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Les notícies més destacades del 15
al 21 de juliol 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 acabat la primera fase de les obres
del Castell de Sort
Dia 15 de juliol de 2022

Estat actual de les obres del castell. Foto: Ajuntament de Sort

En aquest mes de juliol es va acabar la primera fase
de les obres del Castell dels Comtes de Pallars, a Sort.
S'ha millorat l'accés i s'han arreglat els murs del voltant
perquè alguns començaven a caure.
Les obres han costat aproximadament 120.000 euros.
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L'objectiu de fer aquestes obres al castell de Sort
és per a millorar la imatge i per atreure més turisme.[/despiece]
[despiece]Han trobat a la jove de Tremp
que havia desaparegut
Dia 18 de juliol de 2022

Control dels Mossos d'Esquadra. Foto: Mossos

El 17 de juny els Mossos d'Esquadra van començar a buscar
a una jove de 15 anys de Tremp que havia desaparegut.
El diumenge 17 de juliol, a les 6h del matí, els Mossos d'Esquadra
la van trobar amb un bon estat de salut.
La noia anava dins un cotxe amb els seus amics.
De moment no es sap on ha estat vivint la jove
durant aquest mes que ha estat desapareguda.[/despiece]
[despiece]El foc del Montsec ja està estabilitzat
Dia 19 de juliol de 2022
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Incendi del Montsec durant la nit. Foto: RA

El dilluns 18 va començar a cremar un incendi
a una zona entre Àger i Cellers, a la serra del Montsec.
El dimarts 19 de juliol els Bombers van dir que estava
estabilitzat.
Quan un foc està estabilitzat, vol dir que el foc segueix cremant
però els bombers apaguen més zones de les que cremen.
A l'incendi hi van estar treballant 32 vehicles dels bombers
i també 2 helicòpters, 3 bombarders i 2 avions de vigilància.
La zona de l'incendi era de difícil accés
perquè no hi havia cap camí per arribar-hi amb els vehicles.
La forta calor va dificultar molt la feina
als Bombers de la Generalitat.
L'incendi estava prop de la via del tren
que va de Pobla a Balaguer.
Ferrocarrils de la Generalitat va suspendre el trajecte
amb el tren i el van substituir per un autobús.
Han explicat que l'incendi va començar per accident
quan un helicòpter que transportava material
va tocar un fil elèctric.[/despiece]
[despiece]Es crearà el Centre d'interpretació de natura de Boumort
Dia 19 de juliol de 2022

https://www.pallarsdigital.cat/noticia/16954/noticies-mes-destacades-15-al-21-juliol-lectura-facil
Pagina 3 de 6

Les antigues escoles de Pessonada es troben en molt mal estat. Foto: CCPJ

L'Ajuntament del municipi de la Conca de Dalt
convertirà les antigues escoles del poble de Pessonada
en el Centre d'Interpretació de la Natura de Boumort.
Un Centre d'Interpretació és un lloc
que informa sobre la cultura, tradicions,
paisatges i més informació sobre un territori.
També ofereix activitats com excursions
i visites guiades.
El Centre d'Interpretació de Pessonada
oferirà informació sobre els espais de Boumort.
Boumort és una muntanya molt coneguda
per la quantitat d'animals que hi viuen:
cabirols, cérvols, voltors, guineus, i molts més.
Les antigues escoles de Pessonada
feia uns 60 anys que estaven abandonades
i estan en molt mal estat.
Les obres per convertir aquest espai
en el centre d'interpretació costaran
un total de 236.000 euros.
Es pagaran amb l'ajuda de la Diputació de Lleida
i uns fons europeus.[/despiece]
[despiece]La Pobla de Segur es prepara per la Festa Major
Dia 21 de juliol de 2022
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Una de les proves del Fem Colla de fa dos anys. Foto: Ajuntament de la Pobla de Segur

El cap de setmana del 23 i 24 de juliol
es celebra la festa major de la Pobla de Segur.
Feia 3 anys que no es celebrava
a causa de la pandèmia.
El concurs Fem Colla és un dels actes
més esperats pels joves del poble.
Consisteix en superar un conjunt de proves
durant tot el cap de setmana.
Els guanyadors es converteixen
en la millor colla del municipi.
Durant la festa major hi haurà gimcanes,
concerts, espectacles de màgia, concurs de petanca,
curses de bicicleta i de natació, el correpintxos,
concurs de botifarra, i moltes més activitats.
El correpintxos és una activitat de nit
que consisteix en fer una ruta pels bars del poble.[/despiece]
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