.X. Paleontologia i geologia 
del jaciment del Pleistocè inferior de 
Vallparadís (Terrassa, Vallès Occiden-
tal). Tribuna d’Arqueologia, 2007: 
29-44. 2008.

Alba, D.M. & Moyà-Solà, S. 
Comment les primates se sont mis 
debout. Dossiers de La Recherche, 
32: 13-15. 2008.

Alba, D.M.  
Si l’home ve del mico, el mico ve de 
l’arbre. Petita història evolutiva dels 
avantpassats simiescos arborícoles 
del llinatge humà. Omnis Cellula, 19: 
16-21. 2008.

Alba, D.M., Moyà-Solà, S. Köhler, M.  
El origen de la mano humana. 
Investigación y Ciencia Temas, 52: 
90-96. 2008.

Moyà-Solà, S.   
Quan els concepts metodològics 
determinen els resultats: el problema 
de l’homoplàsia en evolució.  
Omnis Cel·lula, 18: 5. 2008.

International 
proceedings  
Proceedings 
internacionals
Alba, D.M., Carlos Calero, J.A., 
Montoya, P., Moyà-Solà, S., 
Madurell, J., Morales, J. & Man-
cheño, M.A.  
Fossil remains of Macaca (Prima-
tes: Cercopithecidae) from the Early 
Pleistocene of Spain. In: Giornate di 
Paleontologia VIII edizione.  
Simposio della Società 
Paleontologica Italiana. Siena/
Grosseto. Riassunti dei Lavori, pp. 
115-116. 11-13 setembre 2008.

Alba, D.M., Moyà-Solà, S., Malgosa, 
A., Casanovas-Vilar, I., Robles, J.M., 
Almécija, S., Galindo, J., Rotgers, C. 
& Bertó Mengual, J.V.  
New pliopithecid remains (Primates: 
Pliopithecidae) from the Middle 
Miocene (MN7 and MN8) of Abocador 
de Can Mata (els Hostalets de Pierola, 
Catalonia, Spain). In: Giornate di 
Paleontologia VIII edizione. 
Simposio della Società 
Paleontologica Italiana. Siena/
Grosseto. Riassunti dei Lavori, pp. 
116-117. 11-13 setembre 2008.

Publicacions, projectes i altres activitats

Publications, projects and other activities

Research Recerca
Paleoprimatology and human paleontology group  
Grup de Paleoprimatologia i Paleontologia Humana
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1Almécija, S., Alba, D.M. & Moyà-

Solà, S.  
Pierolapithecus and the phalangeal 
morphology of Miocene apes: paleo-
biological and evolutionary implicati-
ons. In: Giornate di Paleontologia VIII 
edizione. 
Simposio della Società Paleonto-
logica Italiana. Siena/Grosseto. 
Riassunti dei Lavori, pp. 117-118. 
11-13 setembre 2008.

Moyà-Solà, S.  
The Middle Miocene Catalan fossil 
record and the question of the 
great ape origins. Invited lecture. 
Colloquium on European Primates, 
Siena, (Italy). 2008.

Moyà-Solà, S., Köhler M., Rook L., 
Alba, D. M., Almécija, S.  
Unusual pelvic adaptations in the 
insular ape Oreopithecus bambolii. 
Colloquium on European Primates, 
Siena, (Italy). 2008.

Valverde, E., Casinos, A., Moyà-
Solà, S. & Gálvez-López, E.  
Scaling of the articular surfaces in the 
lumbar vertebral bodies of catarrhines.  
Meeting of the Society for 
Experimental Biology, Marsella, 
Juliol 2008.

Lectures  
Conferències
David M. Alba.  
Conferència divulgativa “Human evo-
lution: a paleobiological perspective”, 
durant una visita a l’ICP en el marc 
d’un congrés del STOQ  
(Science, Technology and 
Ontological Quest). 
2 de juliol de 2008.

David M. Alba.  
Conferència en el Minicicle de confe-
rències 5è Aniversari de la Troballa del 
Pau: “Els Hostalets de Pierola: què s’hi 
està trobant i per a què serveix?”  
al Centre Cívic Cal Figueres  
(els Hostalets de Pierola).  
19 de juliol de 2008

Moyà-Solà, S., Köhler, M., Rook, L., 
Alba, D.M. & Almécija, S.  
Unusual pelvic adaptations in the 
insular ape Oreopithecus bambolii. In: 
Giornate di Paleontologia VIII edizione.  
Simposio della Società 
Paleontologica Italiana. Siena/
Grosseto, Riassunti dei Lavori, 
pp. 138-139. 11-13 setembre 2008. 

Moyà- Solà, S. Piera.  
Les treballes paleontologiques del Baix 
Anoia: Estat de la qüestió. Piera.  
11 de desembre 2008.

Teaching   
and courses  
Docència i cursos
Classes taught within the module. 
Classes impartides en el mòdul  
“Paleontologia de Vertebrats i 
Humana” del Màster de Paleontolo-
gia de la Universitat Autònoma de 
Barcelona i la Universitat de Barce-
lona: cursos 2007-2008 i 2008-2009.

Classes taught within the subject. 
Classes impartides en l ’assignatura 
“Evolució Humana i Primatologia” del 
Màster de Biologia Humana de la 
Universitat Autònoma de Barce-
lona i la Universitat de Barcelona: 
cursos 2007-2008 i 2008-2009.

Seminar Seminari “Primates fósiles 
del Mioceno de Cataluña: nuevos des-
cubrimientos” en el Máster en Biodi-
versidad: Conservación y Evolución 
de la Universitat de València: curs 
2007-2008.

Classes taught within the Extension/
Postgraduate course.  
Classes impartides en el Curso de 
Postgrado-Extensión de Técnica  
Ortopedia de la Universitat 
Internacional de Catalunya: curs 
2007-2008.
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2 Theoretical course and field trip within 

the framework of the course.  
Curs teòric i sortida de camp en el 
marc del curs  
“Els grans simis fòssils de Catalunya”, 
19-20 April 2008. Organitzat per 
la Institució Catalana d’Història 
Natural (ICHN) en col·laboració 
amb l’ICP.

Supervision of the research project. 
Tutoria d’un treball de recerca 
de batxillerat de l’IES J. Boscà.

Primatology course.  
Curs de primatologa 
Zoo de Barcelona: Biomecànica i 
locomoció dels primats.

Masters 
dissertations 
directed  
Treballs de màster 
dirigits
Pardos Gené, M.  
La posició taxonòmica de la mandíbula 
d’hominoideu (Hominidae, Primates) 
MGS-25314 del jaciment del Miocè 
Superior del Firal (La Seu d’Urgell, 
Lleida, Catalunya). 2008.

Robles Giménez, J.M.  
Craniodental remains of Trocharion 
albanense Major, 1903 (Carnivora, 
Mustelidae) from Abocador de Can 
Mata and other localities of the Vallès-
Penedès Basin (Middle and Late 
Miocene, Catalonia, Spain). 2008.

Obradó Carbonell, P.  
Els gomfoteris (Proboscidea: Gomp-
hotheriidae) de l’Aragonià Suuperior 
(Miocè Mitjà) de l’Abocador de Can 
Mata (els Hostalets de Pierola, 
conca del Vallès-Penedès, Cata-
lunya, Espanya). 2008.

Participation in 
dissertation and 
thesis committees 
Tribunals de màster /
tesis doctorals
Tribunal per a la defensa dels treballs 
de màster de Paleontologia UB/UAB.

J. Ignasi Galtés  
Tesi doctoral “Estudi Morfofuncional de 
Radi Humà: Aspectes morfomètrics, 
biomecànics i evolutius”, llegida a la 
Universitat Autònoma de Barce-
lona. 16 de Juliol de 2008.

Technical reports 
and summaries 
Informes i memòries 
tècniques
Alba, D.M. & Moyà-Solà, S. 
Memòria de la Intervenció paleonto-
lògica programada de prospecció i 
mostratge en els termes municipals 
de Masquefa i els Hostalets de Pierola 
(l’Anoia) i Esparreguera (el Baix Llobre-
gat), en el marc del projecte SOMHI. 
83 pp.  
[Inèdit, entregat al Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia de la 
Generalitat de Catalunya]. 2008. 

Attendance   
to conferences  
Assistència a congressos
Internacional workshop. 
Workshop internacional 
“European Fossil Primates”, en el marc 
de les “Giornate di Paleontologia VIII 
edizione.  
Simposio della Società Paleonto-
logica Italiana”. Siena/Grosseto. 
11-13 setembre 2008.

Publications, projects and other activities / 
Publicacions, projectes i altres activitats 

Research Recerca
Paleoprimatology and human paleontology group  
Grup de Paleoprimatologia i Paleontologia Humana
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Projectes
S. Moyà-Solà  
“Grandes símios fósiles (Hominoidea) 
del Mioceno del área mediterránea: 
origen, paleobiología y evolución”. 
HOPE. Ministerio de Educación 
y Ciencia, CGL2006-04548/BTE. 
121.000 euros. 2008-2011.

Drs. Salvador Moyà-Solà  
i Meike Köhler
Within the ICP we have incorporated 
the international research project 
on the origin of Hominidae (RHOI). 
“Vallès-Penedès contextual project”, 
benefitting from contributions from 
Dr Salvador Moyà-Solà and Dr Meike 
Köhler, within the context of the RHOI 
(Revealing Hominid Origins Initia-
tive), directed by Professor T. White 
and funded by the National Science 
Foundation 
RHOI PROJECT (Revealing 
Hominid Origing Inititive, Berkeley 
University). Hem integrat dins de 
l ’ICP el projecte internacional de 
recerca sobre origen dels homínids 
(RHOI). “Vallès-Penedès contextual 
project”, en el context de la RHOI 
(Revealing Hominid Origins Initi-
ative), dirigida pel Prof. T. White i 
f inançada per la National Science 
Foundation (NSF) (RHOI-Hominid-
NSF-BCS-0321893).  
Anys 2005-2009.

Dirigit pel Dr. Salvador Moyà-Solà 
Projecte SOMHI (“Searching for the 
Origins of Modern Hominoids Initia-
tive”) o Iniciativa per a la Recerca sobre 
l’Origen dels Hominoïdeus Moderns, i 
finançat pel 
Comissionat per Universitats i 
Recerca (Generalitat de Catalunya). 
Anys 2005-2008. 

Grup de Recerca Consolidat (GRC) 
“Grup d’Estudis de l’Evolució dels 
Homínids i altres Primats”, dirigit pel 
Dr. Adrià Casinos de la Facultat de 
Biologia de la Universitat de Barcelona, 
i finançat per la CIRIT (Generalitat de 
Catalunya). (2005GR 00955). 
Aquest grup està integrat en el 
Centre Especial de Recerca en 
Primats (CERP) de la Universitat de 
Barcelona).  
Anys 2005-2008.

Grants  
Beques
Sergio Almécija  
Postgraduate scholarship from the 
Generalitat de Catalunya (2008 BE1 
00370) for a placement at the Ameri-
can Museum of Natural History (New 
York, USA), to study current compara-
tive material on primates.  
Beca de postgrau de la Generalitat de 
Catalunya (2008 BE1 00370) per a 
una estada a l ’American Museum of 
Natural History (New York, USA), 
amb l ’objectiu d’estudiar material de 
comparció actual de primats.
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T he preparation and preservation of 
fossil remains includes the tasks 
carried out at the site and those 
carried out in the preparation 
laboratory. It is vital to apply a 

continuous working methodology beginning from 
the point of extraction to ensure efficient work 
is subsequently conducted in the lab. Therefore, 
efficient extraction, packaging and transportation 
systems, as well as efficient storage, constitutes 
the key to excellent preparation, thereby ensuring 
the future preservation of the findings.

The preparation and preservation division of the 
ICP sets the guidelines and criteria to follow 
in relation to the fossil materials found at each 
site. The ongoing paleontological excavations 
carried out by the Institute and the presence of 
large volumes of stored fossil remains makes it 
paramount to have a preparation lab constantly in 
operation.

We work with one of the foremost fossil 
vertebrate collections in the world, with findings 
dating from between 240 million years and 
10,000 years ago.

Following a series of processes which render the 
fossils fit for handling, the laboratory prepares 
fossils for study by researchers or so they can be 
displayed to the public, always ensuring they will 
be preserved with a view to the future.

