
Descobreixen a Isona, 
al Pallars Jussà, el 
jaciment de dinosaures 
més modern d’Europa
S’han trobat restes òssies de 
cocodrils i closques de caragol
Un grup de paleontòlegs ha des-
cobert el jaciment de dinosaures 
més modern d’Europa en un punt 
situat molt a prop de la població 
de Sant Romà d’Abella, al Pallars 
Jussà. En aquest jaciment, cone-
gut com del Molí del Baró, s’han 
trobat una gran diversitat de res-
tes de dinosaures, nombroses 
restes òssies de cocodrils, així 
com algunes de closca de cara-
gol terrestre. Àngel Galobart, pa-
leontòleg de l’Institut Català de 
Paleontologia i del Museu d’Iso-
na, va explicar ahir que les més 
abundants corresponen a dife-
rents espècies de vegetals, entre 
les quals destaquen les fulles de 
la palmera Sabalites. A part de 
fulles, s’han trobat innumerables 
fragments de troncs i llavors. Ga-
lobart va dir que aquestes restes 
permetran als investigadors di-
buixar el paisatge que hi havia a 
la Conca de Tremp fa 66 milions 
d’anys, just abans de l’extinció 
dels dinosaures. 

El jaciment està format per 
gresos i argiles de color gris di-
positats en un ambient fluvial, 
segurament al fons d’una petita 
acumulació d’aigua en un mean-
dre abandonat o a una zona molt 
propera a un riu, va explicar Ga-

lobart. La major part de restes de 
dinosaures recuperades pertan-
yen a hadrosaures de diferents 
mides, però també s’han recupe-
rat dents de dinosaures carnívors 
i fragments de closques d’ous de 
titanosaures.

La recuperació de les restes 
s’ha fet en el transcurs de 5 cam-
panyes d’excavacions. 

La primera va tenir lloc l’any 
2002 i a aquesta li van seguir al-
tres campanyes els anys 2007, 
2010, 2011 i 2015.

Els estudis d’aquestes restes 
han permès descobrir que el pai-

satge de la Conca Dellà era molt 
diferent del que la gent veu ara. 
Galobart va dibuixar un paisatge 
ple de palmeres, falgueres i amb 
un riu amb un cabal molt elevat i 
meandres on els dinosaures ana-
ven a pondre ous.

El paleontòleg va explicar que 
els dinosaures van viure 150 mi-
lions d’anys i els molts jaciments 
que s’han excavat han deixat 
imatges de períodes molt dife-
rents. Així mateix, va insistir que 
tant al límit de l’extinció dels di-
nosaures “no n’hi ha cap més a 
Europa”. 

FOTO: Museu d’Isona / Imatge d’una de les excavacions al jaciment
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L’Ajuntament de Torrefarrera ha 
realitzat obres de millora de l’ac-
cessibilitata quatre guals de l’av. 
Lleida i l’av. del Convent per am-
pliar la vorera, suprimir el graó 
i fer la rampa per pujar i baixar 
les persones amb mobilitat re-
duïda, segons va informar ahir 
l’Ajuntament en un comunicat. 

També s’han realitzat tas-
ques per protegir els escocells 
de les vies més transitades per 

vianants, per facilitar el passeig 
i que no ensopeguin amb el des-
nivell que hi ha entre la vorera i 
la terra de l’arbre. 

A més s’ha dut a terme una 
actuació al camí del Secà per 
construir una part de vorera i 
protegir del trànsit la resta de 
l’itinerari pels vianants. El pres-
supost total d’aquestes obres és 
de 14.890 euros, afegeix la nota 
de l’Ajuntament.

Torrefarrera millora 
l’accessibilitat a diferents 
indrets de la població

FOTO: Aj.Torrefarrera/ Una de les rampes que s’ha construït

El director del Patronat de Tu-
risme, Juli Alegre, va destacar 
ahir el bon posicionament que 
té l’oferta de turisme rural de 
la demarcació de Lleida, que 
representa un 24 % a escala de 
tot Catalunya, i va explicar la re-
cuperació quant al nombre de 
viatgers i de pernoctacions que 
va experimentar aquest sector 
l’any 2018 amb relació a l’any 

anterior, en el decurs de l’acte 
de cloenda de la Trobada de les 
Cases de Turisme Rural de la De-
marcació de Lleida que es va ce-
lebrar ahir a l’Hotel Terradets de 
Cellers (el Pallars Jussà). Alegre 
va exposar que el sector turís-
tic de les comarques del Pirineu 
i les Terres de Lleida va tancar 
l’any 2018 amb el millor resultat 
de la història.

La Diputació posa en valor 
l’oferta del turisme rural de 
la demarcació de Lleida
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