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Les notícies més importants de l'1
al 15 de gener 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]El Pallars demana al Govern
que la mobilitat sigui comarcal
Dia 7 de gener de 2021

El Pallars té ara un confinament comarcal. Foto: Adrià Costa

El Govern de la Generalitat ha dictat confinament
municipal a Catalunya.
Els alcaldes i presidents dels Consells Comarcals
han demanat a la Generalitat que el Pallars tingui
confinament comarcal en comptes de municipal.
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Els dos presidents dels Consells Comarcals del Pallars,
Josep Maria Mullol i Carles Isus, han escrit una carta
per demanar aquest canvi i per reclamar ajudes
pel Pallars si el Govern no canvia d'opinió.
En aquesta carta també expliquen que la meitat de la població
de les comarques pallareses viu en petits pobles
que estan lluny de les grans poblacions.
Els serveis bàsics estan a poblacions com Tremp,
Pobla de Segur i Sort, i la gent s'ha de desplaçar
fora del seu municipi per accedir-hi.
Els presidents temen que el confinament municipal
augmentarà la pobresa econòmica i social que hi ha.
A la carta també suggereixen que també es permeti
la mobilitat entre el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà
perquè creuen que el risc a rebrot de la Covid-19
als municipis del Pallars és baix.
Al final, els consells comarcals del Pallars s'ofereixen
com a ?comarques pilot? (de prova) perquè es faci
una vacunació massiva entre la població.[/despiece]
[despiece]El Departament de Salut allarga la intervenció
de la residència de Tremp
Dia 8 de gener de 2021

Entrada principal de la residència Fundació Fiella de Tremp. Foto: Jordi Ubach
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La residència Fundació Fiella de Tremp és un centre verd
des del dia 24 de desembre de 2020.
Un centre es considera verd quan ja no hi ha cap persona
contagiada per la Covid-19.
Així i tot, el Departament de Salut ha decidit allargar
la intervenció de la residència al menys durant 15 dies.
Asseguren que ho fan per millorar a gestió i la organització
de la residència.
Des del 26 de novembre de 2020 es va intervenir
la residència per un brot de la Covid-19 que va afectar
casi a tots els residents i a la meitat dels treballadors.
Llavors, la direcció de la residència va passar en mans
de Gestió de Serveis Sanitaris (GSS).
Ara, el Departament de Salut ha traspassat la direcció
al Hospital Sant Joan de Déu - Terres de Lleida
durant les properes setmanes.
Els Mossos d'Esquadra prenen declaració als familiars
El dia 22 de desembre de 2020, la Fiscalia de Lleida
va començar a investigar si la residència havia seguit
els protocols durant el brot de la Covid-19
i havia pres les mesures adequades.
Avui els Mossos d'Esquadra han començat a parlar
i prendre declaració als familiars dels 61 residents
que van morir a la residència pel virus.[/despiece]
[despiece]La neu atura el transport escolar i provoca
talls de llum al Pallars Jussà
Dia 10 de gener de 2021
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Accident de cotxe per la caiguda d'un arbre. Foto: Bombers

Aquest cap de setmana el temporal Filomena
ha portat molta neu a les comarques del Pallars.
La borrasca Filomena és un fenomen meteorològic
que ha portat molta neu i fred a poblacions espanyoles
entre els dies 6 i 11 de gener de 2021.
Aquest temporal ha deixat paisatges bonics i nevats al Pallars
però també ha portat problemes.
Han caigut arbres pel pes de la neu, hi ha hagut talls de llum
i s'ha suspès el transport escolar.
El Consell Comarcal de Pallars ha suspès el transport
perquè és perillós circular amb la neu a la carretera.
Aquesta decisió afecta a 25 rutes d'autobús
i a 330 estudiants de primària i secundària.
Hi ha zones de la comarca on s'han acumulat
més de 30 centímetres de neu.
Es preveu que faci molt de fred, per això hi ha perill
que es formin capes de gel a la carretera.
Les escoles començaran classes el dilluns 11 de gener
encara que el transport escolar estigui suspès.
Hi ha hagut talls de llum i accidents de trànsit al Pallars
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Alguns pobles de la comarca s'han quedat sense llum
més de 10 hores per culpa del temporal.
Això ha passat a pobles com Sant Serni (municipi
de Gavet de la Conca) o altres pobles del municipi
de Sant Esteve de la Sarga.
Al final, s'ha pogut arreglar l'averia i ara ja tenen llum.
La neu també ha provocat accidents de trànsit.
Per exemple, un arbre ha caigut sobre un cotxe
prop de Cellers, al municipi de Castell de Mur.
Cap persona ha patit ferides ni lesions.
Al Port del Cantó, que està entre Sort i la Seu d'Urgell,
un cotxe ha perdut el control i ha sortit de la carretera
a causa del gel.
També s'ha mogut la teulada d'una granja d'Isona
per la neu acumulada a sobre.
Els bombers han treballat per treure la neu.[/despiece]
[despiece]Potser tiren a terra la cimentera de la Pobla de Segur
Dia 11 de gener de 2021

