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Tàrrega rendeix tribut pòstum al fundador de la Fira del Caçador, Felip Robinat

Tàrrega visqué el dissabte 28 de setembre un sentit acte de tribut a qui fou el fundador de la Fira del Ca-
çador, el veterinari Felip Robinat, desaparegut l’any passat. 

Solsona organitza una caminada-pedalada

Prop d’un centenar de persones de totes les edats van participar el passat diu-
menge a la caminada-pedalada fins al Castellvell i la font de la Mina organitza-
da per la regidoria de Medi Ambient de Solsona.

Unes 130 persones participen a la primera Pedalada de la Mobilitat Sostenible de Sort 

La primera Pedalada de la Mobilitat Sostenible va reunir el passat dissabte un total de 130 persones, entre 
infants i adults, que es van donar cita al Pavelló d’Esports Els Til·lers de Sort.

El VI concurs de pintura ràpida memorial Roig Nadal acull 20 obres aspirants

Els Armats de Lleida van organitzar el passat diumenge el VI concurs de pintura ràpida memorial Roig 
Nadal, en el qual van participar un total de 20 pintors. 

Festa de la família a la residència Comtes d’Urgell

La trobada, celebrada ahir, es fa anualment per tal de fomentar els 
vincles entre familiars i centre, de manera que en coneguin el funcio-
nament i gaudeixin d’una jornada festiva amb els residents.
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