
Un mamífer aquàtic de 45 milions d’anys:
El sireni de Santa Maria de Miralles 
al Museu de la Pell d’Igualada 

Exposició del 17 de novembre de 2016 al 8 de gener de 2017
Inauguració: dijous, 17 de novembre a les 19.30 h 

El Museu de la Pell enriqueix el seu fons amb les restes d’un dels exemplars de sireni 
més complets de Catalunya, trobat pel CECI en una excavació paleontològica. Aquest 
gran mamífer herbívor va viure en les aigües tropicals que negaven l’actual Anoia fa 
45 milions d’anys.

Ho organitzen:
Ajuntament d’Igualada
Museu de la Pell
Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya
Centre d’Estudis Comarcals 
d’Igualada
Agraïments:
Adoberia Bella



El sireni de Santa Maria de Miralles i els altres prototeris 
de Catalunya

Preu: gratuït. Entrada lliure. Aforament limitat.

Jornada d'història natural
Dissabte, 19 de novembre de 2016
Adoberia Bella, de 10 a 14 h

Què és un sireni? Quants sirenis més hi ha a 
Catalunya? Amb aquesta jornada es vol donar a 
conèixer aquest mamífer marí de l’Eocè, del qual 
s’han trobat restes en llocs com l’Anoia, Montserrat
o Osona.

Programa
- Presentació (M. Àngels Blasco i Rovira, Directora dels Serveis Territorials a la 

Catalunya Central Departament de Cultura; Albert Vidal Martí, Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, 
Museus i Patrimoni)

- “EL sireni de Santa Maria de Miralles” (Josep Romero Marsal i Joan Pastor 
Graells, Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada)

- Visualització de “El Sireni de Montserrat” (Joan Antoni Vela Fernàndez i Isidre 
Gurrea Cànovas, Institut Català de Mineralogia, Gemmologia i Paleontologia)

- “Els sirenis fòssils eocens trobats a Catalunya” (Francesc Farrés Malian, 
Museu Geològic del Seminari de Barcelona)

- ”Prototherium ausetanum, un nou sireni de l'Eocè. Diversitat i relacions 
filogenètiques de l'ordre a la regió del Tethys” (Jordi Balaguer Bruguera).
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