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ACTE DE CLOENDA DE LA 9A EDICIÓ DEL CICLE SEGRIÀ
CORALS

01/12/2013
La Banda Roig Tardà i la Golden Big Band, d'Alfarràs oferiran, el proper diumenge, 1 de
desembre un concert per tal de cloure la novena edició del cicle de cant SEGRIÀ CORALS.
L'acte tindrà lloc a partir de les 17h al pavelló poliesportiu d'Aitona.
L'acte comptarà també amb un homenatge a les vint corals participants.

EL MOLÍ MAS DE VICENTA D'ALMATRET ACULL LA CINQUENA
PARADA DE LA 5A EDICIÓ DELS CAMINS D'OR LÍQUID AL
SEGRIÀ SEC

30/11/2013
El molí d'oli Mas de Vicenta és el primer molí privat que es visita en la ruta de l'oli del Segrià

LA 5A EDICIÓ DELS CAMINS D'OR LÍQUID AL SEGRIÀ SEC A
ALMATRET I SUNYER

28/11/2013
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 Almatret! I el diumenge
els Camins d’or líquid al Segrià Sec fan parada a Sunyer!
La resta de Jornades temàtiques entorn a les Cooperatives d'Oli de la comarca del Segrià són:

BASES I CONVOCATÒRIA DEL TRANSPORT ADAPTAT
28/11/2013
És objecte d’aquesta convocatòria col•laborar en el finançament del transport de les persones
discapacitades, amb dependència i amb mobilitat reduïda, per facilitar-los la seva integració
social en activitats de caire social.
Adjunt podeu trobar les bases i el document per dur a terme la sol·licitud.

ELS CAMINS D’OR LÍQUID FAN PARADA A LLARDECANS

25/11/2013
Entre d’altres activitats, s’ha dut a terme un taller de les propietats cosmètiques de l’oli verge
d’oliva
En el marc de la 5a Edició dels Camins d’Or Líquid al Segrià Sec, projecte que promou
apropar-nos als pobles productors d’oli de la comarca del Segrià durant els caps de setmana de
novembre i desembre, ahir diumenge va tenir lloc la quarta trobada al municipi de Llardecans.
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