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Geolodia 16 és una iniciativa coordinada a nivell 
nacional per la Societat Geològica d’Espanya 
(SGE), l’Institut Geològic i Miner d’Espanya (IGME) 
i l’Associació Espanyola per a l’Ensenyament de 
les Ciències de la Terra (AEPECT). L’organització 
a nivell provincial és tasca de geòlegs que duen a 
terme una excursió per província i que pertanyen 
a universitats, institucions científiques, 
associacions culturals, administracions, etc. A 
Castelló, l’organització va a càrrec del Grup Guix 
de Vila-real, amb la col·laboració del CEFIRE de 
Castelló i el Departament de Ciències Agràries i 
del Medi Natural de l’UJI.

La Fundació Espanyola per a la Ciència 
i la Tecnologia (FECYT) subvenciona 
el Geolodia 16 dins del seu programa 
d’Ajudes per al Foment de la Cultura 
Científica i de la Innovació.

Geolodia és un conjunt d’excursions gratuïtes, 
guiades per geòlegs i obertes a tot tipus de públic. 
Tindrà lloc el 7 o el 8 de maig 2016, en totes les 
províncies d’Espanya. Pretenem promoure que 
els participants observin amb “ulls geològics” 
l’entorn i entenguin el funcionament d’alguns 
dels processos geològics, coneguin el patrimoni 
geològic i prenguin consciència de la necessitat 
de protegir-lo. Esperem per al 2016 repetir l’èxit 
de les edicions anteriors.
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DADES A TENIR EN COMPTE:
Geolodia 16 Castelló: diumenge 8 de maig, 2016.

Punt de trobada i hora: IES Professor Broch i 
Llop (Vila-real). Sortida 09:00. Tornada: 20:00.

Recorregut: Es faran parades en Morella i 
Cinctorres. Consultar el següent apartat per 
veure l’horari.

Temps: 11 hores.

Dificultat: baixa (cal portar calçat adequat, gorra, 
esmorzar, dinar i beguda). Hi ha la possibilitat 

de dinar al restaurant El Faixero. La reserva 
en el mateix va a càrrec de cada persona.

Places:  L’excursió és gratuïta i s’inclou el 
desplaçament en bus de Vila-real a Morella 

i Cinctorres, i la tornada a Vila-real. El nombre 
de places del bus està limitat a 40 persones, 
per rigorós ordre d’inscripció. Un cop ple el bus 
hi ha la possibilitat de desplaçar-se en cotxes 
particulars.

Inscripció: grup.guix@gmail.com
Indicant mail de contacte i nombre de persones 
participants.
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Geolodia 16: HORARI
Sortida: 9:00 hores IES Professor Broch i Llop 
(Vila-real).

10:30 Esmorzar. 

11:15 Primera parada: “Jaciment de petjades de 
dinosaure de la Vallivana (Morella)”.

12:45 Segona parada: “Entorn geològic del 
jaciment Teuleria Azuvi (Morella)”.

14:15 Dinar en Cinctorres.
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16:00 Visita guiada a les “Dino-Rutes”. Recorregut 
geològic d’uns 2.5 km des de Cinctorres al 
jaciment de dinosaures ANA. Durant el recorregut 
es realitzaran 11 parades per explicar la Geologia 
y la Paleontologia de la comarca d’Els Ports.

18:00 Visita guiada al Museu de Dinosaures 
de Cinctorres.

20:00 Arribada prevista a l’IES Professor Broch i 
Llop (Vila-real). Aquesta hora és orientativa i pot 
variar.
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Geolodia 16: PARADES

Primera parada: “Jaciment de petjades de 
dinosaure de la Vallivana (Morella)”.
Està constituït per una seqüència de calcàries 
lacustres que contenen unes 25 icnites tridàctiles 
clarament identificables, així com diverses 
icnites parcialment preservades que formen una 
superfície amb una dinoturbació molt notòria. 
Els productors s’han identificat com dinosaures 
teròpodes. Quatre de les icnites millor definides 
s’agrupen en un rastre amb orientació nord-sud.
L’edat del jaciment no està clara i pot ser 
Valanginià inferior - Hauterivià superior 
(Cretaci inferior).

