ACTIVITATS LLEIDAJOVE 2022-2023

#PERQUÈFEMLALLEIDAJOVE

ÍNDEX
ACTIVITATS DE CURS
LLEIDA RUNNING TEAM
BREAKING
CIRC I TEATRE
ESCALADA
STREET BÀSQUET
ESPAI BARÇA ACTIVA'T
SKATE
INTERCULTURALITAT
EMOCIONA'T
AUTODEFENSA FEMINISTA
ESPAI MARHABA
OCI NOCTURN MIST UP

FORMACIONS
SUPERCIATE
PREMONITORES DE LLEURE I ESPORTS
DINAMITZADORES COMUNITÀRIES

SERVEIS LLEIDAJOVE
BUCS D'ASSAIG EL MERCAT
COWORKING LA CASA DE FUSTA
CLUB JOVES
SALUT JOVE
ORIENTACIÓ
COS EUROPEU DE SOLIDARITAT - VOLUNTARIAT EUROPEU
RESERVA D'ESPAIS

EXPRESSA EL TEU ART
L'APARADOR
PALMA PRODUCCIONS
INICIA’T AL RAP I PUJA A L’ESCENARI
PALMA BEAT

Des de LleidaJove oferim una
proposta diversa d’activitats
per descobrir diferents àmbits
del món del lleure (esports,
cultura urbana, benestar
emocional, interculturalitat, circ,
feminismes, oci nocturn, etc.).
Són activitats que et posaran en
contacte amb altres joves amb
interessos comuns i on podràs
forjar noves amistats.
* Inici d’inscripcions a partir del
dimecres 5 d'octubre.
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LLEIDA
RUNNING
TEAM

BREAKING
Pràctica del breakdance amb dos
nivells (iniciació i perfeccionament) i
organització d’activitats:
masterclass, exhibicions, campionats,
etc.

Entrenaments i participació
a curses populars

Calendari:
del 20 d’octubre al 25 de maig

Calendari:
del 18 d’octubre al 30 de maig

Dies i horari:
- Nivell iniciació: els dijous, de 17 a
18.15 h

Dies i horari:
els dimarts, de 17.30 a 19 h

- Nivell perfeccionament: els dijous, de
18.15 a 19.30 h

Edat:
de 16 a 25 anys (del 2006 al 1997)

Edat:
de 12 a 30 anys (del 2010 al 1992)

Lloc:
La Cristaleria - Espai Esportiu

Lloc:
LleidaJove - La Palma

CIRC
I TEATRE

Malabars, equilibri, teles, acrobàcies,
interpretació i moltes altres tècniques
amb la finalitat de generar un grup
estable de joves que pugui realitzar
petites actuacions i promoure el circ
com una eina de transformació social.
Calendari:
del 24 d’octubre al 29 de maig
Dies i horari:
els dilluns, de 16:00 a 17.20 h
Edat:
de 16 a 25 anys (del 2006 al 1997)

ESCALADA
Pràctica de l’escalada tant en
rocòdrom com en roca. Sortides
a la natura i zones d’escalada
natural.
Cadascú al seu ritme i nivell.
Calendari:
del 2 de novembre al 27
de maig
Dies i horari:
els dimecres, horari de tarda
a concretar
Edat:
de 16 a 25 anys
(del 2006 al 1997)

Lloc:
Aula municipal de teatre i poliesportiu
de Magraners

Lloc:
rocòdrom comportes
Riu Segre i Pavelló
municipal Juanjo Garra.

