INSTAL·LACIONS

LOCALITZACIÓ

L’equipament s’ubica a la masia de Can Roviralta
(s.XIX) declarada Bé Cultural d’Interès Local (BCIL).

Masia de Can Roviralta
C/ Aureli Roviralta amb Av. dels Hostalets de Pierola
08781 ELS HOSTALETS DE PIEROLA
TEL. 937 797 170

ESPAI TÈCNIC:
 Laboratoris de preparació paleontològica.
 Laboratori de processament de microvertebrats.
 Espai de rentat de sediments.
 Aules didàctiques.
 Espai d’arxiu-documentació de col·leccions.
 Dipòsits per les restes paleontològiques.

ALBERG RURAL (54 places d’allotjament)
Contacte: http://www.elshostaletsdepierola.cat

CONTACTE:
ESPAI EXPOSITIU

www.crip.cat
crip@crip.cat
info@crip.cat

PALEONTOLOGIA

CONSERVACIÓ-PREPARACIÓ PALEONTOLÒGICA

NATURA VIVA - NATURA FÒSSIL

La nostra missió és la posada en valor i la
divulgació de la riquesa paleontològica dels
jaciments del Miocè existents en el municipi.

Oferir una formació especialitzada en aquest àmbit
patrimonial. Es realitzen:

Despertar sensibilització i fomentar l’estima
envers la biodiversitat que ens envolta (part del
municipi forma part del PEIN Roques Blanques,
espai natural protegit prolongació del massís de
Montserrat).

Més de 100 anys de recerca paleontològica han
permès recuperar excepcionals troballes tant
en quantitat (més de 80 000 restes) com en
qualitat de conservació i singularitat (s’han
identificat més de 72 espècies noves).
El jaciment paleontològic de Can Mata és un
referent d’importància internacional per les
restes recuperades de primats. Entre d’altres el
Pierolapithecus catalaunicus, l’Anoiapithecus
brevirostris i la Pliobates cataloniae.
Per a fomentar el coneixement d’aquesta
disciplina s’organitzen:






Taller de rentat de sediments (Freudenthal)
Taller de triatge de microvertebrats.
Taller de reducció.
Pràctiques en excavacions paleontològiques
Campus paleontològic.

 Cursos monogràfics sobre tècniques en el
jaciment, tècniques de treball en el laboratori,
preparacions complexes, tractaments de
manteniment i restauració de col·leccions,
tècniques de reproducció, principals patologies de
les col·leccions.
 Pràctiques formatives de postgrau.
 Formació de postgrau.
I també serveis de:
 Manteniment i conservació preventiva de
col·leccions i exposicions de Ciències Naturals.
 Sistemes d’embalatge per a col·leccions i suports
expositius per a restes complexes.
 Assessorament a museus, institucions de recerca i
particulars.
 Realització de reproduccions d’originals per a
l’estudi científic i la divulgació museogràfica o
pedagògica.

Donar a conèixer els diferents tipus d’espècies
actuals i establir els seus paral·lelismes amb les
restes fòssils recuperades, tot resseguint la seva
evolució.

Activitats:
Cicle de conferències.
Congressos, workshops i jornades.
Sortides de camp i visites guiades
Tallers per a centres educatius
Elaboració de material didàctics
Disseny d’exposicions

P@leo_rutes:
Itineraris per a dispositius mòbils.
Permet al visitant veure, entendre i
reviure la formació d’aquest territori tant
ric en restes paleontològiques.

