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Recepció a alumnes a la Seu d'Urgell 
I:Ajuntament de la Seo d'Urgell va organitzar ahir una jornada 
d'acollida i benvinguda adrefYada a l'alumnat nouvingut en aquest 
recent iniciat curs escolar 2022-2023. Una dotzena de persones, 
entre alumnes i fartilliars, van ser rebuts a l'edifici consistorial per 
part de l'alcalde de la Seo d'Urgell, Francesc Viaplana. 

Exposició de Xavier Fonoll a Tarrega 
Tarrega continua promovent els artistes locals a través 
d'exposicions a la Sala Marsa. respai, gestionat per la Regidoria 
de Cultura, s'ha consolidat com a plataforma de promoció a 
l'abast deis creadors targarins. El darrer exemple és la mostra 
inaugurada dijous amb obres de Xavier Fonoll (Tarrega, 1967). 

Sopars per tenir cura deis aliments 
Els sopars Gastrorecup 2022, liderats perla xef Ada Parellada, per 
contribuir a la consciencia del malbaratament alimentari, s'han 
celebrat també al Restaurant La Cava de Tarrega. 

El Consell del Segria torna a fer plens presencials 
El Consell Comarcal del Segria va celebrar ahir el Pie corresponent al mes d'octubre, en la que fou la 
primera sessió que es celebra en format presencial des que es va declarar la pandemia. El Pie va servir 
per estrenar les obres de remodelació efectuades a la sala de plens del Consell. El pie va aprovar una 
moció en defensa de la crema de restes vegetals. /FOTO: Núrfa Garda 

Castellsera inaugura la seva residencia geriatrica 
El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, va presidir ahir la inauguració de la residencia 
geriatrica de Castellsera, acompanyat de !'alcalde de la localitat, Marcel Pujol, i del responsable de 
!'empresa gestora de la residencia, Seryeis Lleida Global Grup, Eduard Segarra. 

Tremp ofereix un curs d'arrebossats i estucs 
Aquest octubre, l'Ajuntament de Tremp, a través del programa "Treball als Barris" ha ofert una formació 
d'arrebossats i estucs, adre~ada específicament a persones inscrites al SOC. 
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