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Les notícies més destacades del 29
de juliol al 4 d'agost 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]El Govern presenta un nou projecte olímpic
Dia 29 de juliol de 2022

Pista de la Pala, a Espot. Foto: Espot

El Govern de la Generalitat ha presentat un nou projecte
al Comitè Olímpic Espanyol (COE).
L'objectiu és que els Jocs Olímpics d'Hivern
se celebrin a diferents punts de Catalunya.
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El projecte recull 144 proves olímpiques i paralímpiques.
L'estació d'esquí d'Espot és un dels punts
on es farien algunes proves.
A la pista de la pala hi hauria les competicions
de snowboard i eslàlom gegant paral·lel.
L'eslàlom consisteix en baixar molt ràpid
per una pista d'esquí esquivant obstacles fent ziga-zaga.
A banda d'Espot, els altres punts de Catalunya escollits
per fer-hi les altres proves són:
Barcelona, Badalona i Gavà: proves de gel
La Molina, Masella, Baqueira Beret,
Boi Taüll: proves de neu.
Des del Govern han informat que queda pendent
fer una consulta ciutadana per conèixer
l'opinió de la gent del territori sobre el projecte.[/despiece]
[despiece]Un accident de trànsit deixa 5 ferits greus
Dia 30 de juliol de 2022

Una ambulància del SEM. Foto: Gala Espín

La matinada del 30 de juliol hi va haver un accident
de trànsit a Soriguera, Pallars Sobirà.
Dins del cotxe hi viatjaven 5 persones,
una d'elles era menor d'edat.
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L'accident els va provocar ferides greus,
per això l'ambulància els va traslladar ràpidament
a l'Hospital del Pallars, a Tremp.
L'accident el va provocar l'aparició d'un senglar
a la carretera.
Per esquivar-lo, el conductor va sortir de la carretera
i va xocar.[/despiece]
[despiece]Un home deixa fora de servei el caixer automàtic
del banc a Llavorsí
Dia 3 d'agost de 2022

Caixer automàtic de Llavorsí. Foto: GSV

Durant el mes de juliol, un home va forçar diverses vegades
el caixer automàtic de CaixaBank de Llavorsí.
Aquests actes vandàlics han espatllat el caixer automàtic
durant 3 setmanes.
El caixer de CaixaBank és l'únic que hi ha a Llavorsí,
també el fan servir els veïns de la Vall de Cardós.
Gràcies a les càmeres de seguretat han pogut trobar
l'home que havia espatllat el caixer automàtic.
CaixaBank i l'Ajuntament de Llavorsí no denunciaran a l'home
però si es torna a repetir algun acte semblant si que ho faran.
A més, el diumenge 31 d'agost, Llavorsí va patir
un altre acte vandàlic.
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Algú va tapar el pany per poder entrar al centre cívic del poble.
Durant l'estiu al centre cívic s'hi fa el casal infantil,
i els infants del poble hi van a fer jocs i activitats.[/despiece]
[despiece]A la Conca de Dalt s'atura un projecte
per instal·lar una línia elèctrica d'alta tensió
Dia 4 d'agost de 2022

Entrada al poble d'Aramunt (municipi de Conca de Dalt). Foto: GSV

L'Ajuntament de Conca de Dalt ha aprovat suspendre el permís
per instal·lar una línia elèctrica d'alta tensió al municipi.
S'ha suspès perquè pensen que s'ha de millorar el projecte
de la instal·lació de les plaques solars al Pallars Jussà.
I també perquè ja passen 8 línies elèctriques d'alta tensió
pel municipi.
Els veïns del municipi de Conca de Dalt no estan a favor
del projecte de les línies d'alta tensió.
Es van reunir diferents vegades amb l'Ajuntament
per explicar que no els hi agradaria tenir una altra línia elèctrica
al municipi.
Aquesta línia elèctrica d'alta tensió havia de mesurar casi 13.000 metres
i passar pels municipis d'Isona i Conca Dellà.
Amb aquesta línia elèctrica es volia transportar l'electricitat feta
amb les plaques solars que es volen instal·lar al municipi d'Isona.[/despiece]
[despiece]Geoparc Origens promociona una campanya
que es diu «Apadrina una roca»
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Dia 4 d'agost de 2022

L'Argenteria de Collegats, és un dels punts d'interès geològic. Foto: ACN

L'Institut Geològic i Miner d'Espanya (IGME)
ha creat un programa que es diu ?Apadrina una roca?.
L'objectiu d'aquest programa és conservar i fer seguiment
dels recursos geològics del país.
L'entitat Geoparc Origens, s'ha sumat a aquest programa.
Dins el territori de Geoparc Origens hi ha un total de 118 zones
per apadrinar.
D'aquestes 118 zones, 70 són per la població en general.
Els altres punts d'interès són per a científics o paleontòlegs
que ja han estat treballant en aquelles zones.
Algunes d'aquestes zones són l'Argenteria a Collegats, les Salines
de Gerri de la Sal, el congost de Montrebei, entre molts d'altres.
Apadrinar una roca és totalment gratuït per les persones
que volen col·laborar amb el projecte.
Però han de poder dedicar un mínim de temps per fer
aquests seguiments i informar si hi ha algun problema a la zona.
Totes les persones que vulguin apadrinar, tindran un acompanyament
en tot el procés.[/despiece]
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