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turisme neu

Ferrocarrils invertirà 24 milions a
Boí Taüll en els pròxims deu anys

Primeres pluges en
més d’un mes a Lleida

En destinarà 2,4 anuals a renovar i modernitzar l’estació sense ampliar-la

fgc

r. ramírez

❘ lleida ❘ Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), propietària de
Boí Taüll, invertirà en l’estació
24 milions d’euros en els pròxims deu anys. Així ho va afirmar ahir la presidenta d’aquesta
empresa pública, Marta Subirà.
Va detallar que FGC destinarà 2,4 milions a l’any a l’estació d’esquí, d’acord amb un pla
d’inversions que preveu renovar i modernitzar el domini
esquiable de l’Alta Ribagorça
sense ampliar-lo més enllà dels
límits actuals.
Subirà va indicar que la inversió a Boí Taüll inclourà des
de renovar maquinària fins a
reformar l’edifici de serveis.
Va destacar la modernització
de la innivació artificial, amb
canons d’última generació que
produeixen neu amb un consum
més eficient de l’aigua i l’energia
per guanyar sostenibilitat. La
presidenta de FGC va expressar la seua confiança que això
es tradueixi en més visitants i
més activitat turística al conjunt de la comarca. Boí Taüll és
l’última estació rescatada per la
Generalitat. Se la va quedar el
2014, quan els seus propietaris
es van declarar en concurs de
creditors. El 2020 va passar a
mans de FGC, propietària també de Port Ainé i Espot Esquí.
Entre les tres estacions generen
entre 4,5 i 5,7 milions d’euros a
l’any, uns ingressos per sota dels
costos d’explotació. Subirà va

❘ lleida ❘ Un petit front que va
creuar ahir el pla de Lleida
va deixar pluges febles, les
primeres en més d’un mes a
la província i que no van superar el litre per metre quadrat. Van caure 0,8 litres a
Castellnou de Seana i 0,3 a
Alguaire. Les temperatures
mínimes van registrar un
lleuger descens al Pirineu i
no hi va haver nevades.

Concentració contra
Vox a Tàrrega
❘ Tàrrega ❘ Un grup de persones
es van concentrar ahir al matí
a la plaça del Carme de Tàrrega per protestar davant una
taula informativa de Vox. Va
ser una concentració sense incidents amb un ampli desplegament policial, amb agents
de Mossos i la Policia Local.

Interès per la xarxa
de CEI de la Diputació

Subirà i responsables de FGC i Boí Taüll, entre d’altres, van visitar ahir el nou teleesquí de Puigfalcó.

indicar que “busquem el millor
resultat econòmic”, encara que
va puntualitzar que aconseguir
que les pistes s’autofinancin “no
és l’element principal” i va destacar-ne el valor com a motor
econòmic de les comarques de
muntanya. La presidenta de
FGC va visitar ahir el domini
esquiable de l’Alta Ribagorça,
que acull aquesta setmana la
celebració del campionat europeu d’esquí de muntanya (més
informació a la pàgina 36).

Estudien un recurs contra obres per
assegurar el proveïment de llum
n FGC ja examina el recurs
que una empresa, Gestora
Valenciana de Viajes de Grupo SL, ha presentat contra la
llicència municipal d’obres
per dotar Boí Taüll d’una
nova línia elèctrica, necessària per assegurar el subministrament de l’estació. La

turisme actiu

firma al·lega que els treballs
envairien les pastures a prop
del Pla de l’Ermita que va adquirir en subhasta al desembre. Ho va fer en el marc de
la liquidació d’una filial de
Nozar, antiga propietària de
les pistes abans que passessin
a mans del Govern.

❘ lleida ❘ Representants de la
diputació de Badajoz van
visitar divendres la corporació provincial de Lleida per
conèixer el model d’agenda
compartida que lidera el Patronat de Promoció Econòmica i la gestió de la xarxa
de CEI a través de GlobaLleida, amb l’objectiu d’aplicar aquest model a la seua
província.

