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Què és Cercle? Un punt de trobada entre lectors i teleespectadors de SEGRE i Lleida TV.
També ens pots trobar al programa Cafeïna de Lleida TV.
Com participar-hi? Tria la secció que més t’agradi i envia’ns fotos, felicita un familiar o amic, participa i guanya en concursos... i fins i tot
pots ser el protagonista del reportatge que tu mateix ens proposis. Les felicitacions s’han d’enviar amb 3 dies d’antelació a la data de la seva
publicació, com a mínim, acompanyades de la identificació de la persona que les envia (nom, adreça, DNI i telèfon de contacte).

c/del Riu, 6. 25007 Lleida

Gent amb
energia

Fax: 973 246 031

cercle@segre.com

www. segre.com

Albert Montserrat
Projecte: Ponent Coopera.
Objectiu: Donar a conèixer l’economia social i solidària.

Avui la reina de casa fa 11 anys.
Moltes felicitats, Carla!

A aquest xicot tan guapo, que
fa 7 anys, la família el felicita.

Felicitats al Jordi, que avui canvia
el primer dígit. Per molts anys!

Felicitats de part del papa,
Conrad! Ets tot un campió!

Un altre model econòmic és possible
Qui és? Albert Montserrat forma part de

La Claudia celebra avui la Primera Comunió. Felicitats i gaudeix!

Moltes felicitats a la Colla Jove Cambra Internacional de Lleida per
aquests 30 anys d’Aplec! Passeu-ho molt bé!

La Laia fa tres anyets. Moltes
felicitats, preciosa, de la família.

l’equip de Ponent Coopera, ateneu cooperatiu que fomenta l’economia social i solidària,
promou la consolidació de noves iniciatives
econòmiques i la creació d’ocupació de qualitat. Cal tenir en compte que l’economia
social ja representa un 2,2% del producte
interior brut català.

El projecte. Ponent Coopera organitza, els
dies 7 i 8 de juny, Ponent FEST, Fira d’Economia Social i Transformadora de Ponent,
un punt de trobada per mostrar productes
i serveis que cobreixen les necessitats de la
vida quotidiana (alimentació, finances, habitatge, educació, salut, cultura, etc.) mitjançant
entitats que segueixen models d’economia
social i solidària “que prioritzen les necessitats de les persones al benefici econòmic”,
explica l’Albert. És la primera vegada que un
certamen d’aquestes característiques se celebra a Lleida, després de l’èxit de FESC (Fira
d’Economia Solidària) a Barcelona.

Els fundadors de la PM celebrarem la trobada anual al poble d’Aitona.
Entre tots fem Cercle! Totes les imatges a

Dades d’interès. Ponent Coopera ofereix
assessorament i formació a persones, grups
o entitats per constituir-se en cooperatives
o per dinamitzar projectes cooperatius ja
existents. L’equip promotor del projecte està format per l’Associació Alba i les cooperatives Tres Cadires, La Cuina del Comú,
L’Olivera i El Risell.

Velles glòries de la fotografia es van retrobar el dia 23 en un dinar.

