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ADMINISTRÀCIÓ ERSONAL

La Diputació cedeix a Balaguer una tèCnica per
evitar impagaments al no tenir interventor
La Paeria obre una nova convocatòria per cobrir aquesta plaça, la tercera en els últims sis mesos 11
Desp es
r al no a ver-hi candid ts 1 un altre en el qual ca va superar les proves

Falta de personal
qualificat que
afecta molts
ajuntaments

E. FARNELL/ R.R.

I BALAGUER I La Diputació ha ce-

dit a la Paeria de Balaguer una
tècnica del Servei d'Assistència
als Municipis (SAM) perquè el
consistori pugui abonar les nòmines als seus treballadors i fins
i tot pagar a proveïdors, una cosa que no podria fer sense ella
al no disposar d'un interventor
propi que validi els pagaments.
El paer en cap, Jordi Ignasi Vidal (ERC), va explicar que al
quedar desert el concurs del
novembre per cobrir la plaça
interina d'interventor la Paeria
va sol·licitar ajuda a la direcció
general de l'Administració Pública, el consell de la Noguera i
la Diputació per incorporar de
manera provisional un tècnic
per mantenir al dia el pagament
de nòmines i factures, subjectes a examen d'Intervenció. Va
afegir que la tècnica es va incorporar el 29 de novembre i està
previst que s'estigui a Balaguer
fins que "puguem resoldre un
altre concurs per ocupar la plaça". "Hem viscut una situació
molt difícil i fins i tot va arribar a perillar el pagament de les
nòmines dels més de dos-cents
treballadors de la casa i el pagament de crèdits", va dir.
El novembre passat cap aspirant va superar les proves en
les quals havien d'acreditar els
coneixements per exercir el càrrec. Dels nou candidats que es
van inscriure a l'obrir la convocatòria, només cinc es van presentar al primer examen. Dos
d'ells van arribar a la segona
prova i cap la va superar. Ara

• L'escassetat de personal qualificat i Ja necessitat constant de substituir els que marxen són
problemes que afronten
nombrosos ajuntaments
de Lleida i també els consells. Aquests últims presten serveis d'assistència
tècnica (SAT) als ajuntaments dels municipis més
petits, que no disposen de
secretaris i interventors.
La Diputació finança la
contractació d'aquest personal de suport 'per part
dels ens comarcals.

Paralització
Imatge d'arxiu de la seu de la Paeria de Balaguer.

la Paeria ha tornat a convocar
un altre concurs, el tercer en els
últims sis mesos, per contractar
un interventor interí, que a diferència dels reservats a funcionaris amb habilitació estatal
planteja menys requisits però
la mateixa titulació. La Paeria
ha recorregut a tècnics provisionals per mantenir l'activitat,
continuar fent pagaments amb
normalitat i aprovar els comptes
des que va marxar la persona
que ocupava aquest càrrec a
Balaguer.

LES CLAUS

Dos concursos.

En mig any la Paeria de Balaguer ha convocat
dos concursos per cobrir la plaça que ha quedat deserta, al no
presentar-se candidats o no superar les proves.

Tècnics provisionals. El consistori ha recorregut a empleats
provisionals perquè exerceixin aquesta funció de forma termporal durant 30 dies, una cosa que permet la legi~ació.

Des del juliol.

La persona que ocupava aquesta plaça a Balaguer la va deixar al juliol per treballar a la Diputació i va combinar el seu treball a Lleida amb la intervenció de Balaguer.

L'últim any, ajuntaments de la Segarra van
denunciar estar "paralitzat~" per la falta de tècnics al SAT del consell.
La Diputació va facilitar
la contractació d'un reforç. També ha sol·licitat
més personal el consell
del Pallars Sobirà. En
altres comarques com la
Noguera, l'ens comarcal
disposa de prou personal
per atendre les necesSitats
bàsiques dels consistoris,
però no per respondre a
sol·licituds d'ajuntaments
per ampliar el servei.