Segona parada: “Entorn geològic del jaciment 
Teuleria Azuvi (Morella)”.
La zona de El Beltrán, és la zona en la qual s’ha 
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prospectat amb més intensitat des dels inicis 
de la investigació paleontològica a Morella. 
El registre fòssil d’aquesta zona és abundant i 
divers. Els primers treballs de Vilanova i Piera i 
col·laboradors i de Royo i Gómez i col·laboradors, 
en gran part, van estar centrats en aquest paratge, 
format pel que es coneix també com els jaciments 
de la Teuleria Milián i Azuvi. Posteriorment s’han 
anat fent diverses troballes i gran part del material 
recuperat es pot veure en el Museu de Morella.

“Dino-Rutes”: Recorregut geològic d’uns 2.5 km 
des de Cinctorres al jaciment de dinosaures ANA. 

Tercera parada: “Els dinosaures i la Fm. Morella”.
Els fòssils són components del registre geològic. 
Cal considerar, a més, que hi ha un registre 
tectònic, que explica com s’han deformat les 
roques que contenen els fòssils. Els estudis 
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que analitzen aquests aspectes formen part de 
diverses disciplines geològiques. La Geologia 
ajuda a conèixer com era el paisatge a la zona 
on van viure els dinosaures i tots els canvis que 
han ocorregut en el temps fins que trobem els 
seus fòssils avui en dia. La Paleontologia tracta 
d’explicar com eren els dinosaures com a éssers 
vius, les seves relacions amb altres organismes 
contemporanis i amb l’ambient al llarg del temps.
El registre estratigràfic de la zona d’Els Ports ens 
diu que la major part dels fòssils de dinosaures, 
no tots, es troben associats a un tram de 
materials format en un determinat interval de 
temps i en una àrea concreta. Aquest tram és 
el que es coneix com a “Formació Argiles 
de Morella”, que és una unitat de roques 
sedimentàries, composta per argiles 
vermelles, limolites, gresos i conglomerats. 
El moment en què va ser dipositada és el 
Barremià superior, una de les unitats de l’agenda 
geològica, en la qual considerem alhora el temps, 
els materials formats i els processos geològics 
que van tenir lloc. El Barremià superior pertany 
al Cretaci i l’interval de temps que representa la 
Formació Argiles de Morella està entre fa 124 i 
125 Ma (milions d’anys). L’àrea on es va dipositar 
aquesta formació és una petita part de l’extensió 
d’una conca sedimentària anomenada “Conca 
del Maestrat”, situada al nord de Castelló, al sud-
est de Terol i el sud de Tarragona.
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Quarta parada: “El Cretaci a Els Ports”
El Tetis, amb una orientació est-oest va ser un 
dels mars més importants de l’època, del qual 
ara el Mediterrani, el mar Negre i el mar Caspi 
són restes que ens recorden la seva existència 
fins a principis del Terciari. Els materials de la 
Formació Argiles de Morella van ser dipositats 
al marge nord de la Conca del Maestrat. Aquests 
dipòsits es van formar en un sistema ambiental 
semblant al delta de l’Ebre, tenint una extensió 
similar i com en el delta de l’Ebre, al llarg de la 
costa es van desenvolupar extenses platges. 
Sabem que en el registre sedimentari de la 

Formació Argiles de Morella hi ha evidències 
de canvis del nivell del mar de l’ordre de 
pocs metres fins a una trentena de metres 
i que aquests canvis coincideixen amb 

canvis climàtics, des d’un clima tropical 
a un altre mediterrani. Aquests canvis han 

desenvolupat una estructura peculiar en els 
materials d’aquesta formació, amb canals 
fluvials que es van encaixar verticalment durant 
les caigudes del nivell del mar i que després es 
van convertir en estuaris.
Pel seu baix relleu i proximitat al mar, els deltes 
són sistemes que acusen els canvis del nivell 
del mar més que altres sistemes ambientals. La 
variació en la superfície del delta, i la modificació 
de la vegetació a causa dels canvis en el clima, 
van haver de ser factors als que van haver-se 
d’adaptar els dinosaures en aquesta zona. No 
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sabem encara de quina manera ho van fer, ja 
que el registre faunístic és encara escàs, però 
això va haver de passar en períodes que van 
des d’algunes desenes de milers d’anys fins a 
diversos centenars de milers d’anys. La causa que 
va fer que els canvis climàtics es registressin en 
la Formació Argiles de Morella és probablement 
la mateixa que la causant dels canvis climàtics 
durant el Quaternari, i que respon al balanç 
de distribució de la calor derivat de la radiació 
solar, en el sistema atmosfera-oceans, amb 
variacions mil·lenàries produïts pels paràmetres 
astronòmics de la Terra.

