
DEPARTAMENT DE JOVENTUT – AJUNTAMENT DE LLEIDA

JOVES, LLEURE I ESPAI PÚBLIC



1. Projecte que es desenvolupa a l’espai públic des de 2007.

2. Emmarcat en l'àmbit del lleure (dos eixos: esport i creació).

3. Presència d’un equip de 3 educadors socials al carrer.

4. Ofereix activitats de lleure obertes a tots els joves.

5. Facilita l’accés a equipaments i recursos normalitzats.

6. Treballa en la inclusió de joves d’origen immigrant.

7. Treball a partir del grup (grups naturals, grups amb interessos 
comuns).

8. Detecta i atén necessitats individuals.

9. Aborda la problemàtica de la igualtat de gènere.

Descripció



• Persones de 13 a 30 anys.

• De manera específica a adolescents i joves que:

• Fan un ús intensiu de l’espai públic.

• Viuen situacions associades al fet migratori.

• No accedeixen a l’oferta de lleure normalitzada de la ciutat.

• Estan en situació de vulnerabilitat social i risc d’exclusió.

A qui ens adrecem?



Què fem?

1. Itineraris d’observació per diferents zones de la ciutat (mapa de carrer).

2. Trobades informals amb grups de joves al carrer (conversa, detecció 
d’interessos, oferiment d’informacions útils, motivació per a la participació).

3. Activitats planificades a l’espai públic (dinamització d’espais).

4. Accés a recursos i activitats normalitzades (centres juvenils, instal·lacions 
esportives, activitats de l’agenda jove, etc...).

5. Acompanyament personal als joves (suport emocional i treball educatiu)

6. Orientació i derivació en temes legals, formatius, de salut, laborals, etc...

7. Coneixement i abordatge del fenomen de les bandes juvenils.

8. Treball preventiu especial amb joves de 13 a 17 anys vinculats o propers a 
bandes.



Metodologia

Línies metodològiques:       LLEURE - CARRER - VINCLE

• El lleure com a eina molt potent per a l’acció educativa i el treball dels processos de 
socialització i recerca d’identitats.

• El lleure com a primer entorn de referència pel jove i d’autonomia personal al marge del

món adult.

• El lleure com a espai relacional que posa en contacte a joves de diferents perfils i situacions

socials (lleure inclusiu entre iguals).

• El carrer com a context facilitador de la relació jove-educador.

• El vincle com a relació que ofereix als joves referents adults positius i espais de confiança.

• El vincle com a primer pas per a l’acompanyament personal i l’abordatge de necessitats

socials (individuals o de grup).



Àmbits que treballem

• Fent visible al carrer tot allò que prové dels joves, fent-los 
participar socialment i que ells en siguin conscients.

• Mitigant l’impacte d’estereotips pejoratius sobre alguns 
col·lectius joves.

• Garantint l’accés a informacions, equipaments, 
instal·lacions, activitats i projectes que facilitin la igualtat 
d’oportunitats.

• Fomentant la inclusió social efectiva dels joves nouvinguts o 
que queden fora dels circuits normalitats.

• Creant espais de coneixement mutu i valors cívics entre 
persones i grups de joves que romanen a l’espai públic .

IDENTITAT

EQUITAT D’ACCÉS
A SERVEIS I 
RECURSOS 
I
CIUTADANIA PLENA 



Àmbits que treballem

• Oferint activitats dins un entorn de lleure participatiu 
i saludable.

• Escoltant i donant suport a les idees i propostes dels 
joves.

• Fomentant les iniciatives juvenils, l’autogestió de les 
activitats i assumint responsabilitats 
progressivament.

• Treballant habilitats socials i valors que dotin al jove 
d’eines personals i pensament crític davant dels riscos 
als que es pot veure exposat. 

• Vetllant per la no discriminació per qualsevol causa o 
condició (sexe, raça, religió, color de pell, opinió, 
origen, etc...)

PARTICIPACIÓ,
AUTONOMIA,
I APODERAMENT

VULNERABILITATS 
I
PREVENCIÓ 
RISC D’EXCLUSIÓ
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Recull d'imatges



Street Workout – Parc de Santa Cecília
Instal·lacions esportives de carrer

Participació en el disseny d’instal·lacions



Piragüisme al 
Centre de Piragüisme Saül Craviotto

Educador@s de carrer
Accès a instal·laciones esportives



Bàsquet femení al parc de Sobre Vies
Educador@s de carrer

Dinamització espai públic



Lliga LleidaJove Fut7
Educador@s de carrer

Accés a les instal·lacions esportives



LleidaJove Running Team
Educador@s de carrer
Treballant la identitat a través de l'atletisme



Rodes de ball a la Plaça Sant Joan
Educador@s de carrer
Visibilització dels joves al carrer



No és No
Educador@s de carrer

Igualtat de gènere– Projecte comunitari



Rua de Carnestoltes del barri del Centre Històric
Educador@s de carrer
Festes i tradicions – Projecte comunitari



Lleida Street Art
Educador@s de carrer
Projectes de creació



Rua de Carnestoltes del barri del Centre Històric
Educador@s de carrer
Festes i tradicions – Projecte comunitari

Lleida Street Art
Educador@s de carrer
Projectes de creació



DOMINICANS LLEIDA
Educador@s de carrer
ESPORT SOCIAL



Rua de Carnestoltes del barri del Centre Històric
Educador@s de carrer
Festes i tradicions – Projecte comunitari



Rua de Carnestoltes del barri del Centre Històric
Educador@s de carrer
Festes i tradicions – Projecte comunitari



@lleidajove

lleidajove@paeria.cat

683 64 40 39