COMUNICACIONS BANDA AMPLA

Puigneró insta Diputació i Estat a
impulsar la fibra òptica a Lleida
I SORT I El vicepresident de la Ge-

Puig neró, durant la seua visita ahir al Sobirà.

neralitat i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi
Puigneró, va instar ahir la Diputació i l'Estat a impulsar el
desplegament de la fibra òptica
a Lleida. Ho va fer durant una
visita al Sobirà, on va reiterar
que la banda ampla ja ha arribat a totes les capitals de comarca, excepte el Pont de Suert. A
aquesta localitat ha d'arribar
des del Jussà a través del port
de Perves (N-260). Per a això,

és necessària l'autorització del corporació provincial encara no
ministeri de Foment per passar . s'ha iniciat després de més d'un
la fibra òptica per aquesta eix any de retard. Puigneró també
viari. Puigneró va recordar que va destacar el desplegament del
"la paciè'ncia s'esgota" i va exi- Govern al Pirineu amb quatre
gir celeritat a l'Estat. La matei- departaments: Territori, Drets
xa que va exigir a la Diputació Socials, Acció Climàtica i Eduper executar les .obres per les cació. Va assegurar que serà un
carreteres de Ja seua titularitat. desplegament descentralitzat.
El Govern ha dut a terme part Finalment, va recordar que la
del desplegament previst, so- línia de tren de Lleida a la Pobla
vint seguint el traçat de la seua de Segur tindran un tercer compròpia xarxa de carreteres. En boi durant el primer semestre
canvi, la part que correspon a la del2022.
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SUCCESSOS INVESTIGACIÓ

Educació avala l'institut de Tàrrega
després de l'agressió al.menor
Generalitat i ajuntament condemnen el greu incident al pati li El centre va apartar
~ remporalment ' e s suposats ag essors i va aplicar el protocol antiviolència
REDACCIÓ
I TÀRREGA I El departament d'Educació i l'ajuntament de Tàrrega

van condemnar ahir l'agressió
que va patir un alumne de 12
anys de l'institut Alfons Costafreda al pati per part suposadament d'uns altres dos menors que són germans de 14 i
12 anys. La víctima ha estat sis
dies ingressada a l'hospital Vall
d'Hebron de Barcelona, on va
haver de ser operada per una
fractura d'òrbita ocular, com va
avançar ahir SEGRE.
Fonts d'Educació van afirmar
ahir que "l'institut va aplicar
des del primer moment el protocol antiviolència, la direcció
va parlar amb les dos famílies
i es va apartar temporalment
els alumnes agressors del centre alhora que Inspecció de la
conselleria treballa en el cas".
També van indicar que "hi ha
denúncia, per tant ara caldrà
determinar si existeixen responsabilitats penals una vegada finalitzin les investigacions
policials". Educació espera "una
ràpida recuperació de la víctima" i s'ha posat al costat de la
direcció del centre per resoldre
el conflicte, mentre que la Unitat de Suport a l'Alumnat en situació de Violència (USAV) de
la conselleria també està en contacte amb l'institut per oferir-li
l'acompanyament necessari.
Per la seua part, l'alcaldessa
de Tàrrega, Alba Pijuan, va condemnar la "violència en totes
les situacions, però més quan es
tracta de gent jove". Va indicar
que " la violència mai no ha de
ser la solució, per la qual cosa
hi ha d'haver un treball pedagògic que l'eviti, esperem que
pugui reconduir-se la situació,
tant per part de la víctima com
dels agressors". ·
Per altra banda, fonts de la

Més formació per
conduir patinets
I BARCELONA I El director del

Servei Català de Trànsit,
Ramon Lamiel, va explicar
ahir que el2022 intensüicaran la formació en educació
i seguretat viària per als conductors de vehicles de mobilitat personal, com patinets i
bicicletes elèctriques. Va destacar que aquesta formació
ja ha "funcionat molt bé" en
municipis i escoles. Sobre un
possible permís de conduir a
partir dels 16 anys per a vehicles elèctrics, va dir que ho
han d'abordar amb la DGT.

Col·lisió múltiple a
l'autovia A-2 a Cervera
I CERVERA I Quatre vehicles,

Imatge de l'institut Alfons Costafreda, on es van produir els fets el passat 30 de novembre.

