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Les notícies més destacades del 29
d'abril al 5 de maig en Lectura Fàcil
Suplement setmanal de Pallars Digital i Alba Jussà amb el suport de la Diputació
de Lleida
[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]S'inicia un programa pilot per posar solució
al consum d'alcohol en menors al Pirineu
Dia 29 d'abril de 2022

Imatge dels ponents i del públic assistent a la taula de debat sobre botellots. Foto: ACN

Tots els Centres d'Atenció Primària (CAPs) de l'Alt Pirineu i l'Aran
participaran en un programa pilot per posar solució
als problemes de consum d'alcohol entre els menors d'edat.
Aquest programa pilot s'iniciarà aquest estiu.
Arrel del confinament per la COVID 19
https://www.pallarsdigital.cat/noticia/16550/noticies-mes-destacades-29-abril-al-maig-lectura-facil
Pagina 1 de 6

s'ha augmentat molt el consum d'alcohol
entre els menors d'edat.
Ana Isabel Ibar està dins de l'Àrea de Projectes
i Recursos en Prevenció i Reducció de Danys.
Va dir que l'objectiu d'aquest pla pilot és crear una guia
d'actuació sobre el consum d'alcohol en menors d'edat.
Àlex Sastre que és el director general de Joventut
va dir que el problema del consum d'alcohol en menors d'edat
s'ha de fer front pensant que els joves tenen la necessitat
de socialitzar.[/despiece]
[despiece]Es recupera una adoberia del segle 19 a Tremp
Dia 2 de maig de 2022

Polítics pallaresos visitant les obres de l'adoberia. Foto: CCPJ

S'està acabant de restaurar una adoberia de pell a Tremp.
Aquesta adoberia va funcionar durant el segle 19.
A Tremp hi ha 8 adoberies.
Una adoberia és un espai on es tracta la pell dels animals
per aprofitar-la per fer-ne sabates o altres productes de cuir.
Les obres de restauració han servit per a arreglar l'antic edifici
i per a fer visitable la planta baixa.
A la planta 1 de l'edifici s'hi ha habilitat un mirador.
Un grup d'arqueòlegs han fet un estudi de la història de l'edifici
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i del barranc de la Font Vella.
Les obres per a restaurar l'adoberia han costat 147.000 euros.
S'han pagat amb diners de fons europeus, de la diputació de Lleida
i també de l'Ajuntament de Tremp.
L'adoberia es podrà començar a visitar a aquest estiu.
També s'està treballant per arreglar un camí d'un quilòmetre
que comença a les adoberies, seguint el barranc de la Font Vella.
El camí també passa pel pont romànic de Sant Jaume
i acaba a la carretera C-1412.[/despiece]
[despiece]El Pallars vol donar a conèixer la girella a tot Catalunya
Dia 3 de maig de 2022

Cuina de Casa Leonardo de Senterada, cuinant amb girella. Foto: ACN

Els xarcuters i restauradors volen donar a conèixer la girella
a tot Catalunya.
La girella és un embotit fet de corder i arròs.
Eduard Bastús és el propietari de l'empresa Carns Bastús
de la Pobla de Segur.
Ha explicat que ells venen girella a Lleida i a Barcelona.
A més també ha dit que ells elaboren 11.000 quilos de girella
a l'any.
Hi ha molts restaurants i cuiners del Pallars
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que cuinen amb girella,
però encara s'ha de fer molta promoció del producte
perquè el conegui més persones de fora de la zona.
El cap de setmana del 7 i 8 de maig de 2022
a Tremp se celebra la Fira Pallars Terra de Corder.
En aquesta fira s'oferirà un esmorzar de girella.
Serà una bona oportunitat per donar a conèixer la girella
a les persones que encara no la coneguin.[/despiece]
[despiece]Es projecta la pel·lícula d'Alcarràs al cinema La Lira
Dia 3 de maig de 2022

Cinema La Lira durant una de les projeccions d'Alcarràs Foto: ALLS

Els dies 30 d'abril i 1 i 2 de maig es va projectar la pel·lícula
d'Alcarràs al cinema de La Lira.
Alcarràs és una pel·lícula dirigida per Carla Simón.
Explica la història d'una família que es dedica
al cultiu de préssecs.
La pel·lícula va guanyar l'Ós d'Or al Festival Internacional
de Cinema de Berlín.
Durant aquests tres dies de projecció d'Alcarràs
es van vendre totes les entrades.
En total van poder veure la pel·lícula a La Lira
unes 1000 persones.
Els propers dies 7,8 i 9 de maig es tornarà a projectar
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la pel·lícula a La Lira.
Alcarràs està subtitulada en castellà, i això no ha agradat
a les persones que han vist la pel·lícula.[/despiece]
[despiece]Ja està tot a punt per a la Fira Pallars Terra de Corder
Dia 5 de maig de 2022

Cercavila amb els gegants i caps grossos de Tremp. Foto: Ajuntament de Tremp

Els dies 7 i 8 de maig de 2022 se celebrarà a Tremp
la Fira Pallars Terra de Corder.
Aquesta fira vol donar valor a la carn de corder
i reivindicar la ramaderia extensiva.
Durant tot el cap de setmana es faran moltes activitats
per tots els públics com tallers, cercaviles i jocs.
També se celebrarà la trobada de Vehicles Clàssics
i es projectarà el documental El No a l'Ós.
El dissabte dia 7 de maig al matí es farà un esmorzar
de girella.
Al vespre del dia 7 se celebrarà el Pallars Food Fest
on els visitants podran degustar tapes, vins i cerveses
fetes per productors i restauradors del Pallars.
El diumenge 8 de maig es farà un dinar popular
on es cuinaran més de 30 corders.
Per acabar amb els actes de la fira es farà un ball de tarda.[/despiece]
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