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Els ametllers
florits també
reben turistes
a La Granadella estrena la iniciativa,

que combina gastronomia i conreu

Reproducció d’un fòssil de dinosaure que s’exhibeix a l’espai Dinosfera ■ F.QUERALT/ACN

Coll de Nargó exposa 100
anys de descobertes de
dinosaures al Pirineu
a L’exhibició, comissariada per Àngel Galobart, explica la història del primer

fòssil que es va localitzar a Catalunya, l’any 1916, a la presa de Talarn

Una vintena de turistes bascos i de les comarques
barcelonines van estrenar la proposta ■ CCOC/OLEA SOUL
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Coll de Nargó ofereix l’exposició Dinosaures de Catalunya. 100 anys de descobertes. La mostra, que
es pot veure a la Dinosfera,
ha estat dissenyada per
l’Associació Geoparc Conca de Tremp-Montsec,
l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont
(ICP) i el Museu de la Conca Dellà, i s’ha programat
amb motiu del centenari
de la primera troballa a Catalunya de restes d’aquest
animal vertebrat prehistòric.
L’exhibició, comissariada pel director del Museu de la Conca Dellà i de la

Dinosfera, Àngel Galobart, explica la història del
primer fòssil que es va trobar a Catalunya, a la presa
de Talarn, i el rebombori
que la troballa va generar.
Galobart ha recordat que
la descoberta va ser “el
desencadenant” que va fer
que investigadors europeus vinguessin a treballar a Catalunya. La mostra combina plafons amb
imatges històriques, rèpliques d’ossos i eines que
utilitzen els paleontòlegs
actualment.
Va ser a mitjan 1916,
durant les obres de construcció d’una presa a Talarn, quan va quedar al
descobert un fòssil que va
esdevenir la primera resta

de dinosaure trobada a Catalunya. La troballa, després de passar per la Universitat de Barcelona i el
Museu de Geologia, no va
ser estudiada fins al 2010,
quan paleontòlegs de l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont
(ICP) i de la Universitat de
Saragossa van concloure
que era el fèmur dret de titanosaure, d’uns 70 milions d’anys d’antiguitat.
En temps geològics, això
situava aquest animal poc
temps abans que els dinosaures terrestres desapareguessin de tot el planeta.
Galobart ha recordat
que a “una resta que no se
li va donar gaire importància en el seu moment, amb

el temps ha esdevingut la
base perquè els Pirineus
siguin un dels llocs més
importants per a l’estudi
dels darrers dinosaures a
Europa”.
L’exhibició també rememora la primera excavació amb esperit específicament científic de restes
de dinosaures a Catalunya, que es va produir el
1954, quan el paleontòleg
alemany Walter Georg
Kühne va realitzar prospeccions en diversos
punts del Pirineu. L’exposició ha tingut el suport
econòmic de l’Institut per
al Desenvolupament i Promoció de l’Alt Pirineu i
Aran i l’Institut d’Estudis
Ilerdencs. ■

Una vintena de turistes de
l’àrea metropolitana de
Barcelona i Sant Sebastià
han estrenat el nou paquet turístic al voltant de
la floració dels ametllers a
la Granadella. Paisatge,
territori, conreu i gastronomia són els eixos de l’experiència, organitzat pel
Centre de la Cultura de
l’Oli de Catalunya (CCOC)
i comercialitzat a través
de l’agència Olea Soul.
Els turistes van esmorzar als camps florits
d’ametllers, en una degustació d’embotits, formatges i oli de la zona. Acompanyats d’un pagès, van
conèixer el conreu tradicional de secà i el de reg de
suport. El dinar va ser un

La fira de Sant Josep a
Mollerussa creix un 15%
ACN
MOLLERUSSA

La fira de Sant Josep de
Mollerussa va tancar ahir
una de les millors edicions
dels últims anys, amb un
augment de més de 15%
de visitants i de professionals.
El bon temps i les ganes
d’invertir del sector agrari

han estat els millors aliats
del certamen, que és una
referència a Catalunya en
maquinària agrícola. Enguany Sant Josep ha aplegat 304 expositors, un 7%
més que l’any passat. Feia
15 anys que el certamen
no assolia unes xifres d’exposició tan bones i les expectatives de creixement
s’han complert, segons els

organitzadors, que donen
per fet que s’han superat
àmpliament els 150.000
visitants de l’any passat i
els 1.500 assistents a les
jornades tècniques.
El president de la fira i
alcalde de Mollerussa,
Marc Solsona, ha assegurat: “Tanquem una molt
bona fira, de les millors
dels últims anys.” I hi ha

L’impacte econòmic a la comarca de la fira, directe i
indirecte, és de 12 milions, segons l’organització ■ ACN

homenatge a l’ametlla: sopa d’ametlles, tupina de
pagès, i un dolç ametllat,
acompanyat amb vi de la
subzona Garrigues. Una
visita a una trencadora,
per conèixer el procés de
comercialització, i l’elaboració d’ametlla garrapinyada en una balma amb
paret de pedra seca i tutelats per una veïna van tancar la jornada.
“Repetirem per collita”
Sílvia Pallejà, coordinadora del CCOC, assegura:
“Tothom va sortir molt
content i, després, van
comprar productes a les
botigues. Era una prova pilot, no dirigida al turisme
massiu, i n’estem molt satisfets. Ho repetirem al setembre, durant l’inici de la
collita.” ■

afegit: “Respon a l’estat
d’ànim general del sector,
de l’expositor i del visitant, que han respost a
l’expectativa que ja teníem inicialment.”
D’altra banda, Marc
Solsona també ha apostat
per definir una “estratègia
global” amb la fira de Sant
Miquel de Lleida que permetés que els dos certàmens fossin “no només
complementaris,
sinó
més competitius”. La clau,
diu, és que cadascuna s’especialitzi encara més en el
seu àmbit: Mollerussa, en
la maquinària agrícola i
Lleida, en la fruita. ■

