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app del Miocè  

 

 

 

Paleorutes posa a l’abast del públic els excepcionals 
descobriments paleontològics dels Hostalets, entre els quals hi 
ha el famós Pierolapithecus catalaunicus, també conegut com a 

Pau 

Traduir continguts científics a un llenguatge visual, interactiu, 
didàctic i divertit que sigui comprensible per un públic no 
expert. Aquest ha estat el repte d’Eurecat en el 
desenvolupament de l’aplicació P@leo_rutes®, que apropa la 
complexitat i la importància de les descobertes 
paleontològiques dels Hostalets. 

P@leo_rutes®, que està disponible per a dispositius Android i 
iOS en català, castellà i anglès, mostra aquest valuós patrimoni 
paleontològic, a través de tres itineraris interactius que 
relacionen les descobertes paleontològiques amb el territori 
actual i que permeten viatjar 12 milions d’anys enrere per 
endinsar-se en el període del Miocè, gràcies a recursos 
multimèdia, dinàmiques de gamificació, reconstruccions 3D o el 
geoposicionament. 

D’aquesta forma, l’app posa a l’abast del públic familiar i 
escolar i dels visitants els excepcionals descobriments 
paleontològics dels Hostalets, des del més famós de tots, el 
Pierolapithecus catalaunicus, també conegut com a Pau, fins a 
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d’altres holotips destacats, com l’Anoiapithecus brevirostris, o el 
representant més antic del llinatge dels pandes gegants.  

Es tracta d’un producte turístic d’última generació que combina 
tecnologia, ciència i coneixement del territori per mostrar com 
era durant el període del Miocè i quines espècies hi vivien. 

Finançat pel Fons FEDER de la Unió Europea, la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola i 
desenvolupat per les Línies de Cultura i Turisme i Visualització 
Interactiva d’Eurecat, el projecte és el resultat del treball 
realitzat en conjunt per programadors, paleontòlegs i experts 
en difusió del patrimoni cultural a través de les noves 
tecnologies de la informació i la comunicació. 

Podeu ampliar la informació sobre les P@leo_rutes®, 
aquí   

Podeu descarregar l’aplicació en Android aquí 

Podeu descarregar l’aplicació en iOS aquí  

Vídeo d’introducció a les P@leo_rutes® dels Hostalets de 
Pierola  

 

 

http://hostaletspaleontologia.cat/ca/paleorutes/
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.bmedia.paleorutes
https://itunes.apple.com/us/app/paleorutes/id1064024824?l=es&ls=1&mt=8
https://www.youtube.com/watch?v=S3Npy7MouB0

