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Les notícies més importants del 16
al 31 de maig 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]Un home cau al pantà de Sant Antoni mentre feia parapent
Dia 20 de maig de 2021

Pantà de Sant Antoni. Foto: Anna Llorens

El dimecres 19 de maig al matí un home de 61 anys
va caure al pantà de Sant Antoni amb el parapent.
L'accident va passar perquè l'home va perdre el control
de l'aparell.
Un parapent és un aparell fet de corda i tela
que serveix per volar.
Unes persones que conduïen una barca particular
https://www.pallarsdigital.cat/noticia/14941/noticies-mes-importants-16-al-31-maig-lectura-facil
Pagina 1 de 6

van salvar l'home que s'estava a punt d'ofegar.
Després van arribar dues ambulàncies del Sistema d'Emergències
Mèdiques (SEM) i el van traslladar al Hospital Comarcal de Tremp.
L'home va patir una mica d'hipotèrmia.
La hipotèrmia passa quan el cos perd temperatura
perquè s'ha passat molt fred.[/despiece]
[despiece]Baldo Farré serà el nou alcalde de Sort????
Dia 24 de maig de 2021

Baldo Farré, vestit de negre, amb Pere Bascones, Imma Gallardo i Martí Humet. Foto: ACN

El dimarts 11 de maig Raimon Monterde va deixar
de forma definitiva l'alcaldia del poble de Sort.
Baldo Farré, del partit polític Som Poble, substituirà a Monterde
i serà el nou alcalde de Sort durant els propers dos anys.
El nou alcalde ha dit que agafarà el càrrec amb responsabilitat,
compromís i il·lusió.
Els partits polítics Som Poble i Junts han arribat
a un acord de govern.
Amb això, Imma Gallardo i Josep Rabasa, dos regidors de Junts,
entraran a l'equip de govern.
Pere Bascones entrarà com a regidor de Som Poble
per ocupar la plaça que ha deixat l'exalcalde Monterde.
En total, l'equip de govern de l'Ajuntament de Sort
estarà format per 5 persones de Som Poble i 2 persones de Junts.
https://www.pallarsdigital.cat/noticia/14941/noticies-mes-importants-16-al-31-maig-lectura-facil
Pagina 2 de 6

Imma Gallardo, s'encarregarà de temes relacionats amb Salut,
Educació i Benestar Social.
Josep Rabasa, s'encarregarà de Promoció Econòmica i Comerç.[/despiece]
[despiece]L'Ajuntament de Tremp continua amb les obres
de la rotonda de la Font Vella de Tremp
Dia 25 de maig de 2021

Regidors de l'Ajuntament de Tremp. Foto: Jordi Ubach

El partit polític de la oposició ha demanat
que se suspenguin les obres de la rotonda de Tremp
en un ple extraordinari de l'Ajuntament.
En el recompte de vots, han guanyat els vots a favor
a continuar les obres.
La portaveu de la oposició, Sílvia Romero, creu que les obres
són innecessàries, perjudicials i que s'haurien d'haver fet
d'una altra manera.
En canvi, l'alcaldessa de Tremp, Maria Pilar Cases,
ha dit que la rotonda és la única opció per millorar
el tram de carretera de la Font Vella,
tal com expliquen els tècnics del Servei de Carreteres.
El Servei de Carreteres s'encarrega de la redacció de projectes
i la direcció d'obres de millora, i depèn del Departament
de Territori de la Generalitat de Catalunya.
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La construcció de la nova rotonda ha generat polèmica
i malestar en alguns veïns i propietaris de comerços de la zona.
Han fet algunes concentracions per protestar
en contra de les obres.[/despiece]
[despiece]Els Bombers ajuden a sortir dues persones
durant un incendi en una casa de Montardit de Baix
Dia 28 de maig de 2021

Els Bombers treballant en l'incendi a Montardit de Baix. Foto: Bombers

Els bombers han apagat un incendi en una casa
de Montardit de Baix.
Montardit de Baix és un poble que hi ha a pocs quilòmetres
de Sort.
Gràcies a la feina ràpida dels Mossos i Bombers
no hi ha hagut cap ferit.
El foc ha cremat sobretot la planta de dalt d'un dels habitatges.
La resta de la casa ha quedat menys afectada
per les flames i el fum.
En total hi ha treballat 12 vehicles dels bombers
i han ajudat a sortir dues persones amb mobilitat reduïda
de dins la casa.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès
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a les víctimes i ha informat que han sortit sense ferides
de la casa.[/despiece]
[despiece]Una tempesta inunda alguns carrers de Sort
Dia 30 de maig de 2021

Un carrer de Sort inundat per la tempesta. Foto: Lionel Pla

Una forta tempesta de pluja i pedra causa alguns problemes
als carrers de Sort.
Els Bombers de la Generalitat han rebut dues trucades
per avisos de pluges intenses al poble.
En total, han caigut 50 litres per metre quadrat
en molt poca estona a Sort.
Un metre quadrat és la superfície d'un quadrat
que mesura un metre de cada costat.[/despiece]
[despiece]Àssua Farré, alumna de l'Institut de Sort,
guanya el Premi Ernest Lluch
Dia 31 de maig de 2021
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Àssua Farré, en el moment de recollir el guardó. Foto: UPF

Àssua Farré és veïna d'Altron i alumna de segon de Batxillerat
de l'Institut Hug Roger III de Sort.
Ha guanyat el premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques
pel millor treball de recerca de Batxillerat.
Aquest premi el donen des de la Universitat Pompeu Fabra (UPF)
i la Fundació Ernest Lluch.
El treball d'Àssua Farré tracta sobre la guerra civil
a la comarca del Pallars Sobirà.
L'acte per donar el premi es va celebrar el dia 26 de maig
a les instal·lacions de la UPF i els alumnes estaven acompanyats
dels seus familiars i tutors.
Els treballs guanyadors es publicaran a la pàgina web
de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la UPF.[/despiece]
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