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ACTE DE CLOENDA DE L'11A EDICIÓ DEL CICLE DE CANT
CORAL DEL SEGRIÀ

29/11/2015
L'acte de cloenda de l'onzena edició del cicle de cant coral Segrià Corals,organitzat pel Consell
Comarcal del Segrià tindrà lloc el diumenge 29 de novembre al Casal Cultural d’Albatàrrec i
preveu acollir més de 600 persones de públic.

ÚLTIMA REPRESENTACIÓ DE LES VESPRADES TEATRALS A
ROSSELLÓ
29/11/2015
La companyia de teatre 5 Erres de Torrefarrera representa la comèdia "Embolica que fa fot"
aquest diumenge 29 de novembre a Rosselló. L'obra, dirigida i adaptada per Maite Ojer és una
comèdia de situació ambientada entre abadesses, mafiosos i policies.

SANTI IGLESIAS GUANYA EL PRIMER PREMI DE FOTOGRAFIA
DEL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ
26/11/2015

El fotògraf lleidatà Santi Iglesias guanya la dotzena edició del Premi de Fotografia del Consell
Comarcal del Segrià “Els valors del Segrià” valorat amb 600 euros i Pere M. Gilart, natural
d’Alpicat, guanya els 200 euros corresponents al primer premi de la categoria jove.

DIA INTERNACIONAL PER A L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA
ENVERS LES DONES

25/11/2015
Avui 25 de novembre, les administracions públiques i la societat civil s’han trobat per
manifestar, una vegada més, el rebuig a la violència masclista i denunciar les causes que
l’originen amb la ferma voluntat d’eradicar-la.
La lluita contra la violència envers les dones és i ha de seguir sent un objectiu comú en el qual
s’ha de continuar treballant amb actuacions coordinades, unint forces amb la participació de
tots, perquè és a través d’aquest compromís i d’aquesta participació la que ens farà forts i
eficaces enfront de la violència.

PRESENTACIÓ DEL CONCERT DE CLOENDA DE L’ONZÈ CICLE
SEGRIÀ CORALS A ALBATÀRREC

25/11/2015
El vicepresident del Consell Comarcal del Segrià, David Masot ha participat aquest dimecres a
l'IEI, en la roda de premsa de presentació del concert de cloenda del Cicle Segrià Corals que
tindrà lloc el diumenge 29 de novembre a Albatàrrec. L’acte ha comptat també amb les
intervencions de l’alcalde d’Albatàrrec, Víctor Falguera; i del director artístic del projecte,
Robert Faltus.
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