LES CLAUS

Al pati del centre. Els fets van tenir lloc el 30 de novembre passat al pati de l'institut Alfons Costafreda de Tàrrega. El menor
va haver de ser operat per una fractura d'òrbita ocular i li van
posar plaques de titani. Va rebre l'alta de l'hospital Vall d' Hebron dilluns passat.
Denúncies creuades. El pare del menor ferit va presentar denúncia dilluns davant dels Mossos d'Esquadra, que han obert
una investigació per aclarir els fets. Per la seua part, els pares
dels dos presumptes agressors han denunciat la víctima per iniciar suposadament l'incident.
família dels presumptes agressors van dir ahir que l'incident
no va ser una pallissa sinó "una
baralla" iniciada, segons aquesta part, per la víctima. Aquesta família també ha denunciat

el nen que va ser hospitalitzat
per iniciar suposadament l'incident. Segons van explicar ahir
a aquest diari, aquestes fonts
lamenten l'ocorregut i esperen
la ràpida recuperació de la víc-

t ima després d'una "baralla"
que va tenir desgraciadament
uns resultats indesitjats.
Segons la denúncia que va
presentar el pare del menor
ferit, els fets van tenir lloc el30
de novembre passat al pati del
centre. A més dels dos menors
denunciats, segons s'assegura en
la denúncia, també el van agredir altres alumnes. Un dels cops
li va produir una greu lesió a
l'ull dret de la qual va haver de
ser operat.
Després de l'aldarull, segons
va explicar el pare del nen, va
rebre una trucada del centre
perquè anés recollir al seu
fill per portar-lo al CAP, que
el va derivar a l'Arnau i d'allà a
l'hospital Vall d'Hebron, on va
rebre l'alta dilluns.

a

tres turismes i una f urgoneta van registrar ahir una
col·lisió a l'A-2 a Cervera
que es va saldar amb ferits
lleus. L'accident va provocar
el tall d'un carril i una retenció d'un quilòmetre. Per altra banda, dos persones van
resultar ferides dimecres a
la nit en un accident a la C14 a Balaguer. Així mateix,
una conductora va resultar
ahir iHesa després d'una collisió del seu cotxe contra una
rotonda a Tàrrega. A Agramunt hi va haver una persona ferida en una sortida de
via a la C-14.

Sufoquen un incendi
en un habitatge a l'Albi
I L'ALBI I Els Bombers van sufocar ahir un foc en un immoble a l'Albi. L'incident es
va produir al número 4 del
carrer Sants Cosme i Damià pocs minuts després de
la una del migdia, quan van
rebre l'alerta de l 'incendi
d'un forn.

Rescaten dos gossos
a Isona i Conca Dellà
I ISONA I CONCA DELLÀ I Els Bombers van rescatar ahir dos
gossos atrapats en u n pe nya-segat a Isona i Conca Dellà. El propietari, un caçador,
va avisar a les 10.26 hores.

SUCCESSOS ASSASSINAT
NUNTAMENT DE
BELLVER DE CERDANYA (Lleida)

EDICTE
El Sr. MARC RAMOS MARGINET, ha

presentat a aquesta Alcaldia projecte
d'instaHació de cobert per bestiar
parcel·la 262 del polígon 3, en el terme
municipal de Bellver de Cerdanya.
A l'efecte de donar compliment al qual
disposen els articles 58 i concordants del
Decret 64/2014 de 13 de maig, pel qual
s'aprova el Reglament sobre protecció de
la legalitat urbanística, s'exposa aquest
projecte a informació pública en el tauler
d'anuncis de la corporació, per un termini
de vint dies, als efectes que els interessats puguin presentar al·legacions.
Bellver de Cerdanya,
9 de desembre del2021
!:Alcalde, F. Xavier Porta Pous

~¡

Jurat per jutjar el crim
I d'Artesa de Segre
1

L.G.

I LLEIDA I L'Audiència de Lleida ja

ha designat el jutge del tribunal que es farà càrrec del judici
per l'assassinat a finals del2018
de Josep Maria Solans, un veí
d'Artesa de Segre de 60 anys el
cos sense vida del qual va ser
trobat al seu habitatge nu, lligat
de mans i amb diversos mitjons
a la boca, cosa que va provocar
que morís asfixiat. Ara s'iniciarà el procés per seleccionar el
jurat popular que s'encarregarà

de jutjar els fets, pels quals estan
acusats cinc persones, a més de
fixar la data del judici.
La Fiscalia demana una condemna de 47 anys de presó per
als dos principals sospitosos,
d'entre 21 i 23 anys i en presó preventiva per aquests fets,
acusats d'assassinat, detenció
iHegal, robatori amb violència,
incendi i falsüicació documental. Tres persones més estan
acusades de delictes d'incendi
i encobriment.

