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Les notícies més importants de l'1
al 15 de novembre en Lectura Fàcil
Suplement quinzenal en col·laboració amb Alba Jussà i l'Associació Lectura Fàcil
[nointext]
IMPORTANT:
Recomanem llegir les notícies de la secció Fem-ho fàcil des de l'ordinador
perquè el format s'ajusta a les pautes de Lectura Fàcil.
Si les llegeixes des del mòbil, posa'l en format horitzontal.
[despiece]Els bombers troben un excursionista
que pensaven que s'havia perdut
Dia 2 de novembre de 2020

Refugi d'Airoto, a Alt Àneu. Foto: UEC Gràcia

Un noi de 19 anys va anar d'excursió
el primer cap de setmana de novembre.
Volia fer una ruta per les muntanyes de l'Alt Àneu,
un municipi del Pallars Sobirà.
Com que la seva família no en sabia res des de feia dos dies,
va denunciar la seva desaparició als Mossos d'Esquadra.
https://www.pallarsdigital.cat/noticia/13926/noticies-mes-importants-al-15-novembre-lectura-facil
Pagina 1 de 10

Una denuncia es posa quan es vol informar a la policia
que ha passat alguna cosa.
Després de buscar-lo més de quatre hores,
els Bombers van trobar al noi al refugi d'Airoto.
Un refugi és una petita casa al mig de la muntanya
on hi poden dormir les persones que fan excursions llargues.
El refugi d'Airoto es troba dins el Parc Natural de l'Alt Pirineu,
al Pallars Sobirà.
El noi es trobava bé i estava descansant al refugi.
Tota la història va resultar un malentès
entre el noi i la seva família.[/despiece]
[despiece]A la residència de Sort hi ha 26 persones amb coronavirus
Dia 6 de novembre de 2020

Residència de Sort. Foto: ACN

A la residència Àngel Serafí Casanovas de Sort
hi ha 35 residents (persones grans que hi viuen).
S'han comptat 16 residents i 10 treballadors amb coronavirus.
El coronavirus és un virus molt contagiós
que normalment provoca febre, tos, problemes per respirar,
mal de cap i cansament.
Els 10 treballadors s'han quedat a casa confinats
(sense poder sortir al carrer).
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A la residència, les persones amb coronavirus s'han quedat
en habitacions separades de la resta de persones sanes.
Però n'hi ha dos de més greus, que els hagut d'ingressar
a l'Hospital del Pallars, a Tremp.
És la primera vegada que es detecten casos de coronavirus
en una residencia del Pallars Sobirà.
Els professionals de l'Àrea Bàsica de Salut (ABS)
del Pallars Sobirà recorden que és important
mantenir la distància, rentar-se bé les mans
i posar-se la mascareta.
També recorden que és important quedar en petits grups
de màxim sis persones.[/despiece]
[despiece]La Generalitat de Catalunya vol que la gent
es quedi a viure i treballar als pobles petits?
Dia 6 de novembre de 2020

Lladorre, petit poble del Pallars Sobirà. Foto: Jordi Ubach

Els pobles i municipis de les zones rurals (territoris del camp
i la muntanya, lluny de les ciutats) s'estan despoblant.
Això vol dir que s'estan buidant perquè cada vegada
hi viu menys gent.
El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
s'encarrega de decidir i solucionar problemes de transport,
residus, medi ambient, natura, aigua, habitatge i obres públiques.
També s'encarrega de pensar maneres d'evitar el despoblament
https://www.pallarsdigital.cat/noticia/13926/noticies-mes-importants-al-15-novembre-lectura-facil
Pagina 3 de 10