Coorganitzen:
associació amics del circ de Ponent i
Aula municipal de teatre

Coorganitza:
Club d’Escalada i Muntanya
de Pardinyes.

street ESPAI
bÀsquet BARÇA
ACTIVA’T

SKATE

INTERCULTURALITAT

Espai setmanal on podràs participar en activitats esportives
d’equip i, alhora, dissenyar un
projecte de temàtica esportiva,
participatiu i amb un impacte
real a la ciutat de Lleida.
Calendari:
del 24 d’octubre a
30 de maig

Bàsquet al carrer, entrenaments
i torneigs 3x3 en un ambient
d’esportivitat i respecte per la
diversitat.
Calendari:
del 26 d’octubre al 31 de maig
Dies i horari:
els dimecres, de 16.30 a 18 h
Edat:
de 15 a 25 anys (del 2007 al 1997)
Lloc:
pista poliesportiva Parc de Santa
Cecilia (Turó de la Seu Vella)

Dies i horari:
els dilluns, els dimarts i els
dijous, de 16 a 18 h
Edat:
de 16 a 25 anys
(del 2006 al 1997)
Lloc:
LleidaJove - la Palma i diferents espais esportius de la
ciutat
Coorganitza:
Fundació FC Barcelona (en el
marc del projecte Barça Activa’t)
Amb el suport de:
Diputació de Lleida

Grup d’iniciació i de
perfeccionament a la pràctica
de l’skateboard.
Calendari:
del 20 d’octubre al 25 de maig
Dies i horari:
els dijous, de 17.15 a 18.45 h
Edat:
de 12 a 16 anys (del 2010 al 2006)
Inclou casc i taula d’skate.
Lloc:
Skatepark de Pardinyes
Coorganitza:
Skatia - Escola d’Skate a Catalunya

Espai participatiu per afavorir
l’anàlisi, la reflexió i la creació
d’accions en relació a l’antiracisme, la no discriminació i la
interculturalitat. Les accions es
dissenyaran conjuntament amb
l’objectiu de millorar la convivència en la diversitat.
Edat: de 15 a 25 anys
(del 2007 al 1997)
Informa-te'n a
lleidajove@paeria.cat
o bé al 683 644 039

AUTODEFENSA

espai
MARHABA
FEMINISTA

OCI NOCTURN
MIST UP

Benvinguda
Bienvenida
Benvenuto
Willkommen
Accueillir
Welkom
Welcome

Aprendrem tècniques físiques i
psicològiques per facilitar l'apoderament a partir del potencial
natural de cadascuna.

Taller de creixement personal posant
en joc diferents tècniques de teatre,
música, mindfulness, etc.
Calendari:
del 17 d’octubre al 19 de desembre
Dies i horari:
els dilluns, de 17.30h a 19 h
Edat:
de 16 a 25 anys (del 2006 al 1997)
Lloc: LleidaJove - la Palma

Adreçat a noies, dones, identitats no binàries i dissidents
Calendari:
del 19 d’octubre al 14 de
desembre
Dies i horari:
els dimecres, de 18 a 19.30 h

Espai de trobada i
acompanyament adreçat a
gent jove nouvinguda per
treballar necessitats comunes,
coneixement de l’entorn, gestió
de les emocions, etc.
Calendari: d’octubre a juny
- 1r torn: del 20 d’octubre al 23
de febrer
- 2n torn: del 02 de març al 15
de juny
Dies i horari:
els dijous, de 16 a 18 h

Edat:
de 13 a 30 anys
(del 2009 al 1992)

Edat:
de 16 a 25 anys
(del 2006 al 1997)

Lloc:
LleidaJove – la Palma

Lloc:
LleidaJove – la Palma

Grup de joves que programen activitats
de lleure en cap de setmana. Pots formar
part del grup motor o participar a
les activitats.
Calendari:
d'octubre a juny.
Dies i horari:
dissabtes, de 19 a 3 h de la matinada
Edat:
de 16 a 30 anys
(del 2006 al 1992)
Lloc:
LleidaJove - la Palma
Informació de totes les activitats i
inscripcions al grup de Discord de
MIST UP.

