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Tàrrega recupera la Mostra 
d'Entitats el dia 26 de febrer 
L'Espai MerCAT i la plaça de les Nacions sense 
Estat seran l'escenari dels actes amb 24 col·lectius 
Tàrrega recuperarà el 
diumenge 26 de febrer 
la Mostra d'Entitats, que 
tindrà lloc al matí a la plaça 
de les Nacions sense Estat 
i l'Espai MerCAT i acollirà 
parades I activitats de 24 
col·leêtius. 

Tàrrega , 
REDACCIO 

Les regidories de Ciutadania i 
Participació recuperen enguany 
aquest esdeveniment unint es
forços amb AgEnTa (Agrupació 
d'Entitats Targarines), la qual 
commemora el desè aniversari 
de la seva fundació. Així, el teixit 
associatiu del municipi disposarà 
altre cop d'aquest gran aparador 
per divulgar les seves activitats, 

projectes i iniciatives. La convo
catòria tindrà lloc de les 11 del 
matí a les 2 de la tarda. Fins ara 
han confirmat la seva participació 
24 col·lectius dels àmbits cultural, 
social, esportiu i mediambiental. 

Tàrrega ja va celebrar amb èxit 
una primera Mostra d'Entitats 
el 2008 al Parc de Sant Eloi, a la 
qual van seguir unes altres tres 
edicions consecutives a la plaça 
de les Nacions sense Estat fins 
al 2011. "Ara que hem superat 
la pandèmia, és un bon moment 
per reprendre la trobada on els 
col·lectius targarins podran ex
hibir les seves potencialitats al 
conjunt de la ciutadania", afir
men des de l'organització. A més 
d'estands i parades, també s'ofe
rirà un ampli ventall d'activitats 
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participatives com tallers, con- i exhibicions de cultura popular. 
ferències, degustacions gastronò- Com a colofó de la matinal festí
miques, projeccions audiovisuals va, s'oferirà un vermut musical. 

La Pobla 
de Segur 
rehabilitarà el 
tercer pis de 
la residència 
L'Ajuntament de la Pobla de Se
gur ha rebut una subvenció de 
309.000 euros dels fons euro
peus Next Generation, gestio
nats pel Departament de Drets 
Socials de la Generalitat. A 
aquesta quantitat, se li sumarà 
250.000 euros del Pla de Salut 
de la Diputació i uns 190.000 
euros de fons propis de l'Ajun
tament per arribar als 750.000 
euros de la inversió total. El 
projecte preveu rehabilitar la 
tercera planta de la Residèn
cia Nostra Senyora de Ribera i 
modernitzar les instaHacions, 
així com millorar pel que fa a 
l'eficiència energètica. Aquesta 
remodelació permetrà, a més, 
ampliar les plac~s disponibles 
del centre sanitari, ja que pre
veu la construcció de 8 habi
tacions individuals amb lavabo 
propi i l'habilitació d'espais d'ús 
compartit com un menjador. 
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