Demanen mesures per
salvar Casa Vallmanya
❘ lleida ❘ El grup d’ECP demana a la Diputació i Generalitat
mesures per salvar la Casa
Vallmanya d’Alcarràs i posar
en relleu aquest patrimoni.

equipaments mascotes

Ratifiquen els projectes per a
rutes de senderisme al Pirineu

ajuntament de benavent

Més de 900.000 euros per millorar 842 quilòmetres de camins
Redacció

❘ Lleida ❘ La Diputació ha aprovat definitivament els projectes d’adequació i senyalització
dels camins que formen part
del projecte Camins Tradicionals dels Pirineus, impulsat
per la corporació provincial,
en col·laboració amb el Conselh Generau d’Aran i els consells de les comarques de muntanya. Suposen l’adaptació de
842 quilòmetres de camins del
Pirineu per facilitar la pràctica
del senderisme. L’aprovació
d’aquests projectes preveu
també la instal·lació de senyals
en diferents carreteres, allà
on aquestes es creuen amb camins tradicionals, per advertir
els conductors sobre les zones
on els senderistes poden travessar la calçada a peu.

El pressupost per executar
els projectes a les diferents
comarques s’estima en uns
900.804 euros, dels quals el
50 per cent procedirà del fons
europeu Feder. La corporació
provincial assumirà un 25 per

les claus

Cinc lots

z El projecte s’adjudicarà en
cinc lots: Alt Urgell i Cerdanya;
Aran; Solsonès i Baronia; Alta
Ribagorça i Pallars.

Senderisme
z Camins Tradicionals dels Pirineus preveu adaptar 842 quilòmetres de camins per facilitar la pràctica del senderisme.

cent del cost, i per la seua part
l’administració aranesa i els
ens comarcal sufragaran de
forma conjunta el 25 per cent
restant.
Ara que els projectes ja han
rebut l’aprovació definitiva
de la corporació provincial,
està previst treure a concurs
les obres durant la pròxima
primavera, cosa que permetrà
executar els treballs durant
quatre mesos al llarg de l’estiu.
Aquest procés de contractació es farà en cinc lots diferents per als camins de l’Alt
Urgell i la Cerdanya (177.780
euros); la Val d’Aran (195.251
euros); Solsonès i la Baronia
de Rialb (154.693 euros); Alta
Ribagorça (121.542 euros) i el
Pallars Jussà i Sobirà (251.538
euros).

Divendres es va estrenar aquest espai per passejar els gossos.

Benavent de Segrià estrena una
nova zona d’esbarjo per a gossos
❘ Benavent de Segrià ❘ Benavent de
Segrià va estrenar divendres
una zona d’esbarjo per a gossos,
que ha suposat una inversió de
14.500 euros. Aquest equipament està ubicat a l’avinguda de
Lleida, al davant el parc Quatretonda, i ofereix als propie-

taris de gossos la possibilitat de
gaudir d’un espai per passejar
els animals. Compta amb una
extensió de 840 metres quadrats
repartits en dos sectors, un per
a gossos petits i un altre per als
més grans. La instal·lació està
envoltada d’una tanca.
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Creu Roja ���������������������������������������973 65 10 00
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 81 08
Farmàcies . . . . . . . . Martínez�����973 65 00 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Artigues�����973 65 01 38
Correos�������������������������������������������973 65 03 09
Inem�������������������������������������������������973 65 07 65
Bombers�����������������������������������������973 65 08 80
Urgències Mossos ����������������������������������������112
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 00

tremp
Ajuntament�����������������������������������973 65 00 05
CAP Urgències�������������������������������973 65 28 28
Hospital Comarcal del Pallars���973 65 22 55

SORT
Ajuntament�����������������������������������973 62 00 10
Creu Roja ���������������������������������������973 62 01 64
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 71 07
Farmàcia . . . . . T. Mallorqués�����973 62 00 65
Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat . . . . . �����973 62 08 04
Correos�������������������������������������������973 62 02 41
Escola de Piragüisme  . . . . . . �����973 62 07 75

municipis equipaments

Llavorsí renova després d’una
consulta el pati de l’escola
Inversió de 125.000 euros amb ajuts del pla d’obres
ajuntament de llavorsí