Primera promoció de subinspectors de Rurals • La primera
promoció de subinspectors i subinspectores de l'escala executiva dels Agents Rurals han pres possessió del càrrec, amb dos
a Lleida i dos (un d'ells una dona) al Pirineu.

·: ¡
I
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INICIATIVES LITERATURA

Tres olis lleidatans, entre
els millors de Catalunya
En la primera edició dels premis Barcelona Catalunya Selecció

li

~

2022 e 5ua yado ·s ompetiian en estaurants

REDACCIÓ

I LLEIDA I Tres olis lleidatans han
estat triats entre els millors olis
produïts a Catalanya en la primera edició dels premis Barcelona Catalunya Selecció que
es va celebrar ahir a la capital
catalana. Els guardonats van
ser el Reserva Privada i l'Ecològic de l'empresa de Juncosa
Henri Mor i l'oli d'arbequina
de Cal Portalé, del Claverol,
de Conca de Dalt, al Pallars
Jussà. Al costat dels lleidatans,
també van ser distingits productes de Tarragona i Girona,
amb els quals competiran per
emportar-se el premi al millor
oli d'oliva verge extra produït
a Catalunya.
"Està sent un 2021 increible
per a nosaltres. Tot just portem
cinc anys i ja hem rebut 72 premis internacionals", va explicar a SEGRE Yamila Alegría,
directora d'operacions d'Henri
Mor.
Els olis d'aquesta empresa
van ser guardonats amb la
Medalla d'Or a la New York
International Olive Oil Competition, el concurs més prestigiós
quant a la qualitat de l'oli d'oliva, i el Reserva Privada està
en la llista dels 100 millors olis
d'oliva verges extra del món segons la guia Evooleum Top 100
i compta amb distribució als
Estats Units, Equador, Panamà, Veneçuela i Rússia, a part
d'Espanya.

Presentació ahir del Mercat de Nadal d'Almenar.

Els llibres protagonitzen la
Fira de Nadal d'Almenar
1ALMENAR 1Demà se celebrarà

Un dels olis d'Henri Mor.

L'oli de Cal Portalé.

PROJECTES JOVES

situava el Pallars al mapa de
l'oli. Ara, a poc a poc, ho estem
aconseguint", va afegir satisfet.

Les dos empreses
lleidatanes porten menys
de 10 anys dedicades a la
producció d'oli d'oliva
Per la seua part, Oriol Sullà,
responsable de Cal Portalé, va
assenyalar que rebre aquest
premi els ha motivat a continuar treballant.
"Tota la vida hem conreat
oliveres, però només fa 10 anys
que ens hi dediquem professionalment. Aquesta era la primera vegada que ens presentàvem
a un concurs i el resultat ha estat increïble", va explicar Sullà.
"Fins fa uns anys la gent no

Suport a l'oli català
Aquests guardons, organitzats per l'Associació de Micro
Productors d'Oli de Catalunya,
tenen per objectiu principal encoratjar la producció d'oli català. Una de les peculiaritats
d'aquests premis és que són els
primers de Catalunya que tenen en compte el maridatge de
l'oli amb el menjar, les varietats
autòctones o el cultiu ecològic,
biodinàmic i natural.
Durant el 2022, els olis
guanyadors es degustaran en
diversos restaurants de Catalunya i els clients votaran per
triar el millor.

La natalitat repunta a Lleida
amb 311 naixements a l'octubre
Les-defuncions, 3.679 en deu mesos, baixen respecte al2020
P.P~REZ

va assolir a l'octubre el segon
pic més alt del 2021 amb 311
naixements, després del juliol,
quan se'n van comptabilitzar
331, segons dades de l'Institut
Nacional d'Estadística (INE).
En els deu primers mesos de
l'any es van registrar un total
de 2.705 infantaments, 240
menys que en el mateix període
del2020, quan van ser 2.945.
Quant a la mortalitat, a l'octubre es van comptabilitzar un
total de 321 morts, una xifra
que es manté similar a les registrades a la resta de mesos de
l'any encara que, en comparació amb el 2020, es va experimentar un considerable descens. D'aquesta forma , en els
deu primers mesos del2021 es

LES DADES

...

