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Les notícies més importants del 16
al 30 d'abril 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.
En cas de fer-ho des del mòbil, cal posar-lo en format horitzontal.
[despiece]Es farà un campus de futbol de Pep Guardiola a Rialp
Dia 16 d'abril de 2021

Pep Guardiola fent d'entrenador al Manchester City. Foto: Manchester City

Aquest estiu, l'entrenador de futbol Pep Guardiola
organitzarà un campus de futbol que es diu Pep Summer Camp.
Pep Guardiola era jugador i entrenador del primer equip
del Futbol Club Barcelona.
Ara està fent d'entrenador del equip Manchester City,
al Regne Unit.
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Pep Guardiola ha explicat, a través de les xarxes socials,
que assistirà a la primera edició del campus.
També ha dit que l'objectiu del campus és transmetre
els seus coneixements, els seus valors i la seva passió pel futbol
als nens i nenes més petits.
El campus de Rialp va dirigit a nens i nenes d'entre 6 i 17 anys,
i rebran una formació tant de futbol com de valors humans,
com per exemple, la convivència.
Hi haurà 2 torns de Pep Summer Camp:
· Primer torn: del dia 27 de juny al 3 de juliol.
· Segon torn: del dia 4 al 10 de juliol.
L'organització del campus ha escollit Rialp pel bon clima
i perquè hi ha unes instal·lacions excel·lents,
per exemple, el camp de gespa natural.
Es prendran les mesures sanitàries recomanades
per prevenir la Covid-19.
Els representants polítics de l'Ajuntament de Rialp expliquen
que la celebració del campus és un reconeixement
a la bona feina que s'ha fet al municipi en l'àmbit esportiu.
L'Ajuntament de Rialp fa anys que treballa per potenciar l'esport.
Hi ha moltes famílies que volen apuntar als seus fills i filles
al Pep Summer Camp.[/despiece]
[despiece]El nou servei per repartir la compra a casa té molt èxit???
Dia 21 d'abril de 2021

El jove repartidor amb els comerciants de Tremp. Foto: Reintegra
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L'Associació Reintegra ha impulsat un projecte
que es diu La teva compra a casa.
El projecte s'ha tirat endavant des de l'empresa Troca,
que pertany a l'Associació Reintegra.
Reintegra és una associació que ajuda a formar i trobar feina
a aquelles persones amb dificultats d'accés al treball.
Aquest projecte va començar els últims mesos de l'any 2020
perquè els comerços de Tremp necessitaven fer arribar
els seus productes a casa de la gent.
S'ha creat un lloc de feina per un jove que va migrar sol.
Ell reparteix els productes de 20 comerços de Tremp
amb l'ajuda d'una bicicleta.
L'associació Reintegra vol continuar el projecte
i ampliar el servei a altres municipis de la comarca del Pallars Jussà.[/despiece]
[despiece]S'investiguen gairebé 4.000 gravats a la Vall d'Àssua
Dia 22 d'abril de 2021

Gravat d'un cavaller sobre d'un cavall. Foto: ACN

El Grup d'Arqueologia d'Alta Muntanya de la Universitat
Autònoma de Barcelona ha registrat gairebé 4000 gravats
que hi ha en una zona rocosa de la Vall d'Àssua.
La Vall d'Àssua és una vall del Pallars Sobirà
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que pertany als municipis de Rialp i Sort.
Un gravat és un dibuix que es fa sobre diferents materials,
en aquest cas, sobre les pedres i les roques de la muntanya.
L'any 2018, un grup de veïns de la Vall d'Àssua
van avisar als arqueòlegs sobre la quantitat de gravats
que van trobar a la zona.
Els arqueòlegs estudien la cultura i la història de la humanitat
a partir de les restes de materials i objectes que descobreixen.
Des de llavors, els arqueòlegs han classificat
gairebé 4000 gravats de l'època medieval.
Estaven a l'aire lliure, entre 1000 i 2000 metres d'altitud,
i sobre pedres llises orientades cap al sud.
En total, han trobat gravats en 372 roques.
Els gravats representen armes, vestits, instruments, personatges
com ara joglars i soldats, entre d'altres.
També hi ha la inscripció d'un monjo que es deia Pere Arnau.
Va néixer l'any 1335 i va fer de notari al monestir
de Gerri de la Sal.
Els arqueòlegs expliquen que són de dibuixos de l'època medieval.
L'edat medieval o edat mitjana és una etapa de la història
que va durar 1000 anys i es troba entre l'edat antiga i l'edat moderna.[/despiece]
[despiece]Una vintena de veïns tallen el trànsit per protestar
contra la construcció de la nova rotonda de Tremp
Dia 26 d'abril de 2021
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Avinguda Pirineus amb carrer de la Font Vella. Foto: Jordi Ubach

