ASSOCIACIONS D'ESPLAI I ESCOLTISME
CENTRES D’ESPLAI
ENTITAT
FUNDACIÓ VERGE BLANCA
C/ Acadèmia 17, porta dreta. 25002 LLEIDA

CONTACTE
Tel. 973 272824 Fax 973269307
www.vergeblanca.org
fundacio@vergeblanca.org

ESPLAI MATER SALVATORIS
Partida Pla de Monsó 30. 25193 LLEIDA

Tel. 973234050 (collegi Mater Salvatoris)
c5002489@xtec.net
mlorente@materlleida.cat

ASSOCIACIÓ SOLIDARITAT I SERVEI SANTA
TERESINA – ESCLAT
Plaça Les Missions 1. 25003 LLEIDA

ESPLAI SANT IGNASI DE LOIOLA
Plaça Espanya 4. 25002 LLEIDA
ESPLAI MAGRANERS - CASAL JOVES
Plaça Joan XXIII, s/n. 25001 LLEIDA

Tel. 973281770
www.carmel-cat.org/lleida
coppalau@lleida.org

DESCRIPCIÓ
Institució de la Diòcesi de Lleida que actua en el camp de l'educació en el lleure,
d’infants, d’adolescents i joves, d’adults i de la tercera edat, tant des de les accions de
voluntariat com des de l’àmbit professional. Té 4 seccions: Servei de Colònies de
vacances, Escola de l'Esplai de Lleida, Centres d'Esplais Cristians i Servei de Projectes i
programes.
Entitat integrada per adults i joves que realitzen activitats adreçades al collectiu juvenil i
infantil.
Formació i integrants: professors del Collegi i monitors de temps de lleure.
Activitats: grup d'esplai els divendres de 17-19h i grup de muntanyencs cada mes.
L’Esplai està dirigit als nens i nenes de 3r a 6è de Primària. El Grup de Muntanyencs
s'adreça als nens/es de 5è de Primària a 2n de Batxillerat.
L'àmbit d'actuació de l'esplai és el collegi.
Entitat que depèn d“Esclat, Associació Solidaritat i Servei Santa Teresina de Lleida.
L’entitat intenta donar resposta a les mancances de les persones més desafavorides de la
nostra societat, posant especial interès en la infància i adolescència en situació de risc
social.
El Casal Pare Palau és un servei amb activitats adreçades a infants i joves de 4 a 14 anys.
L’objectiu del Centre és, des d’una perspectiva socialitzadora, oferir un espai en horari
extraescolar de 17.15h a 20h, de dilluns a divendres.

Tel. 973271099 (Parròquia de St Ignasi)
www.stignasi-lleida.org
stignasilleida@terra.es

Entitat que realitza esplai setmanal els dissabtes de 16 a 18 hores, educació en el lleure
d'inspiració cristiana per a nens de 6 a 14 anys.
Colònies de 10 dies durant l'estiu. Està integrada per 12 monitors i 1 director.

Tel. 973205993 (centre cívic Magraners)

Casal que atén joves de 13 a 17 anys de dimecres a divendres, de 18 a 20 h. Es fa una
hora d'estudi i una altra de tallers i activitats programades pels monitors i educadors.
També hi ha un casal infantil per a infants de 6 a 12 anys.

ENTITAT
ESPLAI EPIS
C/ Doctor Combelles 47. 25003 LLEIDA

CONTACTE
Tel. 973263100 (collegi Episcopal)
esplaiepis@hotmail.com

Tel. 973266399 (collegi Santa Anna)
ESPLAI ALBATROS
Rambla d'Aragó 15. 25003 LLEIDA

