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AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE LLIURAMENT DEL PREMI DE
FOTOGRAFIA DEL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ
12/11/2013
Les fotografies que optin als premis de la categoria absoluta i jove podran ser lliurades a la seu
del Consell Comarcal del Segrià fins el dimarts, 12 de novembre de 2013.
Consulteu les bases de participació aquí.

ASPA ACULL LA SEGONA PARADA DE LA 5A EDICIÓ DELS
CAMINS D'OR LÍQUID AL SEGRIÀ SEC

11/11/2013
Les noves instal·lacions de la Cooperativa del Camp d'Aspa han iniciat la jornada amb un
esmorzar popular que ha aplegat tres centenars de persones. Després de degustar l'oli nou,
s'ha realitzat una visita guiada al nou molí i s'ha clos el dia amb un tast guiat d'oliu a càrrec de
Jaume Aran del Panell de Tasts de Catalunya.

LA 5A EDICIÓ DELS CAMINS D'OR LÍQUID AL SEGRIÀ SEC
S'INICIEN A ALPICAT

09/11/2013
Unes jornades tècniques de caire internacional han esdevingut el tret de sortida a aquesta 5a
edició.

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.

PÀGINES
« primer
‹ anterior
…
218
219
220
221
222
223
224
225
226
…
següent ›
últim »

Subscriu-te

URL d'origen: https://www.segria.cat/actualitat?qt-view__xarxes_socials__block=1&page=221

