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APLAÇAT CONCERT SEGRIÀ CORALS A AITONA
15/09/2015
Per motius aliens a l'organització del Consell Comarcal del Segrià, el concert del cicle Segrià
Corals programat al municipi d'Aitona el diumenge 20 de setembre s'aplaça fins a nou avís.
Disculpeu les molèsties.

ALFÉS TANCA EL CICLE "SARDANES A LA FRESCA"
31/08/2015
La volta comarcal de sardanes Sardanes a la Fresca va posar el punt i ﬁnal de l'onzena edició, el
divendres 28 d'agost al municipi d'Alfés. El cicle va començar el 3 de juliol a Torrefarrera i ha seguit per
Alguaire, Alcarràs, Artesa de Lleida, Aspa (ballada que es va aplaçar amb motiu del fort temporal de
pedra que va afectar a la comarca), Torres de Segre, La Granja d'Escarp i Alfés ha mobilitzat prop de
300 persones per municipi.

LA PRESIDENTA DEL SEGRIÀ ASSISTEIX AL DIA DE
L'ANCIANITAT A AITONA
27/08/2015
La Presidenta del Consell Comarcal del Segrià, Sra. Maria José Invernon assisteix a Aitona
en una nova edició de la Festa d'Homenatge a la Vellesa. La jornada, emmarcada en el Dia de
l'Ancianitat, es composa d'un seguit activitats festives i lúdiques en homenatge a la gent gran
del municipi del baix Segrià.

ALFÉS CLOURÀ L'ONZENA EDICIÓ DE LES SARDANES A LA
FRESCA
27/08/2015

La volta comarcal de sardanes "Sardanes a la Fresca" posa el punt i final de la onzena
edició del cicle, demà divendres 28 d'agos a Alfés. La Cobla Tàrrega orquestrarà la ballada a
partir de les 22h a la Plaça de la Vila de la població.

LES SARDANES A LA FRESCA FAN GAUDIR A MÉS DE 300
PERSONES A LA GRANJA D'ESCARP
24/08/2015
La última ballada de la volta comarcal de sardanes Sardanes a la Fresca va reunir més de 300
persones a la Plaça Nova de La Granja d'Escarp. El passat divendres 21 d'agost, públic de totes
les edats va gaudir d'una gran jornada de cultura popular, amb la Cobla Lo Castell de Bellpuig.
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