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BASES I CONVOCATÒRIA DEL TRANSPORT ADAPTAT
28/11/2013
És objecte d’aquesta convocatòria col•laborar en el finançament del transport de les persones
discapacitades, amb dependència i amb mobilitat reduïda, per facilitar-los la seva integració
social en activitats de caire social.
Adjunt podeu trobar les bases i el document per dur a terme la sol·licitud.

ELS CAMINS D’OR LÍQUID FAN PARADA A LLARDECANS

25/11/2013
Entre d’altres activitats, s’ha dut a terme un taller de les propietats cosmètiques de l’oli verge
d’oliva
En el marc de la 5a Edició dels Camins d’Or Líquid al Segrià Sec, projecte que promou
apropar-nos als pobles productors d’oli de la comarca del Segrià durant els caps de setmana de
novembre i desembre, ahir diumenge va tenir lloc la quarta trobada al municipi de Llardecans.

EL CONSELL COMARCAL ORGANITZA CURSOS FORMATIUS PER
VIDEOCONFERÈNCIA

22/11/2013
Per primera vegada i simultàniament a les accions formatives presencials habituals
Dins del Pla agrupat de formació contínua AFEDAP 2013, que promou conjuntament la
Diputació de Lleida i l'Associació Catalana de Municipis, el Consell Comarcal del Segrià ha
organitzat algunes accions formatives presencials i, per primera vegada, en videoconferència.

LA 5A EDICIÓ CAMINS D'OR LÍQUID AL SEGRIÀ SEC A
LLARDECANS

19/11/2013
Els Camins d’or líquid al Segrià Sec aquest diumenge fan parada a Llardecans!
La resta de Jornades temàtiques entorn a les Cooperatives d'Oli de la comarca del Segrià són:

ANUL·LACIÓ DE L'ACTUACIÓ DE TEATRE A VILANOVA DE LA
BARCA
16/11/2013
Per motius aliena a l'organització, la representació prevista per aquest dissabte, 16 de
novembre a Vilanova de la Barca, en el marc de les Vesprades Teatrals, queda anul·lada.
Preguem disculpeu les molèsties.
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