+DIVENDRES

Activitats de lleure específiques
per a adolescents. Un espai on
descobrir interessos nous, practicar esport, sortides, tallers, fer
amistats i molt més.
Calendari:
d’octubre a juny
Dies i horari:
els divendres, de 18 a 20 h
(excepcionalment algun dissabte)
Edat:
de 12 a 16 anys (del 2010
al 2006)
Lloc:
LleidaJove - la Palma
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Títol oficial de monitores d’activitats de dinamització en l’àmbit
poliesportiu. Inclou pràctiques en el sector esportiu i orientació laboral.
Calendari: del 6 d’octubre al 22 de desembre.
Pràctiques de 150 h a partir de l’1 de gener de 2023.
Dies i horari: dijous de 16 a 19h (Centre Cívic Mariola) i
dissabtes de 9 a 14h a Lleida Jove
Edat: 16-30 anys (imprescindible tenir l’ESO o equivalent)
Lloc: LleidaJove - la Palma i barri de La Mariola.
Preu: 157,50€ (inclou la inscripció al ROPEC)
Organitza: LleidaJove
Col·labora i gestiona: Consell Esportiu del Segrià
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Formació adreçada a joves de 15 a 17 anys que es volen iniciar en el
món del lleure educatiu o en el món de la dinamització esportiva per
infants. Possibilitat de fer pràctiques en projectes de l’Ajuntament
de Lleida com Estiu de Joc, Esportmania, Ludoteques, escoles
esportives, etc.
Informa’t de properes dates.

Formació bàsica en eines de treball comunitari, dinamització de grups i
organització d’esdeveniments socioculturals. Inclou visita a experiències i
realització de pràctiques. Títol no oficial. 25h formació + 20h pràctiques.
Adreçat a: joves interessades en el desenvolupament d’iniciatives comunitàries i els processos de participació social. No es necessita formació ni
experiència prèvia.
Calendari: del 27 de febrer al 10 de maig
Dies i horari: dilluns, de 17 a 19 h i dimecres, de 17 a 20 h
Edat: de 16 a 20 anys (del 2006 al 2002)
Lloc: LleidaJove - la Palma i altres llocs de la ciutat
Coorganitza: Departament de Participació Ciutadana de
l’Ajuntament de Lleida
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BUCS D’ASSAIG
EL MERCAT
Espai d’assaig musical i altres disciplines creatives (dansa, ball, teatre…).
Compta amb 5 bucs insonoritzats i equipats, una sala polivalent per a concerts
de petit format i un estudi de gravació
de maquetes.

Adreça: Pl. Sant Jordi s/n (antic mercat
municipal del barri de La Bordeta)
Horari: de dilluns a divendres, de 18 a 23
h. Dissabtes, de 10 a 14 i de 16 a 21 h
Més informació i reserva d’espais:
Tel: 973204593
WhatsApp: 644700945

COWORKING
LA CASA
DE FUSTA
Espai de treball per persones emprenedores on poder desenvolupar les
seves tasques professionals així com
participar en formacions i activitats que
s’hi fan.

Adreça: C. Cavallers 51, baixos.
Més informació:
htpps://
coworkingcasadefusta.paeria.cat

CLUB JOVES
Espai de trobada per a joves als barri
del Secà de Sant Pere i Magraners
on es realitzen jocs, activitats, tallers,
xerrades, esports, excursions...

Edat: de 12 a 18 anys (del 2010 al 2004)

Calendari: de setembre a juny

Més informació i inscripcions: a cada
club jove

Lloc: centre cívic del Secà de Sant Pere
i centre cívic de Magraners

Dies i horari: els dijous i divendres,
de 18 a 20 h

SALUT JOVE
Servei d’orientació per a joves d’entre
13 i 30 anys sobre temes relacionats
amb la salut: sexualitat, consum de
drogues, suport psicològic,...
Dies i horari:
els dilluns, de 12 a 13.30 h
i de 16 a 20 h

NOVETAT:
l’últim dilluns de cada mes, consultori
temàtic de salut jove en streaming amb
especialistes: directes online al perfil
d’Instagram @lleidajove

ORIENTACIÓ
Acompanyament a les persones joves
perquè triïn el seu itinerari acadèmic
i laboral que més s'ajusti als seus
interessos, habilitats, inquietuds, etc.
La finalitat és ajudar-los a traçar el seu
projecte de vida.

