Des dels Hostalets obrim
una finestra al Miocè

Recordeu

L’entorn dels Hostalets de Pierola és una de les zones més
riques en restes de vertebrats fòssils del Miocè. També és una
de les més signiﬁcatives del món pel que fa al registre de fòssils
de primats, com poden ser el del Pierolapithecus catalaunicus
o l’Anoiapithecus brevirostris. L’excepcionalitat del patrimoni
paleontològic recuperat també es fa palesa amb troballes com
la del representant més antic del llinatge dels pandes gegants.
Les p@leo_rutes® són una proposta d’itineraris interactius que
relacionen la paleontologia amb el paisatge existent al nostre
territori. Els recursos multimèdia ens permeten retrocedir
dotze milions d’anys i endinsar-nos en l’ecosistema del Miocè.

Lloguer de tauletes amb l’aplicació al CRIP.
Descàrrega gratuïta

Descàrrega gratuïta

Segueixnos a:

Descàrrega gratuïta als vostres dispositius mòbils amb aquest codi QR
o a http://hostaletspaleontologia.cat o http://crip.cat

*

Vigileu si feu les caminades durant la temporada de pluges.

*

CRIP
Centre de Restauració i Interpretació Paleontològica
www.crip.cat
Can Roviralta
Av. dels Hostalets de Pierola amb c. Aureli Roviralta
08781 Els Hostalets de Pierola
Tel. 937 797 170 | info@crip.cat
Allotjament:
Alberg Can Roviralta
Tel. 937 712 817
www.hostaletspaleontologia.cat/alberg-cat/

Connecta’t al Miocè
Descobreix el Miocè, ara fa 12 milions d’anys,
i les principals troballes paleontològiques al
territori dels Hostalets de Pierola

Us atreviu a viatjar
12 milions d’anys enrere?
Feu les p@leo_rutes®
de la mà d’en Màrius,
el Roc i la Gaia

El món d’en Pau

Resseguint el Miocè

La recerca del paradís perdut

Heu sentit a parlar d’en Pau?
Pau és el nom comú del Pierolapithecus catalaunicus, un
ésser únic de fa 12 milions d’anys que ens ha descobert
aspectes molt importants sobre l’evolució dels primers
homínids.
Em dic Màrius i sóc paleontòleg. Us ho explicaré tot
sobre en Pau i altres primats!

Com era aquest paisatge en el Miocè? Torrents i xaragalls
ens l’han posat al descobert. Certament, el territori on va
viure en Pau no s’assemblava gens a l’actual, ni en la forma
ni en el clima predominant en aquesta zona.
Sóc el geòleg Roc. Us ensenyaré a desxifrar, en el paisatge,
la història de la Terra.

Sou dels que us agraden les aventures? Aquí teniu una
proposta ben emocionant! Descobrirem com era l’entorn
on vivia en Pau i la biodiversitat que l’envoltava.

Dades específiques:

Dades específiques:

Descobreix els misteris de l’evolució

Dades específiques:

Distància aproximada: 7,5 km
Diﬁcultat: mitjana
Temps aproximat caminant: 2 hores

Llegeix i interpreta les formes del paisatge

Distància aproximada: 3,6 km + 5 km en cotxe
des del CRIP ﬁns a l’inici de la ruta caminant
Diﬁcultat: baixa
Temps aproximat caminant: 1 hora
Nota: Recordeu que per començar a caminar heu
d'arribar en cotxe a l'inici de la ruta.

Endinsa’t en un paradís subtropical

Jo sóc la Gaia i sóc biòloga. Us mostraré com era
l’ecosistema dels Hostalets al Miocè.

Distància aproximada: 8,4 km
Diﬁcultat: alta
Temps aproximat caminant: 2,5 hores
Nota: Seria útil portar unes tisores per si alguna
bardissa o canya us tanca el pas.

