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Les notícies més importants de l'1
al 15 de juny 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]El Pallars Jussà i el Pallars Sobirà rebran un total
de 600.000 euros per arreglar camins i carreteres
Dia 2 de juny de 2021

Camí del Pallars que s'ha de mantenir. Foto: Ajuntament de Tremp

El Departament de la Generalitat vol donar 2 milions i mig d'euros
als consells comarcals de les zones de muntanya
perquè puguin mantenir i arreglar els camins i carreteres
que connecten els nuclis del territori.
Les comarques d'alta muntanya on va dirigida aquesta ajuda
són: l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, el Berguedà, la Cerdanya,
la Garrotxa, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès,
el Solsonès i el territori d'Aran.
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En aquestes comarques es fa difícil la construcció de carreteres
a causa del relleu, el clima i les muntanyes.
A més, la població viu molt repartida en pobles petits.
Els costos de construcció i manteniment de carreteres
són molts alts i per això la Generalitat atorga aquesta ajuda.
Els diners es repartiran en funció de la llargada
de les carreteres que connecten els pobles.
El Govern de la Generalitat preveu destinar
més de 300.000 euros al Pallars Sobirà
i gairebé 300.000 més al Pallars Jussà.
En total es destinaran una mica més de 600.000 euros
en tot el Pallars.
L'objectiu és millorar la qualitat de vida de la població
i l'accés als petits nuclis o punts de més interès de la zona.[/despiece]
[despiece]La primera tinent d'alcalde de Tremp, Anna Ritz,
abandona el seu càrrec a l'Ajuntament?????
Dia 9 de juny de 2021

L'Anna Ritz. Foto: ACN

Anna Ritz és la portaveu del partit polític Junts per Tremp
i també és regidora de l'Ajuntament.
Ha renunciat al seu càrrec com a regidora
i explica que és per motius personals.
Anna Ritz ha anunciat a través d'una carta
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que Josep Maria Puigarnau serà qui la substituirà.
Josep Puigarnau és el president comarcal del partit Junts pel sí.
Anna Ritz ha explicat que Josep Maria Puigarnau
ajudarà a fer un equip de govern fort per tirar endavant
tots els projectes.[/despiece]
[despiece]Deixen en llibertat amb mesures cautelars
a un home detingut per exhibicionisme a Sort
Dia 10 de juny de 2021

Parc del Riuet, a Sort. Foto: ACN

El dia 4 de juny van detenir un home de 55 anys a Sort
per exhibir-se davant de dues nenes menors d'edat.
L'exhibicionisme significa sentir excitació sexual
per mostrar els òrgans genitals a persones en llocs públics.
L'home de Sort ho va fer al parc del Riuet.
La condemna per una persona que fa un delicte d'exhibicionisme és:
- Quatre mesos de presó (sense anar-hi)
- Tres anys de llibertat sota vigilància
- Tres anys sense poder anar a llocs on hi hagi molts menors d'edat
- Dos anys i mig sense apropar-se i parlar amb menors d'edat.
- Participar en programes d'educació sexual
L'home acusat també va agredir a una noia menor d'edat
i a un home adult en una discussió relacionada
amb el que havia fet.
https://www.pallarsdigital.cat/noticia/15022/noticies-mes-importants-al-15-juny-lectura-facil
Pagina 3 de 8

Per això haurà de pagar una multa i una compensació
a les dues persones afectades.
També haurà d'allunyar-se d'elles durant 6 mesos.
Des del mes de gener de 2021, aquest home no podia anar
a parcs, escoles ni espais amb menors d'edat.
Els veïns i les veïnes de Sort es van concentrar el dia 11 de juny
a Sort per mostrar el seu rebuig a aquest tipus de situacions
i donar suport als nens i nenes menors d'edat.
Demanen als mossos que s'impliquin i ofereixin més vigilància.
També volen que els jutges siguin ferms en les condemnes
d'aquest tipus.[/despiece]
[despiece]Maria Barbal rep el premi d'Honor de les Lletres Catalanes
a Tremp
Dia 10 de juny de 2021