  Dibuix de Ron Blakey

Cinquena parada: “Flora del Cretaci”
El coneixement de la flora de la comarca d’Els 
Ports ha permès saber com era la flora del Cretaci 
Inferior, així com el tipus de vegetació que va 
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existir juntament amb els dinosaures. En aquesta 
formació destaca l’abundància de microfòssils 
(teixits vegetals, pol·len i espores) i macrofòssils 
vegetals, constituïts principalment per cutícules 
de coníferes (Frenelopsis ugnaensis), falgueres 
(Cladophlebis browniana) i troncs carbonitzats. 
Un estudi recent ha permès identificar 34 
morfogèneres diferents i 45 morfoespècies de 
pol·len i espores, on es desprèn que el grup 
dominant de plantes va ser el de les coníferes de 
la família Cheirolepidiaceae. Els representants 
d’aquesta família formarien boscos dominats 
per aquestes coníferes, de les que s’ha trobat 

abundant pol·len de l’espècie Classopollis 
classoides. També varen ser abundants 
les falgueres (pteridófites) de la família 
de les esquizeàcies. Científicament 

es significatiu la presencia de diverses 
angiospermes, que és en aquesta edat quan 

comencen a diversificar-se.
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Sisena parada: “Formació Artoles” 
Constituïda per una alternança de calcàries i 
margues. aquesta formació pot arribar a assolir 
els 300 metres de gruix a la conca del Maestrat, 
té una edat barremiana.
Les calcàries es disposen en estrats tabulars 
de potència decimètrica a centimètrica de 
colors grisos. Com fòssils podem trobar algues 
caròfites, ostràcodes, bivalves, gasteròpodes 
i foraminífers.  Aquests sediments van ser 
dipositats en ambients de plana mareal 
carbonatada d’un mar poc profund. El pas de 
la Formació Calcàries i Margues de les Artoles 
a la Formació Morella ve marcada per una 
discontinuïtat regional important que 
separa aquestes dues seqüències.
En aquest punt podem veure abundants 
ostrèids de l’especie Ceratostreon 
tuberculiferum, formant una bioconstrucció.

Setena parada: “Formació Morella”
Aquesta formació té un gruix màxim de 125 metres 
i és d’edat barremiana superior. està formada 
per argiles vermelles, gresos, conglomerats, 
margues verdes i calcàries.
La majoria dels dipòsits d’aquesta unitat estan 
constituïts per materials continentals (argiles 
vermelles) amb intercalacions de margues verdes, 
formant cicles marins (margues) i materials 
continentals (argiles vermelles). Els gresos són 
presents en grans cossos canaliformes o en 
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unitats lateralment extenses. Els segons estan 
adaptats a superfícies d’erosió. Els canals poden 
arribar a tenir 700 metres en secció transversal 
i fins a 25 metres de profunditat. En ells, a més 
dels gresos, hi ha conglomerats, margues verdes 
i carbonats amb fauna marina (foraminífers, 
ostreids i equinoïdeus) i restes de troncs amb 
perforacions de bivalves marins (Teredolites). 
Localment els canals inclouen fàcies laminades 
molt fines, amb alternances de llims i argiles 
de color gris fosc, riques en matèria orgànica i 
sense rastres de bioturbació.
És en aquests materials on trobem molts dels 

jaciments de dinosaures i altres vertebrats 
mesozoics de la comarca de Els Ports, tant 
jaciments d’ossos com de petjades.
En aquesta parada pots veure les margues 

verdes, les argiles vermelles i els gresos, i 
si et fixes bé igual pots trobar alguna resta de 