El març de 2020 el Departament de Territori i Sostenibilitat
va iniciar la licitació per a la construcció d'una rotonda a Tremp.
La rotonda s'ubicarà a la cruïlla entre l'Avinguda dels Pirineus
i el Carrer de la Font Vella.
L'inici de les obres s'ha atraçat dos mesos
perquè es van fer unes modificacions al projecte final.
El projecte definitiu està format per dos rotondes,
una rotonda a l'alçada de la gasolinera Repsol
i una segona rotonda a l'alçada de l'Hostal Buenos Aires.
Es mantenen els carrils laterals que ja existeixen.
Les obres de la rotonda van començar fa dos setmanes.
Alguns veïns i el partit polític Compromís per Tremp
han mostrat el seu desacord i demanen que les obres s'aturin.
Compromís per Tremp és el partit que està a la oposició a l'Ajuntament.
El dijous 22 d'abril un veí de Tremp
va tallar el transit durant 15 minuts.
El dilluns 26 d'abril unes 20 persones van tallar el trànsit
de la carretera C-13, a l'alçada de la gasolinera Repsol.
Ho van fer durant 30 minuts per a protestar
contra les obres de la nova rotonda.
L'Ajuntament de Tremp ha fet un comunicat
i defensa que ha estat en contacte amb els veïns,
i sempre els ha informat de tot.
També assegura que la rotonda millorarà la qualitat de vida
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i la seguretat dels habitants de la ciutat.
Des de l'Ajuntament consideren que l'Avinguda Pirineus
és poc segura perquè hi ha hagut 20 accidents greus
els últims 4 anys.
En un d'ells va morir una persona.[/despiece]
[despiece]Neix la «Ultra Pallars 360», una nova cursa de muntanya
al Pallars Jussà
Dia 28 d'abril de 2021

Corredors amb el pantà de Sant Antoni al fons. Foto: Ultra Pallars 360

La Ultra Pallars 360 és una cursa de muntanya.
L'objectiu de la cursa és donar a conèixer
l'entorn natural del Pallars Jussà i el Geoparc Origens.
El lema de la cursa és: Córrer als orígens.
La cursa es farà els dies 3 i 4 de setembre de 2021,
al voltant de l'embassament de Sant Antoni.
Hi haurà diferents proves:
· Prova Reina - La Ultra:
Té 94 quilòmetres de distància i 4300 metres de desnivell positiu.
La cursa començarà i acabarà a Tremp.
Es passarà pel cim de Sant Corneli, el Roc de Pessonada,
el Roc de Neret i poblacions com La Pobla de Segur,
Salàs de Pallars, Rivert i Talarn.
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La prova es podrà fer sol, en parella o per equips.
· La Marató Pobla Trail:
Té 49 quilòmetres de distància i un desnivell positiu de 2100 metres.
Es sortirà des de La Pobla de Segur i s'arribarà fins a Tremp.
· La Geotrail Pallars:
Té 27 quilòmetres de distància i 1100 metres de desnivell positiu.
Anirà des del poble de Salàs de Pallars fins a Tremp.
· L'Entrapussada:
És una caminada de 8 quilòmetres
que anirà des de Tremp fins a Talarn.
Les inscripcions de totes les proves es poden fer
des de la web: www.inscripcions.cat.[/despiece]
[despiece]La Generalitat aparta definitivament la Fundació Fiella
de la gestió de la residència de Tremp
Dia 29 d'abril de 2021

Residència de Tremp. Foto: Jordi Ubach

A finals de l'any 2020 la Generalitat de Catalunya
va decidir intervenir la gestió de la residència de Tremp
de forma temporal pel brot de Covid-19 que va patir.
Uns mesos més tard, la Generalitat de Catalunya
ha apartat de manera definitiva la Fundació Fiella
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de la gestió de la residència de Tremp.
L'entitat Sant Joan de Déu-Terres de Lleida s'encarregarà
de la gestió del centre durant els propers 4 anys.
Aquesta entitat, ja està gestionant la residència
des del mes de gener del 2021.
El Departament de Salut de la Generalitat explica
que ha pres la decisió per a les greus que ha detectat.
La Fiscalia de Lleida continua investigant què va passar.
El Patronat Fundació Jaume Fiella de Tremp
s'ha mostrat sorprès per aquesta decisió.
Diuen que no han rebut cap comunicat oficial
per part del Departament.
Actualment, la Fundació Fiella està negociant un conveni
amb Sant Joan de Deu - Terres de Lleida per dirigir
la residència conjuntament.[/despiece]
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