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Les notícies més importants de l'1
al 15 de febrer 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]Tres joves migrants que participen al projecte «Avenir»
troben feina
Dia 5 de febrer de 2021

L'Ahmed Chabou, jove en pràctiques en una empresa d'electricitat a Tremp. Foto: ACN

Hi ha deu joves migrants que participen al projecte ?Avenir?
de Tremp.
Una persona migrant vol dir que se'n va a viure o treballar
en un altre país.
L'objectiu del projecte Avenir de Tremp és que els joves migrants
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puguin estudiar i trobar feina al Pallars.
Tres d'aquests joves han començat a treballar.
Per exemple, l'Ahmed ha començat a fer pràctiques
en una empresa d'electricitat de Tremp.
Li agradaria ser electricista i tenir una feina estable.
També hi ha dos joves que estan estudiant a l'Institut de Tremp
i cinc més s'estan formant al programa Reintegra.
Reintegra és una associació que ajuda a formar i trobar feina
a aquelles persones amb dificultats d'accés al treball.
El Zaid és un jove que s'ha format a Reintegra i està esperant
per començar pràctiques d'electricista igual que l'Ahmed.
També començarà un curs de perruqueria.
El Zaid juga a futbol al Club de Tremp
i té ganes de treballar i viure al Pallars.[/despiece]
[despiece]La sorra del desert del Sàhara arriba al Pallars?
Dia 6 de febrer de 2021

Pols del Sàhara sobre la neu a dalt del Port de la Bonaigua. Foto: Lionel Pla

El dissabte 6 de febrer ha arribat vent del sud
i el Pallars ha quedat ple de pols i sorra del Sàhara.
A vegades, quan el vent bufa del sud, arriba amb pols
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i sorra del desert del Sàhara, a l'Àfrica.
Quan això passa, el paisatge, els carrers, les cases,
i els cotxes queden bruts i plens de fang i sorra.
Aquest cap de setmana, on més s'ha notat aquest temps
ha estat a les pistes d'esquí.
La neu blanca ha quedat bruta i plena de sorra del desert.[/despiece]
[despiece]El Parc Natural de l'Alt Pirineu ha fet un pòster
?d'una antiga glacera molt gran
Dia 8 de febrer de 2021

Pòster que ha fet el Parc Natural de l'Alt Pirineu. Foto: ACN

Fa més de 40.000 anys, hi havia una glacera enorme
que feia 63 quilòmetres de llargada i 600 metres de gruix.
Anava des del Pla de Beret (Vaquèira) fins gairebé a Sort.
Una glacera és una massa del gel que es va estenent
per la muntanya perquè la neu no s'ha desfet.
Normalment es forma als pics de les muntanyes.
El Parc Natural de l'Alt Pirineu ha fet un pòster
on es veu com era de gran la glacera.
Gràcies a aquest pòster també podem conèixer
com es va formar l'estany de la cubeta (Esterri d'Àneu).
L'estany de la cubeta va ser el més gran del sud
dels Pirineus, i ara ja no existeix.
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També podem saber quines zones estaven cobertes
per glaceres i quines no.
L'objectiu del pòster és que els guies tinguin una eina
per explicar l'origen de les glaceres fa milers d'anys
i com han ajudat a canviar el paisatge fins el dia d'avui.
Aquest pòster s'ha fet gràcies als estudis d'alguns investigadors.
Se'n faran moltes còpies i es repartiran gratuïtament
a les escoles i a les persones que treballen de guia.
També es podran aconseguir als punts d'informació
del Parc Natural de l'Alt Pirineu.[/despiece]
[despiece]El Departament de Territori i Sostenibilitat vol millorar
un tram de la carretera d'Artesa fins a Folquer
Dia 11 de febrer de 2021
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Plànols de les obres previstes per millorar l'eix de Comiols. Foto: Territori

L'eix de Comiols és un trajecte que uneix Isona
amb Artesa de Segre, i que passa pel Port de Comiols.
La Generalitat ha estudiat varies vegades com millorar
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la carretera, que té moltes curves, passa per la muntanya,
i en alguns punts arriba a 1.100 metres d'alçada.
Ara, des del Departament de Territori s'ofereixen 165.000 euros
per escriure un projecte que millori el tram de carretera
que va des d'Artesa de Segre fins a Folquer.
L'empresa que aconsegueixi aquesta oferta, tindrà 8 mesos
per escriure el projecte.
Per millorar la carretera, cal fer-la més ampla, eliminar corbes,
construir túnels i més trams per poder avançar.[/despiece]
[despiece]Un home anirà 2 anys a la presó
per abusar sexualment d'una nena de 13 anys
Dia 12 de febrer de 2021
L'estiu de l'any 2017 un home de 52 anys va abusar sexualment
de la seva fillastra que tenia 13 anys.
Un nen o nena són fillastres d'algú quan són els fills
de la seva parella, però no seus.
Un abús sexual és qualsevol contacte o acte sexual
que es faci a una persona sense consentiment, és a dir,
sense que vulgui o doni permís.
L'home va entrar a l'habitació de la nena
i li va fer diversos tocaments amb intencions sexuals.
La nena ho va explicar a una persona de la família
i ho van denunciar.
L'home anirà dos anys a la presó.
Després el vigilaran durant 5 anys, i no es podrà
acostar a la nena durant els propers 7 anys.[/despiece]
[despiece]Amb els resultats de les eleccions,
surten dos diputats del Pallars
Dia 15 de febrer de 2021
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Un veí de Tremp a punt per votar al pavelló del Casal de Tremp. Foto: Jordi Ubach

Els partits polítics Junts per Catalunya (JxC) i Esquerra
Republicana de Catalunya (ERC) són els dos més votats
a les comarques pallareses.
En tercer lloc, ha guanyat el Partit Socialista de Catalunya (PSC)
al Pallars Jussà, i la Candidatura d'Unitat Popular (CUP)
al Pallars Sobirà.
Els partits independentistes han tingut la majoria de vots.
Aquests són els que volen que Catalunya sigui
un estat lliure, separat d'Espanya.
En aquestes eleccions, al Pallars Jussà han anat a votar
menys persones que en les eleccions de l'any 2017.
En canvi, al Pallars Sobirà han anat a votar més persones
que les eleccions del 2017.
El partit polític més votat a la majoria de municipis del Pallars
ha estat Junts per Catalunya.
Però al municipi de Farrera (Pallars Sobirà) ha guanyat la CUP
per primera vegada.
Dos pallaresos entren al Parlament com a diputats
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Antoni Flores (del partit d'ERC) i Sílvia Romero (del PSC)
eren regidors del Ajuntament de Tremp, i ara entraran
com a diputats al Parlament de Catalunya.
Un regidor és una persona que treballa en un Ajuntament
per un partit polític i participa a l'hora de prendre decisions.
Un diputat és un membre del Parlament de Catalunya
que pren decisions i representen a la població de Catalunya.
El Parlament de Catalunya es troba a Barcelona i és el lloc
des d'on es governa i es prenen decisions sobre Catalunya.[/despiece]
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