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5A EDICIÓ CAMINS D'OR LÍQUID AL SEGRIÀ SEC A ALPICAT I
ASPA
08/11/2013

Els Camins d’or líquid al Segrià Sec arriben a la seva 5a edició. Esperem que un any més, ens
seguiu acompanyant!
Els Camins d’or líquid al Segrià Sec aquest dissabte fan parada a Alpicat! I aquest diumenge
fan parada a Aspa!
La resta de Jornades temàtiques entorn a les Cooperatives d'Oli de la comarca del Segrià són:

EL PLE DEL CONSELL COMARCAL ACORDA APLICAR
INTERESSOS ALS AJUNTAMENTS QUE NO PAGUIN EL DEUTE
CONTRET AMB L’ENTITAT SUPRAMUNICIPAL
08/11/2013

La mesura, que en cap cas té afany recaptatori, cerca el compromís dels consistoris a valorar
els serveis rebuts
En el darrer Ple del Consell Comarcal del Segrià de l’exercici 2013, un del punts tractats ha
estat les tensions de tresoreria que causa l’incompliment d’alguns ajuntaments del pagament

del deute pels serveis –concretament, recollida de residus, serveis socials d’atenció primària,
serveis tècnics, serveis a la joventut i cànon de residus- que l’ens supramunicipal presta de
manera continuada.

EL CONSELL COMARCAL PRESENTA L’INICI DE LA 5A EDICIÓ
DELS CAMINS D’OR LÍQUID AL SEGRIÀ SEC
06/11/2013

La consellera Bea Obis destaca la consolidació del projecte i la vessant cultural i de cohesió
econòmica
En el saló d’actes del CCS s’ha portat a terme la presentació dels Camins d’Or Líquid, que
enguany arriba a la 5a edició. En l’acte, la consellera Bea Obis ha destacat que gràcies a la
consolidació d’aquest projecte es poden assolir objectius importants:

VISITIA INSTITUCIONAL A LA FIRA MUNICIPIALIA
25/10/2013

Després de celebrar sessió de Consell d'Alcaldes, la comitiva presidida pel President del
Consell Comarcal del Segrià i alcaldes de la comarca varen fer una visita institucional de la fira
Municipalia 2013, i van comprovar in situ les últimes novetats en quan a instal·lacions
municipals.

LA 1A EDICIÓ DELS CAMINS DE FRUITA DOLÇA AL SEGRIÀ ES
CLAUSUREN AMB UNA VALORACIÓ MOLT POSITIVA PER PART
DE PARTICIPANTS I ORGANITZADORS
08/10/2013

Les activitats programades en el marc dels Camins de fruita dolça al Segrià en el si de la 21a
Fira del Préssec Ribagorçana d’Alfarràs, han tancat un mes i mig de propostes

PÀGINES
« primer
‹ anterior
…
185
186
187
188
189
190
191
192
193
…
següent ›
últim »

URL d'origen: https://www.segria.cat/actualitat?page=188

