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Sabies que...?
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Sabies que...?

Un Geoparc és un territori amb un patrimoni geològic, paleontològic
i miner de rellevància internacional.
Els Geoparcs treballen per a la conservació, gestió i divulgació d’aquest
patrimoni per a fer-ne un ús sostenible i beneficiós per a la població
local.
El projecte Geoparc Conca de Tremp-Montsec aspira a ser Geoparc
Mundial de la UNESCO.
Endinsa’t en un territori on les pedres, fòssils i minerals parlen i ens
expliquen la evolució de la Vida i la Terra. Viatja des de l’origen de
l’Univers fins a l’actualitat, gaudint d’un dels millors cels nocturns del
món per a l’observació astronòmica. Segueix els rastres dels últims dinosaures que van viure a Europa, experimenta com van viure els primers
pobladors humans i submergeix-te en la història medieval.
Atraveix-te a descobrir tot això i molt més en el projecte Geoparc
Conca de Tremp-Montsec!

_____________________

Les formes geològiques del Congost de
Mont-Rebei, la Serra del Boumort i la Terreta
són propícies per a la nidificació dels voltors.
_____________________

Dibuixa un penya-segat on podrien
viure voltors.

Fa entre 70 i 66 milions d’anys, pel territori del projecte Geoparc
Conca de Tremp-Montsec, hi caminaven els últims dinosaures
d’Europa.
Per aquells temps, la Conca de Tremp era una terra plena d’aiguamolls,
rius i llacs per on es desplaçaven nombrosos grups de dinosaures. Les
restes d’aquests grans rèptils han quedat conservades a les roques que
trobem actualment al nostre territori. S’han trobat restes d’ossos, dents,
ous i petjades. El seu estudi permet descobrir com eren, com vivien i
amb quins altres animals compartien el seu hàbitat.

_____________________

http://www.projectegeoparctrempmontsec.com/
info@projectegeoparctrempmontsec.com
Tel. 973 65 10 88
_____________________

Col·loca el nom dels quatre voltors on correspongui:
Voltor comú, Aufrany, Voltor negre i Trencalòs

Sabies que...?

https://www.facebook.com/GeoTrempMontsec/
@GeoTrempMontsec

Per saber-ne més
Si vols conèixer més sobre els dinosaures que van viure al territori del
projecte Geoparc Conca de Tremp-Montsec i amb quins altres animals
van conviure, vine a conèixer les seves restes fòssils al Museu de la
Conca Dellà (Isona), a Dinosafera (Coll de Nargó) o a l’Epicentre, Centre
de Visitants (Tremp) .
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Pinta el cérvol mascle
bramant a la Serra de
Boumort.
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C/ de les Escoles, s/n
25793 Coll de Nargó
Tel. 636 41 76 78
info@dinosfera.com
www.dinosfera.com

C/ del Museu, 4
25650 Isona
Tel. 973 66 50 62
museucd@parc-cretaci.com
www.parc-cretaci.com

9
8

19
20
21

7

22

6

23

5
4

Passeig del Vall, 13
25620 Tremp
Tel. 973 65 34 70
epicentre@pallarsjussa.net
www.pallarsjussa.net/ca/
epicentre

www.dinosauresdelspirineus.cat
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Uneix els números i pinta. Quin animal és?
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Crtra. de Pont de
Montanyana a St. Esteve de
la Sarga, km 8
25632 St. Esteve de la
Sarga

Casal dels Voltors

C/ Major, 9
22563 La Torre de Tamúrcia
terreta@tremp.cat
Tel. 973 05 79 47

Passeig del Vall, 13
25620 Tremp
Tel. 973 65 34 70
epicentre@pallarsjussa.net
www.pallarsjussa.net/ca/
epicentre

rncboumort.daam@gencat.cat
www.pallarsjussa.net/boumort
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Pinta el dinosaure. Saps com es diu?

info@congostdemontrebei.cat

C/ Can Farga 4
25620 Tremp
Tel. 973 654 716

Ajuntament
de Tremp

Dibuixa com creus que podrien ser les seves
petjades.