dels municipis i pobles petits de la muntanya.
El conseller de Territori i Sostenibilitat es diu Damià Calvet.
Ha explicat un projecte per afavorir que les persones
es quedin a viure als pobles petits i que té dos objectius:
- Permetre a la gent obtenir un habitatge (casa)
- Ajudar a rehabilitar (arreglar) les cases velles
o en mal estat.
Per tirar endavant aquest projecte, necessiten la col·laboració
de professionals de la construcció com ara arquitectes,
aparelladors i enginyers.
El govern de la Generalitat es gastarà 2 milions d'euros
en analitzar: les zones despoblades, el mal estat dels habitatges,
les característiques dels municipis i els problemes de lloguer.
Treballarà conjuntament amb els ajuntaments dels municipis
de menys de 500 habitants i dels municipis
de menys de 3000 habitants però que tinguin més de 10 pobles
Acció climàtica
Per rehabilitar les cases buides, el Govern tindrà en compte
l'eficiència energètica.
L'eficiència energètica és l'estalvi d'energia que s'aconsegueix
quan es construeix una casa sostenible,
amb poc impacte pel medi ambient.
Per exemple, aïllar les parets per no gastar calefacció,
posar llums LED que necessiten menys energia
per fer la mateixa llum que les bombetes tradicionals,
o instal·lant plaques solars.
Una bona part de l'energia consumida a Catalunya
ve de les llars i els habitatges.
El Govern vol millorar l'eficiència energètica
per lluitar contra la crisi climàtica i millorar econòmicament
després de la pandèmia del Covid-19.[/despiece]
[despiece]Presenten els representants del partit
de Carles Puigdemont a les comarques
del Alt Pirineu i Aran
Dia 10 de novembre de 2020
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Carles Puigdemont el dia que va fundar el partit Junts per Catalunya. Foto: Junts per Catalunya

Carles Puigdemont és l'expresident de la Generalitat
de Catalunya. És el líder del partit polític ?Junts per Catalunya?.
A cada territori i població de Catalunya hi ha persones
que representen els partits polítics.
Junts per Catalunya ha escollit els representants
del partit a les vegueries i comarques a través d'una votació.
Una vegueria és una manera de dividir i organitzar el territori
de Catalunya, més gran que les comarques.
Les comarques són petites àrees de territori
que agrupen vàries poblacions que tenen un lligam, cultura,
història o condicions naturals en comú.
Per exemple: el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà
són algunes de les comarques de la vegueria
de l'Alt Pirineu i Aran.
Pel que fa a les comarques, Josep Maria Puigarnau
serà el coordinador de Junts al Pallars Jussà
i formaran part del seu equip Fidel Reig, Josep Bertran
i Francesc Martínez.
La Carlota Canut serà la coordinadora del partit polític
al Pallars Sobirà. Actualment, és la segona tinent d'alcaldessa
del Baix Pallars.
Ferran Lloret (regidor d'Esterri d'Àneu), Salvador Tomàs
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(alcalde del poble de Lladorre) i Alba Escolà acompanyaran
a Carlota Canut en la formació de Junts al Pallars Sobirà.
A la Vegueria d'Alt Pirineu i Aran, Ricard Pérez (regidor d'Oliana,
a l'Alt Urgell) serà qui representarà el partit polític Junts.
L'acompanyaran Imma Gallardo (regidora de l'Ajuntament de Sort
i diputada del Parlament de Catalunya), Joaquim Delgado
i Josep Lluís Farrero (regidor a la Vall de Boí, a l'Alta Ribagorça).[/despiece]
[despiece]Ha mort un resident de la residència de Sort per Covid-19
Dia 11 de novembre de 2020

Residència de Sort. Foto: ACN

El cap de setmana del 7 al 8 de novembre ha mort una persona
de la residència Àngel Serafí Casanovas de Sort.
La víctima estava ingressada a l'Hospital del Pallars, a Tremp.
Actualment, hi ha 25 persones contagiades per Covid-19
a la residència: 15 residents (gent gran que hi viu)
i deu treballadors.
El Covid-19 (o coronavirus) és un virus molt contagiós
que normalment provoca febre, tos, problemes per respirar,
mal de cap i cansament.
A la residència, les persones amb coronavirus
s'han quedat en habitacions separades
de la resta de persones sanes.
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És la primera vegada que es detecten casos de coronavirus
en una residencia del Pallars Sobirà.
A les comarques pallareses hi ha hagut
20 persones mortes per Covid-19.
La majoria d'aquestes persones van morir a la primavera
i eren residents del Centre Geriàtric del Pirineu,
a la Pobla de Segur.[/despiece]
[despiece]Baixen els nous contagis per Covid-19
a les comarques del Pallars
Dia 12 de novembre de 2020

