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1.- Dades bàsiques i resums 
 
Nom de la convocatòria  
EXCAVA 
 
Llegenda per a les convocatòries: 
ACOM Ajuts a projectes de recerca d'abast local i comarcal 
AMIC Ajuts per a projectes de recerca en matèria d'immigració internacional a Catalunya  
AREM Ajuts per a projectes adreçats a la recuperació de la memòria històrica 
ARAI Ajuts per a incentivar la recerca aplicada en matèria d'immigració a Catalunya 
ARIE Ajuts per a donar suport al desenvolupament de projectes de recerca i innovació en matèria educativa i 

d'ensenyament formal i no formal 
DEBEQ Beques de Cooperació Internacional i Desenvolupament 
EXCAVA Ajuts per al desenvolupament de treballs de camp de prospecció i/o excavació arqueològica o 

paleontològica de rellevància científica i d'impacte internacional 
FI Beques predoctorals per a la formació de personal investigador  
INEFC Beques predoctorals i de col·laboració, dins de l'àmbit de l'educació física i l'esport i les ciències 

aplicades a l'esport 
MQD Ajuts per al finançament de projectes per a la millora de la qualitat docent a les universitats de Catalunya
PBR PBR Projectes Batista i Roca. Ajuts per al finançament de projectes de recerca en l'àmbit de les Ciències 

Socials i les Humanitats 
RDG Ajuts per al finançament de projectes de recerca que tinguin per finalitat l'estudi de les desigualtats i 

violències originades per motius de gènere 
XIRE Ajuts per a donar suport a l'establiment de xarxes incentivadores de la recerca educativa  
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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l’un en anglès i l’altre en la llengua del document,  on  
a més s’esmenti les dades següents: les dades del lloc on s’ha fet l’estada i la durada del projecte. 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
Al llarg de l'any 2006 el projecte EXCAVA0001 s'ha executat a l'àrea del sinclinal de Vallcebre i la feina desenvolupada 
ha consistit en l'estudi del registre fòssil de vertebrats i paleobotànic dels materials maastrichtians d'origen continental 
que hi afloren. 
S'han realitzat excavacions per recuperar restes òssies de vertebrats (per exemple dinosaures sauròpodes i cocodrils 
eosuquis) i cartografies d'icnites i rastres de titanosaure i de restes vegetals als megajaciments de Fumanya sud i Mina 
Esquirol. També s'ha avançat en l'estudi de postes de titanosaure excavades en campanyes d'anys anteriors.  
El treball realitzat està permeten acumular dades que seran de gran utilitat i rellevança científica per entendre com 
vivien els darrers dinosaures pirinencs. 
La recerca del projecte EXCAVA0001 s'està realitzant en col·laboració amb l'Institut Català de Paleontologia, el 
Departament d'Estratigrafia de la Universitat Autònoma de Barcelona, el Departament d'Estratigrafia, Paleontologia i 
Geociències Marines de la Universitat de Barcelona i el Departament de Geociències de la Universitat de Rennes 
(França).     



 

 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
During 2006 the project EXCAVA0001 has worked in the Vallcebre syncline studying the vertebrate and palaeobotanic 
fossil record of continental maastrichtian materials outcropping in this area. 
We have excavated and recovered vertebrate bone remains (for instance sauropod dinosaurs and eosuchian 
crocodriles). In addition we have charted titanosaur icnites and tracks and plant impressions at the Fumanya sud and 
Mina Esquirol megatracksites. We have also begun the study of sauropod nests excavated during last years.  
This work allows to accumulate relevant data to understand how the latest pirennean dinosaurs lived.  
The research of this project is conducted in collaboration with the Institut Català de Paleontologia, Departament 
d'Estratigrafia (Universitat Autònoma de Barcelona), Departament d'Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines 
(Universitat de Barcelona) and the Department of Geociències (University of Rennes (France)).     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 
mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
RECERCA PALEONTOLÒGICA ALS JACIMENTS MAASTRICHTIANS 
CONTINENTALS DE L'ÀREA DE FUMANYA (ALT BERGUEDÀ) (EXCAVA0001) 
 