A La Masieta, al Congost de Mont Rebei, podràs conèixer molt més
sobre la fauna i la flora relacionada amb el congost. Al Casal dels Voltors
(La Torre de Tamúrcia) podràs veure i aprendre sobre els voltors. A la
Reserva de Caça del Boumort gaudiràs de cèrvols, voltors i altres
animals. I a l’Epicentre, a Tremp, podràs observar en directe els voltors.

Aquest dinosaure
tenia cresta.

Per saber-ne més

Pinta el dinosaure. Saps com es diu?

Dibuixa com creus que podrien ser les seves
petjades.

Sabies que...?
Dins del territori que engloba el projecte Geoparc Conca de TrempMontsec podem trobar fauna que ens indica que l’entorn natural té
una qualitat excepcional.
Al nostre territori hi podem trobar llúdrigues, i fins i tot durants uns
mesos de l’any, conviuen els 4 tipus de voltors existents a Europa.
I a la Reserva Nacional de Caça del Boumort és un paratge únic per
escoltar la brama del cèrvol.
Durant els mesos de la tardor aquests animals entren en zel i protagonitzen un espectacle sonor únic.

http://www.projectegeoparctrempmontsec.com/
info@projectegeoparctrempmontsec.com
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Sabies que...?
Fa 66 milions d’anys, a conseqüència de l’extinció dels dinosaures, els
mamífers van poder fer-se amos i senyors dels ecosistemes.

La central hidroelèctrica de
Capdella genera electricitat a
partir de l’aigua dels estanys de
la zona lacustre de la Vall
Fosca.
Posa en ordre els dibuixos des
de l’aigua fins arribar
l’electricitat a casa nostra.

Al territori del projecte Geoparc Conca de Tremp-Montsec tenim enregistrat aquest canvi. A les roques de finals del Cretaci superior trobem
fòssils de dinosaure i de cop i volta, a les roques de sobre, de principis
del Paleocè, ja no en trobem perquè ja sabien extingit. Aquest canvi,
representat per una línia imaginària es coneix com a límit K-Pg, on
passem de l’Era dels dinosaures, a l’Era dels mamífers.

http://www.projectegeoparctrempmontsec.com/
info@projectegeoparctrempmontsec.com
Tel. 973 65 10 88
https://www.facebook.com/GeoTrempMontsec/
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www.dinosauresdelspirineus.cat

Passeig del Vall, 13
25620 Tremp
Tel. 973 65 34 70
epicentre@pallarsjussa.net
www.pallarsjussa.net/ca/
epicentre

C/ del Museu, 4
25650 Isona
Tel. 973 66 50 62
museucd@parc-cretaci.com
www.parc-cretaci.com
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Pinta’l i intenta situar els continents actuals.

Si vols saber perquè es van extingir els dinosaures, visita el Museu
Conca Dellà a Isona. Si vols conèixer com van evolucionar els ecosistemes després de la seva gran extinció, ves a l’Epicentre, Centre de Visitants a Tremp.

La sal que avui trobem a Gerri de la Sal prové de l’antic mar anomenat Tethys que es va retirar fa 220
milions d’anys deixant darrere seu unes grans basses d’aigua salada.
En aquell moment a la Terra hi havia un únic supercontinent, Pangea.

Per saber-ne més

Per saber-ne més
Si vols conèixer com es pot fer sal al Pirineu, visita el Museu de Gerri de
la Sal. I si vols saber com es crea energia a partir dels minerals ves al
Museu Hidroelèctric de Capdella i a la mina Eureka a la Vall Fosca.
Trobaràs informació a l’Epicentre, Centre de Visitants a Tremp.

Plaça Mercadal, s/n
25590 Gerri de la Sal
Tel. 973 66 20 40
630 05 61 38

25515 La Torre de Capdella
Tel. 973 66 30 01
ajuntament@torrecapdella.d
dl.net
www.vallfosca.net
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Dibuixa’t a tu excavant fòssils, com
fa un paleontòleg

Passeig del Vall, 13
25620 Tremp
Tel. 973 65 34 70
epicentre@pallarsjussa.net
www.pallarsjussa.net/ca/
epicentre

Pinta una línia a la muntanya
on creguis que sota d’ella
podem trobar fòssils de dinosaure, i per sobre d’ella ja no
en podem trobar perquè ja
s’havien extingit. Hauràs
descobert on està el límit K-Pg!

turisme@baixpallars.ddl.net
http://baixpallars.ddl.net

Sabies que...?

