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Vida neandertal al Pirineu

Càritas demana no
tancar “en fals” la
crisi econòmica

Troben noves dades en restes d’aquest grup d’homínids prehistòric a la cova
dels Tritons, a Senterada || Eines d’aquella època i ossos d’animals
acn

acn

❘ senterada ❘ Una campanya d’excavacions a la cova dels Tritons,
al congost d’Erinyà, al Pallars
Jussà, ha tret a la llum més evidències de la presència dels neandertals al Pirineu. A l’interior d’aquesta cova, els experts
han trobat una gran quantitat
de restes òssies d’animals acumulats per aquests predadors,
sobretot cabres i óssos de les cavernes, fet que indica l’ús de la
cavitat per part de grans carnívors durant generacions. També
s’han trobat indicis de presència
humana.
Entre els ossos s’ha localitzat una petita col·lecció d’eines
lítiques amb les característiques de l’època neardental.
Aquesta troballa fa que la cova
dels Tritons, juntament amb la
cova de les Llenes, situada al
mateix congost, representi una
evidència més de la continuïtat
d’aquestes comunitats neandertals a les valls prepirinenques
durant bona part del paleolític
mitjà (300.000 a 40.000 anys
d’antiguitat).

❘ barcelona ❘ La presidenta de
Càritas Catalunya, Carme
Borbonés, va demanar ahir
dilluns que la societat prengui consciència del fet que
és necessari un nou model
socioeconòmic més humà
per evitar que l’“aparent”
recuperació econòmica faci oblidar els problemes de
l’anterior model i es tanqui
“en fals” la crisi.

enquesta

El 13% dels
espanyols es
considera molt feliç

Tres persones excavant a la cova dels Tritons, situada al municipi de Senterada.

Les excavacions s’integren
dins del projecte d’investigació
de la Generalitat Compartint
l’espai: els interaccions entre
homínids i carnívors al Nordest penínsular, que prova d’acla-

rir el rol d’aquests grups d’humans en contextos marginals
com el Pirineu.
De fet, rastrejar els modes de
vida dels neandertals i la seua
convivència amb els grans car-

nívors a la zona pirinenca és un
dels objectius de les investigacions de l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució
Social a la comarca del Pallars
Jussà.

❘ madrid ❘ El 13 per cent dels
espanyols es considera una
persona completament feliç
davant el 0,3 per cent que es
troba en l’extrem oposat, segons assenyala el baròmetre
del Centre d’Investigacions
Sociològiques (CIS), corresponent al mes de juliol. A
més, més de la meitat de la
població atorga un notable o
més a la seua satisfacció amb
la vida.

salut congrés

joventut enquesta

Disminueixen les morts per
càncer de pulmó en dones

El 65% dels joves amb discapacitat,
doblement discriminats a la feina

❘ madrid ❘ El percent at ge de
morts per càncer de pulmó en
dones s’ha reduït de forma significativa en l’última dècada,
d’un 60% a un 31,8%, segons
indica una investigació de la
pneumòloga i membre de la
Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica
(SEPAR) Ana Gómez Larrauri.
L’estudi, que es va presentar
durant el 49è Congrés de SE-

PAR, recull dades entre els anys
2000 i 2002 i del 2011 al 2013.
El càncer de pulmó és actualment el de més mortalitat a nivell mundial, tant en homes com
en dones. Tradicionalment, s’ha
associat a una elevada mortalitat en homes, malgrat que a
causa de l’augment del consum
de tabac per part de dones, les
dades s’han anat igualant en els
dos sexes.

❘ madrid ❘ El 65% dels joves amb
discapacitat se senten doblement discriminats a l’hora
d’accedir al mercat laboral
per la seua condició de jove i
discapacitat, segons un estudi
elaborat per Fundació Adecco
i JYSK amb motiu del Dia Internacional de la Joventut, que
se celebra divendres vinent.
Al contrari, un 22% no considera que la seua discapacitat

sigui un factor influent a l’hora
d’accedir a l’ocupació, mentre
que el 13% restant opina que
la discapacitat és, fins i tot, un
valor afegit.
A més, l’estudi, sota el títol
Mil·lennistes amb discapacitat, motor de futur, apunta
que aquesta discriminació es
fa notable, sobretot, pel que fa
a l’accés a una primera ocupació. “Els costa donar-nos una

primera oportunitat, els empresaris tenen por i prefereixen
no arriscar-se”, assenyala un
dels enquestats. Igualment, un
altre dels participants destaca
que “pesen més els dubtes sobre el que no podrem fer que
els beneficis econòmics que
rebran per contractar-nos,
s’haurien de fixar en les nostres capacitats i no en les nostres limitacions”.

