
El passat cap de setmana, més 
de 30 voluntaris del Bikeparc 
de la Serra de Rosselló, de la 

-
ganitza el descens de bicicletes 
per la serra, de la Federació Cata-
lana de Ciclisme, del Club Ciclista 
de Rosselló i de l’Ajuntament de 
Rosselló, per mitjà de la Regido-
ria d’Esports, van netejar la serra 
de la localitat després dels episo-

han afectat tota la zona en les 
darreres jornades.

Els voluntaris van netejar tot 
l’entorn, recollint la brossa i 

-
-
-

Una trentena de voluntaris 
fan la neteja de l’entorn   
de la Serra de Rosselló
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-
sari del disc Electric Ladyland, de 

usuari n’ha penjat la portada a la 

Facebook també ho ha fet. L’usu-
ari, cabrejat, l’ha tornat a penjar, 

-
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No estem sols

en la creació de la xarxa de 
grups parlamentaris euro-
peus amics de Catalunya. 
Potser el nom no fa honor al 
seu potencial, però puc asse-

-

nord enllà en la defensa dels 
drets fonamentals, entre ells 
el d’autodeterminació. És in-

-
cant, evidenciar com diputats 

-

Suïssa, Estonia o de la cambra 
-

més coneixen la situació polí-

estan estretament compro-
mesos amb la llibertat dels 

així com el retorn dels exiliats. 

resposta repressiva de l’estat 
espanyol davant la crida legí-

de democràcia i de drets”, ens 

de la Carme Forcadell, presi-
denta del Parlament, empre-

teixir complicitats en l’àmbit 

-
cràcia, els drets i les llibertats 
són imparables.

Segueix la feina de 
teixir complicitats en 
l’àmbit internacional, 
perquè més que mai 
és clau per guanyar

Els episodis 
de pluja dels 
darrers dies 
havien deixat la 
zona malmesa

La jornada va 
acabar amb un 
esmorzar de 
germanor per 
als participants
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Mario Urrea 

Alcalde de 
Torrebesses

Joan Blau 

Cantautor amb  
arrels a Balaguer

Josep Borrell

Ministre d’Afers 
Exeriors 

La localitat de Torrebesses va apos-
tar ja fa anys per la promoció de les 

-

El músic presenta un nou EP, La 
Clau Cafè. 

-

realitzarà.

-
car i minimitzar les seves paraules 
sobre l’extermini d’indis als EUA, 

amb un esmorzar de germanor 
on tothom va poder comentar la 
jornada de feina, molt important 

minicipi del Segrià. La voluntat de 
-

ra i el respecte a l’entorn, així com 
el treball en comú han aconseguit 

-

-
trar molta implicació. 


