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SEGRIÀ CORALS A AITONA
01/09/2013
Concert a càrrec de la coral Veus Unides, d'Almacelles; Sant Bartomeu, d'Alpicat i Cor Etosca,
d'Aitona

CLOENDA DEL CICLE DE BALLADES “SARDANES A LA FRESCA”
30/08/2013
El diumenge dia 1 es reprèn el cicle de cant coral “Segrià Corals”
El divendres 30 d’agost tindrà lloc, a Artesa de Lleida, la cloenda de la 9a edició del cicle de
ballades “Sardanes a la Fresca”, organitzat pel Consell Comarcal del Segrià, amb la
col·laboració de la Diputació de Lleida, a través de lEI. Des del 2004, l’any que va nèixer
aquesta iniciativa, la participació popular ha anat augmentant. Enguany, cada ballada ha reunit
entre 350 i 400 persones.

COMENÇA LA 1A EDICIÓ DELS CAMINS DE FRUITA DOLÇA
29/08/2013
Ha estat presentada al CCS pel president Pau Cabré i la consellera Bea Obis
Aquest any, el Consell Comarcal del Segrià organitza la primera edició dels ‘Camins de Fruita
Dolça al Segrià’. Aquesta activitat convida a acostar els pobles productors d’aquest tipus de
fruit, en una zona on el seu motor econòmic està tan vinculat a la terra, per comprendre tot allò
que envolta la seva producció i conèixer les característiques del seu entorn i la cura de la seva
natura.

REUNIÓ AMB EL PRESIDENT TERRITORIAL DE FAPAC A LLEIDA
16/08/2013
El President del CCS i la Presidenta de la Comissió Informativa d’Ensenyament del Consell
Comarcal del Segrià, Sr. Pau Cabré Roure i Sra. Maria José Invernón, es van reunir el passat
divendres 2 d’agost, amb el Sr. Ismael Alfaro, President territorial de FaPaC a Lleida, per
expressar-li que pel curs 2013-2014, i per a tot el període escolar, es becaran 1.258 alumnes a
la comarca del Segrià.
Dels 1.494 expedients oberts, les beques oscilen entre el 100 % i el 50 % d’ajut.

POSADA EN MARXA DE LA DEIXALLERIA D'ALCOLETGE
12/08/2013
En el dia d’avui, el President del Consell Comarcal del Segrià, l’Il·lm. Sr. Pau Cabré Roure,
juntament amb representants de l’Ajuntament d’Alcoletge, han posat en marxa oficialment la
deixalleria comarcal d’Alcoletge, tal com s’ha anat fent amb les d’Alpicat, Torrefarrera,
Alguaire i Corbins.
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