
PREINSCRIPCIONS DEL 8 AL 12 DE JUNY



Es recomana la lectura de les condicions d’inscripció a la web de LleidaJove. 

Tots els tràmits de preinscripció i inscripció es faran preferiblement per 

internet a través del portal de tràmits de La Paeria:

Si per qualsevol qüestió no es pogués fer per internet es podrà demanar 

cita prèvia al tel. 973 700 666 (horari d’atenció de 9:00h a 14:00h). 

Les activitats d’aquesta agenda estan organitzades pel Departament de 

Joventut de l’Ajuntament de Lleida, associacions juvenils o grups de joves. 

L’Ajuntament de Lleida es reserva el dret de modificar o anul·lar les 

seves activitats i no es fa responsable de les activitats que no organitza 

directament.

Les activitats són gratuïtes, excepte aquelles on s’especifica un import.

 https://tramits.paeria.cat/Ciutadania/TramitsPerfils.asp

Finançat per: 

Dipòsit legal: L-588-1994



Setmana Esport i Natura
Activitats multiesportives i de medi ambient a l’aire lliure.

 Torn 1: del 6 al 10 de juliol 

 Torn 2: del 13 al 17 de juliol 

 Torn 3: del 20 al 24 de juliol 

 Torn 4: del 27 al 31 de juliol 

 Torn 5: del 3 al 7 d’agost 

 Torn 6: del 10 al 14 d’agost 

 Torn 7: del 17 al 21 d’agost 

 Torn 8: del 24 al 28 d’agost 
 Horari: 

 de dilluns a divendres, de 9:30h a 12:30h 

 Edat: 

 13 - 16 anys (persones nascudes del 2004 al 2007) 

 Imprescindible disposar de bicicleta i casc. 

 El cost de les activitats organitzades per empreses externes a

 l’Ajuntament anirà a càrrec de les persones participants (25€/torn) 



Pintarem missatges als passos de vianants de diferents 
zones de la ciutat.

Torn 1: del 20 al 24 de juliol 

Torn 2: del 27 al 30 de juliol 

Torn 3: del 3 al 7 d’agost 

Torn 4: del 10 al 14 d’agost 

Horari: 

de dilluns a divendres, de 9.30h a 12h

Edat: 

13 - 20 anys (persones nascudes del 2000 al 2007)

Fem el pas: art urbà 

(Centre Històric, Escorxador i La Mariola)

(Zona Alta - Clot, Camp d’Esports i Ciutat Jardí)

(Secà, Balàfia i Pardinyes)

(Cappont, Bordeta i Magraners)



  Iniciació a la fotografia  
Treu més partit de la teva càmera.

Torn 1: del 6 al 22 de juliol 

Torn 2: del 3 al 19 d’agost 

Horari: 

dilluns i dimecres, de 18h a 20h

Edat: 

15 – 30 anys (persones nascudes del 1990 al 2005)

Cal portar càmera fotogràfica digital, reflex o compacta.



  Fem un curtmetratge  
Participa des de la realització del guió fins a la post 
producció.

Del 10 al 21 d’agost 

Horari: 

de dilluns a divendres, de 9.30h a 13.30h

Edat: 

13 - 17 anys (persones nascudes del 2003 al 2007)

  Workshops en anglès  
Torn 1: del 27 al 31 de juliol, de 13 a 15 anys

(persones nascudes del 2005 al 2007)

Torn 2: del 3 al 7 d’agost, de 16 a 20 anys  

(persones nascudes del 2000 al 2004)
Horari: 

de dilluns a divendres, de 10h a 13h 



Horari: 

de dilluns a divendres, de 9.30h a 13.30h

Edat: 

13 - 17 anys (persones nascudes del 2003 al 2007)

  Workshops en anglès  

(persones nascudes del 2000 al 2004)

  Tour Fotogràfic  
Aprèn a fer bones fotos per la ciutat de Lleida. 