-··,~·--~.,

Naixements

2.945

2.1os

Defuncions

4.121

3.679

Saldo vegetatiu negatiu
I En el període que comprèn
els mesos de gener i octubre
del2021, han mort 974 persones més de les que han nascut
a Lleida.

van comptabilitzar un total de
3.679 defuncions, mentre que
en el mateix període del2020
van ser 4.121 els decessos.
Aquestes xifres suposen un
saldo vegetatiu negatiu, ja que

van morir 974 persones més de
les que van nàixer en el període
analitzat del2021.
A Catalunya, l'INE va registrar un total de 48.214 infantaments entre els mesos de
gener i octubre del 2021, una
xifra que disminueix respecte al mateix període del2020,
quan els naixements van ser
49.785. Les defuncions també
es van reduir a la comunitat,
ja que fins a l'octubre es van
notificar 59.954 morts, 6.920
menys que en el mateix període
del2020, quan van ser 66.874.
A nivell estatal, l a natalitat va disminuir un 3,01%
amb 281.712 naixements fins
a l'octubre del 2021. També
va baixar la mortalitat amb
373.335 òbits, 39.045 menys
que el2020.

amb la presència d'editorials
com Mosaics, Pagès i Meraki,
i de llibreries especialitzades
en aquest tipus de literatura
com El Genet Blau de Lleida.
"En aquesta edició del Mercat de Nadal, tindrem més
de quaranta parades. Com a
part de les activitats proposades els hem demanat que
cada una presenti un llibre
per després editar un vídeo
amb totes les recomanacions", va destacar la regidora
de Cultura d'Almenar, Dolors Gatnau.

EDUCACIÓ

ACTIVITATS

Nova edició
del concurs
periodístic
Josep Pernau

Jornada avui
sobre l'abús infantil
al CaixaForum

Amb la novetat d'un
apartat de fotografia

DEMOGRAFIA ESTAD(STIQUES

I LLEIDA I La natalitat a Lleida

la cinquena edició del Mercat
de Nadal i Lletra d'Almenar,
en la qual participen empreses i comerços locats juntament amb la biblioteca del
municipi. Amb els objectius
principals de visibilitzar la
lectura i el foment del comerç
de proximitat, des de l'organització d'aquest certamen
s'han previst diverses accions
per a aquesta edició dedicades en exclusiva al món de la
literatura per a nens i joves.
En aquest sentit, comptaran

I LLE IDA I La Paeria i la De-

marcació de Lleida del
Col·legi de Periodistes de
Catalunya van presentar
ahir una nova edició del
Concurs Periodístic Josep
Pernau, que està dirigit
a alumnes d'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.
L'objectiu del certamen és
oferir als alumnes l'oportunitat d'expressar i donar
a conèixer la seua opinió
sobre aquells temes que els
preocupen o els agraden,
fomentant així una actitud
crítica I reflexiva.
El concurs consisteix a la
redacció de treballs en format de cartes al director en
el cas dels alumnes d'E SO i
d'articles d'opinió en el cas
dels de Batxillerat i Cicles
Formatius.
D'altra banda, aquesta
edició inclou la novetat
d'una secció de fotografia
periodística per als alumnes de Batxillerat i Cicles
Formatius. La data límit
per presentar els treballs
d'aquesta edició és el 26 de
febrer del2022.

I LLEIDA I El Col·legi Oficial

de Psicologia de Lleida organitza avui una jornada al
CaixaForum sobre l'abús
sexual infantil, amb la participació de professionals de
l'hospital Arnau de Vilanova i de la Fundació Vicky
Bernadet. La companyia de
teatre La Planeta representarà Serà el nostre secret,
una obra amb textos de testimonis d'abusos.

SOLIDARITAT

Restaurants de
Lleida donen 706 €
al Banc dels Aliments
La revista Cuina va
dur a terme ahir l'acte d'entrega dels 706 € al Banc dels
Aliments de Lleida recaptats en les jornades Cuina
de l'Horta, Vins de Ponent.
En aquestes jornades van
participar onze restaurants
de la província, que van
oferir més de 300 menús,
del 29 de setembre fins al
30 de novembre, dels quals
van destinar una part del
preu a aquesta recaptació
solidària.
1 LLEIDA I

I
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CULTURA
LLIBRES NOVETAT

-¡J( Fundació nia Caixa
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Sala C:
Cinema, Creació
i Art Contemporani

Josep Vallverdú i l'escriptor gironí Rafel Nadal, ahir a la llibreria Caselles de Lleida.

