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Les notícies més importants del 16
al 31 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]Leocàdia Peña és la primera persona de l'Alt Pirineu
que es posa la segona dosi de la vacuna
Dia 17 de gener de 2021

Una infermera vacunant a Leocàdia Peña. Foto: Salut

Leocàdia és una padrina de 85 anys que viu a la residència
Nostra Senyora de Ribera, a la Pobla de Segur.
És la primera persona vacunada contra la Covid-19
a la regió de l'Alt Pirineu i Aran.
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La vacuna contra la Covid-19 té dues dosis (parts):
primer es posa una dosi, i al cap d'uns dies una altra.
Leocàdia es va posar la primera dosi de la vacuna
fa tres setmanes i avui s'ha posat la segona.
Després d'ella, també s'ha vacunat Rosa Vilanova,
la directora de la residència.
Està contenta de poder vacunar a tots els residents
i agraeix als seus familiars el suport que li han donat.
Leocàdia Peña explica que després de la primera vacuna
no va tenir molèsties i que la segona dosi tampoc li ha fet mal.
Ara haurà d'esperar una setmana perquè la vacuna
li faci efecte i la protegeixi del virus.
En total, s'han vacunat 59 residents i 21 treballadors
de la segona dosi a la residència de la Pobla de Segur.
A més, hi ha 13 residències més a la regió de l'Alt Pirineu i Aran
que rebran la segona dosi durant els propers dies.[/despiece]
[despiece]Els alcaldes del Pallars Sobirà protesten pel tracte
que reben des de la Generalitat de Catalunya?
Dia 18 de gener de 2021

Base de l'helicòpter a Tírvia. Foto: Arxiu
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Els alcaldes i el Consell Comarcal del Pallars Sobirà
faran una carta per expressar el malestar cap a la Generalitat.
A més, el dimarts 26 de gener tots els alcaldes
i presidents de les Entitats Municipals Descentralitzades (EMD)
aniran al Palau de la Generalitat per queixar-se.
Les EMD són un conjunt de poblacions petites
que no tenen ajuntament propi però poden decidir
sobre alguns temes com per exemple la neteja dels parcs,
la vigilància dels carrers, activitats culturals, i d'altres.
A les EMD manen un grup de veïns i veïnes
que s'organitzen i tenen un president o presidenta.
El president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà,
Carles Isus, ha explicat que fa anys que estan molestos
per la falta d'atenció de la Generalitat.
Els alcaldes del Pallars Sobirà es queixen a la Generalitat
per temes com ara:
- La falta de mobilitat entre municipis per les restriccions
de la Covid-19.
Els alcaldes volen que els pocs habitants de la muntanya
es puguin moure amb més llibertat que els de la ciutat.
- El trasllat de l'heliport de Tírvia (poblet al nord del Pallars Sobirà)
a la Seu d'Urgell.
La base de l'helicòpter de Tírvia només s'utilitzarà els mesos
que hi hagi més turisme i gent a la muntanya.
- La poca inversió de diners en les carreteres de la comarca.
Carles Isus també explica que la Generalitat no ha donat
cap resposta a aquestes queixes i que la poca mobilitat
està afectant al sector econòmic de la comarca.[/despiece]
[despiece]S'ha fet un homenatge a les víctimes de la Covid-19
de la comarca del Pallars Jussà
Dia 21 de gener de 2021
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Homenatge dels representants polítics del Pallars Jussà. Foto: CCPJ

Els representants polítics del Pallars Jussà
han fet un homenatge a les víctimes de la Covid-19.
Un homenatge és un acte o celebració que es fa per mostrar
respecte i afecte cap a una persona.
A l'acte també hi han assistit representants de les tres
residències de gent gran de la comarca: Nostra Senyora de Ribera
i Centre Geriàtric del Pirineu, a la Pobla de Segur; i la Fundació
Fiella, de Tremp.
L'homenatge ha començat amb una cançó tocada per Lluís Roy,
que és professor a l'Escola Municipal de Música de Tremp.
Després, el president del Consell Comarcal (Josep Maria Mullol),
i l'alcaldessa de Tremp (Maria Pilar Cases) han llegit un text
de part de tots els alcaldes i alcaldesses de la comarca.
En aquest text han expressat que estan molt tristos
i que és una desgràcia que hagin mort tantes persones
per la Covid-19.
També han valorat la força de les persones que han lluitat
contra el virus, la feina dels professionals sanitaris
i de les residències de gent gran, i dels qui treballen
en serveis essencials.
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Els supermercats, les farmàcies, les benzineres, els quioscos,
i serveis funeraris són alguns dels serveis essencials.
Al final de l'acte, s'ha fet un minut de silenci dedicat a les víctimes.[/despiece]
[despiece]Ferrocarrils de la Generalitat accepta el projecte
del Tren dels Cims
Dia 21 de gener de 2021