COS EUROPEU
DE SOLIDARITAT
– VOLUNTARIAT
EUROPEU
Si tens entre 18 i 30 anys i vols realitzar
un voluntariat en una entitat europea,
amb totes les despeses subvencionades per la Unió Europea, vine a la
xerrada informativa que fem els dilluns
a les 18 h a LleidaJove – la Palma i t’ajudarem a trobar el teu projecte!

Més informació:
973 700 666 - 683 644 039 i
a sve@paeria.cat

RESERVA
D’ESPAIS
Horaris: de dilluns a divendres,
de 9 a 14 h
de dilluns a dijous, de 16 a 20 h

Més informació a:
LleidaJove – la Palma
973 700 666 – 683 644 039
lleidajove@paeria.cat.

Espais per fer activitats individuals o
grupals, com ara estudiar, assajar, fer
reunions, una activitat, una xerrada…

Reserva al
973 700 666 - 683 644 039 i
a hotelentitats@paeria.cat
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L'APARADOR
Espai d’exposicions per a joves artistes que vulguin
mostrar les seves obres. Et pots adreçar a
lleidajove@paeria.cat per sol·licitar l’espai.

PALMA PRODUCCIONS
Realització de curtmetratges amb suport professional. Els curts
es graven entre els mesos de desembre i abril (horari a determinar pel grup) i s’estrenen al maig.
Participants: grups d'un mínim de 3 persones joves
Convocatòria: octubre 2022. https://lleidajove.paeria.cat

INICIA’T AL RAP I PUJA
A L’ESCENARI
Formació teòrica i sobretot pràctica a
càrrec d’Àlex Valdívia i Ese de La Cinta
per aprendre a rapejar. L’activitat culminarà amb l’actuació dels participants al
Palma Beat en una sessió de micro obert.
Dates: 16 i 17 de febrer de 17 a 20 h

PALMA BEAT
Programació de concerts i altres disciplines artístiques
l’últim divendres de cada mes. Si vols actuar i mostrar el teu
talent informa-te'n a LleidaJove.

CONDICIONS DE
PARTICIPACIÓ

* Edats: de 12 a 30 anys (cada activitat té edats concretes)
* Les activitats són gratuïtes (excepte el curs de Superciate). Donada
la llarga durada de les activitats, demanem el màxim de responsabilitat
a l’hora de fer la tria d'activitats i de compromís d’assistència.
* Les persones participants es podran inscriure a diverses activitats.
* Les inscripcions són de caràcter individual i nominal. Per tant, no es
podran realitzar canvis de titularitat de les places una vegada feta la
inscripció.
* Les persones participants hauran de fer-se càrrec d’algunes
despeses complementàries que puguin sorgir en el transcurs de les
activitats (desplaçaments, algun material i/o entrades a algun
esdeveniment).
* Caldrà fer inscripció prèvia pels següent canals:
- Telèfon: 973 700 666
- WhatsApp: 683 644 039
- Presencialment: LleidaJove- La Palma
* Les inscripcions estaran obertes durant tot el curs en funció de la
disponibilitat de places (llevat de les activitats amb durada específica
més curta).
* S'habilitarà un sistema de llistes d'espera a cada activitat en cas que
l’activitat estigui plena. Durant el curs s'avisarà, seguint rigorós ordre
d’inscripció, a les persones interessades si s'allibera alguna plaça.
* El Departament de Joventut es reserva el dret de modificar o anul·lar
qualsevol de les activitats programades.

Finança:

MÉS INFORMACIÓ
LLEIDAJOVE – LA PALMA
Carrer la Palma, 6-10
25002 Lleida
Tel. 973700666
WhatsApp: 683644039
l eidajove@paeria.cat
Xarxes socials: @lleidajove
https:/ l eidajove.paeria.cat

DISSENY GRÀFIC : GGGARRIGOGARCIA

ACTIVITATS LLEIDAJOVE 2022-2023