180 cm

Hi ha sal al Pirineu.
A Gerri de la Sal, des de fa més de 4000 anys, es produeix sal.
La Vall Fosca és una vall energètica.

Pinta com creus que era el Gastornis

Al poble de Claret, prop de Tremp, es
van descobrir fragments de closques
d’ou d’una au gegant, no voladora,
coneguda com a Gastornis. Es creu
que potser era el carnívor més gran de
la Conca de Tremp a finals del
Paleocè, fa 56 milions d’anys.

La cental hidroelèctrica de Capdella va ser la primera gran central
d’aquestes característiques de tot l’estat espanyol. A més, en aquesta vall
hi ha la mina Eureka, la primera mina d’urani que es va intentar explotar
a nivell estatal.
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Pinta i retalla

Sabies que...?
El Castell de Mur és un castell “fòssil”.
El Castell de Mur està construït amb una pedra que té milions de fòssils
d’uns animalets marins molt petits, unicel·lulars, anomenats alveolines
que van viure en un antic mar que ocupava la Conca de Tremp fa al
voltant de 55 milions d’anys, durant l’Eocè.
I sabies que Tremp té el seu propi fòssil.
Es tracta d’una cargolina marina que va viure en el mateix mar de l’Eocè
que les alveolines, coneguda amb el nom de Turritella trempina .

http://www.projectegeoparctrempmontsec.com/
info@projectegeoparctrempmontsec.com
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Pinta i retalla

Per saber-ne més
Si vols veure i conèixer un dels fòssils més abundants i representatius
del territori del projecte Geoparc Conca de Tremp-Montsec, apropa’t a
conèixer el conjunt monumental del Castell de Mur i la Canònica de
Santa Maria. Si vols aprendre més sobre els fòssils marins de l’Eocè
visita l’Epicentre, Centre de Visitants a Tremp.

Ajuntament de
Castell de Mur

Passeig del Vall, 13
25620 Tremp
Tel. 973 65 34 70
epicentre@pallarsjussa.net
www.pallarsjussa.net/ca/
epicentre

25632 Castell de Mur
Tel. 973 65 17 95

www.ajuntamentcastelldemur.
cat

Peperepep Cultural
677701820
castellmur@gmail.com
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Si vols gaudir d’un cel extraordinari visita el Parc Astronòmic Montsec a
Àger. Si vols fer un viatge al passat de la humanitat visita l’Espai Orígens
a Camarasa. Trobaràs informació a l’Epicentre, Centre de Visitants a
Tremp.

Carretera C-13 km.44
25613 Camarasa
Tel. 973 42 04 27
espaiorigens@gmail.com
www.espaiorigens.es
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Tant els carreus com la roca
sobre la que està construït el
Castell de Mur contenen aquests
fòssils diminuts que van viure en
un antic mar i que es coneixen
com alveolines.

Camí del Coll d’Ares, s/n
25691 Ager
Tel. 973 05 30 22
info@parcastronomic.cat
www.parcastronomic.cat

Passeig del Vall, 13
25620 Tremp
Tel. 973 65 34 70
epicentre@pallarsjussa.net
www.pallarsjussa.net/ca/
epicentre

Ajuntament
de Tremp

Pinta el Castell de Mur

Per saber-ne més

Segueix els punts i pinta la caragolina

La Turritella trempina és un fòssil tan característic i abundant que
forma part del logo del projecte Geoparc Conca de Tremp-Montsec.

Sabies que...?
Al territori del projecte Geoparc Conca de Tremp-Montsec podem fer
un viatge des de l’inici de la formació de l’univers fins a l’aparició dels
primers homes.
El cel del Montsec està certificat com a Reserva i Destinació turística
Starlight amb l’aval de la UNESCO donat la seva excel·lent qualitat de
cel nocturn per a l’observació astronòmica.
I els neandertals feien parades regularment a les cavitats del territori fa
50.000 anys.
Són nombroses les troballes prehistòriques que s’estan descobrint dins
del projecte La Roca dels Bous, a Sant Llorenç de Montgai.
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