dinosaure.
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Vuitena parada: “Les roques sedimentaries”
Un sediment és un material natural tou, format 
per l’agregació de partícules, ja siguin restes de 
fragments de roques desmantellades, cristalls 
precipitats d’aigües saturades en sals o restes 
d’esquelets, parts descartades i closques 
d’organismes alliberats després de la seva 
mort. El primer tipus dóna lloc a les roques 
detrítiques, el segon a les evaporites i el tercer 
a les orgàniques (entre elles els carbonats) i les 
organògenes (carbons).
Les roques detrítiques són les roques 
sedimentàries més abundants en la naturalesa. 
La formació de les roques detrítiques s’inicia 
amb el procés de meteorització o destrucció 
de les roques existents. Els fragments o 
partícules resultants de la meteorització 
d’aquestes roques són els sediments, 
que són la matèria primera que generarà les 
noves roques sedimentàries. Els sediments són 
transportats per diferents agents, com corrents 
d’aigua o aire, i seran dipositats en alguna conca 
quan aquests fluxos hagin perdut energia i això 
faci impossible el seu transport. Els sediments 
s’aniran acumulant a la conca receptora, on poc 
a poc es compactaran i es cimentaran fins formar 
una roca sòlida, la nova roca sedimentària.
El criteri utilitzat per a classificar les roques 
detrítiques és la mida dels clasts, que són les 
partícules que contenen. Així en funció de la 
mida de gra tenim:



15

Dino-Rutes

• Argil·lita: és una roca sedimentària composta 
per partícules de mida argila, és a dir grans d’una 
mida menor de 0,0039 mil·límetres.
• Limolita: és una roca sedimentària formada per 
partícules de mida llim, és a dir grans d’una mida 
compresa entre 0,0039 i 0,062 mil·límetres.
• Gres: és una roca sedimentària formada per 
partícules de mida sorra. Amb grans d’una 
grandària compresa entre 0,062 i 2 mm.
• Conglomerat: està format per partícules de mida 
grava i còdol, superiors a 2 mil·límetres.
• Bretxa: està formada per partícules de mida 
còdol i bloc, però els clasts tenen una forma 

angulosa.

Novena parada: “Estructures 
sedimentaries”

Les estructures sedimentàries són les 
formes internes preservades en els materials 

que componen els estrats de les roques 
sedimentàries.
Es poden generar per processos sedimentaris, 
com per exemple, el corrent d’un riu o les 
onades en trencar a la platja; o bé per processos 
d’activitat biològica, com les galeries excavades 
a la terra pels cucs.
Aquestes estructures es formen en el mateix 
lloc on s’han trobat, a diferència dels fòssils que 
poden haver estat transportats. Per això poden 
aportar-nos informació sobre els ambients del 
passat.
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En els gresos d’aquest aflorament pots veure 
petites ondulacions fossilitzades a la roca. Es 
tracta de ripples, que son estructures primàries 
sindeposicionals (es a dir, formades conjuntament 
amb la deposició) a la interfície d’un material 
granular no consolidat (sorra, greda, neu, llim, 
etc.) per l’acció d’un fluid, com pot ser l’aigua o 
l’aire. Si es van formar pel moviment de l’aire o 
l’aigua en una direcció essencialment, la seva 
forma és asimètrica. Es coneixen doncs com a 
ripples de corrent i tindran costats més costeruts 
en la direcció de descens del corrent i pendents 
més graduals al costat de corrent ascendent. 
Els ripples produïts per un corrent que 
flueix a través d’un canal de gres o pel 
vent que bufa sobre una duna de sorra 
són dos exemples comuns de ripples de 
corrent. Quan es presenten a la roca, es 
poden utilitzar per determinar la direcció del 
moviment d’antigues corrents d’aigua o de vent.
Hi ha altres ripples que tenen forma simètrica o 
lleugerament asimètrica i es denominen ripples 
d’oscil·lació o d’onatge. Són conseqüència del 
moviment cap endavant i cap enrere de les ones 
superficials en un ambient som pròxim a la costa.
L’estudi d’aquestes estructures sedimentàries 
ens ha permès saber que la major part del gresos 
de la Formació Morella va ser dipositats en 
ambients costaners de platja.
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Desena parada: “On trobem dinosaures?”
Actualment trobem jaciments de dinosaures 
en diferents ambients sedimentaris, 
que són aquells ambients en els quals 

es van dipositar els sediments que eren 
transportats fins a la conca.

A la Formació Argiles de Morella els dinosaures 
van haver d’habitar la plana deltaica. Hem trobat 
les seves empremtes en dipòsits de platja formats 
durant els períodes de clima tropical i també a 
l’interior de les lleres dels rius encaixats durant 
les etapes de descens del nivell del mar i clima 
mediterrani. Per raons de la dinàmica geològica 
al delta, les restes òssies es troben preferentment 
en dipòsits de platges i estuaris formats durant 
l’ascens del nivell del mar en èpoques de clima 
tropical.
En l’actualitat es coneixen nombrosos jaciments, 
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no només a la capital de la comarca, Morella, sinó 
també en poblacions veïnes com Cinctorres, 
Forcall, Todolella, Portell o La Mata.
A la conca del Maestrat el registre de dinosaures 
acaba quan la tectònica accelera l’enfonsament 
del fons de la conca i el mar l’envaeix les terres 
emergides, formant-se gruixos de carbonats 
orgànics en un ambient tropical i de major 
profunditat.
No obstant això, el registre a Ibèria, que és l’illa 
en el marge oriental de la qual va estar situada 
la conca del Maestrat, es perllonga més enllà del 
Barremià superior.