 
INTRODUCCIÓ 
 

La comarca del Berguedà presenta unes característiques immillorables per a 

l'estudi dels darrers dinosaures d’Europa i els ambients on vivien. L’àrea del Sinclinal 

de Vallcebre (municipis de Fígols, Saldes i Vallcebre) presenta una successió 

contínua de roques sedimentàries d’origen continental que va des del Maastrichtià 

inferior fins al Paleocè i que es coneix com a fàcies Garumnià o Formació Tremp 

(Mey et al. 1968, Rosell et al. 2001). En els materials finicretàcis d’aquesta 

successió, fruit de les prospeccions i excavacions efectuades amb anterioritat al 

2006 s’han documentat restes òssies (Vila et al. 2006a), petjades (Schulp i Brokx 

1999) i niuades de dinosaure (Bravo et al. 2005).  

La localitat més destacada de la comarca és el complex paleontològic de 

Fumanya, que es troba en els municipis de Fígols i Vallcebre. Aquest complex 

consta de quatre afloraments verticals (Fumanya Sud, Mina Esquirol, Fumanya 

Nord, Mina Tumí) que formen part d’explotacions a cel obert inactives de lignit i que 

des de 1985 se’ls coneix pel destacat registre de petjades de titanosaure que 

contenen (Viladrich 1986, Le Loeuff i Martínez 1987, Schulp i Brokx 1999, Vila et al. 

2005). En total s’hi han contabilitzat més de 2500 petjades i rastres de titanosaure, 

esdevenint el registre més nombrós de petjades fòssils de Catalunya i de la 

Península Ibèrica. La seva extensió i registre fòssil li donen una especial rellevança 

ja que pot proporcionar dades sobre la locomoció, el comportament social i els 

hàbitats on vivien  aquest tipus de dinosaures sauròpodes. Aquest jaciment té el 

valor afegit d’haver entrat en la candidatura de “Patrimoni Natural de la Humanitat ”  

per part de la UNESCO. 

Des de 2001 el Consorci Ruta Minera està participant en els treballs de 

recerca que s’estan realitzant al Berguedà juntament amb l’Institut de Paleontologia 

M Crusafont de Sabadell (actualment Institut Català de Paleontologia) i el 

Departament d’Estratigrafia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Gràcies als 

treballs realitzats des d’aleshores, s’ha pogut constatar el gran potencial 

paleontològic d’aquesta àrea, en gran part desconegut per la comunitat científica, 

mitjançant la represa dels treballs de cartografia de les petjades de titanosaure de 



 

 

Fumanya i les excavacions de noves localitats que han proporcionat restes òssies i 

dents de cocodrils (Fumanya sud, Peguera, Torrent d’Esdavella), ossos, dents i ous 

de dinosaures (Peguera, Fumanya Nord i Font del Bullidor) i restes de closques de 

tortuga (Mina Esquirol). En aquest sentit, el projecte EXCAVA0001 està permetent 

seguir els treballs científics en aquesta zona fent possible l’estudi de les restes 

fòssils trobades abans de 2006 i la col·laboració en noves excavacions per tal de 

completar la informació obtinguda en les anteriors campanyes. A continuació es 

detallen els avenços realitzats en les diferents línies de recerca efectuades a la zona 

al llarg de l’any 2006.    

 

 
CARTOGRAFIA I ESTUDI DE RESTES FÒSSILS INDIRECTES (ICNITES DE 
TITANOSAURE) 
 
Antecedents 

El treball més detallat realitzat fins a finals dels anys noranta sobre la 

cartografia dels jaciments de petjades de titanosaure de Fumanya va ser publicat el 

1999 i només inclou l’aflorament de Fumanya Sud (Schulp i Brokx 1999). A partir de 

2002, des del Consorci Ruta Minera, i en col·laboració amb els Drs. Àngel Galobart 

(Institut Paleontològic de Sabadell) i Oriol Oms (Universitat Autònoma de Barcelona), 

es varen realitzar nous treballs de cartografia a Fumanya Sud, documentant nous 

rastres, i es va començar la cartografia dels jaciments de Mina Esquirol, Fumanya 

Nord i Mina Tumí. Fruit d’aquests treballs es va publicar la presència d’un possible 

rastre de teròpode associat als rastres de titanosaure a Fumanya Sud (Vila et al. 

