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CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA ELECTRÒNICA DE SUBVENCIONS I
NOU FUNCIONAMENT

13/03/2015 a 13/06/2015
Us informem que ja està disponible al web del Departament de Benestar Social i Família una
nova secció sobre la Convocatòria ordinària de subvencions per a entitats.
Aquesta nova secció pretén ser una eina de suport per totes aquelles persones i entitats
interessades en la convocatòria, així com el lloc de referència sobre el nou procediment.

LA SALA LA UNIÓ ACOLLIRÀ LA PRESENTACIÓ DEL PROJECTE
BASKET BEAT, QUE UNEIX ESPORT, MÚSICA I FORMACIÓ

22/01/2015
La Sala La Unió d'Alpicat acollirà el divendres 23 de gener a les 18.00 hores la presentació del
Projecte Basket Beat, que arriba a les comarques lleidatanes de la mà del Servei Comarcal de
Joventut del Segrià i de l'Ajuntament d'Alpicat.

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.

ÚLTIMS DIES D'INSCRIPCIONS A LES JORNADES FORMATIVES
AL SEGRIÀ: EINES PER MILLORAR L'ESTRATÈGIA DE NEGOCI

09/12/2014
El Consell Comarcal del Segrià, juntament amb l'Ajuntament de Torrefarrera i el Departament
de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida organitzen les primeres jornades de formació
per a emprenedors, que es durà a terme al CEI de Torrefarrera els dies 16 i 17 de desembre de
2014.

ACTIVITATS DE LLEURE AMB MENORS - DECRET 137/2003

20/11/2014
Des del Servei Comarcal de Joventut del Consell Comarcal del Segrià, informem a tots els
ajuntaments de la comarca, AMPA's, entitats de lleure juvenil, acadèmies d'estudi, entitats

especialitzades en el lleure amb menors de 18 anys, entitats esportives no inscrites en el
registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya o reconegudes directament pel
Consell Català de l'Esport, etc...que tenen previst organitzar Casals de Nadal, que aquesta és
una activitat que és regula pel Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats de
lleure en les quals participen menors de
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