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CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL
D'ALCALDES/ESSES
24/09/2019

Dia: 26 de setembre de 2019
Hora: 9:00 hores
Lloc: Sala de plens del Consell Comarcal

CAMPANYA "MENJAR FRUITA ÉS SALUT, MENJAR FRUITA DE
LLEIDA"
23/09/2019

El president del Consell Comarcal del Segrià, David Masot, assisteix a la presentació de la
campanya d’ASAJA LLEIDA “Menjar fruita és salut, menjar fruita de Lleida” dins del marc
de la Fira de Sant Miquel.

DOS NOUS CONCERTS DE SEGRIÀ CORALS APUNT PEL
DIUMENGE 29 DE SETEMBRE
23/09/2019

La 15a edició de Segrià Corals continua desplegant concerts per tota la comarca.
El proper diumnge 29 de setembre el cicle farà parda a dos municipis del Segrià: Soses i
Puigverd de Lleida. LA gran demanda per part dels ajuntaments fa que els concerts es
desdoblin un mateix dia.
A Soses el lloc escollit és l'Esglèsia parroquial de Sant Llorenç i a Puigverd l'Esglèsia
parroquial de Sant Pere. Ambdós actes seran a les 18 h.

ALPICAT REP EL PROPER CONCERT DE SEGRIÀ CORALS
16/09/2019

El cicle de cant coral Segrià Corals continua el recorregut per diferents municipis del la
comarca
El proper diumenge 22 de setembre, les corals del cicle faran parada al municipi d'Alpicat per
desplegar els seus repertoris. L'acte tindrà lloc a la Sala Unió a les 18 h
Les corals participants seran; Coral La Palometa, de Puigverd de Lleida, coral Clavellina, de
Torrefarrera i coral Flor d'espígol de Rosselló.

CRIDA DE VOLUNTARIAT
13/09/2019

Una de les funcions del Punt de Voluntariat del Segrià és ajudar a les entitats del territori a
difondre les seves crides per incorporar voluntariat.
L'ajuda dels voluntaris i de les voluntàries és imprescindible per desenvolupar projectes en
benefici de tothom.
En aquest cas, des de Sant Joan de Déu ens arriba una petició de crida per poder incorporar
persones que vulguin col·laborar en projectes de suport i acompanyament.
Esperem que la seva crida tingui força èxit!
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