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FORMACIÓ PER A PROFESSIONALS DE SERVEIS SOCIALS I
TÈCNICS/QUES DE JOVENTUT

22/01/2015
El Consell Comarcal del Segrià, per mitjà del Servei Comarcal de Joventut promou per aquest
divendres dia 23 de gener de 2015 a les 10:00 del matí a la Sala UOC del mateix Consell
Comarcal, una formació en matèria de Polítiques Actives d'Ocupació, posant especial incidència
en tots aquells programes i serveis del Servei d'Ocupació de Catalunya adreçats a persones
joves.

EL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ, DÓNA FEINA A 18
PERSONES DESOCUPADES A TRAVÉS DEL PROGRAMA TREBALL
I FORMACIÓ, DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA

15/01/2015
El Consell Comarcal, gestiona un programa de col·laboració social entre administracions
públiques, anomenat, treball i formació per a persones aturades no perceptores. Aquest
programa esta dirigit, a persones aturades, prioritàriament a partir de 30 anys, que hagin
exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació.

LA MOSTRA FOTOGRÀFICA DE L'11È PREMI DE FOTOGRAFIA I
4T PREMI JOVE ES PODRÀ VEURE DURANT TOT EL MES DE
GENER

09/01/2015
La Mostra fotogràfica de l'11è Premi de Fotografia i 4t Premi Jove del Consell Comarcal del
Segrià "Els colors del Segrià" es podrà visitar durant tot el mes de gener a la recepció del
Consell Comarcal del Segrià. A partir d'aleshores, els ajuntaments que ho desitgin podran
disposar de la mostra per tal d'exposar-la als seus municipis.
L'horari de visita és de dilluns a djous de 9 h a 18 h i els divendres de 9 h a 15 h.

SERÒS CLOU LA 6A EDICIÓ DELS CAMINS D’OR LÍQUID

22/12/2014
El cicle Camins d’Or Líquid al Segrià Sec ha celebrat la cloenda de la seva 6a edició al
municipi de Seròs. El Molí d’Oli Aresté i Teixidó ha acollit l’acte, que ha tingut lloc enmig d’una
gran participació.
S’ha celebrat un esmorzar popular i s’ha fet un taller de sabó casolà a partir de l’oli reciclat.
Com a cloenda de la ruta, s’ha celebrat un sorteig d’un lot de productes de les cooperatives
dels molins que han participat d’aquesta 6a edició.

CLOENDA DE LA 6A EDICIÓ CAMINS D'OR LÍQUID AL SEGRIÀ
SEC A SERÒS

19/12/2014

Els Camins d'or líquid al Segrià Sec aquest diumenge faran la seva última parada a Seròs on
recollirem aliments pel Banc d'Aliments de Lleida i sortejarem un lot de productes entre tots els
participants que han segellat el carnet de ruta d'aquesta 6a edició.
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