The preparation of moulds and copies is also a 
task the laboratory continually performs. These 
formats allow for better study of fossil remains, 
avoiding the risks posed to the originals in our 
collections, which are oftentimes unique. The 
constant handling by researchers can pose a risk 

to preservation over time. As a result, 
copies are a vital tool for research as they 
allow researchers to recreate hypotheses, 
to set up reconstructions, to conduct 
comparative studies and to exchange 

materials with other centres. As far as divulgation 
is concerned, they allow us to offer travelling 
exhibitions without endangering the originals.

We work with one of the foremost fossil 
vertebrate collections in the world.

Àrea de Preparació-Conservació 

Conservation and preparation division
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L
a preparació i conservació de les restes 
f òssils engloba les tasques realitzades 
en el propi jaciment i les realitzades al 
laboratori de preparació. És important 
que hi hagi una metodologia de treball 

continuada, que s’inicia en el mateix moment de la 
seva extracció, i que serà la garantia per permetre 
un bon treball posterior al laboratori. Per tant, 
uns bons sistemes d’extracció, embalatge, trans-
port, així com un bon emmagatzematge, seran les 
claus per poder dur a terme una bona preparació i 
garantitzar, així, la seva conservació futura. 

Des de l ’Àrea de Preparació–Conservació de l ’ICP 
es marquen les directrius i criteris a seguir sobre 
el material f òssil de cada jaciment. Les constants 
excavacions paleontològiques dutes a terme per 
l ’Institut, i la presència d’un notable volum de 
restes f òssils emmagatzemades, fa necessari un 
laboratori de Preparació en constant activitat.

Treballem amb una de les col·leccions de vertebrats 
f òssils més importats del món, d’edats compreses 
entre els 240 milions d’anys i els 10.000 anys.

Mitjançant una sèrie de processos que aniran 
deixant el f òssil en condicions per ser manipulat, 
el laboratori prepara els f òssils perquè puguin ser 
estudiats pels investigadors o exposats al públic, 
vetllant sempre per la seva conservació futura.

La realització de motlles i còpies és una tasca que 
es realitza constantment en el laboratori. Aquests 
ens permeten un millor estudi de les restes f òssils, 
evitant posar en perill els originals de les nostres 
col·leccions, en moltes ocasions restes úniques. La 
seva constant manipulació, per part dels investiga-

dors, pot posar en perill la seva conservació 
al llarg del temps. Per tant, les còpies 
són una eina de treball indispensable en 
l ’àmbit de la investigació, ja que permeten 
als investigadors recrear hipòtesis, fer 

reconstruccions dels individus, fer estudis compara-
tius, i realitzar intercanvis de materials amb d’al-
tres centres. Pel que fa a l ’àmbit més divulgatiu, 
ens permeten fer exposicions itinerants sense posar 
en perill els originals.

Treballem amb una de les col·leccions de vertebrats 
fòssils més importats del món.
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Resum anual

Brief annual summary 

Conservation / preparation division Àrea de preparació-conservació

Sites 
· Peguera

· Basturs Poble  

· Ana 

· Torrevilles 

· Coll Nargó 

· Hostalets de Pierola Inferior – HPI

· Can Poal – Terrassa

· Ecoparc – Hostalets de Pierola - VCE 

· Can Vila- Can Mata 
Hostalets de Pierola - ACM

· Cal Guardiola

Preservation 
Preparation of the 
Collections 
· Conservation and restoration of 

remains from collections which have 
deteriorated during handling.

· Conservation and restoration of fossil 
remains from collections which have 
deteriorated owing to the fact that 
preparation took place a long time 
ago.

· Inclusion of a fragmented 
Bunolistriodon skull – Els casots  
(IPS 9096)

· Reintegration and inclusion of a copy 
of a plaster cervid horn (IPS 17356)

· Reintegration and inclusion of a large 
polyester dinosaur vertebra (L018a)

· Elimination of the wooden support for 
part of the postcranial skeleton of the 
Myotragus – Joan Pons collection

· Restoration of various deteriorated 
remains at Cal Guardiola.

· Cleaning and elimination of old 
preparations and consolidation – 
Tetralophodon within the permanent 
exhibition.

· Inclusion of a Homotherium latidens  
jaw at the permanent exhibition.

· Consolidation of clay plates with bird 
impressions at Ca n’Estapé.

· Preventive consolidation of marine 
sediment plates with leaf impressions 
at Ca n’Estapé.

· Consolidation of 14 dinosaur eggs 
for CT.

· Cleaning and consolidation of large 
volumes of Hipparion teeth.  
La Carigüela

· 20 consolidated fossil remains. 
 Venta Micena – Granada 

· Preparation of Cheirogaster 
arrahonensis – Tipoteca 

· Preparation of a jaw fragment of 
Canis mosbachensis 

· Preparation of hyena skull IPS 27329 

· Restoration of Defensa provoscidi 
IPS 12916 

· Restoration of Peguera 
dinosaur femur 

· Preparation of Myotragus skull 

· Preparation of monkey and primate 
microteeth 

· Deinotherium – Can Roqueta 

· Puebla Valverde

· Cueva Victoria – Murcia – 
Joan Pons collection

Chemical  
cleaning trials
· Microfauna cleaning for electronic  

 microscopy. 

· Preparation of remains from Can  
 Mata using acids.

Preparation of 
Current Skeletons 

· Preparation of part of a rabbit   
 skeleton. 

· Preparation of a hedgehog   
 skeleton.  

· Preparation of a mole skeleton. 

· Preparation of part of two   
 hedgehog skeletons. 

· Terrapin preparation. 
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· Peguera
· Basturs Poble  
· Ana 
· Torrevilles 
· Coll Nargó 
· Hostalets de Pierola Inferior – HPI
· Can Poal – Terrassa
· Ecoparc – Hostalets de Pierola - 

VCE 
· Can Vila- Can Mata 
  Hostalets de Pierola - ACM
· Cal Guardiola

Preparació-
Conservació fons 
col·lecció 

· Conservació i restauració de 
restes de les col·leccions, que han 
estat deteriorades durant la seva 
manipulació.

· Conservació i restauració de restes 
f òssils de la col·lecció que estan 
deteriorades degut a l ’antiguitat de 
les preparacions.

· Adhesió d’un Crani Bunolistriodon 
fragmentat – Els casots  
(IPS 909 6)

· Reintegració i adhesió de la còpia 
d’una banya de cèrvid de guix  
(IPS 17356)

· Reintegració i adhesió d’una gran 
vèrtebra de dinosaure de poliester 
(L018a)

· Eliminació del suport de fusta d’una 
part del post-cranial de Myotragus 
– Col·lecció Joan Pons

· Restauració de vàries restes de Cal 
Guardiola deteriorades.

· Neteja i eliminació d’antigues 
preparacions i consolidació – 
Tetralophodon de l ’exposició 
permanent.

· Adhesió de la mandíbula de 
l ’Homotherium Latidens de 
l ’exposició permanent.

· Consolidació de plaques d’argila 
amb petjades d’au de Ca n’Estapé.

· Consolidació preventiva de plaques 
de sediment marí d’empremtes de 
fulles, de Ca n’Estapé.

· Consolidació de 14 ous de dinosaure 
per fer TAC

· Neteja i consolidació de gran 
quantitat de dents d’Hipparion.  
La Carigüela

· 20 restes f òssils consolidades. 
Venta Micena – Granada

· Preparació de Cheriogaster 
arrahonensis – Tipoteca

· Preparació  fragment mandíbula 
Canis mosvachensis

· Preparació crani hiena IPS 27.329
· Restauració Defensa provoscidi 

IPS 12916

· Restauració f èmur Dinosaure 
Peguera

· Preparació de cranis de Myotragus
· Preparació de Microdents de 

primats. 
· Deinotherium – Can Roqueta
· Puebla Valverde
· Cueva Victoria – Múrcia –

Col·lecció Joan Pons

Assajos químics  
de neteja
· Neteja de microfauna per a la 

microscòpia electrònica.
· Preparació amb àcids de restes de 

Can Mata.

Preparació esquelets 
actuals
· Preparació de part d’un esquelet de 

Conill.
· Preparació d’un esquelet d’Eriçó.
· Preparació d’un esquelet de Talp.
· Preparació de part de 2 esquelets 

d’Eriçó.
· Preparació d’una Tortuga d’aigua.
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Brief annual summary / Resum anual

Conservation / preparation division Àrea de preparació-conservació

Moulds and Copies 
· Moulds and masters of primates in 

the collection.

· Preparation of silicone containers 
for including bones with resin for 
producing thin films.

· Copies of Dryopithecus skulls for the 
Science Museum (France) 

· Reconstruction of Dryopithecus skull 
– American Natural History –  
(New York) 

· Moulds and copies of primates – 
Torrent de Febulines - American 
Natural History – (New York) 

· Moulds and copies of Egarapithecus 
narcisoi – American Natural History – 
(New York) 

· Moulds and copies of Macaques 
from Almenara – Casa Blanca – 
American Natural History –  
(New York) 

· 20 moulds and copies of Myotragus 
and Rupicapra endocraniums. 

· Packages for various fragile remains 
for storage within the collection. 

Projects 
· Preparation of themes and 

contents for the Introduction to 
Paleontological Preparation 
Techniques Course to be taught in 
the future. 

· Preparation, in conjunction with 
the preservation divisions, of the 
organisational chart, divulgation and 
content of the 1st Preservation 
Workshop for April 2009.

Outsourcing  
Quotes 
· Preparation of content and escription 

of services to be offered by the ICP 
preparation area for divulgation.

· Quote for the school of veterinary 
medicine at the UAB for restoring a 
common rorqual (whale) displayed on 
the school courtyard. 

· Quote for the school of veterinary 
medicine at the UAB for 
disassemblingand transferring a 
common rorqual (whale) displayed on 
the school courtyard.

· Quote for the preparation of a 
mould and copy of a mosasaur and 
a dinosaur vertebra for Granada 
Science Park.

· Quote for the preparation of a giant 
tortoise for the Ecoparc for Hostalets 
de Pierola Town Council. 

· Quote for the preparation of a host of 
fossil remains found on the B-40 by 
the company GEOTERNA, S.L 
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motlles i còpies
· Motlles i màsters dels Primats de la 

col·lecció.
· Realització de recipients de silicona 

per a la inclusió d’ossos amb resina 
per a fer làmines primes.

· Còpies de crani de Dyopithecus per 
al Museu de Ciències (França)

· Còpia reconstrucció crani 
Dryopithecus – American Natural 
History - (New York)

· Motlles i còpies de primat – Torrent 
de Febulines - American Natural 
History - (New York)

· Motlles i còpies d’Egarapithecus 
narcisoi – American Natural 
History - (New York)

· Motlles i còpies de macaca 
d’Almenara – Casa Blanca - 
American Natural History - 
(New York)

· 20 Motlles i còpies d’endocranis de 
Myotragus i Rupicapra.

· Realització d’embalatges de 
diferents restes fràgils per a 
emmagatzemar dins la col·lecció.

Projectes
· Elaboració dels temaris i continguts 

del Curs d’iniciació a les Tècniques 
de Preparació Paleontològiques que 
es realitzarà en un futur.

· Elaboració, junt amb el 
departament de Conservació, 
de l ’organigrama, la difusió i 
els continguts del I Workshop de 
Conservació que es realitzarà a 
l ’abril de 2009.

Pressupostos  
serveis externs
· Elaboració dels continguts i 

descripció dels serveis que oferirà 
l ’Àrea de Preparació de l ’ICP per 
fer-ne difusió.

· Pressupost per a la Facultat de 
Veterinària de l ’UAB per a la 
restauració d’una Rorcual Comú 
(Balena), exposada al pati de la 
facultat.

· Pressupost per a la Facultat de 
Veterinària de l ’UAB per al 
desmuntatge i trasllat d’una 
Rorcual Comú (Balena), exposada 
al pati de la facultat.

· Pressupost per a la realització 
de motlle i còpia de: Mosasaure 
i Vèrtebra de Dinosaure, per al 
Parque de las Ciencias de Granada.

· Pressupost per a la preparació d’una 
Tortuga gegant de l ’Ecoparc, per 
a l ’Ajuntament dels Hostalets de 
Pierola.

· Pressupost per a la preparació d’un 
conjunt de restes f òssils trobades a la 
B-40 per l ’empresa TERNA,S.L
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· I Preparation report within the project 
carried out by the preservation 
division for the subsidy applied 
for in order to review and update 
collections. Torrentet de Traginers. 

· Drafting and execution of the subsidy 
from the Ministry of Culture for the 
1st Preservation Workshop.

Divulgation  
Activities 
· Doors open days for the Sabadell 

local festival. 

· Doors open sessions for Science 
Week. 

