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Celebren a Balaguer la
primera cerimònia laica
‘online’ de Catalunya
durant el confinament

FOTO: Aj. Torre-serona / Els veïns van rebre les mascaretes a casa seva

Torre-serona reparteix dues
mascaretes a tots els veïns
tuïta dues mascaretes quirúrgiques per persona a tots els veïns
i veïnes del municipi i també es

Balaguer
L’empresa lleidatana va celebrar ahir la primera litúrgia laica
talunya per retre homenatge a les
persones que han mort durant la
pandèmia de la covid-19. La ini-

Els ERTO afecten un total
de 30.146 persones a Lleida
i 710.506 a tot Catalunya

“pal·liar el dolor de les persones
que no han pogut acomiadar-se
gons va explicar la seva impulsoes va retransmetre en directe pel
canal d’Instagram de l’empresa Agraïments i va combinar les
actuacions d’onze músics lleidaha aplegat uns 200 espectadors i
xarxes socials d’Agraïments “per a
La litúrgia va començar a les
cinc de la tarda amb una interWhat
a wonderful world de Louis Arm-

sent la demarcació amb més
FOTO: Anna Berga (ACN) / Remei Capitan, la directora d’Agraïments

celebrar rituals de comiat en límori durant la pandèmia. A la part

veu i guitarra de la cançó Hallellujah

Més d’un centenar de persones
-

dors que hauran d’anar a l’atur
mes dades actualitzades aquest
dissabte pel Departament de
expedients a la demarcació llei-

comarques gironines han rebut
-

dients s’han registrat al·legant

-

que han perdut la vida durant el

El Conselh Generau exposa
la seva estratègia de futur
amb Aran Accion 2020-2030

“impulsar algunes accions que

que té la capacitat “d’entrar tant

-

que mentre no s’aixequi el con-

estratègia ideada pel govern del

vinculada al poble.

procés de dol.
innovació o la protecció del medi
es van presentar les conclusions
principals preocupacions dels
aranesos i araneses davant la crisi
d’ara per a desenvolupar aquest

propostes per la regeneració de
-

les persones que s’han inscrit en

també doni resposta a altres necessitats del territori com la re-

les sessions d’ideació i acció dividits en grups de treball segons

La CUP
proposa 14
mesures a la
Paeria contra
el Covid-19

La campanya
‘I love cine
de poble’ ja
ha superat els
7.000 euros

Les mesures que va proposar

L’empresa lleidatana d’exhillenc ha aconseguit recaptar

les mesures de salut al municipi i control de preus i mesures
socials respecte dels subminisva anunciar que properament
vern a impulsar-les i que es podur-les a terme.

seva campanya I love cine de
poble
mat paquet. Els clients que han

I love NY