Onzena parada: “ANA”
El jaciment ANA va ser descobert l’any 1998, per 
ramón ortí. en maig de 2002 es realitza la primera 
campanya d’excavacions. vist l’èxit de la primera 
actuació es decideix ampliar la zona a excavar 
i en setembre de 2002 es realitza una segona 
campanya.
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Després dels èxits obtinguts l’any 2002, es 
prepara una nova actuació que té lloc l’any 
2004. Posteriorment en els anys 2005, 2008, 
2009, 2011 i 2015 s’ha treballat en el jaciment 
on s’han recuperat ja un total de 937 fòssils. 
La seva història, les seves troballes i les seves 
particularitats fan d’ANA un jaciment singular, 
que està donant molts fruits científics, culturals i 
patrimonials. L’Ajuntament de Cinctorres i el Grup 
Guix de Vila-real estan treballant intensament 
per a posar en valor un punt d’interès cultural 
tan important de la comarca d’Els Ports i de la 
província de Castelló. Per això s’ha habilitat 

part del jaciment per fer-ho visitable i s’han 
col·locat panells explicatius i rèpliques 
d’algunes de les peces trobades al lloc on 
van ser recuperades.

L’adequació turística i cultural del jaciment 
ANA i el seu entorn suposa una proposta 

pionera a la Comunitat Valenciana, i és el 
primer jaciment d’óssos de dinosaures habilitat 
per la seva visita a la nostra comunitat. La 
unió d’aquest projecte, juntament amb l’àrea 
educativa i d’interpretació adjacent, i el museu 
de dinosaures de la localitat, creen un complex 
turístic-cultural únic a la comarca d’Els Ports. 
Aquest complex permet la difusió i divulgació 
del patrimoni paleontològic valencià d’una forma 
integral, primer a través del procés d’excavació al 
jaciment. Després, mitjançant la interpretació del 
procés d’estudi i valorització en l’àrea educativa i 
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finalment, la posada en valor del patrimoni, en el 
museu paleontològic de la localitat.

Dotzena parada: “Com es formen els fòssils?”
Els processos fisicoquímics que intervenen en 
la transformació de les entitats biològiques i 
les transformen en fòssils són complexos i del 
seu estudi s’encarrega la tafonomia. encara que 
la successió de reaccions que condueixen a la 
fossilització són múltiples i diverses, podem 
afirmar que el procés que provoca la fossilització 
d’un teixit ossi és, bastant diferent del que es 
necessita per a la conservació d’una petjada.
Com fossilitza un os?. Quan un animal mor, 
s’inicia de manera natural un procés 
de descomposició. Les parts toves 
com òrgans, teixits, músculs, etc. es 
mantenen unides durant un cert temps, 
fins que la descomposició les destrueix i les 
restes esquelètiques queden desarticulades. En 
aquest punt ens podem trobar que, si l’animal 
no és enterrat ràpidament, les seves restes 
poden no arribar a fossilitzar, ja que pot ser que 
siguin destruïts o bé que puguin patir l’acció 
d’animals carronyers que dispersin, trenquin i 
ingereixin els ossos, fent desaparèixer d’aquesta 
manera els elements esquelètics de l’animal 
mort. Encara que hi ha algunes excepcions, 
com a norma general les entitats biològiques 
tindran un potencial més elevat de fossilitzar 
en ambients on els sediments les cobreixin 
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ràpidament. En els sediments que contenen els 
ossos, una vegada aquests queden enterrats, es 
produeixen una sèrie de processos físics, com 
ara la compactació pel pes dels sediments o bé 
processos químics que portaran a la substitució 
dels elements moleculars orgànics del teixit ossi 
per elements minerals inorgànics. Finalment, el 
fòssil conservat haurà de romandre a l’espera 
que l’erosió el faci aflorar a la superfície i que 
aquest sigui descobert per algun paleontòleg.