· Visit from several schools in Sabadell. 

· Visit from pupils of a school in 
Castelló.

· 5th Anniversary of the Troballa del 
Pau – Miniseries of conferences at 
Hostalets de Pierola.

· Techniques for paleontological 
preparation: remains found at  
Can Mata (7 June).

Training  
Placements 
for Restorers 
Preservation 
Workers: June - 
July
· Cal Guardiola: Preparation of fossil 

remains. 

· La Gravera de Can Poal. Preparation 
of Proboscidea postcranial remains. 

· Cleaning and elimination of old 
preparations and consolidation – 
Tetralophodon within the permanent 
exhibition. 

· Preparation of copies of two large 
leaves at Fumanya.

Hostalets 
de Pierola 
Interpretation 
Centre Laboratory 
Project 

Preparation of the report on working 
areas for the architectural project of 
the interpretation centre planned at 
Hostalets de Pierola.

Brief annual summary / Resum anual

Conservation / preparation division Àrea de preparació-conservació
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· Informe de preparació dins el 
projecte realitzat per l ’Àrea de 
Conservació, per a la subvenció 
demanada per a la revisió i 
actualització de col·leccions. 
Torrentet de Traginers.

· Redacció i execució de la subvenció 
Ministeri de Cultura per al 
I Workshop de Conservació.

Activitats  
divulgatives
· Jornades de portes obertes en la 

Festa major Sabadell.
· Jornades de portes obertes en la 

Setmana de la Ciència.
· Visita de diverses escoles de   Sabadell.
· Visita dels alumnes d’una Escola de 

Castelló.
· 5è Aniversari de la Troballa del 

Pau– Minicicle de conferències als 
Hostalets de Pierola.

· Les tècniques de la Preparació 
Paleontològica: Restes trobades a 
Can Mata. (7 de juny).

Pràctiques per 
a restauradors i 
conservadors:  
juny-juliol
· Cal Guardiola: Preparació de restes 

f òssils.
· La Gravera de Can Poal.

Preparació de restes de post-cranial 
de Proboscidi.

· Neteja i eliminació d’antigues 
preparacions, i consolidació – 
Tetralophodon de l ’exposició 
permanent.

· Realització de les còpies de dues 
grans fulles de Fumanya

Projecte Laboratori 
Centre d’Interpretació 
Hostalets de Pierola
Elaboració de l ’informe dels espais de 
treball, per al projecte arquitectònic 
del Centre d’Interpretació que es vol 
fer als Hostalets de Pierola.
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I n 2008, the conservation and collection 
management division continued with its 
main areas of work focussing on the ICP 
collection. Essentially, it concerns addressing 
the consultations of researchers, solving loan 

queries and carrying out preventive conservation 
tasks whilst developing on the course to fully 
cataloguing the fossils in the collection. This 
latter task is intimately tied to the transferral 
of record books on paper to the computerised 
database making it possible to speed up 
management of the ICP collection.

The planning of remodelling works for 2009 as 
well as projected growth and structuring for the 
division looking towards the new stage to be 
launched following the refurbishment has also 
required major effort.

Lastly, we should not overlook the need to take 
part in training processes both as students and 
teachers, allowing the division’s credentials to 
remain up-to-date.

The conservation and collection management division 
addresses the consultations of researchers, solves loan 
queries and carries out preventive preservation tasks 
whilst developing on the course to fully cataloguing the 
fossils in the collection.

Àrea Gestió de col·leccions

Collection management division 
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D
urant l ’any 2008, l ’Àrea de Conser-
vació i Gestió de Col·leccions ha 
continuat amb els principals eixos 
de treball que giren entorn a la 
col·lecció de l ’ICP. Bàsicament es 

tracta d’atendre les consultes dels investigadors, 
resoldre consultes de préstec i realitzar tasques 
de conservació preventiva, a l ’hora que s’avança 
cap a la completa catalogació dels f òssils de la 
col·lecció. Aquesta darrera tasca està estretament 
vinculada amb el bolcatge dels llibres de registre en 
paper a bases de dades informàtiques que permetin 
agilitzar la gestió que es fa dels fons de l ’ICP.

La planificació de les obres de remodelació, 
programades pel 2009, així com les previsions 
de creixement i estructuració de l ’Àrea de cara 
a la nova etapa que s’encetarà després de la 
reforma també han suposat la dedicació d’esforços 
importants.

Finalment, no podem oblidar la necessitat de 
participar en processos formatius, com a alumnes i 
com a docents, fet que ajuda a mantenir actualitzat 
el currículum de l ’Àrea.

L’Àrea s’encarrega d’atendre les consultes dels investigadors, 
resoldre consultes de préstec i realitzar tasques de conservació 
preventiva, a l’hora que catalogar els fòssils de la col·lecció.
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Resum anual

Brief annual summary 

Collection management division  Àrea Gestió de col·leccions 

The collection 

In 2008 various entries for fossil 
material were made significantly 
increasing the ICP collection which 
now encompasses some 184,500 
records. 

These are mainly deposits for 
paleontological interventions in 
Catalonia:

Paleontological control at the new 
site of the controlled deposit at Can 
Mata (Els Hostalets de Pierola, Anoia)

Paleontological control at The 
Ecoparc 4 (Els Hostalets de Pierola, 
Anoia).

Paleontological excavation 
integrated within a research project, 
on paleontological sites from the 
Cretaceous-Palaeogene transition in 
the Catalan Pre-Pyrenees: systematics, 
paleocology and paleobiogeographic 
implications 2007-2011. Peguera 
(Fígols, Berguedà).Paleontological 
control on the Autovia Orbital de 
Barcelona (4th belt) B-40, section from 
Olesa de Montserrat – Viladecavalls.

Paleontological excavation of La 
Mora (Tagamanent, Vallès Oriental) as 
part of the research project on Triassic 
outcrops with vertebrate fauna in 
Catalonia (2008-2011).

For each of these cases a file has 
been set up with the respective legal 
documents (excavation permit and 
inventory of materials); the pieces have 
been reviewed one by one to check 

the inventories handed over and the 
material receipt documents have been 
drawn up.

The centre’s collections also 
incorporated deposits of definitive fossil 
material stemming from a donation 
from José Manuel Méndez from Can 
Poal (Terrassa) and Sant Joan del Pla 
(La Palma de Cervelló).

Loans 

In line with the methodology of the 
collection management division, for 
each loan file an inventory of pieces 
has been drawn up reviewing their 
condition, with the packaging 
having been tailored to suit 
transportation, and photographs 
of all pieces being taken prior to 
their issue and upon their return. 
Likewise, in conjunction with the 
divulgation division, the terms of 
loans and insurance documents 
are also drawn up. All in all, 11 
loan requests have been processed 
entailing the movement of 122 fossils.

Due to remodelling works envisaged 
for 2009, in 2008 preparation was 
carried out and fossil materials were 
sent and are now being studied by ICP 
researchers. In all, some 13,461 fossils 
have been transferred to the UAB.

Consultations 
The staff at the centre (researchers 
and the divulgation division) and 
regular contributors to the ICP have 
submitted some 135 consultations 
for material in the collection 
entailing the transfer of some 268 
storehouse boxes and more than 
8,800 fossils.

This process entails receiving the 
petition, searching for the materials in 
inventories, physically looking for them 
in the storehouse, preparing them for 
study and replacing them once the 
consultation has finalised.

If the study of pieces entails changes 
to the information on the piece, this 
is updated on labels and in collection 
book.

  Macro Sacs 
Intervention entries micro 
· Abocador 
 Can Mata 10.147 892
· Ecoparc-4  5 6
· Quart Cinturó 105 0
· La Mora 63 0
· Peguera 0 0
· Prospeccions 
 SOMHI 0 0

	 Total 10.320 898
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Durant l ’any 2008 s’han efectuat 
diverses entrades de material f òssil 
que han suposat un notable increment 
de la col·lecció de l ’ICP, que abarca ja 
184.500 registres.

Principalment es tracta de dipòsits 
d’intervencions paleontològiques de 
Catalunya a:
Intervenció paleontològica preven-
tiva a la Nova Fase del Dipòsit Con-
trolat de Can Mata (els Hostalets de 
Pierola, Anoia)
Intervenció paleontològica pre-
ventiva a la Variant de la carretera 
B-231 a la zona d’influència de 
l ’Ecoparc 4 (els Hostalets de Pierola, 
Anoia).
Intervenció paleontològica integrada 
en un projecte d’investigació, projecte 
de recerca dels jaciments paleonto-
lògics del trànsit Cretaci/Paleogen 
del Prepirineu català: sistemàtica, 
paleoecologia i implicacions paleobi-
ogeogràfiques 2007-2011. Peguera 
(Fígols, Berguedà)Intervenció 
paleontològica de l ’Autovia Orbital 
Barcelona (4rt cinturó) B-40, tram 
Olesa de Montserrat - Viladecavalls.
Intervenció paleontológica de La 
Mora (Tagamanent, Vallès Oriental)  
integrada dins el Projecte de recerca 
dels afloraments triàsics amb fauna 
de Vertebrats de Catalunya (2008-
2011).

En cada un d’aquests casos s’ha creat 
un expedient amb la documentació 
legal corresponent (permís d’exca-
vació i inventari dels materials); 
s’han revisat les peces una per una 
verif icant els inventaris entregats i 
s’ha elaborat el document de recepció 
del material.

També s’ha produït l ’entrada a les col-
leccions del Centre de material f òssil 
en dipòsit definitiu procedent de la 
donació d’en José Manuel Méndez de 
les localitats de Can Poal (Terrassa) 
i  Sant Joan del Pla (La Palma de 
Cervelló).

Préstecs
D’acord amb la metodologia de l ’Àrea 
de Gestió de Col·leccions, per a cada 
expedient de préstec s’ha elaborat 
l ’inventari de les peces, revisat el 
seu estat de conservació, preparat 
els embalatges idonis per al seu 
transport, fotograf iat totes les peces 
abans de sortir i a l ’hora del retorn i 

redactat, conjuntament amb l ’Àrea 
de Difusió, les condicions del préstec 
i els documents de l ’assegurança. En 
total s’han tramitat 11 peticions de 
préstecs, que han suposat el moviment 
de 122 f òssils.

Degut a les obres de remodelació pre-
vistes per al 2009, durant el passat 
any 2008 es van preparar i enviar els 
materials f òssils que estan en estudi 
per part dels investigadors de l ’ICP. 
En total s’han traslladat a la UAB 
13.461 f òssils.

Consultes
El personal del centre (investigadors 
i departament de difusió) i els col-
laboradors habituals de l ’ICP han 
sol·licitat un total de 135 consultes 
de materials de la col·lecció, que han 
suposat el moviment de 268 caixes 
del magatzem i més de 8.800 f òssils.
Aquest procés suposa recepcionar la 
petició, fer la recerca dels materials als 
inventaris, buscar-los físicament al 
magatzem, preparar-los per a l ’estudi 
i desar-los un cop ha f inalitzat la 
consulta. 

En cas que l ’estudi de les peces impli-
qui modificacions en la informació 
de la peça, aquesta s’ha actualitzat en 
etiquetes i llibres de registre.

  Entrades Sacs 
Intervenció macro micro 
· Abocador 
 Can Mata 10.147 892
· Ecoparc-4  5 6
· Quart Cinturó 105 0
· La Mora 63 0
· Peguera 0 0
· Prospeccions 
 SOMHI 0 0

	 Total 10.320 898



A
nn

ua
l R

ep
or

ts
 /

 M
em

òr
ia

 a
nu

al
 IC

P
 2

00
8 

· 7
6

Brief annual summary / Resum anual

Return of internal 
material on loan 
In 2008 management was carried out 
on the return of 3 batches of fossil 
material on loan for study at other 
institutions, one of which had been on 
loan since 2005.

Return of external 
material 
Various batches of material that were 
taken on loan from the Institute have 
been returned. In all, 5 return files were 
processed in a customised manner 
owing to the nature of the loan

Recording and 
cataloguing
In 2008 a total of 3,902 fossils were 
recorded in the record book, which 
were given codes, labels, packaging 
and storage within the centre’s collec-
tion.

Digital catalogation 

To develop an easy-to-consult 
database, the information on record 
books is set out in Excel files. The fact 
that the Museumplus software is not 
compatible with Windows Vista has 
meant that at present the programme 
is not operative and it is hoped that the 
Museums Service of the Generalitat de 
Catalunya provides a solution to make 
it operative.

The tasks carried out in this respect 
have been significant (some 25,000 
records), because almost half the 
record books are computerised.

