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EL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ I EL CIFO COL·LABOREN
EN LA FORMACIÓ DE PROFESSIONALS PROMOTORS
D'IGUALTAT DE GÈNERE

06/10/2020
Per segon any consecutiu, el Consell Comarcal del Segrià i el Centre d'Innovació i Formació
Ocupacional (CIFO) han establert un acord de col·laboració per acollir alumnes en pràctiques
per assolir el Certificat de Professionalització en Promoció per la igualtat efectiva entre dones i
homes.
La normativa en matèria d'igualtat preveu la formació i el desplegament de promotors i
promotores d'igualtat, figures professionals que permetin impulsar accions en matèria
d'igualtat de gènere, afavorint una societat més justa i equitativa.

PUBLICADES AL BOP LES BASES DELS AJUTS PER AL COMERÇ I
LA RESTAURACIÓ DE LLEIDA I ELS SIS MUNICIPIS DEL BAIX
SEGRE MÉS AFECTATS PEL CONFINAMENT

05/10/2020
Aquest dilluns han estat publicades al BOP les bases de les subvencions en l’àmbit del comerç i
dels serveis per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència del

confinament en el mes de juliol.
Després dels 10 dies d'exposició pública, es podran sol·licitar les ajudes als ajuntaments per a
la seva tramitació.

LA CASERNA, NOU ESPAI CULTURAL DE GIMENELLS, ACULL LA
MOSTRA "TEXTURES I LECTURES" DE PALMIRA RIUS

05/10/2020
L'exposició itinerant "Textures i Lectures" es podrà veure al municipi de Gimenells, al llarg de
deu dies en horari de cap de setmana. "La Caserna", espai rehabilitat fa poc amb finalitats
culturals, és la zona escollida per l'ajuntament per a acollir el treball de Palmira Rius.

EL PROJECTE “COBLES A LA FRESCA” DEL CONSELL
COMARCAL DEL SEGRIÀ CLOU AMB UN DOBLE CONCERT

05/10/2020
El Consell Comarcal del Segrià ha tancat aquest cap de setmana el primer cicle “Cobles a la
fresca” amb dues actuacions, a Vilanova de Segrià i Maials. El projecte ha programat una
desena de concerts de cobla a diferents municipis des del mes d’agost.

L’OFICINA DE CONSUM DEL SEGRIÀ INCREMENTA
CONSIDERABLEMENT LES CONSULTES I RECLAMACIONS, UN
30% DE LES QUALS SÓN AFECTACIONS PER LA COVID-19

02/10/2020
Aquest any ja ha tramitat 773 expedients, 264 més que en tot el 2019

L’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor del Segrià (OCIC) ha tramitat des de l’inici de
la crisi sanitària 226 expedients que corresponen a afectacions derivades de la crisi del
coronavirus, la qual cosa representa un 30% del volum total de l’Oficina.
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