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El Govern protegeix
els jaciments d’ous de
dinosaure de Nargó
La Generalitat aprova declarar el conjunt
paleontòlogic Bé Cultural d’Interès Nacional
Els jaciments paleontòlogics
de Coll de Nargó, a l’Alt
Urgell, reuneixen la major

de Sallent i el casc urbà de Coll de
Nargó, municipi al qual pertany,
situat al comarca de l’Alt Urgell.
Atesa l’àmplia extensió que ocupen els estrats fossilífers, s’han
considerat les àrees de màxim

de dinosaures coneguda a
Europa i és una de les més
importants del món.

quatre jaciments principals ateColl de Nargó
ACN
El Govern va acordar ahir declarar bé cultural d’interès nacional,
en la categoria de zona paleontològica, els jaciments de Coll
N
A U
cats amb els topònims de Pinyes,
Santa Eulàlia, Sallent i Cal Salider.
El conjunt paleontològic de Coll de Nargó presenta un alt vareferent paleontològic a nivell
mundial per la qualitat i l’abundància de troballes excepcionals,
E
L
zona paleontològica reuneix la
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de dinosaures coneguda a Europa i és una de les més importants
del món. Així mateix, s’hi conserven icnites i restes òssies de dinosaures, d’altres faunes i de restes
vegetals d’una varietat d’estrats
molt extensa, que fan de Catalunya un dels pocs llocs del món on

el comportament i la desaparició
milions d’anys.
L
leontològica amb jaciments d’ous
de dinosaure de la Vall del Riu Sa-

i qualitat de les diverses dades.
Aquests jaciments, d’oest a est,
s’han anomenat amb els topònims de Sallent, Pinyes, Santa Eulàlia i Cal Salider.
L V
R S
va jaciments paleontològics únics
al món amb restes directes i innosaures. Destaca el registre
oològic (ous, closques i postes)
de Megaloolithus siruguei, Megaloolithus aureliensis i Cairanoolithus cf. Roussetensis, atribuïts a
de la presència excepcional de
possibles dinosaures armats o
anquilosaures.

Els arquitectes
catalans, en contra
del Pla Hidrològic
de l’Ebre
L J
G
C
gi d’Arquitectes de Catalunya,
a proposta de les seves demarE
L
va manifestar ahir en contra
del Pla Hidrològic del riu Ebre,
aprovat pel govern de l’Estat en
funcions el passat 8 de gener.
E C
P
la important intervenció que
s’hi vol fer.

CaixaBank
gestiona
24.797
milions de
grans clients
CaixaBank Banca Privada, el
servei especialitzat de CaixaBank per a clients amb més de
aconseguit la xifra de 24.797
milions d’euros de patrimoni
C
A
P
B
registrar un creixement interritori. En el conjunt d’Espanya,
CaixaBank Banca Privada és
da en banca privada per vo-

Tàrrega treu
a concurs 10
parades vacants
del mercat
dels dilluns
LA
T
concurs públic l’explotació d’una
desena de parades vacants de
venda no sedentària al mercat
setmanal dels dilluns. Es tracta
de places que han quedat disponibles per renúncia, jubilació o
L R
P
E
nuarà mantenint un equilibri en
l’oferta del mercat i, en aquest

d’equipament de la persona o parament de la llar. Aquestes llicèn-
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rresponen als carrers del Carme,
T
B
A
la plaça del Carme.
Arran dels canvis en la norhan d’atorgar les places lliures
dels mercats ambulants mitjançant concursos públics, com
és el cas de la licitació que ara

tramita la capital de l’Urgell. Els
interessats poden consultar el
plec de clàusules al web municiO
d’Atenció al Ciutadà (OAC) de la
C
C
L
del vespre.
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Nou vehicle de recollida
de brossa per a Tàrrega
T
L
ció d’aquest vehicle va tenir lloc

aquest dilluns en el marc del
Consell d’Administració de la
societat Urgell Net. Aquesta societat té delegada la recollida de
residus a la comarca.