Reports and 
participation 
in projects 
1· Paleontological sites in Catalonia. 
Foundations for developing identifying 
tourism in Catalonia.
This report was drawn up by 
commission from Josep Huguet from 
the Ministry of Innovation, Universities 
and Enterprise of the Generalitat. 
The main paleontological sites on 
vertebrates in Catalonia have been 
considered and they have been 
described and recorded according to 
counties. The data are represented on 
Catalonia maps showing the counties.

2· Proposal for planned actions 
for the recording, inventory and 
documentation of the collection 
deposited at the Institut Català de 
Paleontologia.

Detailed report for applying for the 
subsidy earmarked for operations and 
activities of museums.

3· Proposal for review and update of 
fossil materials at the site of Torrentet 
de Traginers (Piera, Catalonia).
Detailed report for applying for the 
subsidy for preventive preservation and 
conservation/restoration of movable 
cultural property within Catalan cultural 
heritage.

4· Hostalets de Pierola paleontological 
interpretation centre.
By commission from Hostalets de Pie-
rola Town Council a draft project for the 
Hostalets de Pierola paleontological 
visitor centre has been drawn up to 
provide major ideas so a specialist 
company, STOA, can prepare materials 
and content. Involvement has been 
given in the election of specialised 
companies along with the Town 
Council. Moreover, a divulgation article 
was prepared in the Hostalets de 
Pierola town newsletter on this visitor 
centre.

5· PIACAT: Integral Arqueology and 
Paleontology Plan of Catalonia. 
Participation representing the Only 
ICP for the establishment and 
preparation of works for the round 
table on paleontology, called by the 
Direcció General del Patrimoni Cultural. 
A draft inventory has been carried 
out involving 515 vertebrate sites in 
Catalonia based on bibliographical 
research and unprecedented 
information in the centre.

  Number
Target institution  of items
· Natural Science  
 Museum of Barcelona 10
· Jimena 3
· Morocco 24
· Granada 527
· Conca de Dellà 27
 Total 591

Collection management Area Àrea Gestió de col·leccions 
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intern en préstec 
Durant l ’any 2008 s’ha gestionat el 
retorn de 3 lots de material f òssil que 
es trobaven en préstec  per estudi en 
altres institucions, en un cas des del 
2005. 

Retorn de material 
extern
S’han retornat diversos lots de 
material que estaven en préstec a 
l ’Institut. En total s’han tramitat 
5 expedients de retorn, cada un dels 
quals s’ha tractat de forma persona-
litzada degut a les característiques del 
préstec.

Registre i catalogació
Durant l ’any 2.008 s’han inscrit en 
el llibre de registre de paper un total 
de 3.902 f òssils, els quals han estat 
siglats, etiquetats, embalats i emma-
gatzemats a la col·lecció del centre.

Informatització
Per tal d’obtenir una base de dades 
informàtica i de fàcil consulta, la 
informació dels llibres de registre es 
bolca en arxius d’excel. La incompa-
tibilitat del programari Museumplus 
amb el Windows Vista ha fet que de 
moment no s’empri el programa, a 
l ’espera que el Servei de Museus de la 
Generalitat de Catalunya ofereixi la 
solució i el faci operatiu.
La tasca que s’ha portat a terme en 
aquest sentit ha estat molt impor-
tant (gairebé 25.000 registres), ja 
que gairebé la meitat dels llibres de 
registre estan informatitzats.

Informes i participació 
en projectes
1·Els Jaciments Paleontològics de 

Catalunya. Fonaments per desen-
volupar un Turisme d’Identitat a 
Catalunya. Aquest informe ha estat 
realitzat per encàrrec d’en Josep 
Huguet del Departament d’Inno-
vació, Universitat i Empresa. S’han 
contemplat els principals jaciments 
paleontològics de vertebrats de 

Catalunya i s’han descrit i comp-
tabilitzat per comarques. Les dades 
s’han representat sobre mapes de 
Catalunya amb les seves comarques.  

2·Proposta d’actuacions programades 
per a registre, inventari i documen-
tació dels fons dipositats a l ’Institut 
català de Paleontologia. Memòria 
detallada per a optar a la subvenció 
destinada al funcionament i les 
activitats dels museus. 

3·Proposta de revisió i actualització 
dels materials f òssils del jaciment 
de Torrentet de Traginers (Piera, 
Catalunya) Memòria detallada 
per a optar a la subvenció per a 
la conservació preventiva i la 
conservació-restauració dels béns 
culturals mobles del patrimoni 
cultural català.

4·Centre d’interpretació Paleontolò-
gica dels Hostalets de Pierola. Per 
encàrrec de l ’Ajuntament dels Hos-
talets de Pierola s’ha elaborat un 
preavantprojecte del Centre d’in-
terpretació Paleontològica dels Hos-
talets de Pierola amb la f inalitat de 
proporcionar les idees fonamentals 
perquè una empresa especialitzada, 
STOA, pugui elaborar els materials 
i els continguts. S’ha participat en 
la tria de les empreses especialitza-
des conjuntament amb l ’Ajunta-
ment. Així mateix s’ha realitzat un 
article de divulgació en el Butlletí 
Municipal dels Hostalets de Pierola 
sobre aquest Centre d’interpretació.

  Número 
Institució   de 
destinatària  peces 
· Museu de Ciències   
 Naturals de Barcelona    10
· Jimena 3
· Marroc 24
· Granada 527
· Conca de Dellà 27
 Total 591
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Brief annual summary / Resum anual

Preservation   
of the collection 
When it comes to upkeep of the 
collection in terms of preservation, the 
following has been carried out:
· Renewal of the label design 

incorporating the ICP logo.

· Preparation of record files for current 
material.

· Continuation of monitoring on climate 
control in storehouses.

· Preparation of tailored packaging for 
large and delicate items.

· Incorporation of new Tyvek material 
for the field coding on preventive 
paleontological interventions.

· Cleaning of glass and pieces on 
display.

· Material preservation proposal for the 
Miquel Crusafont archive.

· Full scanning of press packs from the 
AMC, saved in .pdf format.

· Consultancy for staff of Tremp 
Natural Science Museum in terms 
of collection management and 
preservation.

· Management of graphic material 
(photographs and organisation of 
computer archives).

· Full review of cabinets to detect main 
incidents and establish priorities for 
action (total: 422 incident records).

· Orders for specific materials to 
improve packaging and storage 
of pieces (STEM, geonature, 
preservation products, Entomopraxis, 
La Bolsera, Allibert, Ferrimax, 
Opalominerales, Cultural sense).

Agreements
The preservation area has cooperated 
with preparing an agreement with 
the Natural Science Museum of the 
Balearic Islands. It has also processed 
and prepared the agreement with the 
heir to the fossil vertebrate collection 
of the Seu d’Urgell, Family Duró-
Vidal Collection, for the temporary 
assignment to the centre.

Start of ICP bone 
thin section  
collection
A new collection forming part of 
the general ICP collection has 
been launched comprising thin film 
generated through the studies carried 
out by the paleobiology division. The 
following has been carried out:
· Meetings coordinating with the 

researchers involved

· Creating a record file to preserve all 
information on the fossil

· Embarking on methodologies for 
cataloguing and preserving film

Typotheque
The institute’s Tipoteca in 2008 carried 
out the following:
· Reviewing content and updating 

inventories

· Reorganising the library on 
micromammals and integrating it into 
the general collection

· Scanning and saving articles where 
genres are cited or mentioned in pdf 
format

Collection management Area Àrea Gestió de col·leccions 
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95·PIACAT: Pla integral d’Arqueo-

logia de Catalunya. Participació en 
representació de l ’ICPMC, en la 
constitució i l ’elaboració dels treballs 
de la Taula de Paleontologia, con-
vocada per la Direcció General del 
Patrimoni Cultural. S’ha realitzat 
un preinventari amb 515 jaciments 
de vertebrats de Catalunya  a partir 
de la recerca bibliogràfica i de la 
informació inèdita existent en el 
Centre.

Conservació   
de la col·lecció
En quant al manteniment de la  
col·lecció en temes de conservació  
s’han realitzat les següents accions:
· Renovació del disseny de les 

etiquetes, incorporant el logo de 
l ’ICP

· Elaboració de f itxes de registre per 
al material actual

· Continuació del seguiment del 
control climàtic dels magatzems

· Realització d’embalatges a mida 
per peces de mides grans o molt 
delicades

· Incorporació del nou material 
Tyvek per al siglat de camp en 
intervencions paleontològiques 
preventives

· Neteja de les vitrines i de les peces 
exposades

· Proposta de conservació del 
material de l ’Arxiu Miquel 
Crusafont

· Escanejat íntegre dels dossiers de 
premsa AMC i desat en format pdf

· Assessorament al personal del 
Museu de Ciències Naturals de 
Tremp en temes de conservació i 
gestió de col·leccions

· Gestió del material gràfic (presa 
de fotografies i organització dels 
arxius informàtics)

· Revisió completa dels armaris 
compactes per tal de detectar les 
principals incidències i establir 
un ordre de prioritats d’actuació 
(total: 422 fulls d’incidències)
Comandes de materials específ ics 
per a millorar l ’estat d’embalatge 
i emmagatzematge de les peces 
(STEM, Geonatura, Productos 
de Conservación, Entomopraxis, 
La Bolsera, Allibert, Ferrimax, 
Opalominerales, Cultural sense) 

Convenis
L’Àrea de Conservació ha col·laborat 
en l ’elaboració del conveni amb el 
Museu Balear de Ciències Naturals. 
Així mateix també ha realitzat els 
tràmits i ha elaborat el conveni amb 
l ’hereu de la col·lecció de vertebrats 
f òssils de la Seu d’Urgell, Josep Duró, 
per tal d’obtenir-ne la cessió temporal 
al Centre. 

Inici col·lecció de  
làmines primes ICP
S’ha iniciat una nova tipologia de 
col·lecció, integrada en la general de 
l ’ICP, formada per les làmines primes 
que es generen en l ’estudi de l ’Àrea de 
Paleobiologia. Per això s’han:
· Realitzat reunions de coordinació 

amb els investigadors implicats.
· Creat una f itxa de registre per tal 

de conservar tota la informació del 
f òssil.

· Iniciat metodologies de catalogació i 
conservació de les làmines.

Tipoteca
Pel que fa a la tipoteca de l ’Institut, 
durant el 2008 s’ha procedit a:
· Revisar el seu contingut i 

actualitzar els inventaris.
· Reorganitzar la tipoteca 

micromamífers i integrar-la a la 
tipoteca general.

· Escanejar i guardar en pdf els 
articles on se citen o f iguren els 
tipus.
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Brief annual summary / Resum anual

Funding granted
Proposal for actions on recording, 
inventorying and documenting the 
collection at the Institut Català de 
Paleontologia

2.500 euros
 
First Conservation Workshop: 
Finding Global Solutions for Natural 
History Collections (shared with the 
preparation division))

5.000 euros

Total  
7.500 euros

Conferences  
and classes
· Participation in 6 hours of the master 

classes relating to “Paleontological 
control” and “The paleontological 
vertebrate sites in Catalonia”. 
Including field trips (4 hours) and 
the performance and assessment 
of exercises for the paleontological 
heritage module of the Master in 
Paleontology. Jordi Galindo.

· Paleovermut: Catalan paleontological 
heritage management (19th-21st 
centuries). Historical analysis based 
on the examination of collections. 
Laura Celià.

· Paper on the history of science as a 
tool for improvement and renewal of 
heritage management. The Catalan 
paleontological case. 10th gathering 
of the Catalan Science and Technical 
History Society. Laura Celià.

· Lecture: Majorcan fossils in Catalan 
collections: when, how and why? 
Natural Science Museum of the 
Balearic Islands. Laura Celià.

· Lecture: Why are there so many fossil 
sites in Hostalets...? Els Hostalets de 
Pierola.  
Jordi Galindo.

· Seminar: The research process 
for heritage management. An 
example. Methodologies for 
research. Master in Cultural Heritage 
Management,Universitat de 
Barcelona.  
Laura Celià.

· Proposal for the reform of content 
of collection management for the 
Master in Paleontology. Universitat 
Autònoma de Barcelona.  
Laura Celià.

