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Troben noves dades
sobre els neandertals a
la Cova dels Tritons
FOTO: AJ. Guissona / Els participants atents a l’explicació del guia

Guissona inicia el cicle de
visites guiades nocturnes
per mostrar el seu patrimoni
Per cinquè any consecutiu, els
dijous d’agost a les 10 del vespre,
Guissona acull el cinquè cicle de
visites guiades nocturnes per la
vila, amb l’objectiu de donar a
conèixer diferents elements del
patrimoni de la vila. En aquesta
primera visita hi van participar
una cinquantena de persones,
l’aforament màxim establert per
les visites, el grup va fer una visita guiada descobrint diferent
elements del modernisme a la
nostra vila. Els participants van

descobrir detalls de diferents
façanes, balcons i portalades de
la nostra vila, acabant davant la
façana de l’emblemàtic centre
catòlic.
A l’interior, els esperava una
cupletista que els va traslladar al
paral·lel de l’època. En totes les
edicions de les visites guiades,
les visites acaben amb un petit
espectacle. En la primera es presentarà el folklore i les tradicions
guissonenques en la segona. El
preu de la visita és de 5 euros.

Agramunt impulsa un nou
pla contra el deteriorament
dels seus camins rurals
L’Ajuntament d’Agramunt a través de la Regidoria d’Agricultura
va reunir el passat 18 de juliol
els representants de tots els vedats de caça que tenen part del
seu àmbit d’actuació al municipi
d’Agramunt. L’objectiu de la reunió era exposar als representants dels vedats la problemàtica
existent en el manteniment de

Les excavacions han posat de
manifest restes humanes i d’animals
Senterada
ACN
Una campanya d’excavacions a
la Cova dels Tritons, al Congost
d’Erinyà (Pallars Jussà), han deixat
noves dades sobre els neandertals al Pirineu. Al seu interior s’hi
ha trobat una gran quantitat de
restes òssies d’animals acumulats
per aquests predadors, sobretot
caprins i óssos de les cavernes,
que indiquen l’ús de la cavitat per
part de grans carnívors durant
generacions. També s’hi han trobat indicis de presència humana.
Entre els ossos acumulats pels
carnívors s’ha localitzat una petita col·lecció d’eines lítiques que
guarden les típiques característiques de l’època neandertal. Això
fa que la Cova dels Tritons, juntament amb la Cova de les Llenes,
representi una evidència més de
la continuïtat d’aquestes comunitats neandertals a les valls pre-
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pirinenques durant bona part del
Paleolític mitjà. La Cova dels Tritons és una cova de dimensions
reduïdes, que consta d’un passadís estret d’uns 20 metres de
llargada. És el lloc perfecte per a
l’establiment de caus de carnívors

prehistòrics. Les excavacions a les
Coves dels Tritons i de les Llenes
s’integren dins del projecte de recerca de la Generalita ‘’Compartint l’espai: les interaccions entre
homínids i carnívors al Nord-est
peninsular’’ .

camins rurals. Fins a dia d’avui,
la major part de vedats han destinat part dels seus ingressos per
a dur a terme aquestes tasques
de manteniment. En aquest
sentit, el consistori treballarà
en una proposta conjunta que
contemplaria un pla de manteniment anual per evitar el deteriorament dels camins.

Acaben els tallers de feina
fets pel Consell Comarcal
Durant el mes de juliol des de
l’àrea de promoció econòmica
del Consell Comarcal s’han realitzat tot un seguit de tallers de
feina amb la finalitat de donar
recursos i eines de millora tant
a persones que busquen feina,
o bé, persones que per diferents
situacions volen millorar la seva
situació actual laboral i aprofitant els dies de vacances es formen en la recerca d’ofertes de

feina. Amb total s’han realitzat
5 tallers en els quals han participat una trentena de persones.
Segons ens informa l’àrea de
promoció econòmica d’aquesta
trentena de persones, 8 han trobat feina amb les eines adquirides en els cursets. Els tallers són
totalment gratuïts i l’horari dels
tallers són els dilluns durant tot
un mes. De cara al setembre es
tornaran a iniciar més tallers.
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Vilanova converteix la plaça
de la Pau en un espai de
memòria de la Guerra Civil
El passat mes de juliol, Vilanova de la Barca va duu a
terme els treballs de restauració d’un dels vint tancs
que van participar en l’ofensiva republicana que es va

fer al poble el 9 d’agost de 1938 durant els combats de
la Guerra Civil. Els treballs van consistir en la instal·lació de plafons amb informació sobre els fets que varen
succeir durant l’assetjament per converitr la zona en
un espai de memòria sobre un dels episodis més tristos viscuts al nostre país. És tracta d’un tanc rus que va
ser descobert l’any 1982 després d’una riuada. Avui es
compleixen 78 anys de l’ofensiva a Vilanova de la Barca.