Torn 1: del 29 de juny al 3 de juliol 

Torn 2: del 13 al 17 de juliol

Torn 3: del 3 al 7 d’agost

Horari: 

de dilluns a divendres, de 10h a 13h

Edat: 

13 - 15 anys (persones nascudes del 2005 al 2007)

Cal portar càmera fotogràfica digital, reflex o compacta.



  Deixa’m ballar: videoclip  
Vols sortir ballant al nou videoclip de la campanya de 
prevenció d’agressions sexistes? 

Del 6 al 17 de juliol 

Horari: 

dimarts, dimecres i dijous, de 10h a 12h 

Edat: 

16 - 25 anys (persones nascudes del 1995 al 2004)



Horari: 

dimarts, dimecres i dijous, de 10h a 12h 

Edat: 

16 - 25 anys (persones nascudes del 1995 al 2004)

  Premonitors/es  
Forma’t  com a premonitor/a  i col·labora a Estiu de Joc.

Torn 1: del 29 de juny al 3 de juliol 

Torn 2: del 6 al 10 de juliol

Torn 3: del 13 al 17 de juliol

Torn 4: del 20 al 24 de juliol
Horari: 

de dilluns a divendres, de 10h a 13h 

Edat: 

15-17 anys (persones nascudes del 2003 al 2005)

  LleidaJove Running Team  
Vols formar part d’un grup d’entrenament 
de running?

Edat: 

 14 - 20 anys (persones nascudes del 2000 al 2006)

+ info a lleidajove@paeria.cat  



   ENTITATS   
FASE REM ONLINE
A partir del mes de juliol i mitjançant la plataforma 
Discord connecta’t els caps de setmana amb nosaltres:

Organitza: Fase Rem amb el suport de LleidaJove

Campionats de videojocs

Campionats de Kpop 

Scape rooms 

Xats

https://discord.gg/5bmsKQW



  KREA JULIOL 2020  (ASSOCIACIÓ AGIPA)  
Ara més que mai... L’ESTIU ÉS JOVE! Aquest juliol és per 
passar-ho bé i sortir de casa!! Tens ganes de fer boxa, 
jocs d’escapa’t, festa holi, partit de pàdel, interactuar 
amb cavalls en un espai únic?

Dies i horaris: tots els dimarts i dijous de juliol, de 16 a 19h

Preu: 97 € socis [100 € no socis]

Lloc: AGIPA [C. Anastasi Pinós, 1 bis. Pardinyes]

Informació:   www.agipa.cat / giramon@agipa.cat o 

 whatsApp al 671 556 770

Edat: de 12 a 16 anys

Inscripció: es penjarà el formulari d’inscripció a les xarxes socials 

d’AGIPA (Instagram i facebook) i també a la web.



  YOUTH ACCESS TO GROW (ASSOCIACIÓ PROSEC)  
Intercanvi juvenil organitzat amb joves de Geòrgia, 
Portugal, Bulgària, Polònia i Estònia. 

Dates: del 23 al 28 d’agost (6 dies)

Preu:  gratuït

Lloc: Tallin, Estònia

Informació i inscripció: erasmusplus@promotorasocial.net

Edat: de 18 a 30 anys

Observació: es donarà prioritat a joves que no hagin tingut una 
experiència de mobilitat internacional o que tinguin 
dificultats per a aconseguir-ho.

A l’intercanvi es realitzaran activitats no formals, lúdiques i 
interculturals que els joves hauran preparat prèviament abans de 
marxar, fet que requereix de temps i dedicació per la seva part.



  YOUTH ACCESS TO GROW (ASSOCIACIÓ PROSEC)  

LleidaJove - La Palma

C. la Palma, 6-10, Lleida, 25002 

Tel. 973 700 666 

lleidajove.paeria.cat

Horari d’atenció:

de dilluns a divendres de  9:00h a 14:00h

@lleidajove 

683 644 039