Els Karamazoffs:
A Walk on the SoHo léars

I

El documental presenta el testimoni dels

Colofó a una saga familiar

I Rafel Nadal presenta a Lleida nova novel·la, 'Quan s'esborren

Karamazoffs, un grup d'amics artistes de Barcelona

les paraules' li Amb Josep Vallverdú com a crític literari

que van començar la seva trajectòria artística als
anys 70 a Nova York.

1LLEIDA I "Tenir onze germans,
des del punt de vista literari, és
una ganga", va confessar ahir
a Lleida el periodista i escriptor gironí Rafel Nadal (1954).
Acompanyat d'un crític literari
per a l'ocasió com Josep Vallverdú, Nadal va presentar a la
llibreria Caselles la seua última novel·la, Quan s'esborren
les paraules (Columna), amb
la qual posa el colofó a una
exitosa saga literària familiar que va iniciar el 2012 amb
Quan érem feliços i va seguir
un any després amb Quan en

Projecció amb la presència dels directors

Juan Gamero i Carmen Rodríguez.

Dimarts 14 de desembre I 19 h

Trobades
amb ...

dèiem xampany. "Els pares i
la família són un material que
m'ha permès escriure un fresc
d'una època en la qual molts
lectors es poden veure identificats", va explicar l'autor sobre
aquest tercer llibre, que es va
afanyar a escriure quan es va
accelerar la malaltia degenerativa de la seua mare, "que
era la memòria de la meua infància". Nadal va reconèixer
que "he escrit tres llibres amb
la meua família com a excusa,
però és evident que no parlo
exactament d'ells o de la meua

mare sinó d'una època, la segona postguerra, en una ciutat
provinciana com Girona, q11e
també pot ser Lleida, i d'una
classe social, la petita burgesia
de províncies". Vallverdú va
valorar un "llibre reportatge,
àgil i fidel testimoni d'una època, escrit amb un català molt
quotidià i un lèxic propi de Girona". També va recordar quan
va compartir classes a la facultat de Lletres de la Universitat
de Barcelona, el curs 1941-42,
al]lb la protagonista i mare de
l'autor, Montserrat Farreras.

POLÍTICA CULTURAL PRESENTACIÓ

Arranca la Xarxa
de Museus de
Ciències
Naturals
Xavi Bou. El rastre dels ocells

Amb 10 centres, entre
els quals el d'Isona

El fotògraf barceloní Xavi Bou ens parlarà sobre

Ornitografies, el seu projecte de poesia visual en el

ACN
I BARCELONA I La Xarxa de Mu-

què mostra el rastre que els ocells deixen al cel a
partir de llargues jornades fotogràfiques.

Dijous 16 de desembre 119 h
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Per a la seguretat dels assistents, s'hi aplicaran les
mesures de seguretat i higiene previstes oficialment
Reserva'n entrades a CaixaForum.org
Blondel, 3

CaixaForüïñ

seus de Ciències Naturals de
Catalunya es va posar ahir en
marxa de forma oficial amb
l'objectiu de promocionar polítiques comunes de protecció
i difusió del patrimoni natural.
La xarxa està integrada per 10
museus -entre aquests, el Museu de Isona i Conca Dellà- que
sumen un patrimoni de més de
3.800.000 peces entre espècimens de geologia, paleontologia, botànica i zoologia. La
consellera de Cultura, Natàlia
Garriga, va destacar en un acte
al Museu de Ciències Naturals
de Catalunya, a Barcelona, que

La consellera Garriga, ahir amb representants dels deu museus.

"la xarxa atansarà més a la ciutadania l'estudi científic de les
disciplines naturals en el marc
d'un projecte comú que els farà més forts i reconeixibles a
l'exterior".
A banda dels dos equipaments citats, la xarxa inclou el
Museu Darder de Banyoles, el
de Ciències Naturals de Grano-

llers, el d'Arenys de Mar, el del
Ter, l'Institut de Paleontologia
Crusafont de Sabadell, l'Institut Botànic de Barcelona, el
Museu d'Alcover i el de Terres
de l'Ebre, a Amposta.
El Museu d'Isona preveu reobrir en les properes setmanes
després de les obres d'ampliació d'aquest espai.