Tretzena parada: “Fòssils d’ANA”
En aquest jaciment del Barremià (Cretaci 
inferior), amb una edat aproximada de 125 milions 
d’anys, s’han recuperat fòssils de vertebrats i 
invertebrats. entre els invertebrats destaquen els 
bivalves, gasteròpodes, foraminífers, plantes i 
l’icnofòssil Terodolites.
De vertebrats, no només s’han trobat dinosaures, 
sinó que també hi ha fòssils de “peixos”, taurons 
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i cocodrils. Entre els dinosaures, destaca la 
presència d’ornitòpodes hadrosauriformes, dels 
quals les restes són abundants. Però també 
s’han identificat dos teròpodes i un sauròpode. 
El que fa del jaciment ANA, un lloc important per 
a l’estudi de la flora i la fauna mesozoica de la 
comarca d’Els Ports.
Al jaciment s’han trobat fòssils de peixos. Els 
osteïctis (peixos ossis) són un grup de vertebrats 
gnatòstoms (peixos amb mandíbules articulades) 
que agrupa tots els peixos dotats d’esquelet 
intern format per peces calcificades. El terme 
Osteichthyes fa referència a un clade parafilètic, 
pel que no és un grup correcte des del punt 
de vista de la classificació cladística. En 
ANA s’han recuperat vèrtebres de peixos 
ossis.
També s’han trobat    taurons (Selachimorpha). 
En concret s’han recuperat dents de condrictis 
elasmobranquis hybodòntids, ja que és més 
difícil que el seu esquelet fossilitze donat que és 
cartilaginós.
Un altre animal que hi trobem són els cocodrils, 
concretament dents i osteoderms, les plaques 
de l’esquena d’un gran exemplar d’entre 2 i 
5 metres de longitud. Segurament es tracta 
d’un cocodrilomorf neosuqui, pròxim al gènere 
Goniopholis. Aquest animal tindria un tipus de 
vida aquàtic i probablement s’alimentaria de 
peixos, tortugues i de petits animals, com ara 
cries de dinosaure.
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Catorzena parada: “Tafonomia d’ANA”
Les lleis que estudia la Tafonomia aporten 
informació sobre els processos que es produeixen 
entre la mort de l’ésser viu fins que s’enterra i 
dels processos d’alteració física i química un cop 
que les restes ja han estat enterrades. És a dir, el 
pas d’entitats biològiques des de la biosfera fins 
a la litosfera.
Els estudis tafonòmics fets al jaciment ens han 
ajudat a conèixer com s’ha produït l’acumulació 
d’ossos presents al mateix. Aixi, els estudis 
sedimentològics duts a terme en ANA indiquen 

que els fòssils van ser dipositats en un 
ambient poc profund dintre d’un estuari 
(fàcies marines), la qual cosa indica 
que els sediments van ser dipositats en 

un ambient de baixa energia. Els estudis 
tafonòmics, per la seva banda, indiquen que 

els ossos van ser alterats (arrodonits) per l’acció 
de les onades en aquest ambient d’estuari poc 
profund.
La concentració de fòssils al jaciment ANA es deu 
a processos sedimentològics. Aquests processos 
s’associen a una superfície erosiva subaèria 
modificada durant una transgressió marina. Igual 
que en altres hiats estratigràficament significatius 
hi trobem una condensació ecològica i una 
barreja de parts dures i troncs amb diverses 
històries diagenètiques i tafonòmiques. Aquesta 
acumulació ha estat produïda en la seva major 
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part a causa d’una interrupció en la sedimentació 
i en una part menor a causa d’una exhumació 
produïda per l’erosió. Aquests processos 
donen com a resultat una associació mesclada 
i un conjunt heterogeni, el que indica que molts 
elements són retreballats. Alguns elements són 
autòctons (per exemple, els invertebrats marins) 
i altres són al·lòctons o parautòctons (per 
exemple, els troncs d’arbres i els dinosaures).
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Quinzena parada: “Museu Dinosaures”
Actualment situat en el Palau dels Santjoans, 
l’edifici és propietat de la Diputació Provincial de 
Castelló qui el té cedit a l’Ajuntament amb fins de 
museu i activitats culturals.
La planta inferior es utilitzada per a albergar 
la colecció museogràfica permanent de peces 
paleontològiques procedents del jacimient 
paleontològic ANA.
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