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Les notícies més importants del 16
al 31 d'agost 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][h3]Els Agents Rurals rescaten un gos d'un cotxe
durant la onada de calor[/h3]
16 d'agost de 2021

Agents Rurals refrescant el gos a l'aigua. Foto: Agents Rurals

El dia 14 d'agost, els agents rurals van rescatar un gos
que estava tancat dins un cotxe a Cellers.
El gos no es trobava bé perquè feia molta calor.
Els agents rurals van refrescar el gos al Pantà de Terradets.
Expliquen que, amb tanta calor, els animals
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no es poden quedar tancats al cotxe.
El mateix cap de setmana, els agents també van denunciar
grups de persones que acampaven en zones del municipi
d'Isona i Conca Dellà.
En aquestes zones estava prohibit acampar
perquè amb la onada de calor, hi havia perill d'incendi.[/despiece]
[despiece][h3]Els veïns del Pallars estan preocupats per un nou
projecte de línia de molt alta tensió[/h3]
Dia 24 d'agost de 2021

Cartell contra la línia de molt alta tensió. Foto: ACN

Un grup d'empreses que es diu Forestalia vol engegar un projecte
per portar energia eòlica i fotovoltaica des de l'Aragó
fins a Catalunya.
Aquest projecte es diu Sputnik.
L'energia eòlica es produeix a partir de la força del vent.
L'energia fotovoltaica s'obté a partir de l'energia solar,
a través de plaques solars.
L'objectiu és que aquesta energia es porti a Catalunya
a través de 3 línies de molt alta tensió (MAT).
Una d'aquestes MAT passaria pel Pallars per arribar
fins a Isona i donar energia a les comarques del Pirineu.
Fa uns mesos, des del Pallars ja es va rebutjar
aquest tipus de projectes.
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Des de la Generalitat estudien si aquestes línies
respecten el medi ambient.[/despiece]
[despiece][h3]Una forta tempesta provoca destrosses al Pallars Jussà[/h3]
Dia 26 d'agost de 2021

Caiguda de la pèrgola de la piscina municipal de Tremp. Foto: Ajuntament de Tremp

Una tempesta de pedra, pluja i vent provoca
varies destrosses al Pallars Jussà.
Per exemple, el vent va arrencar la pèrgola
de la piscina municipal de Tremp.
També va caure un fil elèctric a Orcau
que va provocar un petit incendi.
Els bombers el van apagar molt ràpid,
però els veïns d'Isona van estar unes hores sense llum.
A la Vall Fosca també hi va pedregar amb força.
En alguns llocs de la comarca, feia dos mesos
que no plovia.[/despiece]
[despiece][h3]Tremp prepara la Festa Major[/h3]
Dia 26 d'agost de 2021
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Cartell de la festa major 2021. Foto: Ajuntament de Tremp

La Festa Major es farà entre els dies 7 i 12 de setembre
i els actes estaran adaptats a la normativa
per prevenir la Covid-19.
L'Ajuntament de Tremp i la Comissió de Festes ha preparat
actes variats i per a tothom: concerts, teatre, música
i espectacles infantils.
El dia 7 de setembre Laura Dos Surià farà el pregó
per inaugurar la Festa Major.
Ella és cardiòloga de l'Hospital Vall d'Hebron
i era membre de la Comissió de Festes de Tremp.
En total hi ha al voltant de 30 actes.
Els més importants són l'actuació del cantant Miki Nuñez
o de la banda valenciana Nativa.
També hi haurà activitats culturals per la ciutat de Tremp
i l'actuació d'entitats com ara l'Esbart Dansaire
i la Colla de Diables lo Peirot.
Hi haurà jocs i activitats per als nens i nenes
i una gimcana jove que començarà el divendres 10 de setembre.
També es faran actes dedicats a la Diada Nacional de Catalunya,
que és el dia 11 de setembre.
L'últim dia hi haurà focs artificials que es podran veure
des dels balcons.
Aquesta festa major serà obligatori portar mascareta
als llocs on es faran les activitats i utilitzar el gel hidroalcohòlic
que es deixarà a les entrades.
Es recomana no moure's de la cadira i respectar la distància
de seguretat amb les altres persones.
Per accedir a les activitats caldrà reservar entrades.
Es pot fer trucant al telèfon 973 65 00 05
o a través de la pàgina web www.entrapolis.com.
També es poden reservar des de l'Ajuntament
en horari de dilluns a divendres,
des de les 9 del matí fins a les 2 de la tarda.[/despiece]
[despiece][h3]El Consell Comarcal del Pallars Sobirà demana al Govern
un pla per a millorar les carreteres de la comarca[/h3]
Dia 26 d'agost de 2021
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Els diferents alcaldes, el president comarcal i el president de la Generalitat. Foto: ACN