Students  
on training 
placement
The following students have been on 
training placements with the Institut 
Català de Paleontologia in 2008:

Ángela Machado. Master in cultural 
heritage management.Universitat de 
Barcelona. 500 hours.  
Tutor: Laura Celià

Novella Razzolini. Università di Padova. 
60 hours.  
Tutor: Àngel Galobart

Mireia Beas. Biology. Universitat 
Autònoma de Barcelona. 500 hours. 
Tutor: Jordi Galindo

Marta Palmero. Geology. Universitat 
Autònoma de Barcelona. Training 
placement at the company Fossilia, 
S.L. 120 hours.  
Tutors: Laura Celià and Jordi Galindo

Collection management Area Àrea Gestió de col·leccions 
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1Finançament 

aconseguit
Proposta d’actuacions programades 
per a registre, inventari i documen-
tació dels fons dipositats a l ’Institut 
Català de Paleontologia 

2.500 euros
 
First Conservation Workshop: 
Finding Global Solutions for Natural 
History Collections (compartit amb 
l ’Àrea de Preparació) 
5.000 euros

Total  
7.500 euros

Xerrades i classes  
impartides
· Participació en 6 hores de les classes 

magistrals referides a“intervencions 
paleontològiques preventives, 
(controls paleontològics)” i 
“Els Jaciments paleontològics 
de vertebrats de Catalunya”. 
També visites de camp (4 hores) 
i realització i avaluació dels 
exercicis pel Mòdul de patrimoni 
paleontològic del Màster de 
Paleontologia. Jordi Galindo.

· Paleovermut Gestió del Patrimoni 
Paleontològic Català (s XIX-XXI).
Anàlisi històrica a partir de 
l ’anàlisi de col·leccions.  
Laura Celià.

· Comunicació La història de la 
ciència com a eina de millora i 
renovació de la gestió patrimonial. 
El cas paleontològic català. X 
Trobada de la Societat Catalana 
d’Història de la Ciència i la 
Tècnica. Laura Celià.

· Conferència Fòssils mallorquins en 
col·leccions catalanes.Quan, com i 
per què? Museu Balear de Ciències 
Naturals.  
Laura Celià.

· Conferència Per que hi ha tants 
jaciments de f òssils als Hostalets...? 
Centre Cívic  Cal Figueres, Els 
Hostalets de Pierola. Jordi Galindo.

· Seminari El procés de recerca en 
gestió de patrimoni. Un exemple. 
Metodologies per a la Recerca. 
Màster Gestió Patrimoni Cultural, 
Universitat de Barcelona.  
Laura Celià.

· Proposta de reforma dels 
continguts de gestió de col·leccions 
per al Màster de Paleontologia.  
Universitat Autònoma de 
Barcelona.  
Laura Celià.

Alumnes 
en pràctiques
Els següents alumnes han realitzat 
les pràctiques a l ’Institut Català de 
Paleontologia durant l ’any 2008:
· Ángela Machado. Màster en Gestió 

de Patrimoni Cultural. Universitat 
de Barcelona. 500 hores. Tutora: 
Laura Celià

· Novella Razzolini.Università di 
Padova. 60 hores. Tutor: Àngel 
Galobart

· Mireia Beas. Biologia. Universitat 
Autònoma de Barcelona. 500 hores. 
Tutor: Jordi Galindo

· Marta Palmero. Geologia. 
Universitat Autònoma de 
Barcelona. Pràctiques a l ’empresa 
Fossilia SL. 120 hores. Tutors: 
Laura Celià i Jordi Galindo



A
nn

ua
l R

ep
or

ts
 /

 M
em

òr
ia

 a
nu

al
 IC

P
 2

00
8 

· 8
2

Brief annual summary / Resum anual

Workshop (along with the preparation, 
project and communications divisions)
As of January this year work has begun 
on organising the 1st Conservation 
Workshop. Finding Global Solutions 
for Natural History Collections. From 
the site to the storage. In summary, the 
following has been carried out:

· Preparation of projects for funding 
(Ministeri, Agaur, CUIMPB)

· Content design

· Contact with speakers (national and 
international)

· Graphic line designed (flyer, banner 
and logo) Texts prepared for website 
(Catalan, Spanish and English)

· Divulgation (email and post)

· Various visits to choose a venue

Divulgation
Participation in activities to promote 
the work of the preservation division:
· Preparation of texts for the website

· Doors open day during Science 
Week

· Preparation of materials for the 
Expodidàctica exhibition

· Preparation of the brochure on the 
historical paleontological intervention 
at the Ferrocarrils de Sabadell

· Selection and preparation of the 
Museum Jewel for the International 
Museum Day

· Performance of activities for 
involvement in the Earth Year events 
(2008-2009), in conjunction with the 
divulgation division and the teaching 
resources centre

· Cooperation with the exhibition 
Antarctica polar station, organised 
by the Granada Science Park. 
Preparation of content and selection 
of original and replica display 
elements incorporated on the panels 
“from Pangaea to Antarctica”

· Preparation and joint organisation in 
conjunction with Hostalets de Pierola 
Town Council of the mini-series of 
conferences in Hostalets de Pierola 
to mark the 5th anniversary of the 
Pierolapithecus discovery

Collection management Area Àrea Gestió de col·leccions 
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3· Workshop (junt amb les àrees 

de Preparació, Projectes i 
Comunicació). Des del mes de 
gener d’aquest any s’ha començat 
a organitzar el I Conservation 
Workshop. Finding Global 
Solutions for Natural History 
Collections. From the site to the 
storage. De forma resumida s’han:
· Redactat els projectes per obtenir 

f inançament (Ministeri, Agaur, 
CUIMPB)

· Dissenyat els continguts
· Contactat amb els ponents 

(nacionals i internacionals)
· Dissenyat la línia gràfica (flyer, 

bànner i logotip).
· Elaborat els textos per a la pàgina 

web (català, castellà i anglès)
· Realitzat la difusió (correu 

electrònic i postal)
· Visitat diversos espais per tal 

d’escollir el lloc de realització

Difusió
S’ha participat en algunes activitats 
per tal de difondre la feina de l ’Àrea 
de Conservació:
· Redacció dels textos per a la 

pàgina web
· Jornada de portes obertes durant la 

Setmana de la Ciència 
· Preparació de materials per a la f ira 

Expodidàctica
· Elaboració del tríptic sobre la 

intervenció paleontològica històrica 
als Ferrocarrils de Sabadell

· Selecció i preparació de la Joia del 
Museu, per al Dia Internacional  
dels Museus. 

· Realització de les activitats per 
participar en els actes de l ’Any de la 
Terra (2008-2009), conjuntament 
amb l ’Àrea de Difusió i el Centre 
de Recursos Pedagògics.

· Col·laboració en l ’exposició 
Antartida Estación Polar, 
organitzada pel Parque de las 
Ciencias de Granada. Elaboració 
dels continguts i selecció dels 
elements expositius originals i 
rèpliques que han estat emprats 
en els plafons “De Pangea a 
l ’Antartida”.

· Realització i coorganització 
juntament amb l ’Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola del Minicicle 
de conferències a Hostalets de 
Pierola per commemorar el 5è 
aniversari de la descoberta de 
Pierolapithecus. 
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S cientific divulgation and 
communication as a process for 
conveying scientific knowledge from 
the researcher to society in general 
is increasingly significant as part of 

the research process as a whole. We are currently 
at a historical juncture when science is present 
in all aspects of human life: in the professional, 
intellectual, health-related, environmental and 
recreational spheres, and so on. As a result, the 
ICP involves people and ensures they form part of 
its overall projects.

For instance, the ICP inherited the Miquel 
Crusafont museum which was opened on 9 
November 1969 and adapted it to meet current 
needs. In order to make the paleontological 
heritage of Catalonia known, the ICP in this 
time has fitted out this display forum – the ICP 
– with three areas devoted to different fields: 
the Mesozoic area, the mammal area and the 
temporary exhibition area.

In addition, ICP members carry out divulgation 
and teaching activities in schools, universities, 
as well as various courses and lectures. The 
production of material for all audiences is also a 
major component of the work carried out by the 
centre.

Lastly, during its second year the ICP continued 
to venture for distinguished communication and 
heightened presence in the media. The creation 
of a new website and continual contact with the 
media and society form the basis of a highly 

promising communicative future.

Àrea de Comunicació i difusió Científica 

Scientific divulgation and communication

Scientific divulgation and communication as a 
process for conveying scientific knowledge from 
the researcher to society in general is increasingly 
significant as part of the research process as a whole.
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L
a comunicació i la difusió científ ica, 
entesa com el procés de transmisió i 
transferència del coneixement científ ic 
de l ’investigador cap a la societat en 
general, és cada cop més una peça clau 

de tot el procés de recerca. Estem en un moment 
històric, en què la ciència es troba present als 
diferents aspectes de la vida dels éssers humans: 
l ’àmbit professional, intel·lectual, de la salut, ambi-
ental, econòmic, lúdic, etc. És per això que l ’ICP 
no deixa de banda a les persones i les incorpora en 
el seu projecte global. D’una banda, l ’ICP hereda 

el Museu Miquel Crusafont inaugurat el 9 de 
novembre del 1969 i l ’adapta a les necessitats 
actuals. Amb l ’objectiu de donar a conèixer el 
patrimoni paleontològic del nostre país, l ’ICP ha 
dotat durant aquest temps aquest espai expositiu, 
el Museu ICP, amb tres sales dedicades a diferents 
temàtiques: La Sala del Mesozoic, la Sala dels 
Mamífers i la Sala d’Exposicions Temporals.

A més, els membres de l ’ICP realitzen tasques 
divulgatives i docents en escoles, universitats, 
cursos diversos o conferències. La producció de 
material per a tots els públics és també part impor-
tant de la feina del centre.

Finalment, durant aquest segon any de vida de 
l ’ICP s’ha continuat apostant per una comunicació 
diferenciada i una major presència als mitjans. La 
creació d’un nou portal web i un contacte continuat 
amb els mitjans i la societat són els inicis d’un 
futur comunicatiu molt prometedor.

La comunicació i la difusió científica, és cada cop més 
una peça clau de tot el procés de recerca.
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The number of visitors has soared 
to 21,033. It should be noted that 
this is the highest number of visitors 
in recent years, although the Museum 
has had to close on weekends in July 
and August due to the lack of junior 
staff. 
El número de visitants ha pujat a 
21.033. Cal destacar que ha estat la 
xifra de visitants més alta dels últims 
anys, tot i que el Museu ha hagut de 
tancar els caps de setmana dels mesos 
de juliol i agost, degut a la manca de 
personal subaltern.

Organized activities 
Activitats organitzades
Presence with a stand at Fira 
Expodidàctica for presenting the 
centre’s teaching activities, as part of 
the Teaching Exhibition, organised by 
Fira de Barcelona and coordinated 
by the Ministry of Education of the 
Generalitat. From 2 to 5 April. 
Presència amb un estand a la Fira 
Expodidàctica, per presentar les acti-
vitats pedagògiques del centre, dins 
del marc del Saló de l ’Ensenyament, 
organtizat per la Fira de Barce-
lona i coordinat pel Departament 
d’Educació de la Generalitat. Del 2 
al 5 d’abril. 

Presence with a stand at the Sabadell 
Business Exhibition, organised with 
Sabadell City Council, as part of the 
programme Ciutat i Escola. From 5 to 
6 September.
Presència amb un estand a la 
Mostra d’Entitats de Sabadell, que 
es va organitzar conjuntament amb 
l ’Ajuntament de Sabadell, dins del 
marc del programa Ciutat i Escola.  
5 i 6 de setembre.

Children and youth drawing 
competition organised as part of 
the Sabadell local festival with the 
participation of 409 boys and girls. 
From 5 to 7 September.
Concurs de Dibuix infantil i juvenil, 
organitzat amb motiu de la Festa 
Major de Sabadell i amb una parti-
cipació de 409 nens i nenes. 
5, 6 i 7 de setembre

Open door day on 20 and 21 
November addressed to students 
as part of Science Week and to 
the general public on 22 and 23 
November.
Jornades de Portes Obertes els dies 20 
i 21 de novembre adreçades al públic 
escolar amb motiu de la Setmana de 
la Ciència, i adreçades al gran públic 
els dies 22 i 23 de novembre.

Espais de Difusió, el Museu de l’ICP  

Divulgation forums, the ICP Museum

Scientific divulgation and communication Àrea de Comunicació i difusió Científica

Individual visitors                      
Visitants individuals  16.856

Group visitors
Visitants per grups  4.177
Total 21.033
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Exposicions
Temporary exhibition: Dinosaurs. 
Exhibition on the ANA paleontological 
site. Cinctorres (Castelló), produced 
by Grup Guix and Cinctorres Town 
Council. From 15 November 2007 to 
July 2008. 
Exposició temporal Dinosaures. 
Exposició sobre el jaciment paleon-
tològic ANA. Cinctorres (Castelló), 
produïda pel Grup Guix i l ’ajunta-
ment de Cinctorres, del 15 de novem-
bre del 2007 al juliol de 2008

Travelling exhibition: Pau, the 
Pierolapithecus. A key element of 
human evolution at Hostalets de 
Pierola. From 16 July 2007 onwards.
Itinerància de l ’exposició Pau,  
el Pierolapithecus. Un element clau 
de l ’evolució humana als Hostalets de 
Pierola, del 16 de juliol de 2007  
f ins a l ’actualitat.

