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ES REPRENEN LES EXPOSICIONS A LA RECEPCIÓ DEL CONSELL
COMARCAL

23/06/2020
Després d'un llarg període sense possibilitats de donar continuïtat a l'espai condicionat per a
exposicions, situat a la recepció del Consell Comarcal del Segrià, es reprèn l'activitat amb un
conjunt d' obres sota el títol: A 4 mans: 2 visions, 1 realitat de l'artista Gemma Farreny i el
fotògraf Jaume Zamorano. La mostra és fruit d'un treball conjunt que combina l'acrílc i la
fotografia mitjançant la tècnica del close-up, un enquadrament tancat, que exhibeix solament
una part de l'objecte amb bastant detall.

LA MOSTRA FOTOGRÀFICA "ELS VALORS DEL SEGRIÀ" REPRÉN
LA SEVA ITINERÀNCIA A ALCOLETGE

09/06/2020

La Mostra Fotogràfica “Els Valors del Segrià”, va quedar aturada amb l’arribada de la
pandèmia just a l’inici de la seva itinerància per la comarca.

ELS PROJECTES DE L’ÀREA DE CULTURA VAN RECUPERANT EL
POLS DE L’ACTIVITAT DESPRÉS DE DOS MESOS D’ATURADA
PER LA PANDÈMIA DE LA COVID-19

06/06/2020

Amb una mirada positiva es comencen a reactivar els projectes propis de l’ens comarcal
en matèria cultural. D’entrada es despleguen aquells projectes amb menys dificultat a
l'hora d’adaptar-se a les restriccions i mesures de seguretat pròpies de la desescalada per
anar incorporant la resta a mesura que avancem de fase.

EL LLEIDATÀ FRANCESC FORTUNY GUANYADOR DEL VII PREMI
DE RELATS CURTS “HISTÒRIES VIVES DEL SEGRIÀ”

18/05/2020

El Consell Comarcal del Segrià ha hagut d’adaptar el format de resolució del
premi a les circumstàncies del moment i la trobada del jurat s’ha fet sota
mesures de protecció sanitàries excepcionals

SUSPENSIÓ DE LES BALLADES DE "SARDANES A LA FRESCA"
DEL SEGRIÀ PER LA PANDÈMIA DE LA COVID-19

11/05/2020

Com és tradició des de fa 15 anys, des de l’Àrea de Cultura del Consell Comarcal del
Segrià estava previst tornar a impulsar les ballades "Sardanes a la fresca" programades
per a dur-se a terme a 8 municipis del Segrià al llarg dels divendres de juliol i agost.
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