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PRESENTACIÓ DE LA FASE DE DIAGNOSI DEL PROJECTE
INNOVADOR "LA CADENA DE VALOR DE L'OLI I LES SEVES
POTENCIALITATS"

05/06/2018
El Consell Comarcal del Segrià participa en el projecte innovador "La cadena de valor de l'oli i
les seves potencialitats de creació de negoci a la comarca de les Garrigues i el Segrià Sec".
Aquest projecte compta amb la coordinació del Consell Comarcal de les Garrigues i amb el
suport del SOC. La voluntat és analitzar el sector de l'oli i elaborar propostes de futur que ens
ajudin a promocionar econòmicament aquestes comarques que tenen l'oli d'oliva verge extra
com a producte estrella.
Dia: el dimarts 5 de juny, 18h - 20h

L'ÀREA DE TURISME DEL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ
PARTICIPA EN EL PROJECTE "ALIMENTS DEL TERRITORI I TU"

18/04/2018
L'Àrea de Turisme del Consell Comarcal del Segrià ha participat de forma activa en el projecte
"Aliments del Territori i Tu" engegat pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de
Lleida. Aquest projecte pretén visibilitzar i promocionar el producte agroalimentari lleidatà en

fires i a través d'APP per mòbils.

L'ÀREA DE TURISME DEL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ,
PRESENT A LA FIRA DE SANT JOSEP DE MOLLERUSSA

16/03/2018
L'Àrea de Turisme del Consell Comarcal del Segrià present a la Fira de Sant Josep de
Mollerussa. Sota l'aixopluc del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, a
l'espai expositiu s'hi esdevindran multitud de tastos i presentacions de producte agroalimentari
dels productors i productores de casa nostra.
Agraïm a tots els productors agroalimentaris de la comarca del Sègrià que participen
en l'estand del Consell Comarcal del Segrià:

FLORACIÓ AL SEGRIÀ 2018

14/03/2018
La comarca del Segrià esclata en color aquests dies de primavera. Molts municipis de la
comarca organitzen vistes guiades, caminades i activitats variades per gaudir de l'espectacle
que ens regala, generosament, la natura.

Dissabte 17 de març
- Alcarràs, 5a Ruta de patrimoni "Alcarràs Florit", dissabte 17 de març. Més info:
http://bit.ly/2tQiMSG

Diumenge 18 de març

L'ÀREA DE TURISME DEL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ,
PRESENT EN EL TALLER "FEM XARXA AL SEGRIÀ RURAL"

22/12/2017
L'Escola de Capacitació Agrària d'Alfarràs ha estat el lloc de trobada de la jornada de
networking que ha tingut lloc aquest divendres. Prop d'una trentena d'agents turístics de la
comarca: administracions de promoció turística, allotjaments rurals, productors
agroalimentaris i restauradors han participat en la primera trobada del "Fem xarxa al Segrià
Rural".
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