Maria Barbal, amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Foto: ACN

Maria Barbal és una escriptora molt coneguda de Tremp.
Durant uns anys va treballar de mestra,
i com a escriptora ha guanyat diferents premis.
El dijous 10 de juny al vespre va rebre a Tremp
el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes número 53.
Aquest és el premi més important de l'escriptura catalana,
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i li va entregar l'entitat d'Òmnium Cultural.
Òmnium Cultural és una entitat que treballa per promocionar
la llengua catalana, la cultura, l'educació i la cohesió social.
L'acte es va fer al teatre La Lira, a Tremp
i hi van assistir 300 persones.
També hi van assistir el President de la Generalitat (Pere Aragonès),
la Presidenta del Parlament (Laura Borràs) i
el vicepresident d'Òmnium Cultural (Marcel Mauri).
Maria Barbal va fer un discurs i va agrair el suport rebut.
També va fer referència als mestres i professionals de la salut.
Va remarcar que molts dels llibres que ha escrit s'ha inspirat
en els records d'infantesa de la Guerra Civil Espanyola.
Finalment també va voler reivindicar la llengua catalana,
i la presencia de Jordi Cuixart a l'entrega del premi del 2022.
Jordi Cuixart és el president d'Òmnium Cultural.
Al acabar, va rebre un aplaudiment de més de 2 minuts.
Aquesta ha sigut la primera vegada
que s'ha fet l'entrega del premi fora de Barcelona.
A part de l'entrega del premi també s'hi van poder veure
altres accions com interpretar un text de Maria Barbal amb música,
una glossa d'un escriptor o la presencia per vídeo
de Jordi Cuixart.
Un reconeixement a la trajectòria de Maria Barbal
El Premi d'Honor de les Lletres Catalanes és un reconeixement
per la trajectòria de l'escriptora.
El jurat ha tingut en compte la manera que té la Maria Barbal
de veure món rural i l'evolució de la societat.
També han valorat característiques sobre
la manera d'escriure de Maria Barbal.[/despiece]
[despiece]Dos ferits en un accident a Puigcercós
Dia 15 de juny de 2021
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Carretera C-13 a l'alçada de l'accident. Foto: Cedida

El 15 de juny hi va haver un accident a la carretera C-13.
L'accident es va produir entre Tremp i Puigcercós.
Van xocar de cara un totterreny i una furgoneta.
Una persona ha resultat ferida greu i una altra menys greu.
Les dos ferides les han traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova.
Al lloc de l'accident hi van anar dos ambulàncies i un helicòpter.
També hi van anar tres equips de Mossos d'Esquadra,
i dos vehicles de Bombers de la Generalitat.
Entre tots, van treure les dos persones dels vehicles.
La carretera va estar tallada durant gairebé 2 hores.[/despiece]
[despiece]Acord entre Esterri d'Àneu i Fundación Oso Pardo
per obrir una nova Casa de l'Os a la població
Dia 15 de juny de 2021
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L'alcalde d'Esterri d'Àneu i el president de la Fundación Oso Pardo. Foto: Ajuntament d'Esterri d'Àneu

L'Ajuntament d'Esterri d'Àneu i la Fundación Oso Pardo han signat
un acord per col·locar una exposició permanent de l'os bru.
L'exposició s'instal·larà a un edifici municipal d'Esterri d'Àneu,
aquest també servirà per a promoure i informar sobre l'os.
A més, també es preveu la creació de rutes didàctiques
sobre l'os i el seu hàbitat dins el municipi.
I una zona d'avistament de l'os a la vall de Bonabé.
L'alcalde d'Esterri ha explicat que la Casa de l'Os d'Esterri
farà augmentar el turisme, donarà feina a les persones locals
i donarà valor al territori.
També ha comentat que volen crear vincles
entre l'administració i el sector ramader
promocionant els seus productes.
Fins ara la Casa de l'Os estava al poble d'Isil,
però se'ls ha acabat la col·laboració amb la Fundación.
A partir d'ara la nova Casa de l'Os estarà a Esterri
i serà la seu central de l'os bru al Pallars.
L'exposició es farà a un equipament de l'ajuntament
però es troba en mal estat.
Fundación Oso Pardo farà una inversió de 550.000 eurps
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per a rehabilitar l'edifici.
Obrirà al públic d'aquí dos anys aproximadament.[/despiece]
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