Travelling exhibition: Pau, the 
Pierolapithecus. A key element of 
human evolution at Castelló. From July 
2007 to July 2008 (Spanish version)
Itinerància de l ’exposició Pau, el 
Pierolapithecus. Un element clan 
de l ’evolució humana a Castelló, del 
juliol del 2007 al juliol del 2008 
(versió castellana)

Cooperations 
Col·laboracions
With Sabadell City Council on: 
Amb l ’Ajuntament de Sabadell en:

· The local festival programme 
 La programació de la Festa Major
· The preparation of the fifth edition of 

the Anuari Estadístic de Sabadell 
L’elaboració de la cinquena edició de 
l ’Anuari Estadístic de Sabadell

· The preparation of the book Ciutat i 
Escola 2008-2009 
L’elaboració del llibre Ciutat i 
Escola 2008-2009

· The preparation of the study on the 
analysis of the tourist resources 
and organisation proposals of a 
tourist information office in Sabadell. 
L’elaboració de l ’estudi d’anàlisi 
dels recursos turístics i de propostes 
d’organització d’una oficina de 
Turisme a Sabadell.

· The International Tourist Trade Fair: 
design and assembly of the stand, 
where the institute was the primary 
institution on the city's stand. 
Fira Internacional de Turisme, en 
el disseny i muntatge de l ’estand, 
on l ’Institut va ser la institució 
destacada de l ’estand de la ciutat. 

· Entity Board Ciutat i Escola
Consell d’Entitats Ciutat i Escola

· The re-publication and updating of 
the guide Descobreix Sabadell 
La reedició i actualització de la 
guia “Descobreix Sabadell”

· With the Catalan Research 
Foundation, as part of Science Week. 
Amb la Fundació Catalana per a la 
Recerca, amb motiu de la Setmana 
de la Ciència

· With the Centre of Pedagogic 
Resources in the organisation of a 
conference as part of Science Week. 
Amb el Centre de Recursos 
Pedagògics, en l ’organització d’una 
conferència dins del marc de la 
Setmana de la Ciència.

· With the school of education 
sciences of the Universitat Autònoma 
de Barcelona, having given guidance 
for the training project of the student 
Verònica Martín Soriano 
Amb la Facultat de Ciències de 
l ’Educació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, havent fet 
tutoratge del Pràcticum de l ’alumna 
Verònica Martín Soriano

· With several secondary education 
schools giving supervision and 
monitoring of high school research 
projects 
Amb diversos instituts de 
secundaria en el tutoratge i 
seguiment de treballs de recerca de 
Batxillerat
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8 · With the Monastery of Poblet and 

the STOQ summer school (Science, 
Teology and Ontological Quest) 
organised by the Pontifical University 
of Rome, with the organisation of a 
conference and a visit to the facilities. 
Amb el Monestir de Poblet i 
l ’Escola d’Estiu STOQ (Science, 
Teology and Ontological Quest) 
organitzada per la Universitat 
Pontifícia de Roma, amb 
l ’organització d’una conferència i 
una visita a les instal·lacions.

· With the EOI, a series of visits in 
English to the centre’s facilities 
for various groups of secondary 
education teachers. 
Amb l ’EOI, fent un seguit de visites 
en anglès a les instal·lacions del 
centre a diferents grups de professors 
de secundària

Schools who visited 
the center Centres 
d’ensenyament que han 
visitat el centre

Divulgation forums, the ICP Museum 
Espais de Difusió, el Museu de l’ICP 

Scientific divulgation and communication Àrea de Comunicació i difusió Científica

CEIPJoanot Alisanda
CEIP Roureda
CEIP Can Llonch
CEIP Font Rosella
CEIP Can Rull
CEIP Joan Maragall
CEIP Espronceda
CEIP Pau Vila
CEIP La Floresta
CEIP Catalunya
CEIP Collserola
CEIP Ribatallada
CEIP Les Fonts
CEIP Agnés Armengol
CEIP Ramon Fuster
CEIP Josep Montmany
CEIP Calvet i Estrella
CEIP Andreu Castells
CEIP Turó de Can Matas
CEIP Les Pinediques
CEIP Agnès Armengol
CEIP Torrent de Can 
Carabassa
CEIP Miquel Martí i I 
PolEscola Lajota
Escola Llebeitx
Escola Miralletes 
Escola St Joan Bosco

Escola Pascual
Escola La Vall
Escola Colònia Güell
Escola del Carme
Escola Maristes
Escola Mas Maria
Escola Maria Ossó
Escola Immaculada
Escola Menéndez Pidal
Escola Gaudí
Escola El Puig
Escola Proa
Escola del Sol
Escola Sant Nicolau
Escola Dr. Robert
Escola Tarrès
Escola jaume Viladoms
Escola Betània-Patmos
Escola La Llacuna
Escola Pia
Escola Serra
Escola Ramon Pont
Escola Pau Vila
Escola El Cim
Escola Scala Dei
Escola Tabor
Escola Xerivol
Escola Tecnos

Escola Joaquima Verdurna
Escola Enric Cassasses
Escola Pau Casals
Escola Joan Maragall
Escola Font de l’Urpina
IES Ramon Cid
IES Jonqueres
IES Escola Industrial
IES Romànica
IES D’auro
IES Josep Mestres i 
Busquets
IES Pau Vila
IES Manuel Carrasco i 
Formiguera
Universitat de Barcelona
Vedruna
Cau Catau
Ramar
Fundació Secretariado 
Gitano
Escola d’estiu StOQ
Esplai Margarida Bedós
Escola Oficial d’Idiomes
Escolàpies
Vapor Llonch
Grup de Jubilats d’Aige 
Viatges
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9Other activities  

of the area 
Altres activitats 
realitzades per l’àrea
· Preparation of a new brochure about 

the Institute 
Elaboració d’un nou tríptic sobre 
l ’Institut

· Preparation of a new booklet-
guide about the didactic activities 
organised by the Institute 
Elaboració d’un nou llibretó-recull 
d’activitats didàctiques de l ’Institut

· Preparation of the activity guide of 
the centre 
Elaboració de la memòria 
d’activitats del centre
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0 The ICP has been highly present in the 

media. The list is as follows.
L’ICP ha estat present en els medis de 
comunicació de manera intensa.  
El llistat és el següent.

Semester 1 
(01.01.2008 
a 15.06.2008)
Semestre 1 
(01.01.2008 
a 15.06.2008)
4 de juny de 2008 
Dissabte comença el cicle de confe-
rències que commemora el 5è aniver-
sari de la troballa d’en Pau. 
Regió7 –ed. Anoia (Portada) 
Regió7 –ed. Anoia 
La veu de l’Anoia

3 de juny de 2008 
L’Institut Català de Paleontologia esca-
neja fòssils a la Mútua de Terrassa 
Avui. Suplement Terrassa 
Diari de Sabadell (Portada) 
Diari de Terrassa 
Avui

3 de juny de 2008 
El paleontòleg de l’ICP Bernat Vila 
premiat a Manchester
Aragosaurus. Web de referència en 
paleontologia 

26 de maig de 2008  
El divendres 30 comencen els Paleo-
vermuts a l’ICP 
Diari de Sabadell 
Ràdio Sabadell 
Aragosaurus. Web de referència en 
paleontologia

14 de maig de 2008  
L’ICP exposarà l’embrió de la col·lecció 
de fòssils del Museu Crusafont en el 
Dia Internacional dels Museus 
Diari de Sabadell 
Aragosaurus. Web de referència en 
paleontologia 
Diari de Sabadell 
Avui. Suplement Sabadell

4 d’abril de 2008  
Nou taller de restauració de fòssils de 
dinosaure a Tremp 
Segre 
La Mañana

31 de març de 2008  
Vols fer de Paleontòleg el 19 i 20 
d’abril? 
Butlletí maig/juny ’08 Institució 
Catalana d’Història Natural 
Aragosaurus. Web de referència en 
paleontologia 
Diari de Sabadell 
Ràdio Sabadell 
La Malla.net

27 de març de 2008  
Conferència de Bernat Vila a Puig-reig 
sobre el jaciment de la Roca de la Rella 
Regió 7 (Portada) 
Ràdio Berga 
Regió 7

15 de març de 2008  
Conveni de l’ICP amb el museu de 
Ciències de Sòller 
15.03.08 Revista de Sóller

13 de març de 2008  
Diari de Terrassa. ‘Los científicos 
tienen dos años para presentar la 
memoria de Vallparadís’

10 de març de 2008  
Avui. (Obertura de la Secció de Cul-
tura) Reportatge sobre l’ICP. ‘El passat 
té cada cop més futur’

25 de febrer de 2008  
Investigadors de l’ICP demostren que 
el gènere Homo és l’únic capaç de 
fabricar indústria lítica 
Diari de Sabadell (Portada) 
Avui 
La Vanguardia 
Aragosaurus. Web de referència en 
paleontologia 
Público

11 de febrer de 2008  
L’Institut Català de Paleontologia 
ingressa  a l’Associació Sabadell 
Universitat 
Avui. Suplement Sabadell 
Ràdio Sabadell

9 de febrer de 2008  
Diari de Sabadell (Portada). 
‘Expansió de l’Institut de Paleontologia’

Presència als mitjans 

In the Media

Scientific divulgation and communication Àrea de Comunicació i difusió Científica
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131 de gener de 2008 

L’Institut Català de Paleontologia 
presentarà dimecres 13 de febrer 
a Sabadell el llibre ‘Dinosaurios del 
Levante Peninsular’.
Diari de Sabadell
Catalonia today (Portada)
Segre
El Punt
La Mañana
Primavera’08 Nostra Terra. Publi-
cació valenciana.
Las Províncias
Mediterraneo
Diari de Sabadell. Entrevista al 
dibuixant
Avui. Suplement Sabadell
Diari de Sabadell
Aragosaurus. Web de referència en 
paleontologia
Avui
Diari de Sabadell

2 de febrer de 2008 
Diari de Terrassa. ‘Els Institut de 
Paleontologia reclama que los restos 
de Vallparadís se trasladen a la UAB’

14 de gener de 2008 
Descobreixen que una musaranya que 
només es manté com a fòssil vivent 
a l’Àfrica va viure a Europa fa més de 
dos milions d’anys.
La Malla –Xarxa  Televisions locals 
Diari de Sabadell
Diari de Girona
El Periòdico Mediterraneo
Las Províncias
Levante
Aragosaurus. Web de referència en 
paleontologia

9 de gener de 2008 
Diari de Terrassa. ‘Los científicos 
critican durament el destino de los 
restos de Vallparadís’

8 de gener de 2008 
L’Home diminut de Flores era un indi-
vidu amb malformacions i no pas un 
representant d’una nova espècie
Ràdio Intereconomia
Avui
Diari de Sabadell (Portada)
La Vanguardia. Edició digital
El Mundo. Edició digital
ABC. Edició digital
Aragosaurus. Web de referència en 
paleontologia

Semester 2 
(16.06.2008 
a 31.12.2008) 
Semestre 2 
(16.06.2008 
a 31.12.2008)
16 de desembre de 2008
Entrevista al paleontólogo Sergio 
Almécija
Diari de Terrassa

16 de desembre de 2008
Comienza la remodelación del Museo 
paleontológico Miquel Crusafont
Web de paleontologia Aragosaurus 
(Univ. de Saragossa)
Web de paleontologia Colectivo 
Salas de los Infantes (Burgos)

10 de desembre de 2008
Paleontólogos do Instituto Catalão de 
Paleontologia e da Universidade de 
Manchester digitalizam pegadas de 
dinossáurios no Cabo Espichel
Agència de notícies de Portugal 
Lusa
Diari Ultima Hora de Portugal

10 de desembre de 2008
I Iberian Symposium on Geometric 
Morphometrics
Web de paleontologia Aragosaurus 
(Univ. de Saragossa)

24 de novembre de 2008 
Els secrets del Crusafont. Reportatge 
en motiu de la Setmana de la Ciència
Avui. Sabadell