El president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà
que es diu Carles Isus. Va demanar a la Generalitat la millora
de les carreteres de la comarca.
També van demanar que es pugui tenir un pressupost
més elevat per al manteniment de les carreteres
perquè a l'hivern es fan malbé més ràpid.
Ho va fer durant una reunió a Sort el 26 d'agost amb Pere Aragonés
i diferents alcaldes de la comarca del Pallars Sobirà.
Els ajuntaments del Pallars Sobirà i el consell comarcal
tenen previst invertir 750.000 euros per a millorar les carreteres.
Demanen que la Generalitat col·labori aportant més diners.
Per als ajuntaments i el consell comarcal és prioritari invertir
en la millora de les carreteres i millorar els accessos als diferents pobles.
En total hi han uns 300 quilòmetres de carreteres al Pallars Sobirà.
El president del consell comarcal va dir que el fet
de que els poblets més petits no tinguin uns bons accessos,
fa que es vagin deshabitant mica a mica perquè les persones
prefereixen viure a pobles amb millors connexions de carreteres.
Amb la millora de les carreteres també es voldrà garantir que
el transport escolar i sanitari pugui arribar a tot arreu.
Demanen uns Jocs Olímpics d'Hivern que siguin equilibrats
S'està preparant la candidatura per als Jocs Olímpics d'Hivern
Pirineus-Barcelona per a l'any 2030.
Aquests Jocs Olímpics d'Hivern es preveu que tindran
un gran impacte al territori de l'Alt Pirineu i Aran.
Carles Isus va demanar que totes les comarques dels Pirineus
puguin estar implicades en els Jocs Olímpics.
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I ha reclamat que es respectés la sostenibilitat del medi ambient.
Carles Isus també ha agraït els esforços que ha fet la Generalitat de Catalunya
per a fer arribar la fibra òptica a gran part del Pallars Sobirà.
I també ha reivindicat la manca d'habitatge al territori, i la necessitat
de continuar potenciant l'heliport de Tírvia.
Visita institucional al Pallars
Pere Aragonés, president de la Generalitat de Catalunya.
Va aprofitar per visitar els dos Pallars, el Jussà i el Sobirà.
Al matí va estar a La Pobla de Segur i a la tarda va visitar Llavorsí
i Esterri d'Àneu.
La conclusió de la visita del President, va ser que s'ha de treballar
conjuntament per continuar promovent el desenvolupament
dels territoris de muntanya.[/despiece]
[despiece][h3]Es denuncia un cas de discriminació per parlar català[/h3]
Dia 27 d'agost de 2021

Un vehicle de la Guàrdia Civil. Foto: Europa Press

La Guàrdia Civil ha aturat un cotxe al control de fronteres.
Al cotxe hi anaven dues germanes que han respòs en català
a les preguntes dels agents.
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Les noies expliquen que els agents de la Guàrdia Civil
entenien el català però igualment els han manat
parlar en espanyol.
Segons les noies, com que s'han negat a parlar en espanyol,
l'agent de la Guàrdia Civil els ha escorcollat el cotxe
i les motxilles i les ha acusat de portar droga
dins els blísters de medicaments.
També els ha demanat la documentació del cotxe.
En acabat, l'agent ha advertit que parlessin en espanyol
fora de Catalunya, i ha insinuat que ell no volia venir
a treballar a Catalunya.[/despiece]

(http://lecturafacil.net)
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