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Les notícies més destacades del 6
al 12 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'ha demanat al conseller Argimon
recuperar els serveis sanitaris al Pallars
Dia 6 de maig de 2022

Argimon reunit amb professionals de l'Hospital de Tremp Foto: Salut

Argimon és el conseller de Salut de la Generalitat
de Catalunya.
Els dies 5 i 6 de maig de 2022 el conseller va visitar
la Regió Sanitària de l'Alt Pirineu i Aran.
Primer va visitar al gerent de la regió sanitària
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i van parlar de les característiques i dels reptes de futur
del territori de l'Alt Pirineu i Aran.
Després va estar reunit amb l'equip directiu i alguns professionals
de l'Hospital Comarcal del Pallars, a Tremp.
A més, també es va trobar amb l'alcaldessa de Tremp,
Maria Pilar Cases.
En aquestes reunions es va demanar recuperar
els serveis de geriatria i dermatologia.
També es va reivindicar que les dones pallareses
no tenen accés als avortaments quirúrgics.
Finalment, Argimon va estar a la Torre de Capdella
durant l'acte en honor a dos pallaresos de la Vall Fosca.[/despiece]
[despiece]Al Pallars Sobirà reclamen millorar les condicions
de les treballadores d'atenció domiciliaria
Dia 6 de maig de 2022

Treballadores de la Mangala davant del Consell Comarcal Foto: Cedida

La Mangala és una empresa que fa atenció al domicili
de les persones grans al Pallars Sobirà.
Aquesta empresa està contractada per l'àrea de benestar
del Consell Comarcal del Pallars Sobirà.
La Mangala ha fet públic un escrit on explica
la situació laboral de les seves 24 treballadores.
L'empresa vol que es revisi el contracte que tenen
amb el Consell Comarcal.
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Les treballadores es queixen que cobren poc a final de mes
per poder cobrir les despeses de desplaçament als domicilis.
El president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà
ha dit que sap que el sou que tenen les treballadores
és ajustat.
Ha reconegut la bona feina que fa l'empresa al territori.
També ha explicat que parlaran amb el Departament de Drets Socials
de la Generalitat de Catalunya per reduir
la despesa de desplaçaments de les treballadores.[/despiece]
[despiece]El Club Futbol Tremp és campió de la lliga
Dia 9 de maig de 2022

Club Futbol Tremp celebrant la victòria Foto: TGE

El diumenge 8 de maig el Club Futbol Tremp
va guanyar el partit contra el Tornabous.
Aquesta victòria el va proclamar campió de la lliga
i per això l'any que ve l'equip pujarà de categoria.
El capità de l'equip, Miki Sirvant, s'ha mostrat molt content
i explica que l'any que ve hauran de tenir molt compromís
i responsabilitat per mantenir-se a la categoria Segona Catalana.
Per altra banda, el mateix cap de setmana el Futbol Club Pobla
va perdre contra la Fuliola, de prop de Tàrrega.
El Club de Futbol Rialp van guanyar al Ponent
amb un resultat de 2 gols a 0.
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Pel que fa el bàsquet, el Club Bàsquet Tremp va guanyar
a l'Artesa de Segre.
Aquesta setmana l'equip jugarà 3 partits seguits
i si guanyen es posaran en primera posició.[/despiece]
[despiece]Es crema part d'una casa a Alsamora
Dia 10 de maig de 2022

Casa cremada a Alsamora Foto: Bombers

Un incendi crema la planta baixa d'una casa a Alsamora,
un poblet del municipi de Sant Esteve de la Sarga.
Un veí ha trucat als bombers quan ha vist sortir flames
de la casa a quarts de 9 del matí.
S'han desplaçat fins a 6 vehicles dels bombers
i han acabat d'apagar el foc cap a les 2 del migdia.
Els bombers han explicat que en el moment de l'incendi
no hi havia ningú a la casa.[/despiece]
[despiece]Tallen uns arbres acabats de plantar a Sort
Dia 11 de maig de 2022
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Arbres tallats a Sort Foto: ACN

El dia 7 de maig algú va cometre uns actes vandàlics
al Parc del Riuet, a Sort.
Van tallar 20 arbres que s'havien plantat feia pocs dies.
L'alcalde se Sort, Baldo Farré, ha explicat a l'Ajuntament
que els arbres tenien talls al tronc en forma de corona.
Això significa fer talls al voltant de la part baixa del tronc
perquè l'arbre no rebi aliment i es mori.
Aquests talls demostren que els responsables dels actes
podrien ser adults amb coneixements de jardineria.
Des de l'Ajuntament de Sort no saben qui ha sigut
però ho han denunciat als Mossos d'Esquadra.
Asseguren que si troben als responsables
els faran pagar les despeses.
De moment, tornar a plantar els arbres costarà
uns 6.000 euros a l'Ajuntament.[/despiece]
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