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Les notícies més importants de l'1
al 15 de juliol 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]Mor el rector de Tremp, Joan Antoni Mateo Garcia
Dia 4 de juliol de 2021

Joan Antoni Mateo. Foto: Fundació Fiella

El rector de Tremp va morir el diumenge 4 de juliol.
Va patir un accident vascular cerebral la nit del 25 de juny.
Un accident vascular cerebral, també conegut com a ictus
o embòlia cerebral, és una lesió en una part del cervell
perquè es trenca o s'obstrueix un vas sanguini.
Joan Antoni Mateo Garcia va morir a l'Hospital
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Arnau de Vilanova de Lleida, on estava ingressat.
Tenia 59 anys.
El dimarts 6 de juliol al matí se li va fer una missa
de comiat a l'església de Tremp.
Joan Antoni Mateo era rector de Tremp des de l'any 2005
i també era el president del Patronat de la Fundació Fiella.
El Patronat gestiona la residència de gent gran de Tremp.[/despiece]
[despiece]La Pobla de Segur celebra la Diada dels Raiers?????
Dia 5 de juliol de 2021

Rais baixant pel riu. Foto: ACN

Aquest any han baixat 3 rais pel riu.
Com que baixa poca aigua, els rais han patit
varies embarrancades.
Només un rai ha arribat al final del trajecte,
que té un total de 5 quilòmetres.
Paula Dalmau és la presidenta de l'Associació de Raiers.
Ha explicat que, malgrat la pandèmia, la festa va tornant
a la normalitat.
També ha dit que a la diada d'aquest any hi han participat
més dones que altres anys.
Paula Dalmau també vol que la Diada dels Raiers
sigui una festa reconeguda a tot el món.
Espera que l'any que ve siguin candidats
a Patrimoni Immaterial de la Humanitat de la Unesco.
La Unesco és una organització que vol promoure
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la col·laboració internacional en educació, ciència,
cultura i comunicació.
La baixada dels rais s'ha pogut seguir en directe
a través del canal de Youtube de l'Associació.
Xènia Sellart és una de les raieres que ha participat
aquest any.
Era la primera vegada que baixava i en tenia moltes ganes,
però també estava una mica nerviosa.
Diu que és important confiar amb els companys i remar fort.[/despiece]
[despiece]Pep Guardiola visita Rialp
Dia 5 de juliol de 2021

Pep Guardiola durant la visita al campus de Rialp. Foto: Pep Summer Camp

El primer cap de setmana de juliol,
Pep Guardiola va visitar Rialp.
S'ha organitzat un campus de futbol per infants
que es diu Pep Summer Camp, que en anglès
significa Campus d'estiu de Pep Guardiola.
Pep Guardiola és l'entrenador de l'equip anglès
Manchester City.
Va formar part del Barça durant molts anys,
primer com a jugador i després com a entrenador.
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Pep Guardiola va visitar els infants que participen
al campus i també va anar a l'Ajuntament
per agrair l'esforç que han fet per organitzar el campus.
Des de l'Ajuntament de Rialp volen apostar per l'esport
i creuen que tenen unes bones instal·lacions esportives
per considerar Rialp com la capital del futbol al Pallars Sobirà.[/despiece]
[despiece]Els experts recomanen restaurar l'Hospital de cartró
de la Vall Fosca peça a peça
Dia 9 de juliol de 2021

Hospital de cartró de la Vall Fosca. Foto: Museu Hidroelèctric de Capdella

A la Vall Fosca hi ha un edifici construït
amb cartró i fusta que té 106 anys.
Aquest edifici es diu Hospital de cartró.
És l'únic al món que segueix mantenint
part de la seva estructura.
Fa uns mesos que es vol restaurar
perquè no volen deixar perdre l'edifici.
L'edifici el va construir Energía Elèctrica de Catalunya
per a donar atenció mèdica als 4000 treballadors
de les obres de la Central Hidroelèctrica de Capdella.
Es va construir amb peces de cartró i de fusta
perquè fos més barat.
Té dos zones, una que era per als malalts
i l'altra per a fer cirurgies.
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Al mig hi havia la cuina.
Al 1940 es va deixar d'utiltizar com a hospital
i els veïns el van començar a utilitzar com a magatzem.
Els experts en manteniment del patrimoni cultural
van recomanar que l'edifici es restauri artesanalment.
S'hauria de reconstruir peça a peça, fent servir
tècniques científiques per imaginar-se com era
i un escàner de 3 dimensions.
A més, hi hauria d'intervenir un equip d'arqueòlegs,
d'arquitectes i d'historiadors.
Joan Reguant és l'expert en patrimoni cultural
encarregat de dissenyar el projecte de restauració.
Els veïns i veïnes de la Vall Fosca fa uns mesos
van poder votar i decidir quin ús se'n farà de l'edifici.
Aquesta votació la va organitzar el Museu Hidroelèctric
de Capdella.
A més el divendres 9 de juliol van poder conèixer tots
els detalls del projecte durant la presentació d'aquest.
Aquest primer informe del projecte l'ha encarregat
el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
amb l'ajuda del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica
de Catalunya.
Explica i ordena tots els passos a seguir per a la correcta
restauració de l'Hospital de cartró.
La restauració de l'Hospital de cartró vol tenir un sentit
pedagògic i educatiu.
És per això que es gravarà tot el procés per a poder
crear contingut educatiu.
I també es seguirà potenciant la participació de totes
les persones de la Vall Fosca per a prendre decisions
respecte els usos de l'edifici.[/despiece]
[despiece]Un nou mètode per entrar a robar a les cases
que s'ha descobert en un robatori a Tremp
Dia 13 de juliol de 2021
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Tira de pega que es van trobar els Mossos als robatoris de Tremp i Balaguer. Foto: Mossos

Entre el 7 i 20 de juny a Tremp i a Balaguer
es van produir uns quants robatoris que seguien
el mateix mètode.
Els Mossos d'Esquadra han alertat a la població d'aquest fet.
El mètode consisteix en posar tires de pega entre la porta i el marc
per veure si els veïns estan dins del pis.
Si al cap de pocs dies les tires de pega segueixen a la porta
significa que no hi ha ningú i els lladres aprofiten per entrar.
A part del robatori a Tremp els Mossos han alertat
de que aquest mètode també s'ha utilitzat en altres
robatoris a Balaguer.
Es creu que podria tractar-se del mateix grup de lladres.
Els propietaris dels pisos havien tancat les portes amb clau,
i al tornar a casa la porta estava tancada de cop.
Es creu que els lladres havien forçat la porta amb un mètode
que es diu ?bumping?.
Aquest consisteix en obrir una porta amb una clau que s'adapta
a tots els panys.[/despiece]
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