ESPLAI ESPURNES
C/ de la Mercè 14. 25003 LLEIDA

ESPLAI MÀGIC
Local de l’ AAVV Pius XII - Germanor

ESPLAI SANT JAUME
C/ Castella 3-5. 25003 LLEIDA

CLUB RAIER SECCIÓ JUVENIL
C/Vallcalent 28, 1r F. 25006 LLEIDA

DESCRIPCIÓ

albatros@cstanna.org /
www.cstanna.org

Tel. 973281308 (Parròquia de la Mercè)
Joaquim Pina
joaquinpina2003@yahoo.es

avpiusXII_germanor@hotmail.com

Tel. 973248688
col-santjaume@xtec.cat

Tel. 973266303 (Josep Margalef)
info@raier.org

Centre d’educació en el lleure del collegi Santa Anna de Lleida. L’acció amb els infants i
joves es centra principalment en ajudar-los a créixer i a que assoleixin valors, hàbits i
actituds mitjançant jocs, gimcanes, tallers, sortides i altres activitats. Cada any, les
activitats estan relacionades amb un centre d’interès que es treballa durant tot el curs.
Cada dissabte de 16 a 18h. L’esplai Albatros s’adreça als alumnes del Collegi Santa Anna
des de 1r de Primària fins a 2n d'ESO.
Esplai on es fa formació en catequesis, activitats lúdiques, excursions a l'estiu i altres
sortides. Els dijous de 18 a 19 hores.
Entitat adreçada a infants i joves de 10 a 14 anys que han fet la comunió i volen
continuar, essent accessible també a aquells que no l'han fet.
Entitat que promou la prevenció de situacions de risc personals, familiars i socials.
Desenvolupa activitats d'intervenció i ofereix als infants un espai on poder fer les deures
escolars. Ofereix un espai diari de trobada/oci com alternativa al carrer i potencia hàbits i
valors de comportament positius.
Activitats: activitats lúdico-educatives, activitats de les noves tecnologies (Punt Òmnia),
reforç escolar, activitats de sensibilització i conscienciació i celebració de festes populars.

ENTITAT

CONTACTE

DESCRIPCIÓ

MOVIMENT INFANTIL I JUVENIL D'ACCIÓ
CATÒLICA DE LA DIÒCESI DE LLEIDA - MIJAC
MIJAC BALÀFIA
C/ Mossèn Pelegrí 8. 25005 LLEIDA
MIJAC SECÀ DE SANT PERE
Avinguda Sant Pere, s/n. 25005 LLEIDA
MIJAC CARME
Rambla de Ferran 33. 25007 LLEIDA
MIJAC ALBATÀRREC
C/ Sant Gregori 14. 25171 ALBATÀRREC

Tel. 973 212 285
www.mijaccb.org
mijac@pasjovelleida.org

Entitat d’església que s’adreça a infants i adolescents. Fan activitats d’esplai, tallers,
sortides, campaments, etc. per treballar l’educació en valors i en la fe cristiana. El
Moviment està coordinat a nivell de Catalunya i de les Illes Balears. Format per uns 20
joves que fan de monitors, per 15 adolescents que es preparen per ser monitors i per 65
infants compresos entre els 6 i 13 anys.

ESCOLTISME

ENTITAT
AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIA
LO MANAIX
PALMA – Centre de Recursos Juvenils
Hotel d’Entitats Juvenils
C/ la Palma, 6-10. 25002 LLEIDA

CONTACTE
PALMA: Tel. 973700667 Fax 973700671
Tel. 658 487 976 (Andratx Badia Escolà)
www.lomanaix.cat
lomanaix@escoltesiguies.cat

DESCRIPCIÓ
Membre de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG). Agrupament de ciutat,
obert a tothom i amb un objectiu molt clar: educar els nostres infants i joves en el
seu temps de lleure mitjançant el Mètode i la Llei escoltes (Pedagogia del Projecte,
educació en valors, dinamismes, etc.) Ofereix una educació integral als nostres
infants i joves, això és: educa les dimensions de la persona (social, intellectual,
interior o espiritual, física i emocional), tot combinant tradició i innovació.

Ubicació a: C/ Agustins s/n. 25001 LLEIDA
AGRUPAMENT ESCOLTA GARBÍ
Avinguda Catalunya 3. 25002 LLEIDA

AGRUPAMENT ESCOLTA ALOSA
Ateneu Popular de Ponent
C/ Pau Claris, 10. 25008 LLEIDA
ASSOC. MOVIMENT LAIC I PROGRESSISTA
Delegació a Lleida
PALMA – Centre de Recursos Juvenils
Hotel d’Entitats Juvenils
C/ la Palma, 6-10. 25002 LLEIDA

Tel. 973266799 (collegi Maristes)
www.aegarbi.cat
aegarbi@aegarbi.org
info@aegarbi.org

Entitat de lleure educatiu basada en el mètode escolta i mantenint el caràcter propi
dels centres Maristes. Prepara activitats cada dissabte a la tarda que es fan als locals
de l’entitat, a més de sortides, excursions, trobades i campaments d’hivern (d’una
durada de 4 dies) i d’estiu ( de 14 dies de durada)
És una entitat portada per joves i que es dedica als infants i joves.

aealosa@escoltes.org
www.escoltes.org/aealosa

PALMA: Tel. 973700667 Fax 973700671
Seu a Barcelona: 936011631

mlp@mlp.cat

Dissabtes de 16.30h a 18.30h a l'Ateneu Popular de Llei)

Plataforma d'entitats que reivindica la salvaguarda de la dignitat humana i
l'autodeterminació de les persones contra qualsevol limitació o pressió injusta, amb
compromís per la transformació i l'activisme social i cultural.