2004) i un rastre de mans (manus only) de titanosaure a Mina Esquirol que ha 

permés aportar noves evidències per explicar l’origen d’aquest rastres singulars (Vila 

et al. 2005). Dins l’International Symposium on Dinosaurs and other Vertebrates 

Palaeoichnology celebrat a Fumanya l’octubre de 2005 i organitzat des del Consorci 

de la Ruta Minera amb el comitè científic format pel mateix equip científic que des de 

2002 treballa a la zona, es van iniciar els contactes amb l’equip del Dr. Philip 

Manning (Universitat de Manchester) per realitzar una cartografia digital dels 

afloraments de Fumanya mitjançant la tecnologia LIDAR (Light Detection and 

Range).  

 

1. Cartografia digital d’icnites als afloraments de Fumanya 



 

 

La tecnologia de digitalització LIDAR (LIght Detection And Range) és un 

mètode altament acurat per adquirir dades espacials en tres dimensions i ha estat 

usat en altres àrees per a la conservació del patrimoni. Actualment la tecnologia 

LIDAR ha estat poc utilitzada en geologia, tant des del punt de vista d’eina analítica 

com de conservació. El potencial per integrar la metodologia LIDAR i dades 

fotogràfiques i recollir dades quantitatives d’alta resolució en jaciments suggereix 

que el mètode pot aportar un sistema per combinar la conservació amb l’exploració 

científica d’aquests jaciments patrimonials. 

Per tal de calcular el valor de la digitalització LIDAR i la fotografia digital com 

una eina de geoconservació, es va realitzar una exploració als jaciments 

maastrichtians de Fumanya. Els treballs LIDAR a Fumanya han aportat suficients 

dades per construir una varietat de models digitals d’afloraments en tres dimensions 

(3D Digital Outcrop Models; DOM) de les diverses localitats. Els models DOMs foto-

texturitzats són una potent arma de visualització i funcionen com una base de dades 

en tres dimensions completament interactiva que conserva la informació del jaciment 

que, d’altra manera, es perdria per erosió. Aquests models permeten observar i 

analitzar quantitativament la geometria tridimensional de les petjades individuals. A 

més els models DOM derivats de la tecnologia LIDAR tenen el potencial de contribuir 

profundament a futurs projectes de geoconservació, particularment com una eina per 

documentar i monitoritzar jaciments patrimonials i promoure l’educació i el turisme.  

 El treball de camp sobre el jaciment va tenir lloc en sis dies de bon temps, 

durant els quals la màxima prioritat va ser escanejar cada aflorament en el moment 

del seu angle d’il·luminació solar òptim. El treball de processament de dades 

posterior segueix en curs i és per aquest motiu que un dels investigadors del 

projecte EXCAVA0001 (B. Vila) va realitzar una estada d’una setmana a la 

Universitat de Manchester. És previst realitzar una segona estada científica en 

aquesta universitat durant la primavera de 2007. En el transcurs de l’estada es va 

rebre formació informàtica per a poder desenvolupar els softwares que processen 

les dades obtingudes mesos abans. Bàsicament es van crear múltiples models DOM 

com a una primera fase d’aproximació i visualització tridimensional dels jaciments 

(incloent georeferenciació i texturització) i mitjançant el software PETREL es van 

començar a obtenir uns segons models més detallats que inclouen mapes de 

contorns centimètrics i la possibilitat de realitzar i quantificar dades a partir de talls 

en les tres dimensions de l’espai. 