19 de novembre de 2008
El museu Crusafont entra a l’Institut 
Català de Paleontologia
El Punt
Diari de Sabadell

17 de novembre de 20008
L’Institut Català de Paleontologia pre-
senta les 26.000 restes de Vallparadís
Canal Terrassa TV

14 de novembre de 2008
El ICP explicará las excavaciones pale-
ontológicas de Vallparadís, Terrassa, 
el próximo lunes día 17 en el espacio 
Paleovermuts
Web de paleontologia Colectivo 
Salas de los Infantes (Burgos)
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2 14 de noviembre de 2008

Excavación paleontológica en la 
estación de los Ferrocarriles de la 
Generalitat de Catalunya
Web de paleontologia Aragosaurus 
(Univ. de Saragossa)

4 de novembre de 2008
Really Wild. Catalan creatures, past 
and present. Reportatge
Revista Resident, destinada a la 
comunitat anglesa de la Costa 
Brava

2 de novembre de 2008
Reportatge sobre fòssil de Catalunya 
i ICP
Descobrir Catalunya

20 d’octubre de 2008
Los castores nadan siempre igual
20 minutos
Web 3/24

18 d’octubre de 2008 
El paleovermut de dilluns a l’Institut 
Crusafont tracta dels antecedents del 
Metro
Diari  de Sabadell 

16 d’octubre de 2008
Entrevista a la conservador Laura Celià 
parlant de les excavacions de l’any 
1925 als FFCC de la Generalitat 
Programa ‘A Bona Hora’ de Ràdio 
Sabadell

10 d’octubre de 2008 
El Museu Crusafont ha iniciat el trasllat 
a la UAB per fer front a les obres 
d’ampliació
Avui. Sabadell (Portada)

8 d’octubre de 2008
Entrevista a la paleontòloga Soledad 
de Esteban sobre el pes dels mamífers 
extingits Programa 
‘Anem per feina’ de Ràdio Sabadell

26 de setembre de 2008 
L’equip CSI dels fòssils. Extens repor-
tatge sobre l’ICP
Avui (Portada)

22 de setembre de 2008
Quant pesaven els mamífers?
Web Terra
Web ADN
Web 20 minutos
Web Singulardigital
Web Aragosaurus

20 de setembre de 2008
El llibre sabadellenc sobre els dinosau-
res surt a la venda dimarts
El paleontòleg més jove s’estrena amb 
tortugues de fa 145 milions d’anys
Lliurament de premis a l’Institut de 
Paleontologia
Diari de Sabadell

15 de setembre de 2008
TAC del cap del Capitosaure
La paleontòloga Meike Köhler explicant 
perquè està investigant a l’ICP
Revista Ictineus del Departament 
d’Innovació, Universitats, Empresa

14 de setembre de 2008. 
Pau el abuelo de los catalanes. 
El Mundo

1 de setembre de 2008
Excavado un saurópodo en Morella
Web Aragosaurus
Las Províncias
ABC

25 de juliol de 2008
Troballa del capitosaure al Pla de la 
Calma i conveni de l’ICP amb la mútua 
de Terrassa per fer TACs als fòssils
Telenotícies Comarques. Televisió 
de Catalunya

21 de juliol de 2008
Excavaciones paleontològicas (entre 
elles les de l’ICP)
La Vanguardia

10 juliol de 2008
Troballa al Berguedà de la palmera 
Sabalites del grup de Mesozoic i l’ex-
posició de la mandíbula del Tetralopho-
don al Museu en el dia dels Museus
Paleoboletin. Revista grup paleon-
tologia Argentina

4 de juliol de 2008  
Reconstrucció digital del crani d’un 
amfibi fòssil trobat al Montseny. 
Reportatge
El 9 Nou. Diari del Vallès Oriental. 
(Portada)

3 de juliol de 2008 
L’escàner reconstrueix el Capitosaure. 
Reportatge
Diari de Sabadell

3 de juliol de 2008
Noves restes fòssils de dinosaures a 
Isona
Diari Segre
Catalunya Ràdio. Informatius
Web La Malla

1 de juliol de 2008
Hallan restos de saurios y cocodrilos 
de más de 65 millones de años en 
Isona
La Mañana. Diari de Ponent

In the Media / Presència als mitjans 

Scientific divulgation and communication Àrea de Comunicació i difusió Científica
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320 de juny de 2008 

Menjar de dinosaure. Descoberta de 
palmeres fòssils a Fumanya
Avui

19 de juny de 2008 
El Crusafont troba la millor palmera a 
Europa de fa 70 milions d’anys
Diari de Sabadell (Portada)

18 de juny de 2008 
Fumanya s’enriqueix amb valuoses 
palmeres fòssils 
Regió 7 (Portada)

16 de juny de 2008 
El Museu de Isona comienza una 
nueva campaña de excavaciones 
La Mañana. Diari de Ponent

Institut Català 
de Paleontologia 
website  
La web de l’Institut 
Català de Paleontologia 
At the end of March the ICP website 
was redesigned and it is now available 
in three different languages: Catalan, 
Spanish and English.  
A finals del mes de març va aparèixer 
el redisseny del web de l ’ICP en tres 
llengües; català, castellà i anglès. 
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4 Institutional Development

This section includes initiatives involving 
agreements with other institutions or bodies, 
whether sponsors or others.

Generalitat de Catalunya
Universities and Research Cimmittee. This is 
a continuation of the agreement between the 
Generalitat de Catalunya (CUR) and the Institut 
Català de Paleontologia, so that the latter will 
manage the Institut de Paleontologia Miquel 
Crusafont (IPMC) of Sabadell. This agreement 
will make it possible to manage the IPMC until 
the Crusafont spaces are finally transferred to the 
ICP and subsequently change their name this 
year.

Escola Superior de Conservació i Restauració de 
Catalunya. Cooperation agreement for practical 
training in the ICP’s restoration laboratory.

Ministeri d’Innovació, Universitats i 
Empresa. Completion and delivery of the task 
commissioned by the Ministry of Innovation, 
Universities and Enterprise on the potential of 
paleontology for tourism. 

Servei Geològic. Talks have begun with 
the geological service of the Generalitat de 
Catalunya in order to discuss how the ICP will be 
responsible for carrying out, via contracting, the 
paleontological datings of the geological maps of 
Catalonia. 

Departament de Cultura. We have begun 
talks in order to look into the possibility of the 
ICP managing aspects corresponding to the 
paleontology of environmental impact reports on 
civil and public works in Catalonia.

Universitat Autònoma    
de Barcelona (UAB)
Specific agreement with the UAB for the 
construction of a pavilion next to the school of 

economic and social sciences, the 
provisional spaces of the ICP in the 
UAB campus. These spaces may be 
used for a maximum of five years 
(attached).

The work for the provisional spaces 
of the ICP at the UAB has been completed. This 
area has been built with prefabricated elements on 
two floors with a total surface area of 400 sq. m. 

Agreement with the school of biosciences. BA 
in biology for carrying out an internship at the 
Institut Català de Paleontologia.

Gestió 

Management

Managing resources adequately is of utmost 
importance for any centre, especially in a research 
centre. The organisation and management of the 
centre are also part of the success of the ICP.
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5Desenvolupament Institucional

En aquest apartat hem inclòs totes aquelles acti-
vitats que impliquen convenis o acords amb altres 
institucions o organismes, ja siguin patrons, com 
altres.

Generalitat de Catalunya
Comisionat d’Universitats i Recerca. Com a con-
tinuació del conveni entre la Generalitat de Cata-
lunya (CUR) i l ’Institut Català de Paleontologia, 
per tal de que aquest porti la gestió de l ’Institut de 
Paleontologia M. Crusafont de Sabadell. Aquest 
conveni permetrà portar la gestió de l'IPMC, f ins 
el traspàs definitiu dels espais Crusafont a l ’ICP i 
el seu posterior canvi de nom aquest mateix any.

Escola Superior de Conservació i Restauració 
de Catalunya. Conveni de col·laboració per a la 
formació pràctica en un laboratori de restauració  
de l ’ICP.

DIUE. Finalització i lliurament de l ’encàrrec de 
la Conselleria del DIUE sobre el potencial de la 
paleontologia per a l ’aprofitament turístic. 

Servei Geològic, hem iniciat converses amb el 
servei geològic de la Generalitat de Catalunya a la 
f i de discutir com l ’ICP es farà càrrec, via contra-
ctació, de les datacions paleontològiques dels mapes 
geològics de Catalunya.

Departament de Cultura, hem iniciat converses 
amb la f inalitat d’explorar la possibilitat que l ’ICP 
gestioni la part corresponent a la paleontologia 
dels informes d’impacte ambiental de l ’obra civil i 
pública de Catalunya.

Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB)
Conveni específ ic amb la UAB per a la construcció 
d’un pavelló adjacent a la Facultat de Ciències 

Econòmiques i Socials, els espais provi-
sionals de l ’ICP al campus de la UAB. 
Els espais es podran usar per un temps 
màxim de cinc anys (s’anexa).
S’han acabat les obres dels espais 
provisionals de l ’ICP a la UAB. És un 

espai fet amb prefabricats en dues plantes amb una 
superfície total de 400 metres quadrats. 

Conveni amb la Facultat de Biociències. Llicenci-
atura de Biologia per a la realització de pràctiques 
a l ’Institut Català de Paleontologia.

Una bona gestió dels recursos és una peça clau 
dins de qualsevol centre. L’organització i la gestió del 
centre també formen part dels èxits de l’ICP.
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6 We have joined the UAB supplier catalogue.

The project started in 2007 in conjunction with 
the Centre de visió per Computador (CVC) of 
the Universitat Autònoma de Barcelona has been 
continued in order to develop a device capable of 
automatically selecting microvertebrate samples. 
Preliminary experiments carried out at the CVC 
have been conducted using a broader range of 
lithology samples and various ages. The outcomes 
have been positive in most cases.

Federació Catalana 
d’Espeleologia
The cooperation agreement with the Catalan 
Speleology Federation was signed on the 28th 
of February 2008 in order to provide support 
and assistance to groups of speleologists when it 
comes to gathering, identifying and preserving 
sites in cavities. This will make it possible to 
preserve this material at the ICP and become 
familiar with any important finding in the world 
of karstic sites in Catalonia.

The ICP Network 
Agreements with Public and 
Private Institutions for the 
Development and Tourist Use 
of Paleontology
The ICP aims to establish close cooperation with 
other institutions in Catalonia (town councils, 
museums, etc.) with significant collections or 
paleontological sites in their territory in order to 

provide technical and scientific support, protect 
said heritage, study it and highlight the value 
thereof as an incentive for cultural tourism. This 
last aspect has not been greatly developed in 
Catalonia and we believe that its potential is of 
utmost importance. We are currently focussing 
on this aspect and we have begun talks with 
Hostalets de Pierola Town Council and the 
network of centres attached to the dinosaur trail 
in the Pyrenees (Isona, Tremp, Fumanya).

On the14th of March we signed the first 
agreement with Pallars-Jussà county council in 
order to set up the first ICP subsidiary. It has 
a twofold task: to be a restoration and research 
laboratory in the middle of the dinosaur site at 
Pallars and to help enliven the county by showing 
the appeal of paleontology. To this purpose, the 
Natural Science Museum of Tremp assigns some 
spaces from its central building, where the ICP 
will develop its regular tasks. And it will allow the 
workshop to be used as an attraction for drawing 
cultural tourism to the county. Therefore, from 
now on the ICP has new spaces in the Pyrenees 
as the neuralgic centre for studying dinosaurs in 
Catalonia. 

Management / Gestió
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7S’ha continuat el projecte iniciat el 2007 en 

col·laboració amb el Centre de Visió per Computa-
dor (CVC) de la Universitat Autònoma de Barce-
lona a f i de desenvolupar un aparell capaç de triar 
automàticament mostres de microvertebrats. Els 
experiments preliminars duts a terme al CVC s’han 
repetit emprant un ventall més ampli de mostres de 
litologies i edats diferents, donant resultats positius 
en la majoria de casos.

Federació Catalana d’Espeleologia
S’ha f irmat el conveni de col·laboració amb la 
Federació Catalana d’Espeleologia, en data 
28/2/08, per tal de donar recolzament i assessora-
ment als grups d’espeleòlegs en la tasca de recollida, 
identif icació i conservació de jaciments en cavitats. 
Aquest fet permetrà la conservació d’aquest mate-
rial a l ’ICP i poder ser coneixedors de qualsevol 
troballa cabdal en el món dels jaciments càrstics de 
Catalunya.