Un sanitari fent la prova PCR a un home. Foto: Oriol Bosch/ACN

A la comarca del Pallars Sobirà s'han sumat
27 nous casos de contagi per Covid-19.
Si ho contem pels municipis d'aquesta comarca, són: 14 casos
a Sort, 6 a Esterri d'Àneu, 2 a Espot, 1 a Baix Pallars,
1 a Alins, 1 a Alt Àneu, 1 a Soriguera i 1 a Rialp.
La setmana anterior el número de contagis va ser
de 36 casos a tot el Pallars Sobirà.
Al Pallars Jussà només hi ha hagut 4 contagis aquesta setmana.
Si ho contem pels municipis d'aquesta comarca, són:
2 a la Pobla de Segur i 2 més a Gavet de la Conca.
Un contagi és la transmissió d'una malaltia,
https://www.pallarsdigital.cat/noticia/13926/noticies-mes-importants-al-15-novembre-lectura-facil
Pagina 7 de 10

en aquest cas, del virus Covid-19.
El Covid-19 (o coronavirus) és un virus molt contagiós
que normalment provoca febre, tos, problemes per respirar,
mal de cap i cansament.
El risc de rebrot al Pallars Sobirà és molt alt
i al Pallars Jussà és moderat.
El Pallars Jussà és la comarca de Catalunya
que té el risc de rebrot més baix.
Un rebrot significa un nou brot.
Un brot és quan apareixen 3 o més persones contagiades de
coronavirus al mateix lloc i moment.
Més informació sobre el coronavirus
La mitjana d'edat de les persones que es contagien
de coronavirus al Pallars és del voltant dels 50 anys.
La mitjana és el resultat de sumar totes les dades
i dividir el resultat de la suma entre el total de dades.
Per exemple: el pes de tres amics són: 55, 62 i 82 quilos.
Per obtenir la mitjana sumem 55+62+82 i el resultat és 199.
Ara dividim 199 entre la quantitat de dades (pesos) que tenim:
199/3 i el resultat és: 66.
La mitjana de pes dels tres amics és 66 quilos.
En total a les comarques del Pallars hi ha hagut 408 casos
de coronavirus, la majoria al Pallars Jussà.
Aquesta setmana s'han fet 389 proves (PCR)
per detectar persones amb coronavirus
a les comarques del Pallars.
La setmana passada se'n van fer moltes més.[/despiece]
[despiece]Una esllavissada talla el camí del congost
de Mont-Rebei
Dia 13 de novembre de 2020

https://www.pallarsdigital.cat/noticia/13926/noticies-mes-importants-al-15-novembre-lectura-facil
Pagina 8 de 10

Esllavissada al camí del congost de Mont-rebei. Foto: Agents Rurals

El congost de Mont-Rebei es troba entre Aragó i Catalunya.
El territori que forma part del Pallars Jussà
pertany a Sant Esteve de la Sarga.
Un congost és un pas estret entre dues muntanyes molt altes
per on hi passa un riu.
Una esllavissada al camí del congost
impedeix anar a Mont-Rebei.
Una esllavissada és un conjunt de roques
que cauen d'una muntanya.
Els Agents Rurals han explicat que el camí de Mont-Rebei
ha quedat molt danyat i ple de roques.
Per això, han hagut de tallar l'accés al camí.
També han explicat que hi ha perill que hi hagi més esllavissades.
Properament uns professionals del terreny
estudiaran els riscos d'esllavissada.
El punt del camí afectat es troba
entre les comarques del Pallars Jussà i la Noguera.
L'alcalde de Sant Esteve de la Sarga, Jordi Navarra,
ha informat que l'Ajuntament no té els diners suficients
per mantenir i arreglar el camí.
També ha dit que ara mateix és un lloc perillós
i no volen assumir la responsabilitat d'un camí
on hi passen milers de turistes cada any.[/despiece]
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