Cimentera de La Pobla de Segur, al costat de la carretera C-13. Foto: ACN

A La Pobla de Segur hi ha una cimentera (fàbrica
de ciment) que es va construir l'any 1912.
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Aquesta fàbrica va ser la primera de l'Estat per cobrir
les obres de construcció de les centrals hidroelèctriques.
Podia fer més de 60.000 quilos de ciment al dia.
Una central hidroelèctrica és una instal·lació
que produeix electricitat gràcies a l'energia de l'aigua.
La Societat Internacional de geologia i mineria ambiental
pel desenvolupament i l'ordenació del territori (SIGMADOT)
està preocupada perquè creu que l'empresa propietària
de la cimentera la vol tirar a terra.
La SIGMADOT reconeix que la cimentera està en mal estat
però creu que això no és motiu per destruir-la
perquè forma part del patrimoni del Pallars.
Aquesta entitat també explica que gràcies a aquesta cimentera
es van construir les centrals hidroelèctriques de la Vall Fosca
i de la Vall d'Aran.
La SIGMADOT lluitarà perquè la cimentera es mantingui en peu
i rebrà el suport de l'entitat SOS Pallars,
que també està preocupada per la situació.
L'Ajuntament de La Pobla de Segur diu que no tenen notícies
sobre l'enderrocament de la fàbrica.[/despiece]
[despiece]Hi ha 16 pallaresos a les llistes per les eleccions
al Parlament de Catalunya
Dia 14 de gener de 2021
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Parlament de Catalunya amb poca gent durant la pandèmia. Foto: Parlament

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)
ha publicat les llistes de candidats que es presenten
a les eleccions del Parlament de Catalunya.
El DOGC publica de manera oficial totes les lleis,
normes i acords de l'Administració i del govern català.
Les llistes de candidats són provisionals perquè falta
que les validi la Junta Electoral (òrgan que supervisa
i controla els processos electorals).
Està previst que les eleccions es facin dia 14 de febrer
però la situació actual de pandèmia pot fer variar la data.
En aquestes llistes provisionals hi ha els partits polítics actuals
i n'hi ha tres de nous: el Partit Nacionalista de Catalunya (PNC),
Primàries, i els ultres del Front Nacional de Catalunya (FNC).
En total aquest any hi ha 83 llistes,
i l'any 2017 només n'hi havia 50.
Hi ha representants pallaresos en set partits
S'han presentat 16 candidats del Pallars repartits
en set partits polítics.
· Sílvia Romero, regidora del partit Compromís per Tremp,
està a la llista del Partit Socialista de Catalunya (PSC).
· Clara Barbal ocupa el tercer lloc a la llista
de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP-G).
· El tinent d'alcalde de Tremp i vicepresident del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, Antoni Flores, està a la llista
d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
· Jeannine Abella i Imma Gallardo estan a la llista
de Junts per Catalunya (JxCat).
· Meritxell Teruel es presenta pel partit En Comú Podem.
· Ana Cava es troba a la setena posició de la llista
del Partit Popular (PP).
· L'alcalde del poble Sarroca de Bellera, Josep Ramon Lloret,
estarà a la posició 12 de la llista del Partit Demòcrata
Europeu Català (PDECat).
Hi ha 8 pallaresos més que estan de suplent (substitut)
a les llistes:
· Quim Delgado a la llista de JxCat
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· Xavier Ribera pel PSC
· Gerard Sabarich i Joan Ordi a la llista de PDECat
· Maleni Barbero, Roger Palacín i Anna Ollé per ERC
· Pere Bàscones a la llista per la CUP
Les enquestes de les últimes setmanes preveuen
que Antoni Flores (d'ERC), Jeannine Abella (de JxCat)
i Sílvia Romero (de PSC) són els que tenen més opcions
d'entrar de diputats al Parlament de Catalunya
si els resultats de les eleccions s'assemblen als de l'any 2017.[/despiece]
[despiece]La Candidatura d'Unitat Popular denuncia els talls de llum
?de l'empresa Endesa a la Vall Fosca
Dia 15 de gener de 2021

Representants de la CUP en un acte de protesta contra Endesa. Foto: ACN

El partit polític Candidatura d'Unitat Popular (CUP) denuncia
que l'empresa d'electricitat Endesa amenaça de tallar la llum
a 200 famílies de la Vall fosca.
També denúncia que Endesa utilitza les centrals hidroelèctriques
incomplint la llei perquè té els permisos caducats.
Endesa és una empresa espanyola d'electricitat, gas i agua
i que es va fundar l'any 1944.
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L'any 1927, algunes famílies de la Vall Fosca van firmar un contracte
amb l'Empresa Elèctrica de Catalunya on acordaven uns preus
de la llum més baixos a canvi de construir la central hidroelèctrica
de Capdella en terrenys públics (de la gent).
Des de fa uns anys, els veïns de la Vall Fosca tenen problemes
amb la companyia actual Endesa pels preus de les factures.
Es queixen que Endesa els cobra un preu diferent
al que es va acordar l'any 1927 i els amenaça de tallar la llum
si no paguen el que la companyia demana.
Per exemple, un magatzem de la Torre de Capdella
ha tingut un tall de llum els últims dies.
En els últims anys també han patit talls de llum
altres veïns de la Vall Fosca.
La CUP també creu que les centrals hidroelèctriques
haurien de gestionar-se de forma pública (des del govern).
Expliquen que la llei diu que després de 75 anys d'ús privat
(d'una empresa), les instal·lacions han de passar
a ser controlades pel govern.[/despiece]

(http://lecturafacil.net)
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