La Xarxa de l’ICP. Convenis 
amb entitats públiques 
o privades pel desenvolupament   
i aprofitament turístic de la 
Paleontologia
L’ICP pretén establir una estreta col·laboració amb 
altres entitats de Catalunya (ajuntaments, museus, 
etc.) que tinguin en el seu territori jaciments 
paleontològics cabdals o col·leccions molt rellevants 
per tal de donar assessorament tècnic i científ ic, 

protegir aquest patrimoni, estudiar-lo i posar-lo en 
valor com a atractiu pel turisme cultural. Aquest 
últim aspecte ha estat molt poc desenvolupat i apro-
fitat a casa nostra, i pensem que el seu potencial és 
del tot important. Actualment estem pensant i hem 
iniciat converses amb l ’ajuntament dels Hostalets 
de Pierola i la xarxa de centres vinculats a la ruta 
dels dinosaures al Pirineu (Isona, Tremp, Fuma-
nya).

El dia 14 de març varem signar un primer conveni 
amb el Consell comarcal del Pallars-Jussà per tal de 
crear el primer satèl·lit de l ’ICP. La seva funció és 
doble. D'una banda, ser un laboratori de restaura-
ció i recerca en plena zona de jaciments de dinosau-
res del Pallars i, en segon lloc, ajudar a dinamitzar 
la comarca mitjançant l ’atractiu de la paleonto-
logia. Per aquest objectiu, el Museu de Ciències 
Naturals de Tremp cedeix uns espais del seu edif ici 
central, on l ’ICP desenvoluparà les seves funcions 
habituals. I permetrà que el taller sigui usat com a 
reclam per atreure turisme cultural a la comarca. 
Per tant, des d’ara l ’ICP compta amb nous espais 
al Pirineu com a centre neuràlgic per l ’estudi dels 
dinosaures de Catalunya.
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8 We have started to work with Hostalets de Pierola 

Town Council in order to set up the second 
ICP subsidiary by means of the development of 
an interpretation centre on primate and human 
paleontology in this town in Baix Anoia. The aim 
is to enrich the county by benefiting from the 
important paleontological heritage it has to offer.

Universitat de Barcelona (UB)
The ICP has signed a cooperation agreement 
with the UB in order to cooperate on official 
postgraduate programmes (POP) offered at this 
university. The agreement is established for the 
Master in museology collection preservation given 
at the school of geography and history of the 
Universitat de Barcelona. 

Agreement with Mútua   
de Terrassa
On the 3rd of March 2008 an agreement was 
signed with Mútua de Terrassa, whereby the ICP 
could use this hospital’s state-of-the-art medical 
scanner in order to start the cross-disciplinary line 
of research on computerised tomography.

Museu Balear de Ciències 
Naturals (Sóller Town Council, 
Majorca)
On the 28th of February a cooperation agreement 
was entered into with the Natural Science 
Museum of the Balearic Islands (Sóller, Majorca) 
with the aim of promoting paleontology research, 
divulgation and preservation. 

Sabadell Universitat (FP)
We have signed an agreement with the association 
Sabadell Universitat so that ICP researchers can 
teach paleontology courses.

Parque de las Ciencias  
(Granada, Andalusia)
Along with the Natural History Museum in 
London, we have cooperated with the exhibition 
“Antarctica, Polar Station”.

Coll de Nargó
Counselling on the publication of paleontological 
content on the information boards at the 
Cretaceous observation point (Coll de Nargó, 
Alt Urgell).

Donations
We received the fossil mammal collection from 
Dr J. Duró from La Seu d’Urgell (Lleida).

Management / Gestió
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9Hem començat a treballar amb l ’ajuntament dels 

Hostalets de Pierola per tal de crear el segon satèl·lit 
de l ’ICP, mitjançant el desenvolupament d’un cen-
tre d’interpretació de la paleontologia de primats i 
humana en aquesta vila del Baix Anoia. L’objectiu 
és dinamitzar la comarca a partir de l ’important 
patrimoni paleontològic del seu entorn.

Universitat de Barcelona (UB)
L’ICP ha signat un conveni de col·laboració amb la 
UB, per tal de col·laborar en els programes oficials 
de postgrau (POP) d’aquesta universitat. El con-
veni es fa pel màster de museo-logia i conservació 
de col·leccions que s’imparteix a la Facultat de Geo-
grafia i Història de la Universitat de Barcelona.

Conveni amb la Mútua de Terrassa
El dia 3 de març de 2008 es va signar un 
conveni amb la Mútua de Terrassa per l ’ús, 
per part de l ’ICP, de l ’escàner mèdic d’última 
generació d’aquest hospital, per tal d’iniciar la 
línia de recerca transversal sobre tomografia 
computeritzada.

Museu Balear de Ciències Naturals 
(Ajuntament de Sóller, Mallorca)
Amb data del 28 de febrer, es va signar un conveni 
de col·laboració amb el Museu de Ciències Natu-
rals de Balears (Sóller, Mallorca) amb la f inalitat 
d’impulsar la recerca, la difusió i la conservació de 
la paleontologia. 

Sabadell Universitat (FP)
Hem signat un conveni amb l ’associació Sabadell 
Universitat amb la f inalitat que els Investi-
gadors de l ’ICP puguin impartir cursos sobre 
paleontologia.

Parque de las Ciencias  
(Granada, Andalusia) 
Juntament amb el Natural History Museum de 
Londres, hem col·laborat en l ’exposició “Antártida, 
estación polar”.

Coll de Nargó
Assessorament en l ’edició dels continguts paleon-
tològics pels plafons informatius del Mirador de 
Cretaci (Coll de Nargó, Alt Urgell).

Donacions
Hem rebut la col·lecció de mamífers f òssils del  
Dr. J. Duró de la Seu d’Urgell (Lleida). 
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S ince 2007, the Institut Català 
de Paleontologia has had a 
department specialising in the 
raising of financial resources: 
the project department. This 

department finds the most adequate funding 
sources for each ICP research project, both 
nationally and internationally. Once they have 
been identified, cooperation is established with 
the researchers in order to meet the requirements 
for applying for said funds in due time and proper 
form.

Moreover, it is incumbent on this department 
to search for grants for pre-doctoral and post-
doctoral researchers, whether for travel and stays 
abroad or as training or employment scholarships.

The philosophy of the projects department is to 
constitute a service for ICP researchers, so they 
can optimise their time and devote it entirely to 
paleontology research.

Finançament i projectes 

Funding and Projects 

This department finds the most adequate funding 
sources for each ICP research project, both 
nationally and internationally.
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L’
Institut Català de Palentologia 
disposa des del setembre de 2006 
d’un departament especialitzat en 
la captació de recursos econòmics: el 
departament de projectes. Aquest 

departament troba les fonts de f inançament més 
adequades per a cada projecte d'investigació dins 
l ’ICP, tant a nivell nacional com internacional. 
Un cop identif icades, es coordina amb els inves-
tigadors per tal de complir amb tots els requisits 
indispensables per tal de sol·licitar aquestes subven-
cions de la manera i en el termini exigits.

Així mateix, és el departament encarregat de 
cercar beques, tant als investigadors predoc, com als 
postdoc; ja siguin per viatges i estades a l ’estranger, 
com beques de formació o treball.

La f ilosof ia del departament de projectes és 
ésser un servei per als investigadors de la casa, 
perquè aquests puguin optimitzar el seu temps i 
dedicar-lo completament a la investigació de la 
paleontologia.

Aquest departament troba les fonts de finançament 
més adequades per a cada projecte d’investigació 
dins l’ICP, tant a nivell nacional com internacional.



A
nn

ua
l R

ep
or

ts
 /

 M
em

òr
ia

 a
nu

al
 IC

P
 2

00
8 

· 1
02

Research Recerca
Projects and Financing Finançament i Projectes

Resum anual

Brief annual summary 

Funds
Announcement 
Catalonia
Subvencions  
Convocaatòries  
Catalunya 
Dept. Cultura Generalitat
Reference Referència: 
Funds for the operation and activities 
of museums CMC/981/2008
Project Projecte:
Proposal of initiatives planned 
for the recording, inventory and 
documentation of the funds 
deposited in the ICP.
Proposta d´actuacions programadas 
per a registre, inventari i documenta-
ció dels fons dipositats a l´ICP
2.500 euros

Dursi 
Reference Referència: 
ACDC 08
Project Projecte: 
Fa Olor a Dinosauri
5.000 euros

Dept. Cultura Generalitat 
Reference Referència: 
Funds for paleontological intervention 
included in biennial research projects 
2008-2009  
Subvenció per intervenció paleontolò-
gica inclosa en projectes d´investigació 
biennals 2008-2009 
Project Projecte: 
Coll de Nargó 
12.100 euros

Spanish Funds
Subvnciones Espanya
Organisme: MEC
Reference Referència: 
Plan Nacional 2008-2011253200326-
326-4-8
Project Projecte: 
Great fossil apes (Hominoidea) from 
the Miocene in the Mediterranean area: 
origin, paleobiology and evolution. 
HOPE  
Grandes símios fósiles Hominoidea) 
del Mioceno del área mediterránea: 
origen, paleobiología y evolución. 
HOPE 
121.000 euros

Organisme: MEC
Reference Referència: 
Plan Nacional 2008-2011212506205-
6205-4-8
Project Projecte: 
The evolution of life-history patterns 
in recent insular mammals and 
continental fossils: a comparative 
approach.  
La evolución de patrones de life-
history en mamíferos insulares y 
continentales fósiles y recientes: un 
enfoque comparativo.
96.800 euros

Organisme: MEC
Reference Referència: 
Plan Nacional 2008-2011352502025-
2035-4-8
Project Projecte: 
Evolution of dinosaurs in the eastern 
part of the Iberian Peninsula, and their 
environment during the Cretaceous: 
systematics and paleobiological and 
paleoecological inferences.  
Evolución de los dinosaurios en el 
este ibérico, y su entorno, durante el 
cretácico: sistemática e inferencias 
paleobiológicas y paleoecológicas.
70.180 euros

Organisme: MICINN
Reference Referència: 
Additional initiatives
Acciones complementarias 
Project Projecte: 
I Conservation Workshop
5.000 euros

Total Catalan funds:  
Total Subvencions a Catalunya:  
36.600 euros
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Reference Referència: 
Additional initiatives  
Acciones complementarias 
Project Projecte: 
Simposio Morfometría Geométrica 
6.000 euros

Scholarships 
Beques
Organisme: AGAUR
Nom o referència de la subvenció: 
Estades per a la recerca fora de Cata-
lunya BE 2008

Organisme: MEC
Nom o referència de la subvenció: 
Juan de la Cierva

Organisme: AECID Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional
Nom o referència de la subvenció: 
Ayudas a la movilidad de investigado-
res 2008
3.400 euros

Organisme: SYNTHESY
Nom o referència de la subven-
ció: Museum für Naturkunde Royal 
Museum for Central Africa, Belgium

Organisme: DIUE
Nom o referència de la subvenció: I3

Organisme: AGAUR
Nom o referència de la subvenció: FI 
2009

Organisme: IRENE LEVI SALA CARE 
Archaeological Foundation
1.500 dòlars

Financing
Finançament
Presupost del DIUE per a despeses 
corrents 

730.000 euros
Subvenció Departament de 
Cultura de la Generalitat de  
Catalunya  

16.500 euros
Ajuda en motiu del relleu del 
Museu Paleontològic Dr. Miquel 
crusafont  

608.000 euros
Subvenció Ministeri de Ciencia 
e Innovación  

20.000 euros
Subvenció AECID  

3.400 euros
Beca Juan de la Cierva 

 33.000 euros
Projecte I3  

43.300 euros

AGAUR Generalitat de Catalunya 

19.000 euros
Prestacions de serveis a GISA 

2.600 euros
Subvenció National Science Foun-
dation  

13.500 euros
Ajuda Europea del fons FEDER

1.000.000 euros
Patrocini  

3.000 euros 

Venda de llibres  

5.000 euros
Organització d'actes i  
congressos  

1.000 euros

Total Spanish funds:  
Total Subvencions a Espanya:
298.980 euros
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C/ de l’Escola Industrial, 23 
08201 Sabadell  
Barcelona (Spain)

Tel.: 93 726 17 69  
 93 726 63 88  
Fax: 93 727 66 41

·

Edifici ICP  
Campus de la UAB
08193 Cerdanyola del 
Vallès, Barcelona (Spain)
Administració
Tel.: 93 586 83 37
Fax: 93 586 83 33
·
www.icp.cat
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