 

 

El Departament de Cultura (Àrea de Coneixement i Recerca) de la 

Generalitat de Catalunya va finançar els treballs en la fase d’adquisició de les dades 

digitals dels jaciments de Fumanya. 

 

Discussió 
La cartografia digital dels afloraments de Fumanya ha permés conservar-ne 

la informació que contenen i el potencial científic associat ja que el jaciment pateix 

un procés de degradació continu degut als efectes de l’erosió (Vila et al. 2006a). 

Gràcies aquesta tecnologia LIDAR el registre de petjades i rastres de titanosaure 

queda conservat indefinidament en format digital. D’altra banda l’escanejat a altra 

resolució permetrá l’estudi detallat d’aquesta informació, podent realitzar mesures i 

simulacions “in silico”, que serien impossibles de fer directament en el jaciment degut 

a les seves característiques estructurals (alta verticalitat). L’anàlisi exhaustiu de les 

dades de la cartografia digital es realitzarà al llarg del 2007.  

L’experiència de la innovadora aplicació de la tecnologia LIDAR a la 

cartografia del complex paleontològic de Fumanya es va presentar en format pòster 

al Congrés Progressive Palaeontology 2006 celebrat a Cambridge els dies 22 i 23 de 

juny de 2006 i al Mesozoic Terrestrial Ecosytems and Biotas Symposium celebrat a 

la Universitat de Manchester el maig de 2006 (Bates et al. 2006).      

 

2. Estudi de restes fòssils indirectes 
El fet que els jaciments de Fumanya hagin estat, malgrat el seu descobriment 

al 1985, durant més de quinze anys pràcticament sense estudiar (o estudiats de 

manera intermitent i amb metodologies desiguals) va motivar la necessitat de 

realitzar una revisió històrica, bibliogràfica i conservacional. Com a punt de partida 

del Projecte EXCAVA0001 es va preparar el treball “Tracking Fumanya footprints 

(Maastrichtian, Pyrenees): historical and ichnological overview “, actualment en fase 

de revisió a la revista Oryctos de l’Associació Europea de Paleontologia de 

Vertebrats (EAVP). El manuscrit repassa i estructura documentalment l’excepcional 

registre d’icnites de sauròpodes des d’un punt de vista a) icnològic, b) 

conservacional, c) d’altres restes fòssils associades i d) estratigràfic. La informació 

icnològica parcialment deteriorada degut a la meteorització del registre ha estat 

incorporada a la base de dades a partir de l’estudi d’antigues fotografies i mesures. 

Els estudis de degradació integrats aporten dades per a la conservació dels 

afloraments.  

 



 

 

 

 
El manuscrit “Tracking Fumanya footprints (Maastrichtian, Pyrenees): 

historical and ichnological overview“ estableix les bases inicials del programa de 

recerca com un punt de partida per a posar de manifest la importancia de la secció 

estratigràfica de la Formació Tremp al sinclinal de Vallcebre per entendre com vivien 

i com es van extingir els dinosaures de finals del Cretaci.  

 
 
CARTOGRAFIA I ESTUDI DE RESTES FÒSSILS INDIRECTES (POSTES DE 
TITANOSAURE) 
 
Antecedents 

La presència de restes d’ous de dinosaures sauròpodes es coneguda a l’àrea 

del sinclinal de Vallcebre des de finals de la dècada dels 1960s (Aepler, 1967). En 

aquest treball i en d’altres de posteriors se citava la identificació de diferents 

localitats amb fragments de closques. Peitz (2000) va ser qui primer en va fer un 

estudi biomètric i estratigràfic.  El primer treball amb material més complert es va fer 

sobre fragments de closques, ous i postes trobades a diferents localitats de l’àrea 

d’influència dels jaciments de Fumanya (Bravo et al. 2005), resultat de les tasques 

de prospecció executades per membres de l’equip de recerca actual. S’hi van citar 

les oospècies Megaloolithus siruguei  i Megaloolithus mamillare, éssent la primera 

molt més abundant que la segona.   

