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Terrenys geològics Bages-Moianès 



Terrenys fossilífers Bages-Moianès 
 

    Sediments Marins          Sediments Continentals         Sediments Fluvials 
        (Terciari, Eocè )                 (Terciari, Oligocè)                   (Quaternari) 
        Molt fossilífers                      Poc fossilífers                 Molt poc fossilífers 

 



Taula dels temps geològics 
Edat dels terrenys aflorants (Paleògen i Quaternari) 



La riquesa paleontològica del Bages i Moianès 
INVERTEBRATS (molta) VERTEBRATS (molta) PISTES (poca) VEGETALS (poca) 

INVERTEBRATS 
VERTEBRATS 

PISTES 

VEGETALS 



Foraminífers (Nummulits) 
Molt abundants, amb 25 tàxons 



Fòssils amb “D.O. Bages”    
Nummulites nov. sp.de la Bauma, Masachs  

  
          

Nummulit abundant sobre el barri de la Bauma, a Castellbell i el Vilar (Bages) 
descrit per Masachs el 1976 
Més tard re-batejat amb la denomnació N. hottingeri per H.Schaub el1981 
 



Altres nummulítids del Bages 

Asterocyclina, Operculina, Asterodiscus, Discocyclina 



Alguns foraminífers del Bages encara 
tenen representants vivents! 

   Orbitolites complanatus              Marginopora vertebralis 
            (Manresa)                                    (Indo-Pacífic) 



Cnidaris (coralls) 
Nombrosos: 58 tàxons 

Pòlips individuals               Pòlips colonials 



Mol.luscs bivalves (petxines)      
Molt nombrosos: 70 tàxons 



 Mol.luscs gasteròpodes (cargols) Els 
més nombrosos: 73 tàxons 



Fòssils populars: cargols gegantins                              
Cerithium (Campanile) giganteum Lamarck 



Equinoïdeus (eriçons de mar) 
Nombrosos: 40 tàxons 

     Els regulars                      Els irregulars 



Fòssils amb “D.O. Bages”        
 Schizaster montserratensis Lambert,1899 

    Equinoderm   
irregular descrit per 
Jules Lambert el 
1902, a partir d’un 
exemplar de La 
Calsina (Terme de 
Castellbell i el Vilar,  
al peu de 
Montserrat) 



Fòssils amb “D.O. Bages” 
 Clypeaster moianensis Via & Padreny,1970 

                          
Grup: Equinoderms 
Holotip:            
MGSB nº 18535 
Edat: Bartonià, Eocè 
Lloc tipus: Moià 
(Bages, Barcelona) 
Full IGME:               
nº 363 (Manresa) 

Clypeaster moianensis tobats a Castellgalí 
Comparació amb Clypeasteroids actuals  



Crustacis decàpodes (crancs) 
Poc abundants: 13 tàxons 



El Bages, un mar d’ara fa 37 ma 

   Comparació del mar terciari amb l’actual Golf Pèrsic 



Antics manglars a l’Eocè del Bages !  
 

     Nypa burtini (fòssils)      Nypa fruticans del SE asiàtic 



Antics manglars a l’Eocè del Bages !  
Una falguera característica: l’Acrostichum 

       A. lanzaeanum (Bages)      A. aureum (Indonèsia) 



Més plantes: les palmeres  
Gènere Sabalites Saporta 

   d’Avinyó (continental)       de St.Vicenç de C. (marí) 



El sireni de Montserrat: 
 Un vertebrat de l’eocè marí 



Els peixos de l’eocè marí: taurons i rajades 

  Isurus (St.Vicenç)              Myliobatis (Manresa) 



Primeres troballes de vertebrats quaternaris :        
Restes de mamut a les graveres manresanes 

 

 1936 1957 
 
 
 
1960 

 
1954 



Segueixen les troballes de defenses de mamut 
a les graveres del Bages (Balsareny, 1992) 



Els extraordinàris fòssils de vertebrats 
quaternaris de les Coves del Toll de Moià 



La fauna quaternària de les                  
Coves del Toll de Moià 

• 3 Classes 
• 9 Ordres 
• 16 Famílies 
• 26 Espècies 
 
    Carnívors, Artiodàctils, 

Perissodàctis, Lagomòrfs, 
Rosegadors, Erinacèids, 
Passeriformes, 
Gal.liformes, Testudínids 

      



Els icnofòssils (petjades i rastres) 
Són protagonistes al Bages centre - nord 

Pistes de crustàcis (Manresa)       Pistes d’ocell (Castellar) 



Els microfòssils 
Els fòssils del Bages sota el microscopi: 

 datadors estratigràfics molt precisos 

  Els microforaminífers                   Girogonits de caròfits 
 (en sediments marins)             (en sediments continentals) 



EL MISSATGE: 
• Que el Bages i el Moianès posseeixen una 

riquesa paleontològica extraordinària. 
• Que darrera els nostres fòssils hi ha una llarga i 

arrelada tradició científica i cultural. 
• Que els fòssils del Bages i del Moianès 

ofereixen un camp il.limitat als investigadors i 
als estudiosos. 

• Que les Institucions han de vetllar, mantenir i 
ajudar a donar a conèixer aquest patrimoni 

   (Llei 9/1993) 
• Conscienciar al ciutadà d’evitar la pèrdua dels 

fòssils, ja que es tracta d’un bé patrimonial 
cultural català (Decret 78/2002) 
 



   Més fòssils del Bages, Moianès i d’arreu de 
Catalunya els trobareu exposats al Museu de 

Geologia “Valentí Masachs” 
 

www.geomuseu.upc.edu 

 © No es permet la reproducció total o parcial d’aquesta presentació per cap tipus de mitjà, sense permís per escrit de l’autor 
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