Tros de l'antic carrilet de la Vall Fosca. Foto: ACN

L'empresa Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)
comença a escriure el projecte del Tren dels Cims
de la Vall Fosca.
La Vall Fosca es troba al nord del Pallars Jussà,
i s'hi troba el municipi de la Torre de Capdella.
Aquest projecte vol construir un tren turístic nou
que segueixi l'antic carrilet de la Vall Fosca.
Fa molts anys, aquest carrilet unia l'estany Gento
amb l'edifici de la Cambra d'Aigües de Capdella.
Des de la Cambra d'Aigües es baixa l'aigua del estany
a través d'uns tubs cap a la Central hidroelèctrica de Capdella.
Actualment, l'antic carrilet és un camí per on passen
els excursionistes i fa més de cinc quilòmetres.
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L'Ajuntament de la Torre de Capdella, l'entitat Pallars Actiu
i FGC tardaran 6 mesos en escriure el projecte.
S'hi detallarà tot el que es necessita per construir
el tren turístic, per exemple, túnels, estacions, murs,
entre d'altres instal·lacions.
El conseller de Territori de la Generalitat, Damià Calvet,
ha explicat que després d'escriure el projecte,
s'haurà de buscar finançament, és a dir, diners per construir
el Tren dels Cims.[/despiece]
[despiece]Una antiga quadra d'animals d'Alins es converteix
en una llibreria
Dia 26 de gener de 2021

Dos clients mirant llibres a la nova llibreria. Foto: ACN

?NaturaLlibres? és el nom de la nova llibreria d'Alins.
Alins és un poble situat a la Vall Ferrera,
al nord del Pallars Sobirà.
Aquesta nova llibreria s'ha obert en una antiga quadra
d'animals d'una casa del poble.
La propietària de ?NaturaLlibres? es diu Meritxell Álvarez
i farà la inauguració oficial de la llibreria
quan es redueixin les restriccions per la Covid-19.
La llibreria té més de mil llibres relacionats amb la muntanya,
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la natura, i el món rural.
També té col·leccions de llibres sobre el Pallars i el Pirineu.
En un racó de ?NaturaLlibres? hi ha material i llibres
per a nens i nenes.
En aquesta llibreria, els clients poden prendre alguna cosa
mentre miren els llibres.
La Meritxell explica que també li podem demanar llibres.
Ella els encarregarà i en pocs dies els tindrà a Alins.
La llibreria servirà de punt de trobada per a fer activitats culturals,
jornades i xerrades d'experts de la muntanya i la literatura.[/despiece]
[despiece]Hi ha nous casos de Covid-19 a la residència
de Sort
Dia 26 de gener de 2021

Porta d'entrada de la residència de Sort. Foto: ACN

Un treballador i vuit residents de la residència de Sort
han donat positius per Covid-19.
Feia pocs dies que cinc d'ells portaven la segona dosi
de la vacuna contra el virus.
La vacuna contra la Covid-19 té dues dosis (parts):
primer es posa una dosi, i al cap d'uns dies una altra.
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Tots els residents estan aïllats (separats en habitacions)
i es troben bé.
El metge de la residència, Miquel Bretcha, pensa
que els residents es troben bé perquè porten posada
la primera dosi de la vacuna contra la Covid-19.
Una de les persones afectades té símptomes lleus.
Els símptomes són les senyals d'una la malaltia
com ara febre, tos, mal de cap.
Els responsables de la residència no saben
com ha entrat el virus.
Ara, la residència de Sort és vermella, és a dir,
que té persones contagiades amb el virus.
Serà de color verd quan totes les persones
es recuperin de la malaltia.
Des del Departament de Salut de la Generalitat expliquen
que la vacuna protegeix del virus després de 7 o 14 dies
de posar-la.
Miquel Bretcha recorda que és important utilitzar la mascareta,
rentar-se bé les mans i mantenir la distància amb els altres
per protegir-se del virus.[/despiece]
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