E. Farnell

❘ llavorsí ❘ L’ajuntament de Llavorsí ha donat llum verda al
projecte de renovació del pati del col·legi de la ZER Alt
Pallars, resultat d’un procés
participatiu per triar el disseny d’aquest espai. L’objectiu és ampliar les zones verdes
perquè puguin acollir diferents
activitats educatives. Suposarà
una inversió de 125.000 eu-

menjador escolar

Els treballs contemplen la
connexió al mateix nivell
del pati i el menjador
escolar i la ludoteca
ros, finançats amb les subvencions del pla d’obres i serveis
(Puosc).
L’alcalde de Llavorsí, Josep Vidal, va explicar que el
projecte també contempla la
connexió del col·legi amb la
ludoteca pública i el menjador
escolar. Això suposarà rebaixar el pendent del terra a la
zona del menjador per evitar
barreres arquitectòniques. El
consistori preveu licitar les

Jutjat de Pau���������������������������������973 62 00 64
Bombers�����������������������������������������973 62 00 80
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 85
EL PONT DE SUERT
Ajuntament�����������������������������������973 69 00 05
CAP���������������������������������������������������973 69 11 59
Creu Roja ���������������������������������������649 80 53 05
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����902 45 09 02
Jutjat de Pau���������������������������������973 69 00 77
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Oficina turisme�����������������������������973 69 06 40
Farmàcia Aguilà Borràs . . . . . �����973 69 01 08
Correos�������������������������������������������973 69 03 05
C. de Recursos Pedagògics �������973 69 03 43
Serv. d’Extensió Agrària . . . . �����973 69 00 40
Societat de Pescadors . . . . . . �����973 69 05 15
Bombers�����������������������������������������973 69 00 80

projectes turisme

La Vall Fosca dedica un
centre al seu telefèric
E. f.

❘ torre de capdella ❘ L’ajuntament de la Torre de Capdella habilita un centre d’interpretació del Telefèric de
l’estany Gento a les antigues
oficines d’Endesa, ara de titularitat municipal, situat al
peu d’aquest remuntador. El
centre també comptarà amb
una sala d’espera per als turistes, serveis i un sala audiovisual en què es projectarà
un vídeo sobre el funcionament de la central reversible
de Sallente-Estany Gento.

L’alcalde, Josep Maria Dalmau, va explicar que ja que
la central reversible no és visitable, aquest vídeo donarà a conèixer als turistes el
funcionament i la història.
El consistori preveu que les
obres estiguin finalitzades
abans de l’inici de la temporada del telefèric, prevista
per a l’1 de juliol. El projecte
està en informació pública i
les empreses disposen encara
fins al dia 17 per presentar-hi
ofertes. El projecte preveu
una inversió de 85.000 euros.

obres

iniciatives

Vista actual del pati del col·legi de Llavorsí.

Treballs per
urbanitzar dos
carrers de Vilaller

Consulta per posar
nom a la nova
sala de la Pobla

obres aquest mateix trimestre. D’altra banda, el municipi
destinarà 125.000 euros més
procedents d’ajuts del Puosc
per millorar el recinte de les
piscines municipals. El projecte
contempla la renovació dels
vestidors, les dutxes i la pavimentació del recinte. També
preveu l’ampliació de la zona
del bar amb una cuina i un magatzem, així com la instal·lació
d’una gran pèrgola. El projecte

❘ vilaller ❘ L’ajuntament de
Vilaller ha donat llum verda
al projecte per millorar la
urbanització dels carrers de
Santa Cecília i de l’Església,
una actuació que contempla una inversió de 70.000
euros.
Així mateix, també preveu una altra actuació al carrer Riupedrós per posar en
relleu l’atractiu turístic de la
localitat.

❘ La pobla de Segur ❘ La Pobla
de Segur ha iniciat una
consulta popular per posar nom a la nova sala polivalent del municipi, que
el consistori ha llogat per
disposar d’un espai en el
qual portar a terme actes
d’entitats, festes o balls. Els
veïns poden votar a través
de les xarxes socials una
proposta de nom fins al
pròxim dia 28 de febrer.

està en exposició pública i la
previsió és tenir les obres finalitzades al juny.