En una de les localitats descobertes es van iniciar els primers estudis. Les 

excavacions realitzades al jaciment de Font del Bullidor (Fígols), durant el juny de 

2004 i el juliol de 2005, han permés documentar i recuperar de 3 a 4 postes d’ous de 

dinosaure i obtenir-ne dades tafonòmiques. Una vegada restaurat, aquest material 

ha estat estudiat al llarg del bienni 2005-2006. 

 

Metodologia i resultats 
La metodologia que s’ha seguit durant les intervencions paleontològiques en 

aquests dos anys ha estat enfocada a 1) la recuperació minuciosa de les restes 

d’ous, i 2) la documentació cartogràfica de les postes. El programa d’excavació ha 

consistit, principalment, en les següents tasques: 

 

a) Recol·lecció i estudi de mostres 



 

 

b) Excavació de les restes fòssils 

c) Documentació i estudi de restes fòssils 

 

a) Recol·lecció i estudi de mostres 

Els fragments de closques d’ous recollits al jaciment de Font del Bullidor van 

ser netejats mitjançant un bany d’ultrasons. També es van estudiar les superficies 

internes i externes amb lupa binocular. Finalment es van preparar nou làmines 

primes i es van muntar diversos blocs amb fragments de closques recoberts amb un 

bany d’or, que van ser estudiats amb el microscopi electrònic SEM. Aquest estudi va 

permetre determinar que les closques d’ou recollides al jaciment de Font del Bullidor 

pertanyen a la ooespecie Megaloolithus siruguei Vianey-Liaud et al. 1994. La 

superfície externa consisteix en nodes arrodonits, separats per intersticis irregulars. 

El gruix de la closca varia entre 1.64 – 2.48 mm (de Vila et al., en revisió). 

 

b) Excavació de les restes fòssils 

L’excavació de restes fòssils (ous i postes) fou una tasca molt delicada i 

minuciosa en què va caldre realitzar un treball extremadament acurat. Durant 

principalment la primera intervenció (campanya de 2004) la metodologia a seguir va 

consistir en separar i delimitar progressivament el traçat de l’ou o ous a partir d’una 

acumulació aparent de fragments de closques. Mitjançant eines de precisió i 

abundant consolidant, se separaven els fragments de closques del sediment, seguint 

el traçat de l’ou. Durant la campanya de 2005 la duresa del sediment en algunes 

postes va fer que es necessitéssin eines com serres radials i escarpes per a poder 

delimitar els ous. Amb l’extracció de volum de roca anaven apareixent nous ous i la 

feina de delimitació es multiplicava. Conseqüentment es van anar diferenciant ous 

en profunditat, evidenciant la localització d’una posta. Finalment alguns ous es van 

protegir amb gases, consolidant i paper d’alumini abans de realitzar-ne les mòmies 

de guix. En alguns casos es va decidir mantenir l’ou in situ dins de la posta degut a 

les dificultats creixents que l’extracció que plantejava. Una vegada l’ou o ous de 

cada punt amb acumulacions de closques havien estat delimitats se’n prenien 

mesures del seu diàmetre aparent, se’n recollia un fragment de mostra per a la seva 

anàlisi microscòpica i es dibuixava la seva situació en una quadrícula de referència. 

Les quadrícules de 1x1 metre es van muntar referenciades perpendicularment a un 

transecte de direcció coneguda (80ºN). Durant la campanya de 2005 es va continuar 

mantenint la cota 0 de la campanya anterior i es van prendre mesures de les 

profunditats relatives a què es trobaven els ous amb l’ajuda d’un teodolit. Amb 



 

 

aquestes dades i amb els valors del cabussament de la capa que conté els ous es 

pogué reconstruir la profunditat i situació d’enterrament de cada ou dins la posta. 

