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UNA SETANTENA DE PERSONES PARTICIPEN EN LES DOS
SESSIONS FORMATIVES TELEMÀTIQUES SOBRE LES
ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE PER A L’ESTIU 2021
ORGANITZADES PEL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ

03/06/2021
La primera, celebrada el dimarts 1 de juny, anava adreçada a regidors/ores i càrrecs
tècnics, i la segona, feta ahir dimecres, a entitats de lleure i esportives.
Un total de 70 persones han participat en les dos accions formatives sobre les activitats
d’educació en el lleure estiu 2021, que ha organitzat el Servei Comarcal de Joventut
“JoveSegrià” del Consell Comarcal del Segrià, a través de la plataforma Zoom.

EL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ ORGANITZA DOS
SESSIONS FORMATIVES TELEMÀTIQUES SOBRE LES
ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE PER A L’ESTIU 2021

24/05/2021
La primera, programada pel dimecres 26 de maig, va adreçada a regidors/ores de
joventut i càrrecs tècnics, i la segona, prevista pel 2 de juny, a entitats de lleure.
L’objectiu és donar a conèixer la normativa, les recomanacions i els protocols que cal seguir de
cara a la campanya de casals d’estiu d’aquest any.

El Servei Comarcal de Joventut "JoveSegrià" del Consell Comarcal del Segrià organitza pels
dies 26 de maig i 2 de juny dos accions formatives sobre les activitats d’educació en el lleure
estiu 2021 per mitjà de la plataforma Zoom.

EL TERCER VOLUM D’ESTRATS-SONS DE PONENT ARRIBA EN
FORMAT DE DOBLE CD AMB 43 PROPOSTES MUSICALS

20/05/2021
Pol Joven, artísticament Hoven, rebrà la recent creada beca ‘Talent Jove’ vinculada a
aquest projecte, valorada aproximadament en uns 1.500 euros, per a la producció del
seu nou treball.
El tercer volum d’Estrats-Sons de Ponent serà doble i inclourà 43 propostes musicals, en una
iniciativa del Consell Comarcal del Segrià que també ofereix com a novetat la creació de la
beca ‘Talent Jove’, vinculada al projecte i que ha recaigut en Hoven.

ÈXIT DEL SEGON NETWORKING ODISSEU SEGRIÀ PER
IMPULSAR L’EMPRENEDORIA JUVENIL VINCULADA AL
TERRITORI

14/05/2021
El Consell vol repetir el model de la jornada en altres municipis
Una setantena d’estudiants de l’Escola de Capacitació Agrària d’Alfarràs han participat aquest
divendres en la segona edició del Networking Odisseu Segrià “Aposta per tu i per un món més
rural” impulsada per les àrees de Joventut i Promoció Econòmica del Consell Comarcal del
Segrià. L’objectiu de la jornada és per donar eines al jovent del territori per fomentar
l’emprenedoria vinculada al món rural.

EL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ ORGANITZA LA SEGONA
JORNADA NETWORKING ODISSEU PER FOMENTAR
L’EMPRENEDORIA JUVENIL EN EL MÓN RURAL

06/05/2021
L’Escola de Capacitació Agrària d’Alfarràs acollirà el proper 14 de maig la segona Jornada
Networking Odisseu Segrià “Aposta per tu i per un món més rural” impulsada per les àrees de
Joventut i Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Segrià. Amb la continuïtat d’aquesta
iniciativa que es va estrenar l’any passat, es vol mantenir i consolidar l’aposta del Consell per
donar eines al jovent amb la finalitat d’emprendre activitats econòmiques agrícoles de valor
afegit i evitar el despoblament rural.
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