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Les notícies més importants de l'1
al 15 de març en Lectura Fàcil
Suplement quinzenal 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.
Si les llegeixes des del mòbil, posa'l en format horitzontal.
[despiece]Un equip de científics han identificat
un nou dinosaure a Isona
Dia 1 de març de 2021

Dibuix que representa el dinosaure 'Tamarro insperatus'. Foto: ICP

L'any 2003 es van trobar unes restes (ossos i fòssils)
de dinosaure a Sant Romà d'Abella, un poble del municipi
d'Isona i la Conca Dellà.
Un equip de científics de l'Institut Català de Paleontologia,
del Museu de la Conca Dellà i de la Universitat d'Edimburg
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ha treballat durant aquests anys per saber de quina espècie
de dinosaure eren les restes.
La Universitat d'Edimburg està a Escòcia,
un país del nord d'Europa.
Fa poc, han descobert que es tracta d'un dinosaure
que també havia viscut a Amèrica del Nord i Àsia
fa milions d'anys.
Els científics li han posat el nom de ?Tamarro insperatus?,
que vol dir Tamarro inesperat.
Li'n diuen així perquè el Tamarro és un personatge fantàstic
del Pallars, és a dir, que en realitat no existeix.
La llegenda diu que el Tamarro és un animal
molt difícil de trobar.
Les restes d'aquest dinosaure també han costat de trobar.
El ?Tamarro insperatus? era carnívor, és a dir,
es menjava a altres animals, més petits que ell.
Es científics han observat i estudiat l'os del peu del dinosaure,
i gràcies a això, han descobert que tenia plomes,
pesava 20 quilos i feia entre 1 i 2 metres d'alçada.
Les restes del ?Tamarro insperatus? s'han trobat
entre les restes d'altres dinosaures més grans.
Això vol dir que podien conviure al mateix lloc.
Totes aquestes restes es trobaran al Museu de la Conca Dellà.
Actualment, estan fent obres al museu
que acabaran a l'estiu.[/despiece]
[despiece]Un esquiador mor a les pistes de Port Ainé??
Dia 1 de març de 2021

https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/14555/noticies-mes-importants-al-15-marc-lectura-facil
Pagina 2 de 7

Estació d'esquí de Port Ainé. Foto: Skipallars

Un home de 56 anys va morir a Port Ainé
mentres esquiava.
Les pistes de Port Ainé están al Pallars Sobirà
i formen part del municipi de Rialp.
L'esquiador va xocar amb un paravent.
Un paravent és una valla feta de troncs de fusta
que delimita les pistes i impedeix que la neu
s'escapi quan bufa el vent.
Els serveis d'emergències mèdiques (SEM) només van tardar
tres minuts en arribar al lloc del accident.
Els metges no van poder salvar la vida al esquiador.
L'home vivia a Roní, un poble petit del municipi de Rialp.
Els gestors de les pistes d'esquí expliquen
que és la primera persona que mor a Port Ainé.
També asseguren que la zona de l'accident estava senyalitzada.[/despiece]
[despiece]L'Hospital del Pallars permet aturar l'embaràs
per via farmacològica
Dia 2 de març de 2021
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Hospital Comarcal del Pallars. Foto: Jordi Ubach

A partir del mes de març, l'Hospital del Pallars
és el primer centre de la regió del Alt Pirineu i Aran
on fer la interrupció voluntària del embaràs (IVE).
La IVE vol dir que una dona pot decidir aturar l'embaràs.
La IVE es pot fer per via farmacològica (prenent pastilles)
o per via quirúrgica (fent una operació).
Les dones que vulguin aturar l'embaràs a Tremp
només ho poden fer per via farmacològica.
Això s'ha aconseguit perquè el grup de Dones Feministes
del Pallars ho ha demanat durant molt temps.
Abans, les dones que volien avortar
havien d'anar fins a Balaguer
perquè cap ginecòleg volia participar en una IVE.
Les dones que han de fer una IVE per via quirúrgica,
han d'anar a Barcelona, Girona o Tarragona
perquè encara no ho hi ha cap lloc
de la província de Lleida que ho faci.
A més, l'Hospital de Tremp ja pot fer controls
dels embarassos d'alt risc.
Un embaràs d'alt risc significa que hi ha perill
que alguna cosa vagi malament, tant per la mare
com pel fill o filla.
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L'Hospital de Tremp aviat també podrà fer
ecografies morfològiques.
Ara es fan a Lleida.
Una ecografia morfològica és una prova
que serveix per veure com és el bebè
i descartar malformacions.[/despiece]
[despiece]El tren de Pobla xoca contra una esllavissada
entre Àger i Santa Linya
Dia 12 de març de 2021

El tren ha xocat contra les roques. Foto: Cedida

Una esllavissada ha cobert la via del tren de la Pobla de Segur.
Una esllavissada passa quan cauen roques i pedres de la muntanya.
El tren ha xocat contra les pedres
però ningú s'ha fet mal.
El maquinista i una viatgera han hagut de sortir del tren.
L'accident ha passat entre Àger i Santa Linya.
Els dos pobles són a la comarca de la Noguera.
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)
és una empresa pública que controla i gestiona
alguns serveis de transport públic de Catalunya.
FGC ha ofert un autobús per substituir el tren
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i fer el mateix trajecte, entre la Pobla de Segur i Lleida.
Un equip de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)
ha anat fins al lloc de l'accident per veure l'esllavissada
i estudiar perquè han caigut les roques.
En els últims 14 mesos, el tren de la Pobla de Segur
ha tingut dos accidents per culpa de les esllavissades.[/despiece]
[despiece]Els Mossos d'Esquadra denuncien un home de Tremp
per cremar contenidors i objectes de la ciutat
Dia 15 de març de 2021

Imatge d'un grup de contenidors cremats dissabte a la zona de l'estació. Foto: Anna Llorens

Els Bombers van apagar dos focs en uns contenidors
la matinada del dia 13 de març.
Això va passar a Tremp.
Un incendi va ser al carrer Montllobar,
i l'altre al carrer Indústria.
L'endemà, el mateix home va provocar 3 incendis més
durant la matinada.
Va cremar una jardinera, un contenidor
i el tendal de la terrassa d'un bar.
Els Mossos d'Esquadra el van detenir mentre ho feia.[/despiece]
[despiece]L'Ajuntament de Tremp tanca els equipaments municipals
perquè augmenten els casos de Covid-19
Dia 15 de març de 2021
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L'Ajuntament de Tremp ha decidit tancar els equipaments
durant una setmana perquè hi ha molts casos de Cobid-19.
La biblioteca, els poliesportius, el cine i l'escola de música
són exemples d'equipaments municipals.
La presentació del nou llibre de l'escriptora pallaresa
Maria Barbal no es podrà fer.
L'alcaldessa de Tremp, Maria Pilar Cases, ha fet un vídeo
per demanar que tothom anar amb compte per evitar contagis.
Una manera de fer-ho és que les persones amb Covid-19
es quedin a casa.
També és important posar-se la mascareta, rentar-se les mans
i reduir les trobades amb amics i familiars.[/despiece]
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