També es van realitzar fotografies de cadascuna de les peces i postes (IV, VI, VII, II) 

i se’n va realitzar una cartografia de detall i general (escales 1:200 i 1:10, 

respectivament). Durant els darrers dies de la intervenció de 2005 es va utilitzar una 

Estació Total Trimble serie 5500 per a obtenir dades topogràfiques d’alta precisió, 

amb coordenades X, Y, Z. Es van documentar cadascun dels punts on s’havien 

identificat postes amb ous o bé acumulacions de closques d’ous que indicaven 

antigues acumulacions ja erosionades. També es van registrar els contactes 

estratigràfics entre les unitats que contenien els ous i els nivells infra- i suprajacents. 

 

c) Documentació i estudi de restes fòssils 

En el conjunt de postes amb ous i acumulacions de closques que es van 

identificar al jaciment de Font del Bullidor es van poder obtenir a) una documentació 

tridimensional de les posicions de les postes dins el nivell que les contenia i b) una 

cartografia de detall de cadascuna de les postes. 

Per a una documentació tridimensional de les posicions dels punts amb ous o 

closques es va utilitzar el software AUTOCAD i les dades topogràfiques obtingudes 

amb l’Estació Total Trimble serie 5500. La cartografia de les postes individuals es va 

realitzar en les acumulacions III, IV, VI i VII.  

L’estudi de les postes del jaciment de Font del Bullidor va incloure també la 

modelització en tres dimensions d’algunes de les postes amb major número d’ous. 

Així les postes IV i VI van ser modelitzades amb l’ajuda del software CHEETAH3D. 

En una de les seves aplicacions, es van situar els ous en un espai tridimensional, 

modelitzant-los a esferes d’uns 18 cm de diàmetre.  
 
Discussió 

La combinació de les dades de les posicions relatives dels ous en la 

cartografia tradicional i les diferents posicions topogràfiques registrades amb el 

teodolit van donar com a resultat un model en què uns ous es situaven clarament per 

damunt dels altres. El model creat permet observar les postes des d’infinites 

posicions de l’espai. 

Les característiques observades, i en base també a antecedents de la zona, 

permeten afirmar que molt probablement els ous i les postes pertanyen a dinosaures 

sauròpodes del grup dels titanosaures. 



 

 

Els resultats preliminars de l’estudi de les postes de Font del Bullidor varen 

ser presentats en forma de pòster al III International Symposium on Dinosaur Eggs, 

Babies, and Developmental Biology celebrat a Neuquén, Argentina els dies 13-15 

d’abril de 2006 (Vila et al. 2006b). 

 

 

EXCAVACIONS PER A LA RECUPERACIÓ DE RESTES DIRECTES (OSSOS I 
DENTS) DE VERTEBRATS 
 

Antecedents 
Les primeres cites de restes òssies de vertebrats al sinclinal de Vallcebre són 

de la dècada dels 1950s (Talens, 1955) i al llarg dels anys 1980s es donen a 

conèixer noves troballes però sense ser descrites en detall. Les primeres restes de 

vertebrats descrites a la zona d’influència del sinclinal de Vallcebre pertanyen a una 

epífisi distal d’un fèmur dret d’un hadrosaure citat a Peguera per Masriera i Ullastre 

(1982) (vegeu revisió a Pereda-Suberbiola et al. 2003). 

En diferents campanyes d’excavació iniciades el 2003 a l’àrea del Sinclinal de 

Vallcebre s’han recuperat prop d’un centenar de restes òssies i dents de vertebrats 

(dinosaures sauròpodes, teròpodes, possibles ornitòpodes, cocodrils i tortugues) en 

els jaciments de Peguera-1, Fumanya Sud i Mina Esquirol. Actualment aquest 

material està restaurat o en fase de preparació a l’Institut Paleontològic de Sabadell i 

al Museu de Ciències Naturals de Tremp.  