Cobrir la pista esportiva
En un altre ordre, el consistori preveu cobrir la pista
poliesportiva municipal per
disposar d’un nou equipament
en el qual celebrar actes, fires
i altres certàmens. L’actuació preveu una inversió de
372.000 euros.
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CULTURA

paleontologia investigació

El dinosaure gegant del Pallars

L’extracció en un jaciment d’Orcau el 2014 de restes fòssils d’una nova espècie de titanosaure ha
culminat aquesta setmana amb la publicació internacional de la troballa || L’‘Abditosaurus kuehnei’,
un exemplar únic que serà l’estrella del nou Museu de la Conca Dellà aquesta primavera
icp

j.b.

icp

F

a una mica més de set anys,
un equip d’investigadors va
aconseguir extreure d’un jaciment a Orcau, al Pallars Jussà,
el fòssil més gran de dinosaure trobat fins llavors a Europa:
les vèrtebres d’un coll sencer
de titanosaure, com va publicar
SEGRE en el seu dia.
Una troballa única al continent al tractar-se d’una peça
sencer a.En le s c a mpa nye s
d’excavació dutes a terme des
d’aleshores s’han pogut recuperar fins a 53 restes de l’esquelet
d’un animal que mesurava 18
metres i pesava unes 14 tones.
Aquesta setmana, la revista especialitzada internacional NatureEcology & Evolution ha
publicat tota l’exhaustiva investigació dirigida per experts de
l’Institut Català de Paleontologia (ICP) Miquel Crusafont i el
Museu de la Conca Dellà, amb
la col·laboració de la Universitat
de Saragossa.
Els paleontòlegs han batejat
aquest exemplar gegant de titanosaure com a Abditosaurus
kuehnei. El cognom ret homenatge al paleontòleg alemany
Walter Kühne, que va excavar
les primeres restes d’aquesta nova espècie el 1954. El nom, Abditosaurus, significa rèptil oblidat, perquè el jaciment va caure en l’oblit fins al 1986, quan
se’n van extreure algunes restes
més, però una gran tempesta va
fer cancel·lar l’excavació.
L’enclava ment va tor nar
a quedar en l’oblit fins que el
2012, personal investigador
de l’ICP va reprendre les excavacions de forma sistemàtica.

Un repte. Va haver d’obrir-se un camí per poder arribar al lloc amb una
retroexcavadora i perquè un tractor pogués carregar el fòssil.
icp

La ‘mòmia’ del coll. El bloc d’escuma de poliuretà amb què es va
protegir el 2014 el fòssil del coll per a la seua extracció del jaciment.

Com pot veure’s a les imatges
d’aquesta pàgina, l’excavació
del coll el 2014 va suposar tot un
repte tècnic, ja que mai s’havia
extret una mòmia –el bloc d’escuma de poliuretà que protegeix
el fòssil que hi ha a l’interior–
d’aquestes dimensions a Europa.
Fins i tot va haver d’obrir-se un
camí per poder arribar a l’enclavament amb un tractor i perquè
una retroexcavadora pogués aixecar els gairebé 2.500 quilos
que pesava el fòssil.

Des d’aleshores, el jaciment
també ha proporcionat diverses
vèrtebres i costelles del tronc
i ossos de les extremitats i les
cintures pelvianes i escapulars.
En total, més de mig centenar
de restes fòssils d’aquest gegant del cretaci, d’uns 70,5 milions d’antiguitat. Evidentment,
aquest Abditosauris kuehnei
“serà l’estrella” del nou Museu
de la Conca Dellà, a Isona. El
director, Àngel Galobart, confia que les obres de reforma i
ampliació de l’edifici iniciades
el setembre del 2019 culminin
“a finals del mes que ve o a començaments d’abril”.

Museu de la Conca Dellà. El coll del dinosaure, a l’arribar al magatzem
del museu, a Isona, on ha estat restaurat aquests últims anys.
Trasllat.
Vèrtebres del
coll del
dinosaure, en el
trasllat el mes
de novembre
passat a les
noves sales de
Cal Serra,
l’ampliació del
Museu que
obrirà aquesta
primavera.

El titanosaure més complet que
s’ha trobat fins ara a Europa
n L’Abditosaurus kuehnei s’ha descrit a partir de
l’esquelet de titanosaure més complet descobert
fins ara a Europa. Els titanosaures van dominar
el cretaci fa entre 145 i 66 milions d’anys. Eren
quadrúpedes, s’alimentaven de matèria vegetal
i tenien uns colls i cues relativament llargs.

anna vallés

icp

70,5

milions d’anys

Els fòssils d’Orcau pertanyen a un
exemplar que va viure fa 70,5 milions d’anys, de 18 metres de llarg i
unes 14 tones de pes.

