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MARZO DE 2021 

Vilanova de Meift mostra fóssils 
únics de fa 125 milions d'anys 
El Centre d'lnterpretació del Montsec de Meia obre entre 1'1 i 
el 4 d'abril amb una exposició sobre l'epoca deis dinosaures 
El dia 20 de mar~ va obrir les 
portes el Centre d'lnterpretació 
del Montsec de Meia, a Vilano
va de Meia (la Noguera) i durant 
aquests dies de Setmana Santa 
tindra obert entre 1'1 i el4 d'abril. 

Aquest centre s'inclou en el 
marc de les actuacions que esta 
duent a terme I'Ajuntament de 
Vilanova de Meia, per la diversi
ficació deis productes de turisme 
sostenible i per la millora en el 
desenvolupament socioecono
mic del territori. la nova muse
agrafia d'aquest espai conté una 
espectacular mostra de fossils 
del Cretaci, l'epoca de maxima 
esplendor deis Dinosaures. 

L'exposició que es pot veure 
és una adaptació de la produ'ida 
per l'lnstitut d'Estudis llerdencs 
de la Diputació de U e ida "Paleon
tología a les Terres de lleida. la 
Pedrera de Meia i l'inici d'un món 
modern", i vol donar a coneixer 
els fossils del jaciment del Creta
ci inferior del Montsec de Meia, 
uns fossils d'una conservació ex
cepcional, amb restes de verte
brats (aus, reptils, amfibis), inver
tebrats (escarabats, papallones, 
termits, aranyes, escorpins, etc.) 
o plantes. En destaca el fet que 
en aquest jaciment s'ha descrit 
114 especies noves per la ciencia 
a nivell mundial i s'hi ha identi
fica! més de 170 especies dife
rents. 

L'lnstitut d'Estudis llerdencs 
de la Diputació de lleida, cedeix 
temporalment un centenar deis 
millor fossils de la seva col·lec
ció que, juntament amb la col
lecció García-Castellanos cedida 
a I'Ajuntament de Vilanova de 
Meia, permetra al visitant endin
sar-se en el món en el qual vivien 
els dinosaures. 

A diferencia deis classics fos
sils formats a partir de les parts 
dures del cos, com són les clos
ques de les petxines o els ossos 
deis vertebrats, els fossils de la 
Pedrera de Meia mostren tot 
l'organisme tal com es veia en vi-

FOTO: LM./ El Centre d'lnterpretació del Montsec de Meia idos deis fossils que s'hi poden veure, un peix leptolepis i una fu !la de falguera 

da. Són com fotografies del pas
sat, encastades en la pedra. Ja
ciments d'aquest tipus n'hi molt 
pocs al món i el nostre és una 
finestra als ecosistemes de !'epo
ca deis dinosaures, fa 125 milions 
d'anys. També és especial aquest 
museu perque, més de 120 anys 
després que es recol·lectes el pri
mer fossil al Montsec, aquests es 
podran veure al propi municipi de 
la Pedrera. la cof.lecció d'aquest 
jaciment abasta més de 8.000 
fossils que es troben repartits per 
museus i universitats catalanes i 
europees. 

Fa 125 milions ens trobavem 
en pie regnat deis dinosaures i 
el paisatge i l'ambient era molt 
diferent a l'actual. N.o existía el 
massís del Montsec ni el Pirineu 
i uns liacs d'aquella epoca van ser 
la tomba deis animals que vivien 
dins i fora de l'aigua. És un mo
ment de canvis que apunten cap 
una fauna i una flora més moder
na. 

Testimoni d'aquest canvi és la 
presencia d'una de les primeres 
plantes en flor, la Montsechia, 
ql!e es troba en !'origen de !'evo
lució de totes les angiospermes, 
les plantes dominants avui en dia. 
Pero també hi trobem ocelis i plo
mes, els primers prototips de les 
aus modernes, com Noguerornis, 

encara molt emparentada amb 
els dinosaures carnívors com ho 
demostra la presencia de dents al 
seu bec. Amb ells, hi tindrem ex
posats una trentena d'exemplars 
d'insectes, plantes o vertebrats, 
que es van descriure, per prime
ra vegada a partir de les troballes 
d'aquest jaciment. 

Aquest projecte compta amb 
el suport de diverses institucions, 
com el Geoparc Unesco Orígens, 
el Museu Comarcal de la Noguera 
de Balaguer i el Museu de la Con
ca Delia, d'lsona. 

Aquesta actuació s'inclou dins 
del projecte de divulgació científi
ca "Dinosaures deis Pirineus" que 
coordina una xarxa de museus i 
centres d'interpretació deis fos
sils al territori. En concret, Dino
saures deis Pirineus, sota el parai
gua científic de l'lnstitut Cata la de 
Paleontología Miquel Crusafont 
de la Universitat Autónoma de 
Barcelona, coordina la recerca i 
divulgació que es dona al Museu 
de la Conca Delia (lsona, Pallars 
Jussa), Epicentre (Tremp, Pallars 
Jussa), Dinosfera (Coli de Nargó, 
Alt Urgell), Fumanya (Fígols i Vall
cebre, Bergueda) i Centre d'lnter
pretació del Montsec (Vilanova 
de Meia, la Noguera) i Centre 
de Dinamització de Tartareu (les 
Avellanes i Santa linya, la Nogue-

ra). 
Horaris d'obertura, per tots els 

dissabtes i diumenges de l'any: 
Dissabtes, 11 a 14 i de 17 a 19 

hores i Diumenges, 11 a 14. 

HORARIS" 

Per consultes d'horaris durant 
Setmana Santa, estiu i nadal, o re
serves per visites entre setmana 
o per escoles podeu trucar al 634 
66 23 41. 

Dissabte de les 11 :OOh a les 14:00 i de les 1 
Diumenge de les 11 :OOh a les 14.00 

el Costa Codina, 16 'Reserves i informació. 
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