 

Metodologia i resultats 
Durant tot el mes de Juliol de 2006 es va realitzar la tercera campanya 

d’excavació al Jaciment de Peguera-1, codirigida per membres de l’Institut 

Paleontològic de Sabadell (Dr. Àngel Galobart) i del Consorci Ruta Minera (Bernat 

Vila i Begoña Poza). Al llarg d’aquesta campanya es van seguir recuperant restes 

fòssils d’un gran dinosaure sauròpode a les quals s’hi han trobat associades dents 

de dinosaures teròpodes. Una vegada delimitades, cadascuna de les restes fòssils 

ha estat fotografiada i cartografiada amb l’ajuda d’una Estació Total Trimbe serie 

5500 per tal de documentar amb precisió la seva posició relativa i orientació que 

seran útils per l’estudi detallat de la seva tafonomia i modelització 3D. Una vegada 

acabada la presa de dades s’ha procedit a la protecció del fòssil amb guix o poliuretà 

prèviament a la seva extracció. Així mateix s’han recollit sacs de mostres de 

sediment per ser rentades i triades a la recerca de restes de microfòssils. Durant la 



 

 

campanya de 2006 s’han recuperat prop de 50 peces òssies de dinosaures entre les 

que cal destacar dos húmers en bon estat de conservació. La novetat d’aquesta 

campanya respecte a les d’anys anteriors ha estat la troballa de 25 dents de 

teròpodes carnívors associades a les restes òssies del gran sauròpode. Aquest 

material es troba en procés de preparació a l’Institut Paleontològic de Sabadell i al 

llarg del 2007 s’iniciarà el seu estudi sistemàtic. 

L’altre jaciment que s’ha excavat ha estat el de Fumanya Sud (B-FUM017), 

on des de 2004 s’estan recuperant restes esquelètiques d’un cocodril eosuqui; 45 

restes òssies fins al 2005 entre les quals hi ha plaques cranials, vèrtebres, costelles, 

ossos d’extremitats i de la cintura pèlvica. La campanya d’enguany ha estat dirigida 

per membres del Consorci Ruta Minera (Bernat Vila, Josep Marmi) i s’han recuperat 

20 restes òssies. Ja que es tracta d’un jaciment de petites dimensions i d’acord amb 

la metodologia empresa durant les campanyes anteriors, una vegada delimitats, els 

fòssils s’han cartografiat mitjançant el seu dibuix amb mètodes tradicionals. Una 

vegada consolidats, amb una disolució de paraloid i acetona al 10%, els fòssils han 

estat embolicats amb paper de plata. Actualment aquests material està sent preparat 

per la Sra. Elena Nieto al Museu de Ciències Naturals de Tremp.       

 

Pla de treball futur 
Vista la productivitat del jaciment de Peguera-1, s’hi continuaran realitzant 

excavacions l’estiu de 2007. En la campanya de l’any 2006 no va ser possible 

extreure un fèmur de sauròpode que aflora parcialment i que ha estat degudament 

protegit fins la propera intervenció. Tenint en compte que encara queden restes del 

gran dinosaure sauròpode per extreure i que bona part del material de Peguera 

encara es troba en procés de restauració, el seu estudi no és previst que comenci 

abans de 2008. 

Pel que fa al jaciment de Fumanya Sud, durant el 2006 s’ha acabat de 

restaurar el material recuperat a les campanyes de 2004 i 2005 i durant el 2007 es 

restaurarà el de la campanya de 2006. En principi no està previst realitzar noves 

actuacions en aquest jaciment. Una vegada restaurat tot el material, al llarg de 2007 

s’iniciarà en seu estudi sistemàtic. 

