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Les notícies més importants del 16
al 30 de juny en Lectura Fàcil
Suplement quinzenal de Pallars Digital 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 veí de Tremp ha mort en un accident de tractor
a la carretera de Santa Engràcia
Dia 17 de juny de 2021

Cruïlla de la carretera de Santa Engràcia. Foto: GSV

Un jove de 25 anys es va morir la matinada del dia 16 de Juliol.
Va tenir un accident de tractor a la carretera de Santa Engràcia.
El noi va sortir de la carretera per causes desconegudes.
Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 12 de la nit.
Mossos, bombers i una ambulància van anar al lloc
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de l'accident.
Ja s'han mort 56 persones a Catalunya per accidents de trànsit
aquest any.[/despiece]
[despiece]Tornen a fer la festa de les falles a la Pobla de Segur
de manera simbòlica amb 3 fallaires?????
Dia 18 de juny de 2021

Les tres parelles que van participar a la baixada simbòlica de falles. Foto: ACN

Les falles de La Pobla de Segur són les primeres a celebrar-se
al territori del Pirineu en honor a la Verge de Ribera.
La baixada de falles de La Pobla de Segur es fa el 17 de Juny.
Aquest any s'ha suspès la festa per evitar
grans grups de persones i complir
amb les mesures de prevenció de la Covid-19.
Tot i així l'Associació de Fallaires i Pubilles
van fer una baixada simbòlica.
Només van baixar 3 fallaires des de la muntanya
de Santa Magdalena fins a l'església del poble.
Allà hi van fer l'ofrena a la Verge de Ribera.
Les tres parelles que van participar a l'acte simbòlic
es van casar l'any passat o bé ho han de fer durant el 2021.
Sort agafa el relleu de les falles
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Les falles de Sort es van celebrar el 19 de juny.
Quatre representats dels pobles del municipi de Sort
van baixar la falla del seu poble fins a Sort.
L'acte es va celebrar a les 7 de la tarda.
Van limitar el número de persones
per garantir les mesures sanitàries.
La festa de les falles al Pirineu de Lleida marca
el final de la primavera i l'inici de l'estiu.
És una tradició que es fa des de més de 1000 anys.
A les comarques de l'Alt Pirineu i Aran hi ha un total
de 16 poblacions que faran baixada de falles.
La comarca de l'Alt Urgell ha recuperat
la baixada de falles a 2 municipis.
L'any 2015, la festa de les falles del Pirineu es van incloure
a la llista de Patrimoni Immaterial de la Humanitat de la UNESCO.
La UNESCO és l'Organització de les Nacions Unides
per a l'Educació, la Ciència i la Cultura.[/despiece]
[despiece]Andreu Tomàs guanya la tercera Europe Cup
consecutiva amb l'equip Lleida Llista Blava
Dia 21 de juny de 2021

Andreu Tomàs aixecant la tercera Europe Cup. Foto: Antonio Lopes / WSE-RH

El pallarès Andreu Tomàs és de Tremp
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i juga a un equip de hoquei patins.
És el capità de l'equip Lleida Llista Blava.
El diumenge 20 de juny van guanyar
la tercera Copa d'Europa consecutiva.
Van guanyar contra l'equip Sarzana d'Itàlia
Amb un resultat de 5 gols a 3.
Andreu Tomàs va fer molt bon paper.
El dissabte dia 19 de juny va fer un gol a la semifinal,
i el diumenge 20 de juny en va marcar un altre.
Andreu va aixecar la copa, i el dia 21 de juny
tot l'equip van fer una rua pels carrers de Lleida
per celebrar la victòria.
Fins ara cap equip havia guanyat tres copes seguides,
i Andreu estava molt content i emocionat.
També estava molt orgullós de l'equip al que juga.[/despiece]
[despiece]Una alumna de l'Institut de Tremp rep un premi
de la Universitat de Vic pel seu treball de recerca
Dia 29 de juny de 2021

Eulàlia Prats recollint el premi. Foto: UVic

Eulàlia Prats és alumna de l'Institut de Tremp
i ha guanyat el segon premi de la Universitat de Vic
pel seu treball de recerca.
El treball es diu Brooklyn: a bridge to opportunity,
que en anglès significa Brooklyn: un pont cap a l'oportunitat.
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Aquest treball està considerat un dels millors treballs
en l'àmbit de Ciències Socials i Humanitats.
Aquest any s'han presentat 160 treballs
de 39 comarques de Catalunya.
A més del treball d'Eulàlia Prats,
també han rebut un premi 6 treballs més
que han fet alumnes d'instituts de les comarques de Lleida.[/despiece]
[despiece]S'han descobert unes restes humanes de l'època romana
a la vil·la de Llorís
Dia 30 de juny de 2021

Vil·la romana de Llorís. Foto: CCPJ

El mes d'octubre de 2020, uns arqueòlegs van començar
les excavacions a la vil·la de Llorís.
La vil·la de Llorís són les restes d'un edifici de l'època romana.
Es troben al municipi d'Isona i la Conca Dellà.
Fa pocs dies han descobert dos parts més de la casa,
unes termes i un mauloseu.
Un mauloseu són una sèrie de terrasses
on s'hi enterraven les persones.
Les excavacions formen part d'un projecte
de la Universitat de Barcelona,
i el paga el departament de Cultura de la Generalitat.
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Aquest any els joves d'un camp de Treball
estan col·laborant amb el projecte.
El projecte inclou crear un camí senyalitzat
des de la vil·la fins al poble d'Isona.
També es posaran uns plafons informatius
i es podrà accedir a una recreació en 3D
que permetrà veure com era la casa.
Es podrà visitar a partir de l'estiu
a través del Museu de la Conca Dellà.
L'alcaldessa d'Isona, Rosa Amorós, i el president i vicepresident
del Consell Comarcal, Josep Maria Mullol i Toni Millet han visitat
les restes romàniques amb els directors de les excavacions.
Josep Maria Mullol ha explicat que el camp de treball
s'ha fet amb la col·laboració de la Direcció General de Joventut.
També ha dit que serveix perquè els joves coneguin
coses noves sobre la comarca i l'arqueologia.[/despiece]
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