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L’ÀREA DE TURISME PRESENT EN LA CREACIÓ DE LA “XARXA
D’OLEOTURISME DE CATALUNYA”

13/02/2017
Les accions de creació de producte turístic i de promoció de la cultura de l’oli en els “Camins
d’or líquid al Segrià Sec”, han estat un factor clau perquè l’Àrea de Turisme del Consell
Comarcal del Segrià prengui part en la jornada de creació de la “Xarxa d’Oleoturisme de
Catalunya”.

OBERTA LA 2A CONVOCATÒRIA DE LES AJUDES LEADER

23/12/2016
Oberta la convocatòria d'ajuts Leader corresponents a l'any 2016, destinats a l’aplicació del
desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural
de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01). El termini per presentar sol·licituds finalitza
el 16 de gener de 2017. Les ajudes, a fons perdut, oscil·len entre el 20% i el 40%.
Leader Ponent

LA 8A EDICIÓ DELS "CAMINS D'OR LÍQUID AL SEGRIÀ SEC"
FINALITZA HAVENT ASSOLIT 3.000 PARTICIPANTS

19/12/2016
Els Camins d'or líquid al Segrià Sec han esdevingut una ruta consolidada que després de
vuit anys compta amb una gran participació de públic, un 16% més que en l'anterior edició.
Enguany, els pobles participants han estat Aspa, Maials, Alfés, Torrebesses, Alcanó i
Llardecans.

TRES CENTENARS I MIG DE PERSONES EN L'ÚLTIMA PARADA
DELS "CAMINS D'OR LÍQUID AL SEGRIÀ SEC"

18/12/2016
L'última parada de la 8a edició dels Camins d'or líquid al Segrià Sec ha tingut lloc a la
Cooperativa Verge del Loreto de Llardecans. La jornada s'ha iniciat amb el popular esmorzar
regat amb oli nou i brasa. Tot seguit s'han organitzat visites guiades al molí per veure el procés
d'elaboració de l'oli d'oliva verge extra. A les 11h, el grup "Cor de Carxofa" ha realitzat cant
improvisats a mode de glosa, on els principals temes han estat l'oli, l'actualitat i la realitat
social de la zona.

CLAUSURA DE LA 8A EDICIÓ DELS "CAMINS D'OR LÍQUID AL
SEGRIÀ SEC", AQUEST DIUMENGE A LLARDECANS

18/12/2016
La Cooperativa del Camp Verge del Loreto de Llardecans, serà l'escenari on es clausurarà la 8a

edició Camins d'or líquid al Segrià Sec. Aquest diumenge 18 de desembre, iniciarem la
jornada amb el popular esmorzar de brasa regat amb oli nou i tot seguit, a les 11h i després de
les visites guiades al molí, s'iniciarà la mostra de glosa i cant improvisat al voltant de l'oli a
càrrec del grup "Cor de Carxofa". Tres mil persones hauran pres part en aquesta edició dels
Camins d'or líquid al Segrià Sec en aquesta vuitena edició.
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