    

 
PROSPECCIONS A LA RECERCA DE RESTES VEGETALS 
 
Antecedents 



 

 

L’estudi de les restes fòssils vegetals ens poden aportar dades rellevants 

sobre com era l’ambient on vivien els darrers dinosaures pirinecs. Per exemple, ens 

poden informar sobre els ecosistemes que formaven part i sobre el tipus de clima 

que hi dominava. No obstant, fins ara, els estudis paleobotànics al sinclinal de 

Vallcebre han estat força escassos, tret de la documentació de fòssils d’algues 

caròfites (Feist i Colombo 1983) i d’espores i polen de plantes vasculars (Medus et 

al. 1988). Posteriorment, Schulp i Brokx (1999) citaven en el seu treball impressions 

de troncs i fulles de palmera ben conservades al jaciment d’icnites de titanosaure de 

Fumanya Sud, les quals encara no van ser estudiades en detall. En aquest sentit, 

l’equip del Consorci de la Ruta Minera ha iniciat una linia de col·laboració amb els 

Drs Carles Martín-Closas (Universitat de Barcelona) i Bernard Gomez (Universitat de 

Rénnes, França) per a l’estudi de les restes de meso- i macroflora del sinclinal de 

Vallcebre. 

     

Metodologia i resultats 
Entre els mesos d’octubre i desembre de 2006 s’ha realitzat la identificació i 

cartografia preliminar de restes vegetals al jaciment de Fumanya Sud i part del 

jaciment de Mina Esquirol. El treball ha consistit en la identificació d’impressions a la 

part baixa de l’aflorament vertical i de l’exploració a la recerca d’impresions a les 

parts més altes i inaccessibles mitjançant observació visual amb prismàtics 

SuperZenit Extra 10x50 a les hores de millor il·luminació natural (entre les 11 i 15 

hores depenent de l’orientació de l’aflorament). Una vegada identificada, cada 

impressió vegetal ha estat descrita, mesurada (si ha estat possible), fotografiada i la 

seva localització situada en una fotografia detallada de l’aflorament. Prèviament, 

durant les prospeccions realitzades entre 2003 i 2004 s’havien recollit mostres 

d’alguns exemplars que conservaven restes de cutícula carbonitzada i que estan 

sent analitzades pel Dr. Bernard Gomez per obtenir dades histològiques que 

permetin ajudar a la seva classificació sistemàtica. 

Fruit del treball realitzat als darrers mesos de 2006, s’han identificat a 

Fumanya Sud unes 92 impressions de troncs, 53 de fulles, 2 de pecíols i uns 37 

punts amb acumulacions de petites tiges. La majoria de fulles pertanyen a palmeres i 

dues són fragments parcials de frondes de falgueres bipinnades. A Mina Esquirol 

s’han identificat 29 impressions de troncs, 18 de fulles, 20 punts amb acumulacions 

de petites tiges, 3 punts amb acumulacions de llavors i 1 soca amb rizomes.    

     
Pla de treball futur 



 

 

Al llarg de 2007 s’acabarà la identificació de restes vegetals a l’aflorament de 

Mina Esquirol i es procedirà a l’estudi detallat de  les impressions, especialment de 

fulles ja que són més diagnòstiques. També es realitzaran estudis de tafonomia i 

sedimentologia que complementin la informació aportada per aquestes impressions 

vegetals. 

 
 
CONCLUSIONS 
 
- La feina realitzada al llarg del 2006 ha permés avançar en l’estudi del material 

recuperat i restaurat d’anteriors campanyes d’excavació (icnites de titanosaure, 

postes) havent-ne resultat noves publicacions.  

- Els treballs han permès documentar amb tecnologies d’alta resolució (LIDAR) el 

conjunt d’afloraments amb icnites de Fumanya. Aquesta eina representa un dels 

eixos centrals d’estudi del programa tant en el seu vessant científic i documental, 

com les seves futures aplicacions en la conservació del patrimoni o projectes de 

difusió. 

- També s’ha avançat en la recuperació de noves restes òssies de dinosaures i 

altres tetràpodes (jaciments de Peguera-1 i Fumanya Sud) que poden ser rellevants 

per avançar en el coneixement de les faunes finicretàciques del sud d’Europa. 

- La nova línia de recerca paleobotànica iniciada al sinclinal de Vallcebre està 

aportant una gran quantitant de material que contribuirà al coneixement dels 

ecosistemes on vivien els darrers dinosaures pirinencs. 
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