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REUNIONS DIRECTORS/ES DE CENTRES ESCOLARS CURS
2013/2014

09/09/2013
El 9 de setembre de 2013 es va portar a terme en la seu del Consell Comarcal , diferents
reunions amb directors i directores de centres escolars de la comarca del Segrià per tal
d´explicar el procés seguit en els ajuts individuals de menjador per necessitats
socioeconòmiques curs 2013/2014 ( criteris seguits, llista d´espera, sistema de compactació,
etc).
Així mateix, també es va portar a terme una reunió amb directores i directores d´instituts de la
comarca del Segrià per tal de valorar el transport escolar.

PLE ORDINARI 6 DE SETEMBRE DE 2013 CONSELL COMARCAL
DEL SEGRIÀ

06/09/2013
El Consell Comarcal del Segrià en sessió plenària celebrada en el dia d’avui, ha aprovat per
unanimitat les bases d’atorgament de subvencions per l’any 2013 de transport de persones de
mobilitat reduïda.

Així mateix també s’ha aprovat l’augment d’un 2,1 %, corresponent a l’IPC del mes de juliol,
dels serveis de recollida de brossa i de la prestació de serveis socials.
Entre d’altres temes, també s’ha acordat per unanimitat convocar una Junta de Portaveus per
tractar els temes de recollida d’escombraries i d’inversions en el dipòsit de Montoliu.

CLOENDA DEL CICLE DE BALLADES “SARDANES A LA FRESCA”

04/09/2013
El divendres 30 d’agost va tindre lloc, a Artesa de Lleida, la cloenda de la 9a edició del cicle de
ballades “Sardanes a la Fresca”, organitzat pel Consell Comarcal del Segrià, amb la
col·laboració de la Diputació de Lleida, a través de lEI. Des del 2004, l’any que va nèixer
aquesta iniciativa, la participació popular ha anat augmentant. Més de 450 persones han
participat en aquesta darrera ballada d’enguany.

SEGRIÀ CORALS A MAIALS

01/09/2013
Concert a càrrec de les corals Montserratina, de Raïmat, Petit Cor Cantàtor, de Torrefarrera i
Nou Mil·leni de la Portella

SEGRIÀ CORALS A AITONA

01/09/2013
Concert a càrrec de la coral Veus Unides, d'Almacelles; Sant Bartomeu, d'Alpicat i Cor Etosca,

d'Aitona
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